BRATRONICE
NAŠE OBEC 5+6/2022
24. ročník
Vážení spoluobčané,
poslední zvonění a dojemné loučení s žáky, kteří od září budou navštěvovat některou z kladenských
škol. Takový byl závěrečný den školního roku 2021-2022. Slzičkám se neubránili kluci natož
holčičky, ale i pedagogický sbor a přítomní dospělí. Společně jsme popřáli všem školákům i
personálu školy zasloužené krásné prázdniny. Sílu a energii by měla načerpat paní učitelka - třídní
budoucího 1. ročníku školního roku 2022-2023, jelikož 1. září přivítáme mimořádně silný ročník
prvňáčků a to v počtu 22 dětí. Už se velmi těšíme.
Mnozí z vás jistě zaznamenali uzavření komunikace K Pile. V současné době probíhá významná
investiční akce obce dle harmonogramu stavebních prací. Téměř je vyměněna původní dešťová
kanalizace za novou, pracovníci společnosti ČEZ ukládají kabely elektrického vedení do chrániček,
dodavatelská firma Aquarius Kyšice zahájila práce na usazení vjezdových obrubníků a parkovacích
míst dané lokality a další skupina provádí odtěžení zeminy z povrchu silnice pro provedení
zátěžových zkoušek podloží z důvodu zvolení správné skladby nové komunikace. Zároveň naší obci
přislíbila společnost Cetin vlastní investici do položení chrániček po obou stranách stavby
komunikace pro pozdější instalaci optického kabelu. Stavba s sebou nese samozřejmě řadu
překážek a komplikací jako například překop vodovodního řadu, bahnitý terén po dešti, ale to
bohužel musíme vydržet.
V měsíci červenci a srpnu upravíme malé hřiště pro děti u mateřské školky. Místo současného
prašného povrchu se děti dočkají nového sportoviště s dráhou z bezpečného polyuretanového
povrchu, ostatní plocha bude osazena zatravňovací dlažbou, lavičkami, dalším pískovištěm a
herním prvkem. Objednali jsme nová vrata a postupně vyměníme staré oplocení.
V současné době ještě máme rozpracovanou
opravu polní cesty od lipek. Zaměstnanci
obecního úřadu díky zapůjčení těžké techniky
(z důvodu úspory finančních prostředků)
obnovili polní cestu, která se postupně
dokončí během 2 měsíců. Z důvodu
vydatných dešťů je nutné vynaložit všechny
síly na sekání trávy na veřejném prostranství,
proto práce na polní cestě musely být krátce
přerušeny.
Stavební práce na rekonstrukci chodníku u spodního obchodu zahájíme v září. Projekt zahrnuje 2
parkovací místa pro osobní vozidla s umístěním boxu pro další zásilkovnu balíků.
Ve vestibulu obecního úřadu naleznete situační plánek nové podoby návesních prostor a vodní
plochy. Prováděcí dokumentace, projekty pro územní a stavební povolení na rekonstrukci návsi
v obci Bratronice a Dolní Bezděkov jsou hotové, včetně položkových rozpočtů. Co brání jejich
realizaci? Finance. Na podzim bychom rádi podali žádost o dotaci právě na rekonstrukci návesního
chodníku, přilehlých ploch a vodní nádrže.
O všech dalších projektech, které jsme za poslední 4 roky zadali vypracovat, bychom mohli popsat
několik stránek. Stály nemalé peníze. Obec je však díky tomu projekčně připravená realizovat
chodníky, komunikace, novou mateřskou školku, půdní vestavbu i opravu střechy ZŠ a MŠ, I. etapu
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veřejného osvětlení, ale potřebovali bychom disponovat přibližně 120 miliony Kč. Máme 10 %.
Stojíme nohama na zemi a plně si uvědomujeme, že bez dotací tolik nezmůžeme. Přesto mi dovolte
zmínit dobu minulou. Zapomínat je lidské, ale je na místě osvětlit některá fakta.
Obec v letech 2008 - 2018 (od mého nástupu do funkce starostky) po složitém dokončení, kolaudaci
a provedení vyúčtování přidělených dotací na stavbu vodovodu, kanalizace a čistírny odpadních
vod, začala splácet své dluhy ve výši 35 mil. Kč + úroky!!! 10 let, kdy rozpočet obce byl ve srovnání
s dnešní dobou poloviční, jsme si museli hodně „utáhnout opasky“. O vypořádání finančních
záležitostí krachujícího Svazku obcí mikroregionu Bratronicko a společnosti Srdce Čech v letech
2008-2010 se raději nebudu ani rozepisovat.
Přece něco pozitivního. Na dotacích jsme v uplynulých 14 letech postupně získali částku 20 milionů
Kč, proto se nám podařilo realizovat řadu projektů. Rozšířili jsme budovu ZŠ a MŠ o novou třídu
mateřské školky a uskutečnili stavební úpravy vnitřních prostor (chodby, sociální zařízení, novou
tělocvičnu), objekt jsme plynofikovali, odvodnili, zateplili a dostal novou fasádu. Vybudovali jsme
dětské hřiště na návsi, v Dolním Bezděkově, na fotbalovém hřišti, opravili 1/3 komunikací v SV a
SZ části obce, vyměnili okna, topení, střechu, zateplili půdu budovy obecního úřadu, postavili nový
chodník k Hornímu Bezděkovu, opravili další naproti spodnímu obchodu s potravinami a vloni jsme
dokončili multifunkční sportoviště. Pořídili jsme obecní traktor s příslušenstvím a řadu moderní
mechanizace pro údržbu zeleně a veřejného prostranství. V Dolním Bezděkově jsme kompletně
opravili kapličku Panny Marie. Obec investovala do nákupu pozemku fotbalového hřiště (1mil. Kč)
a objektu č.p. 15 (budoucí nová MŠ). Z celkového úvěru 2 miliony Kč máme splaceno 1,5 milionu
Kč. Díky štědrosti Krajského úřadu SK byla opravena krajská komunikace v Dolním Bezděkově
(obec uhradila opravu chodníků a dešťové svody), hlavní komunikace přes celé Bratronice (obec
zaplatila ze svého rozpočtu silniční obrubníky) a komunikace od hřbitova k obecnímu úřadu, opět
náklady na realizaci nových obrubníků šly za obcí.
V souladu s přidělenou dotací ve výši 5 milionu Kč zahájíme na přelomu roku 2022-2023
rekonstrukci spodního rybníku U Ostrova.
Jestli lze uvedený přehled činnosti obce označit slovy „v naší obci se nic nepořídilo“ to si tedy
zcela nemyslím. Ráda každému zájemci předložím podrobné informace o všech
uskutečněných a chystaných záměrech naší obce. Vlastní názor a posouzení rozvoje obce
necháme na Vás všech, kdo se zajímáte o dění v naší obci.
Poslední měsíc byl bohatý na kulturní a společenské akce. Snad se Vám některé také líbily. Pozitivní
ohlasy měly opět například dětské rybářské závody, pochod do Žlábku, ale také hudební festival,
který díky i teplému počasí přilákal na 1000 návštěvníků.
Přejeme Vám krásné léto.
Miloslava Knížetová, starostka obce

Povídá se, že…………
• Splatnost poplatků za psy a nájem pozemků je vždy do 31. května příslušného roku. Alespoň
polovinu poplatku za odpad je nutné uhradit do 30. června příslušného ruku.
Žádáme ty občany, kteří ještě poplatky neuhradili, aby tak učinili v nejbližším možném termínu.
• Rezervace multifunkčního hřiště je nyní dočasně pozastavena, z důvodů reklamace poničeného
povrchu.
• Měsíční zpravodaj Naše obec začne vycházet od 1. ledna 2023 1x čtvrtletně.
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
V souladu s ust. § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuji:
Volby do zastupitelstva obce Bratronice se uskuteční:
• v pátek dne 23. září 2022 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
• v sobotu dne 24. září 2022 od 08:00 hodin do 14:00 hodin
Místem konání voleb
• ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost Obecní úřad čp. 35 –
zasedací místnost, 273 63 Bratronice pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v Bratronicích.
• ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost Kaple Panny Marie čp.
55, 273 62 Dolní Bezděkov pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Dolním Bezděkově.
1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České
republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky.
2. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
3. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České
republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
Miloslava Knížetová, starostka obce

24. ZÁŘÍ 2022
KONČÍ VOLEBNÍ OBDOBÍ SOUČASNÉHO ZASTUPITELSTVA OBCE
Blíží se termín 23. a 24. září 2022, kdy se budou konat volby do zastupitelstev obcí. Nové
zastupitelstvo obce Bratronice bude i nadále devítičlenné a o jeho složení rozhodnete vy voliči.
V příštím zpravodaji naleznete zprávu o činnosti zastupitelstva, která bude obsahovat sdělení, co se
za uplynulé čtyři roky podařilo realizovat, kde se nachází „Achillova pata“ obce a mnohé další
informace.
Zastupitelé obce
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BĚLEČ – CHYŇAVA
BRATRONICE – SÝKOŘICE
O TŘETÍ MÍSTO
FINÁLE
Občerstvení zajištěno

Radostná zpráva – narození nových občánků

Ireně Vojtíškové a Martinu Vojtíškovi se v dubnu narodila dcera
Adrianka.
Kristýně Štamberkové a Tomáši Votavovi se v červnu narodil
syn Hubert.
Šťastným rodinám přejeme zdraví, lásku, štěstí a spokojenost.

Naši jubilanti, nar. mezi 20. 04. 2022 – 20. 06. 2022
Obecní úřad přeje pevné zdraví, spokojenost a štěstí do dalších let:
* paní Květoslavě Šnoblové z Bratronic, která oslavila 92 let
* paní Anně Kajprové z Bratronic, která oslavila 88 let
* panu Františku Kouglovi z Bratronic, který oslavil 75 let
* paní Libuši Holé z Bratronic, která oslavila 75 let
* paní Věře Portové z Bratronic, která oslavila 75 let
* paní Janě Zatřeškové z Bratronic, která oslavila 70 let
* paní Jaroslavě Kejmarové z Dolního Bezděkova, která oslavila 70 let
* paní Svatoslavě Hladíkové z Dolního Bezděkova, která oslavila 70 let
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Hmyzí domeček- dlouhodobý projekt ZŠ Bratronice
Věřili byste, že každý rok ze světa zmizí zhruba 2,5 % z celkového
objemu veškerého hmyzu? Zdá se Vám to jako zanedbatelné číslo? Zdání
klame. Půjde-li to takovým tempem dál, hrozí, že za 100 let hmyz úplně
vymizí. A to bychom neměli dopustit. Mělo by to totiž katastrofální
důsledky pro celou planetu!
O hmyzu toho víme stále velmi málo, a přitom je pro naši planetu
tolik důležitý. Je nezbytný pro správné fungování všech ekosystémů – slouží
jako potrava jiných (hmyzích i živočišných) druhů, opyluje rostliny,
recykluje živiny atd. atd.
Proto se i naše škola připojila k těm školám a dalším subjektům i
jednotlivcům, kterým není lhostejné, co se kolem nás děje. V pondělí 25.
dubna jsme v souvislosti se Dnem Země na školním pozemku slavnostně
odhalili náš první hmyzí „domeček“, který nám bude primárně sloužit
k pozorování všech hmyzích druhů, které toto bydlení „osloví“.
A kdo se v hmyzích domcích usídluje nejčastěji?
To měli za úkol zjistit nejstarší děti – páťáci. Alespoň někteří se toho chopili s vervou a vyhledali,
že to jsou především škvoři, slunéčka (berušky), zlatoočky, také ploštice, čmeláci nebo třeba včely
samotářky. Ty všechny bychom v domečku uvítali.
Jednotlivá pole domečku jsme si rozdělili po ročnících, jedno připadlo i na družinu a teď je naším
úkolem každé z nich naplnit přírodním materiálem tak, abychom vytvořili chráněný a materiálově pestrý
prostor pro hmyzáky. Podobně se chystáme upravit i okolí hmyzího domku. V rámci mezipředmětových
vztahů si pak budeme o jednotlivých druzích hmyzu nejen povídat (vlastně to už děláme), ale můžeme je
také kreslit, modelovat, psát o nich a třeba i počítat, což jsme si už také vyzkoušeli, když jsme např. počítali
množství suchých stébel irisů (3. ročník) či zjišťovali, kolik materiálu v cm3 se do domečku vlastně vejde
(5. ročník).
Je nám jasné, že ubývání hmyzích druhů tímto nezastavíme, na to jsme moc „malí páni“, ale třeba
tímto krokem oslovíme některé z Vás k budování podobných hmyzumilovných staveb, nebo třeba k tomu,
že namísto abychom každý týden či 14 dní pečlivě „po anglicku“ posekali všechny ty naše trávníky a
trávníčky, necháme hmyzu vždy alespoň nějaký kout, ideálně malou květnatou louku, tak abychom udrželi
co nejvíce vody v půdě a nabídli útočiště užitečnému a vzácnému hmyzu, který se na naší zahradě může
vyvíjet. Zajisté tím prospějeme především sami sobě, neboť tím, že přilákáme do svých zahrad užitečný
hmyz, omezíme chemii, a tak zároveň přispějeme k ochraně přírody jako takové.
Za všechny hmyzumilné kolegy a kolegyně
Jana Sochorová

Zápis do 1. ročníku do Základní školy v Bratronicích
V úterý 12. dubna proběhl ve škole zážitkový pohádkový zápis
do 1. ročníku. Do školy přišel rekordní počet dětí, 23. Ve školním roce
2022/2023 jich v lavicích přivítáme celkem 22. Máme se tedy na co
těšit, protože takový počet dětí v jednom ročníku naše škola
nepamatuje 😊
Třídní učitelkou 1. ročníku bude Mgr. Lada Machová, která už
se na všechny prvňáčky moc těší. Společně s ostatními pedagogickými
i nepedagogickými zaměstnanci školy a se svými spolužáky je rádi
přivítáme ve čtvrtek 1. září při slavnostním zahájení nového školního
roku 2022/2023.
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Sponzoři školního bálu 2022
Děkujeme všem sponzorům letošního školního bálu, který nesl
podtitul MAŠKARNÍ. Seznam všech sponzorů tomboly najdete
na webových stránkách školy www.zsamsbratronice.edupage.org
a pokud jsem na někoho zapomněla, omlouvám se a prosím o
laskavé upozornění, abych mohla chybu napravit 😊
Sponzory se, samozřejmě, stali také všichni, kteří si
zakoupili vstupenku a přišli se pobavit. Pro školkáčky a školáky
jsme vybrali (téměř) 32.000 Kč. Za peníze pořizujeme dětem
např. dárky k Vánocům, odměny, upomínkové předměty,
zaplatíme část výletu apod.
Děkujeme a těšíme se na vás zase za rok …
Za všechny ze školy a školky přeji všem čtenářům krásné slunečné dny
Vendula Holmanová

MAS Mezi Hrady staví HOTELY!
Také se vám zdá, že příchod jara již nedoprovází silný bzučivý zvuk, ale naopak stále více slábne?
Spolek MAS Mezi Hrady (Místní Akční Skupina) právě spustil projekt, jehož účelem je upozornit
na nežádoucí úbytek hmyzu a na jeho významnou roli v přírodě.
MASka na svém území (20 obcí) postupně instaluje do každé členské
obce jeden hmyzí hotel a v mateřských školkách realizuje edukační
projektový den. Úkolem dětí je „vybavit“ jednotlivé hotelové pokoje
(šiškami, mechem, dutými stébly a jiným přírodním materiálem), aby se
hmyzu, a hlavně včelkám samotářkám, v něm dobře bydlelo. Děti se
hravou a zážitkovou formou učí o životě hmyzu a zkouší si, jaké to je být
včelkou samotářkou.
Proč jsme se rozhodli stavět hmyzí
hotely? Počet čmeláků, včel samotářek,
brouků a dalších hmyzích druhů
každoročně klesá závratnou rychlostí. Za
vymíráním hmyzu stojí několik důvodů.
Největším z nich jsme my, lidé. Přírodu si přizpůsobujeme k obrazu
svému a naše města, silnice i dálnice ji značně zmenšují. Chceme
naučit děti, že příroda kolem nás není samo sebou, je potřeba se o
ní starat a přemýšlet. Že i drobné vylepšení každé zahrady o hmyzí
domeček přináší velký užitek přírodě. A navíc pozorovat, jak se do
něj zabydluje hmyz, je přeci zábava a probouzí v dětech zvědavost
a zájem o přírodní vědy.
Na tvorbě dvaceti konstrukcí hmyzího hotelu se podílely děti ze
Základní školy Loděnice v rámci školních dílen. Vybavení školních dílen bylo spolufinancováno
z dotací, kdy zprostředkovatelem finanční podpory byla MAS Jihozápad. Distribuci hmyzích
hotelů, tvorbu i realizaci edukačního programu zajišťuje MAS Mezi Hrady. Projekt finančně
podporuje Nadační fond Veolia.
Zpracovala dne 1.6.2022 Pavla Dvořáková, MAS Mezi Hrady, z.s.

7

Jarní část fotbalová III. třída
Neděle 1. května SK Velké Přítočno B – AFK Bratronice 1:2 n.p.k.
Pryč je ta doba, kdy jsme toto mužstvo lehce poráželi. Domácí byli posíleni několika hráči z jejich A mužstva, ale i
my jsme nastoupili skoro v nejsilnější sestavě. Úroveň zápasu byla slabší, šli jsme do vedení brankou Jana Varechy,
ale za deset minut srovnali domácí skóre. Došlo na penaltový rozstřel, domácí první dvě zakoply vedle. My jsme
opět proměnili všechny.
Sobota 7. května AFK Bratronice – SK Braškov B 2:3
Zatím nejhorší utkání sezony. Chybělo několik hráčů a do brány musel šestapadesátiletý Míra Šnobl, ten však za
porážku nemohl. Vázla souhra a byla malá bojovnost. V šedesáté minutě jsme sice vyrovnali, soupeř ale čtvrt hodiny
před koncem vsítil vítěznou branku. Naše góly vstřelili Martin Čáp a Jan Kníže.
Neděle 15. května SK Lhota B – AFK Bratronice 0:4
I tentokrát jsme měli nedostatek hráčů, ale domácí také, nastoupilo několik dorostenců. Utkání se hrálo v přátelské
pohodě. Celý zápas jsme měli převahu, kterou jsme dokázali brankově využít. Roman Mošnička opět obul střelecké
kopačky, dal tři góly, čtvrtý přidal Jan Varecha.
Sobota 21. května AFK Bratronice – FC Čechie Velká Dobrá B 5:2(3:0)
Tento zápas byl pro diváky po delší době lahůdkou. První poločas jsme sehráli exelentně. Soupeře jsme nepustili do
žádné šance, vstřelili jsme tři góly (Jan Kníže, Kamil Výborný, Roman Mošnička) a neproměnili dalších pět
vyložených šancí. Druhá půle už byla z naší strany vlažnější. Přidali jsme sice dva góly (Roman Mošnička, Jan
Kníže), ale zvolnili jsme v bojovnosti a v samém závěru dovolili soupeři vstřelit dvě laciné branky.
Sobota 28. května SK Slovan Dubí – AFK Bratronice 3:6 (2:1)
Domácí byli mírnými favority zápasu a ve třicáté třetí minutě jsme prohrávali 2:0. Naštěstí do poločasu Jan Kníže
snížil. Druhý poločas byl z naší strany daleko lepší. Velká bojovnost a chuť kombinovat a neustálý pohyb po celé
ploše. Hlavně se nám dařilo střelecky, góly stříleli Roman Mošnička 2, Jan Varecha, Jan Joukl a Adam Kníže.
Sobota 4. června AFK Bratronice – Slavoj Kladno 1:1(0:0) 4:3 n.p.k.
I tentokrát byl soupeř papírovým favoritem (vedl tabulku), ale kdo zápas viděl, konstatoval, že tak nádherný fotbal
v Bratronicích už léta neviděli. Jelikož hosté chtějí již několik roků postoupit, hráli, jak se říká o vše. Naši hráči jim
statečně sekundovali a v šedesáté minutě Jan Joukl vstřelil gól. Hosté devět minut před koncem vyrovnali a tak zápas
dospěl do penaltového rozstřelu. V něm jsme byli úspěšnější, proměnili jsme čtyři, hosté jen tři.
Sobota 11. června AFK Bratronice – SK Kamenné Žehrovice 2:1
Do zápasu jsme vstoupili sebevědomě, již v desáté minutě Roman Mošnička
vstřelil hezký gól. To bylo ale na dlouhé minuty vše, co jsme dokázali, hosté
vyrovnali a hra ustoupila do průměrnosti. Přišla poslední minuta zápasu,
zahrávali jsme rohový kop a Jirka Port nádhernou hlavičkou strhl vítězství na
naši stranu.
A potom se vydařil i následný rozlučkový večer, i když se ho zúčastnil, jakož i
zápasu, menší počet hráčů.
Tímto zápasem skončila okresní soutěž III. třídy, skupina A. Obsadili jsme na
čtvrté místo se ziskem 42 bodů a skórem 76:40. Naše góly stříleli Mošnička 31,
Varecha 14, A. Kníže 5, Výborný 5, Joukl 3, Čáp 3, Port 2, Nejedlý 1, Rotter
1, Kaipr 1.
25. června se naše mužstvo zúčastnilo pohárového turnaje „Memoriál Ládi Noska“ ve Bělči.
SK Běleč – SK Sýkořice 4:1
AFK Bratronice – Radiožurnál Český Rozhlas 4:3 Začátek utkání se nám moc nepovedl, prohrávali jsme 1:0 a 2:1.
Velkou bojovností a taktickou hrou jsme výsledek zvrátili a zaslouženě zvítězili. Naše hezké branky vstřelili
Výborný, Mošnička, J. Kníže a Joukl.
Zápas o 3. místo Radiožurnál – SK Sýkořice 3:2
Finálový zápas SK Běleč – AFK Bratronice 0:3 Domácí začali lépe, ale nevytvořili si žádnou šanci. My jsme
postupně přebírali iniciativu a druhý poločas už byl v naší režii. Góly stříleli A.Kníže, Mošnička a v poslední minutě
z penalty J.Kníže. Tímto jsme vyhráli celý turnaj a na rok se stali držiteli hezkého poháru.
jn
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