BRATRONICE
NAŠE OBEC 4+5 / 2021
23. ročník
Vážení spoluobčané,
na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj ČR
byla zveřejněna informace ohledně vyhodnocení přijatých
žádostí o dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. Původní termín pro vyhodnocení žadatelů, mezi
které se řadí i naše obec, byl o měsíc posunutý, aktuálně
tedy dojde k zveřejnění úspěšných projektů dne 31. května
2021, po 14 hodině. Výsledek je pro naši obec zásadní
s ohledem na investiční záměr rekonstrukce místní
komunikace K pile.
Stavba nového chodníku včetně osvětlení při vjezdu do
naší obce směrem od Horního Bezděkova byla dokončena. Jakmile obdržíme geodetické zaměření
a ostatní potřebné dokumenty ke kolaudaci, požádáme příslušný stavební úřad o souhlas
s užíváním. Na uvedenou akci získala obec dotaci ve výši 700 tis. Kč.
Ve vestibulu obecního úřadu a na webových stránkách obce zveřejníme k nahlédnutí návrh
projektantů, kteří zpracovávají projektovou dokumentaci na rekonstrukci návesních prostor obcí
Bratronice a Dolní Bezděkov.
Po společném jednání s Rybářským spolkem a TJ Sokolem přinášíme po roce také dobré zprávy,
co se týče sportovních a kulturních akcí. Za dodržení přísných hygienických opatření se bude 29.
května 2021 konat Žlábecké putování, v červnu dětské (5. 6.) i dospělé (12. 6.) rybářské závody a
také dětský den (6. 6.) na hřišti v Bratronicích a (12 6.) ve stodole v Dolním Bezděkově. Na
dalších stránkách zpravodaje naleznete bližší informace.
Příznivce letošního hudebního festivalu „Bratroňský džbán“ musíme však zklamat. Uzávěra návsi,
potvrzení účasti kapel a mnoho dalšího vyžaduje minimálně 1 – 2 roční přípravu. Ale jedna „mini
akcička“ vyšla. Z podnětu místního fotbalového oddílu vystoupí oblíbená kapela Černý brejle
v Bratronicích na fotbalovém hřišti při Memoriálu Ládi Oliče v sobotu dne 7. srpna 2021 od 19:00
hodin.
Májové dny s sebou zatím přinesly deštivé přeháňky, tak společně vyhlížejme sluníčko a
získávejme z rozkvetlé krajiny tolik potřebnou energii.
Miloslava Knížetová, starostka

Povídá se, že …………

 Netradiční slavnostní vítání nových občánků. Šťastným rodinám jsme předali dárečky
s gratulací. Přivítali jsme Bedříška Zicha, Tobiáška Švejcara, Štěpánka Výborného,
Karolínku Černou a Helenku Krumlovou.
 Ve věci úpravy trasy linkového autobusu č. 386, která v současné době vede po Malé Straně
v klidové zóně návesních prostor, čekáme na stanovisko Dopravního inspektorátu Policie
ČR a Odboru dopravy Magistrátu města Kladna. Výstupní stanoviště je navrženo naproti
Obecnímu úřadu v Bratronicích u parku, otáčení autobusu okolo malého rybníčku, stejně
jak tomu bylo v minulosti.
 Uvádíme doplňující informace k inzerci OÚ na pracovní pozici „správce sportoviště“.
Hlavní pracovní náplň spočívá v předávání a přebírání klíčů od vstupních vrátek
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sportoviště, zapůjčení/zpětvzetí sportovního nářadí a kontrola vnitřních i vnějších prostor.
Uvedená pozice nebyla zatím obsazena. Nejprve proběhne zkušební provoz areálu
(předpokládáme od druhé poloviny měsíce července), prostřednictvím rezervačního
systému na webových stránkách obce (bude-li velký, případně malý zájem o půjčovné
apod.). Zastupitelstvo obce rozhodne o výši pronájmu areálu pro místní i ostatní zájemce,
schválí provozní řád a pracovní pozici správce.
 Na místním hřbitově v Bratronicích jsme pro starší občany, kteří již mají problém
s napumpováním konve na zalévání, přistavili plastové nádoby s vodou, které naši
zaměstnanci pravidelně doplňují.
 UPŘESNĚNÍ INFORMACÍ - ORDINACE DĚTSKÉ LÉKAŘKY
Od července 2021 bude ordinace dětské lékařky pouze v Kamenných Žehrovicích a
Tuchlovicích. Ošetřující lékařkou prozatím zůstává MUDr. Irena Bumbová.
Bratronická kartotéka bude od července 2021 v Kamenných Žehrovicích, kde bude paní
doktorka vaše děti ošetřovat.
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ROZLOUČENÍ
Svůj život naplnil obětavou péčí o rodinu, prací, četbou, zájmem o historii,
kulturním a společenským životem. Loučíme se s panem RhDr. Radoslavem
Müllerem, který náhle zemřel dne 19. dubna 2021 ve věku nedožitých 90 let.
My, co jsme jej znali a měli tu čest s panem doktorem pracovat, vzpomínáme na
bývalého místostarostu naší obce s velkým respektem a úctou. Mnoho let
vykonával odpovědnou úřední práci ve státní správě pro naše občany a obec.
Vždy poradil vlídným slovem s klidem a jistotou. Byl skutečnou odbornou
autoritou úřadu, milým, skromným, klidným a přátelským člověkem, inspirací
pro nás všechny.
Vážený pane doktore, zůstanete navždy v našich srdcích, odpočívejte v pokoji.
Miloslava Knížetová, starostka obce a celý kolektiv zaměstnanců obecního úřadu.
Vážení občané Bratronic a Dolního Bezděkova,
minulý měsíc mne zasáhla smutná zpráva o úmrtí ,, Radouše“ - pana PhDr. Radoslava
Müllera. Nesmírně jsem si ho vážil za jeho ochotu pracovat pro Bratronice a Dolní Bezděkov.
Od roku 1994, kdy jsem byl zvolen do funkce starosty, až do mého ukončení v roce 2008,
byl v pozici místostarosty mým rádcem, ale i oponentem. Ne vždy to měl se mnou lehké, ale
pokaždé jsme se dokázali shodnout na řešení, které bylo dle nás obou nejlepší pro obyvatele
Bratronic, Dolního Bezděkova i celého regionu.
Touto cestou bych mu chtěl ještě jednou poděkovat za vykonanou práci pro obec Bratronice
a Dolní Bezděkov.
Jsem velice rád, že jsem mohl s tímto schopným, ochotným a skromným člověkem
spolupracovat.
Vladimír Štěrba

Navždy nás opustil PhDr. Radoslav Müller z Bratronic ve věku nedožitých 90 let, paní
Ivana Tenklová z Bratronic ve věku nedožitých 65 let a paní Růžena Horová z Dolního
Bezděkova ve věku nedožitých 79 let.
Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
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ROZPIS AKCÍ NA KVĚTEN A ČERVEN 2021
Obecní úřad ve spolupráci s TJ SOKOL pořádají

ŽLÁBECKÉ PUTOVÁNÍ
sobota 29. května 2021 ve 14:00 hodin.
Sraz před budovou OÚ.

Pro děti je připravena tradiční poznávací hra s tajenkou a
hledání pokladu v potoce.
Občerstvení zajištěno.

DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ DEN
sobota 5.

června 2021 od 9:00–12:00 hodin.

Obecní úřad ve spolupráci s Rybářským spolkem
pořádají pro všechny děti dětský rybolov u rybníka Cihelna.
Pro děti je připravena soutěž v lovu ryb,
občerstvení, odměny.
Pruty s sebou.

DĚTSKÝ DEN
v neděli 6. června 2021 od 14:00 hodin na fotbalovém hřišti.
Na děti čekají soutěže, hry, lanové aktivity,
drobné dárky, sladkosti.
Přijďte prožít příjemné odpoledne.
Těšíme se na Vás.

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
v sobotu 12. června 2021 od 8:00 do 14:00 hodin
na rybníku u Cihelny.
Ceny pro nejlepší rybáře. Občerstvení zajištěno.
Závody jsou pro členy Rybářského spolku Bratronice.
Účast na závodech povolena od 18 let.

DĚTSKÝ DEN DOLNÍ BEZDĚKOV
v sobotu 12. června 2021 od 15:00 hodin
ve stodole na Ranči v Dýbí.
Těšíme se na Vás.
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VEŘEJNÁ ZELEŇ
Starostka objednala u zahradnice výsadbu 2. návesních záhonů a prostoru u pomníku Jana Husa.
Hlavním důvodem je zvelebení zeleně, jak je tomu téměř ve všech obcí. Pomník Jana Husa byl
osázen 72 ks stínomilnými trvalkami (bohyšky, denivky, plicník), 24 ks plazivého barvínku a
doplněn 1 lípou. Současně proběhla výsadba 2. záhonů suchomilnými trvalkami, které odolávají
vysokým teplotám do štěrkového zásypu. Ráda bych vyvrátila obavu ze štěrku. Trvalky, keře a
kvetoucí květiny se natolik rozrostou, že štěrk plně zakryjí. Musíme být jen chvilku trpěliví.
Údržba by s ohledem na obecní studnu, plnou vody, uprostřed záhonu neměla být náročná.
Přehled výsadby: 1 jabloň purpurová, 2 myrobalán třešňový, 18 ks hortenzie latnatá, 85 ks
žebříček obecný, 90 ks krásnoočko přeslenité, 85 ks kosatec sibiřský, 14 ozdobnice čínská, 150 ks
šalvěj a 95 ks rozchodník.

Ilustrační foto již realizovaných projektů v jiné obci
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Veřejná zeleň, parkování, odstavená nepojízdná vozidla, vraky od A do Z.
Na toto téma se mezi občany a na sociálních sítích vedou různé diskuze, proto pokládáme za
důležité uvést informace s odkazem na zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních
komunikacích (zákon o silničním provozu) a na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2020 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou naleznete na webových stránkách obce.
Uvedená vyhláška bude s platností od 1. července 2021 doplněná poplatkem za vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro osobní vozidlo.
 Potřebuje-li držitel vozidla ze závažných důvodů parkovat na veřejném prostranství, na
pozemku ve vlastnictví obce (prokazatelný nedostatek místa na vlastním pozemku, případně
jiný důvod), písemně požádá zastupitelstvo obce o povolení parkování na veřejném
prostranství. K žádosti se vyjádří pouze zastupitelstvo obce a stanoví, za jakých podmínek
bude požadované parkování povoleno (vybudování zatravňovacích dlaždic na vlastní
náklady, parkování bez zásahu do chodníku, mimo veřejnou zeleň, aj.).
 Parkovací místo nebude povoleno tam, kde by bránilo bezpečnosti silničního provozu a
omezilo by zájmy obce (kontejnerové místo na odpad, v zatáčkách, na pozemcích ve
vlastnictví jiného subjektu než obce na veřejných přístupových cestách k objektům ve
vlastnictví obce a v dalších případech o kterých rozhodne ZO.
 PARKOVÁNÍ VE VJEZDECH K DOMŮM JE POVOLENO BEZ OMEZENÍ,
vozidlo však nesmí zasahovat do veřejné zeleně a chodníku.
 Parkování bude povoleno pouze vozidlům v omezené míře, to platí i pro nákladní vozidla.
 Podle zákona č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích je zakázáno stát
s vozidlem na chodníku (i částečně – jedním kolem) a na silniční vegetaci (pokud toto není
upraveno dopravní značkou).
 Rovněž podle stejného zákona při stání na komunikaci
(silnici) musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (tedy 6 m); při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh
široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Věříme, že široká veřejnost pochopí snahu obce o uvedená opatření, která jsou v zájmu obce,
v zájmu bezpečnosti a zajištění plynulého provozu, ale hlavně v zájmu nás všech.
K dnešnímu dni obdržela obec 6 žádostí o vymezení trvalého parkovacího místa pro osobní
vozidla, které společně s parkováním nákladních vozidel projedná zastupitelstvo obce na svém
červnovém zasedání.
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TŘÍDÍME ODPAD
Druh odpadu
Papír
Sklo
Plasty
Směsný odpad
Jedlý olej a tuk

2016
11 100 kg
13 956 kg
20 042 kg
74 296 kg
-

Rok
2018
17 718 kg
11 642 kg
19 662 kg
71 952 kg
0,135 kg !!!

2017
10 982 kg
15 461 kg
18 358 kg
70 271 kg
0,109 kg !!!
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2019
13 545 kg
11 237 kg
21 382 kg
71 745 kg
0,341 kg

2020
19 468 kg
14 643 kg
23 050 kg
72 947 kg
0,119 kg !!!
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Máje – BUDOU ?, NEBUDOU ?, NEBUDOU ?,
snad v roce 2022 BUDOU !
Vážení a milí Bratroňáci a všichni příznivci lidových tradic nejen
z blízkého okolí, po roce se opět vracíme k tématu tradice Staročeských
májů v naší obci.
Jak jsme již avizovali v lednovém vydání Bratronického zpravodaje v roce
2020, po dlouhých letech snění, přemýšlení a odhodlání v nás uzrála
myšlenka obnovení Staročeských májů v Bratronicích. Vize byla a stále je
taková, že první ročník po cca 30 leté pauze – jo, jo, letí to  bude
kombinací tzv. Retro Staročeských májů a Staročeských májů. Co to
znamená? Část májovníků budou tvořit dnes již „májovničtí matadoři –
tzv. staří“, kteří vlastně před 30 lety uzavírali tradici konání Staročeských
májů v Bratronicích a samozřejmě další částí budou „svobodní májovníci“
a děti. Snahou je, aby staří májovníci obnovili tuto hezkou tradici, ukázali nové nastupující
generaci jak na to a oni již v dalších ročnících „snad“ budou pokračovat.
Jak to vše probíhalo… na podzim roku 2019 jsme všichni začali pilně připravovat, organizovat a
hlavně nacvičovat každou neděli Českou besedu, která k závěru akce neodmyslitelně patří. Na vše
jsme se moc těšili, užili si při schůzích a přípravách spoustu legrace, s okolními vesnicemi
domlouvali zapůjčení krojů, někteří vytáhli od babiček ze skříní své vlastní, někteří domlouvali
šití…a prostě jsme touto akcí začali „žít“. Datum konání byl vybraný, návrhy plakátů zhotoveny,
kapela pro tradiční večerní zábavu objednána, jen to vše spustit a rozjet…ale…
Místo radovánek se rozjel vir, neřád, Covid a s ním pochopitelná opatření, která nám neumožnila
akci v roce 2020 uskutečnit. No nedalo se nic dělat, jakmile nastalo krátké „rozvolnění“ v létě
2020, hned jsme se sešli, abychom si zopakovali, zda jsme besedu nezapomněli a u piva probrali,
jak to vidíme. Někdo věřil, že to v roce 2021 klapne, někdo byl spíš skeptický, ale události a
opatření následujících měsíců byly jasné a nekompromisní. Máje se bohužel z důvodů opatření
nemohou uskutečnit ani letos tj. v roce 2021. Nicméně neklesáme na mysli, ani neopouštíme naší
myšlenku a splnění snu obnovy této tradice. Věříme, že díky proočkování populace a díky
dodržování opatření se život začne vracet alespoň částečně do normálu a my na
podzim letošního roku začneme s nácvičnými, přípravami a jak říkáme
„vymazlíme to do puntíku“ a v květnu roku 2022 společně v krojích roztančíme
naši obec. Někteří „staří májovníci“ budou mít tento splněný sen jako dárek ke
svým 50tým narozeninám a to určitě za to stojí
Držte nám všem palce, ať nám již žádné okolní vlivy obnovu tradice nepřekazí. O
průběhu a konkrétních přípravách či zapojení se do nich vás budeme včas
informovat.
Hezké dny, plné pozitivních myšlenek, úsměvů a zdraví vám všem přeje
Spolek nadšených májovníků Bratronice

AFK BRATRONICE
Ukončení soutěžního ročníku 2020/2021.
Z rozhodnutí výkonného výboru fotbalové asociace ČR na základě ustanovení
„Soutěžního řádu“ se ke dni 4. 5. 2021 ukončuje Soutěžní ročník 2020/2021
ohledně mistrovských soutěží.
V tomto ročníku jsme odehráli pouze sedm utkání – z toho čtyři vítězné, dvě
vítězné na penalty a pouze jedna prohra. Naše mužstvo v současné době
pravidelně trénuje a těší se na pohárové turnaje.
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Zprávičky z naší školičky
V současné době navštěvuje naší MŠ 38 dětí ve věku 2,5 – 7 let. Ve
třídě u „Cvrčků“ je 14 nejmladších dětí, u „Berušek“ 24 dětí – z toho
14 předškoláků.
Kromě vzdělávání (podle Rámcového vzdělávacího programu
pro Mateřské školy) mají děti možnost vyzkoušet si různé výtvarné
techniky, vyrábět z netradičních materiálů, zacvičit si, zazpívat
písničky a pohrát si s kamarády.
Předškoláci se každé úterý a čtvrtek připravují na školu v „Předškolákovi“ - kde rozvíjí
předmatematickou a předčtenářskou gramotnost, grafomotoriku, vizuomotoriku.
Od 1. 3. 2021 byla MŠ z důvodu nařízení vlády uzavřena. Vzdělávání předškolních dětí
probíhalo distanční formou– rodiče předškoláků měli možnost vyzvedávat dětem pracovní listy
připravené k procvičování znalostí a dovedností, které děti získaly v době běžného režimu.
1. dubna 2021 proběhla venkovní sportovně-vědomostní akce, při které si mohly děti prověřit
vše, co se v MŠ naučily. Počasí bylo pěkné a sportovců dostatek 😊
12. dubna se do MŠ vrátili předškoláci, od 3. května už školka fungovala pro všechny děti v
běžném režimu.
V červnu oslavíme MDD a čeká nás rozlučka s předškoláky a přespání ve školce.
Provoz MŠ bude přerušen od 7. 7. do 20. 8. 2021.
Eliška Semencová

Smutná zpráva ze školy

V úterý 4. května nás náhle opustila naše drahá kolegyně a přítelkyně, paní Ivana Tenklová. Paní
Tenklová byla srdcem školy. Dětem i kolegům ráda pomáhala, poradila a o všechny se s láskou starala.
Všichni jsme ji měli moc rádi a navždy budeme vzpomínat ♥
Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bratronice

Naši jubilanti, nar. mezi 20. 3. 2021 – 20. 5. 2021
Obecní úřad přeje pevné zdraví, spokojenost a štěstí do dalších let:
* paní Anně Kajprové z Bratronic, která oslavila 87 let
* panu Josefu Hasalovi z Bratronic, který oslavil 86 let
* paní Jiřině Hasalové z Bratronic, která oslavila 84 let
* panu Josefu Šulcovi z Bratronic, který oslavil 83 let
* paní Jaroslavě Bártové z Bratronic, která oslavila 82 let
* panu Františku Kučerovi z Bratronic, který oslavil 82 let
* paní Erně Brožové z Bratronic, která oslavila 81 let
* paní Jiřině Holé z Bratronic, která oslavila 80 let
* paní Evě Čermákové z Bratronic, která oslavila 75 let
* paní Evě Sedláčkové z Bratronic, která oslavila 70 let
* panu Petru Cukrovi z Bratronic, který oslavil 70 let
___________________________________________________________________________________________
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15. v měsíci.
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