BRATKOVICKO-PASECKÝ OBČASNÍK
únor 2016

Slovo úvodem
Vážení spoluobčané,
máme za sebou náročný rok spojený s budováním kanalizace, s desetinásobným rozpočtem
oproti předchozím rokům, s neplánovanými změnami ve složení zastupitelstva. Ohlédneme-li
se zpět, je tu mnoho věcí, které se podařily – a na tomto místě se sluší poděkovat všem, kdo
se o to zasloužili, i když jejich práce není často na první pohled vidět.
Co nám může dělat radost? Na prvním místě jistě zprovoznění kanalizace a čistírny
odpadních vod, částečná oprava silnic, která v té souvislosti proběhla, stabilně fungující
Podbrdská hospoda, opravené sociální zařízení v Lidovém domě, řada uspořádaných akcí,
informační servis obce pomocí SMS, ale také průběžný nárůst počtu obyvatel nebo dobré
vztahy s okolními obcemi.
A co podstatného nás čeká v letošním roce? Pokračuje zkušební provoz kanalizace a ČOV,
chystáme další kroky v oblasti vodovodů, sledujeme změny po vyhlášení CHKO Brdy, ve
druhé polovině roku se budeme zabývat územním plánem, hledáme způsob, jak zprovoznit
hřiště u Litavky. Pokud máte další nápady, na co bychom se měli zaměřit, dejte nám vědět.
Na společný úspěšný rok se těší
členové zastupitelstva obce

Kanalizace a ČOV
V srpnu 2015 byla dokončena výstavba kanalizace, jejíž součástí je kanalizační síť v celkové
délce 6564 metrů se 121 přípojkami, čistírna odpadních vod (ČOV) v Pasekách o kapacitě
400 obyvatel a čerpací stanice v Bratkovicích.
Celkové náklady na realizaci projektu činily 32 184 709 Kč. Z dotace ve výši 23 186 416 Kč
obec vyčerpala vynikajících 99,4 % (23 043 812 Kč). Zbývající výdaje ve výši 9 140 897 Kč
byly hrazeny z úspor obce z minulých let a z půjčky ve výši 5 mil. Kč.
Náklady na výstavbu činily 30 498 707 Kč, tedy o 509 086 Kč více, než stanovila původní
smlouva. Rozdíl byl zapříčiněn zejména třemi důvody:
1. Z důvodu uzavírky silnice Hluboš – Příbram bylo nutné zásadním způsobem doplnit
původně zamýšlené značení objízdných tras v době neprůjezdnosti Bratkovic.
2. Původně byla plánována oprava povrchů nad rýhou v šířce 1,5 m. Na některých úsecích
jsme z důvodu špatného stavu vozovky dali přednost opravě v celé šíři. Rekonstrukce
těchto úseků stála 561 544 Kč.
3. Nebyla realizována část původně projektované přípojky na konci obce, což cenu díla snížilo.
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Do konce roku 2015 se podle našich údajů připojilo do kanalizace více jak 80 %
nemovitostí s 204 občany a budova Lidového domu. Vzhledem k blížícímu se termínu
kolaudace apelujeme na občany, kteří se ještě nepřipojili, ať tak učiní co nejdříve.
V září 2015 byl zahájen zkušební provoz kanalizace a ČOV, který potrvá do června 2016.
Poté by měla proběhnout kolaudace a provoz bude převeden do trvalého užívání. Od této
doby obec začne vybírat stočné, které bude stanoveno na základě nákladů zjištěných při
zkušebním provozu. Na základě platné legislativy připravujeme nové smlouvy upravující
připojení ke kanalizaci i k vodovodu, kde bude stanoveno stočné a vodné.
V roce 2016 začneme připravovat projekty na odkanalizování dalších částí obce, kde je to
ekonomicky realizovatelné.
Děkujeme občanům obce a majitelům nemovitostí za vstřícný přístup během
výstavby a za připojování nemovitostí.

Vodovod
Je dobrou zprávou, že se obci podařilo převést prameniště paseckých zdrojů na obec, což
bylo nutné z důvodu rušení vojenského újezdu.
V loňském roce se řešilo několik havárií na vodovodu, některé z důvodu poškození při
výstavbě kanalizace v místech, kde nebylo známé vedení vodovodních přípojek. Dále
proběhla plánovaná oprava armatur na zdroji Sádek, který zásobuje Bratkovice. Nádrže na
zdroji Bel a Mráz byly utěsněny, aby nedocházelo k pronikání nečistot z okolí.
Problémy se zásobováním vodou působilo jednak dlouhé letní sucho, jednak
nárazová zvýšená spotřeba některých obyvatel. V Dominikálních Pasekách byly hlavně
problémy s kapacitou zdroje Bříza. Bude-li letos podobná situace, tak po kontrole uzávěrů a
tlakového ventilu budeme přepojovat spodní část Pasek na zdroj Bel.
V letošním roce připravujeme velkou a nákladnou rekonstrukci vodního zdroje Hájek. Ta by
se měla týkat jak prameniště, tak nádrží. Protože se jedná o vydatný a vysoko položený
zdroj, uvažujeme o propojení s vodovodním řadem ze zdrojů Mráz a Sádek. Díky propojení
by bylo k dispozici více vody pro případ delšího sucha.
Během února začneme instalovat mechanické dávkovače desinfekce, pro zajištění stálé
mikrobiologické kvality vody. Dále jsou v plánu nezbytné terénní úpravy prameniště na
zdroji Najbrt. Nezbytné je prověřit a pravidelně kontrolovat všechny uzávěry vody, aby bylo
možné je uzavírat při haváriích.
Děkujeme občanům obce a majitelům nemovitostí za šetření vodou v letních
měsících. Zdroje mají dostatečnou kapacitu, ale pokud vodu vyplýtváme do bazénů,
může to způsobit přerušování dodávky vody, zvýšené náklady i sníženou kvalitu
vody.
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Odpady
Stejně jako okolní obce jsme v roce 2015 hledali možnosti, jak snížit náklady na odpadové
hospodářství. Systém nakládání s odpady se nijak výrazně nemění.
Odvoz směsného komunálního odpadu (popelnic) nadále zajišťuje společnost RUMPOLD
každé pondělí ráno. Odpad může být umístěn v popelnici, nebo v pytli menším než
popelnice. Platba za odvoz odpadů probíhá formou ročního poplatku, který je v roce 2016
stanoven ve výši 500 Kč na trvale bydlící osobu nebo 500 Kč za rekreační objekt.
Tříděný odpad (papír, plasty včetně PET lahví, sklo, nápojové kartony) je třeba ukládat do
kontejnerů (boulí) umístěných v obou částech obce, nikdy ne vedle kontejnerů. Odpady
odložené vedle kontejnerů znamenají nutnost úklidu a zvýšené náklady pro obec. Vzhledem
k malému množství tříděných odpadů jsou kontejnery vyváženy nepravidelně při jejich
naplnění. Kontejnery jsou zpravidla vyvezeny do tří dnů od nahlášení svozové firmě.
Nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad a železo budeme opět svážet ve dvou
termínech, na jaře a na podzim.
Novinkou je zákonná povinnost obce zajistit likvidaci biologicky rozložitelných odpadů –
zejména posekané trávy, shrabaného listí, zbytků z údržby zahrad apod. Pokud tento
materiál nezužitkujete na vlastním kompostu, můžete jej odkládat do kontejneru, který
bude od jara umístěn v areálu ČOV.

CHKO Brdy a Posádkové cvičiště Jince
Dne 1. ledna 2016 byl zrušen vojenský újezd Brdy a byla vyhlášena Chráněná krajinná
oblast Brdy. Území zůstává v majetku České republiky – Ministerstva obrany. Pro naši obec
je podstatné, že bylo zřízeno Posádkové cvičiště Jince, ležící v oblasti od Jinců až po
komunikaci Obecnice – Valdek (včetně cílové plochy Brda), tedy hned za hřebenem
Slonovce a Kloučku. Oblast je označena cedulemi s upozorněním na trvalý zákaz vstupu. Ten
se týká i dalších uzavřených vojenských areálů, stejně jako ploch, kde nebyla dosud
provedena pyrotechnická očista.
Vjezd motorových vozidel do CHKO Brdy je zakázán, výjimku ze zákazu vjezdu mohou
udělit Vojenské lesy a statky ČR, s.p., se sídlem v Jincích.
Všechny informace o CHKO Brdy jsou dostupné na webových stránkách Správy CHKO Brdy
(http://brdy.ochranaprirody.cz/) nebo na webových stánkách Vojenských lesů a statků ČR,
s.p. (http://www.vls.cz/).
Střelby v posádkovém cvičišti Jince jsou nově oznamovány na stránce
http://www.13db.army.cz/oznameni.
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Události v obci
Obec je proslulá množstvím akcí. K těm tradičním patří tříkrálová sbírka, masopustní a
velikonoční obchůzka, čarodějnice, den dětí, Květinový večer, Mikulášská besídka nebo
vánoční zpívání. Dlouhý by byl výčet akcí pořádaný Podbrdskou hospodou, od Podbrdského
plesu v opeře, přes zábavy a koncerty, až po besedy a gastronomické události. Atmosféru
akcí zachycují fotogalerie na internetových stránkách obce (www.bratkovice.cz) a
Podbrdské hospody (www.facebook.com/PodbrdskaHospoda/). Pokud máte fotografie,
které stojí za zveřejnění, rádi je doplníme.
O Tříkrálovou sbírku je v obci značný zájem. Díky štědrosti občanů se v roce 2015 vybralo
9878 Kč (Bratkovice a Paseky) a letos dvě skupiny koledníků shromáždily 12 995 Kč
(v Bratkovicích, Pasekách a v části Hluboše). Dvě třetiny prostředků, které zůstávají místní
Charitě, budou využity především pro vybudování nového stacionáře pro seniory a charitního
centra v Jiráskových sadech v Příbrami, které může sloužit i pro občany naší obce.
K nejbližším akcím v Lidovém domě patří beseda s herečkou a moderátorkou Terezou
Kostkovou (20. 2.) a oslava mezinárodního dne žen a dětský karneval s oblíbenou kapelou
„Bylo nás šest“ (12. 3.). Na stránkách obce je nově založený kalendář akcí s termíny
veřejných akcí pořádaných v obci. Pokud chcete uvést akce, které pořádáte, obraťte se na
obecní úřad.
Výjimečnou událostí bude letos odhalení obnoveného pomníku T. G. Masaryka na návsi
v Bratkovicích vedle zrekonstruované hasičárny, které plánujeme na sobotu 24. září 2016.

Zastupitelstvo obce
V roce 2015 bohužel došlo ke změnám ve složení zastupitelstva, když tragicky zahynul
místostarosta Luděk Lindner a později zemřel člen zastupitelstva Zdeněk Vrbka. Oba se
výrazně zasloužili o vybudování kanalizace a při své práci pro obec dělali daleko více, než
bylo jejich povinností.
Nově se členem zastupitelstva stala Jitka Matějková, náhradnice zvolená v komunálních
volbách. Zastupitelstvo má nyní pouze 6 členů a žádné náhradníky.
Aktuální složení zastupitelstva:




Martin Nosek – starosta
Eva Valvodová – místostarostka
Ondřej Komanec – předseda
finančního výboru





Rudolf Plecitý – předseda kontrolního
výboru
Jindřich Košťálek
Jitka Matějková

Termíny zasedání obecního zastupitelstva jsou v předstihu zveřejňovány na internetových
stránkách a obecních vývěskách. Zasedání jsou veřejná a hosté z řad obyvatel jsou vítáni.
Zápisy z jednání zastupitelstva jsou k dispozici na internetových stránkách, případně na
obecním úřadu.
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Hasiči
V roce 2015 v obci působila jednotka požární ochrany (JPOV) zřizovaná obcí se 14 členy.
Během roku byla jednotka dovybavena – z dotace byla pořízena bedna na auto a plachta na
vozík. Díky získání dotace na hasičárnu byla vybudována nová střecha, zvětšen prostor pro
techniku a vybudována přístavba místnosti pro setkávání hasičů.
Hasiči se kromě běžné činnosti v loňském roce podíleli na pořádání masopustu a čarodějnic,
zajistili čištění koupaliště, svoz železa, čištění komunikace při výstavbě kanalizace, proplach
dešťové kanalizace a poskytli pomoc při zavzdušnění vodovodu v Bratkovicích.
Do roku 2016 jednotka vstoupila se 13 členy a záměrem obnovit sdružení „Sboru dobrovolných
hasičů Čech, Moravy a Slezska“. V plánu je nábor nových členů do sdružení a zvyšování
odborné způsobilosti (školení velitelů družstev, strojníků a hasičů), dostavění hasičárny,
rozvoj požárního sportu s účastí v soutěžích (i okrskových) a vytvoření dětského hasičského
družstva – na programu bude lezecký výcvik, výcvik na vodě, topografie, pohyb v přírodě,
požární sport, další sportovní vyžití. Hasiči se budou opět podílet na organizaci masopustu a
čarodějnic, zajistí čištění koupaliště a svoz železa, v plánu mají obnovené Bratkovické
kolečko, účast na dni dětí a také slavnostní otevření zrekonstruované hasičárny.
Pokud se chcete zapojit do činnosti sdružení dobrovolných hasičů, obraťte se na Jirku
Vaňka na telefonu 732 875 595. Na stejném čísle oznamte hasičům pálení větví či jiného
materiálu, abyste předešli zbytečnému výjezdu, větší pálení ohlaste také na webu
http://hzssk.webrex.cz/index.php?menu=3.

Nabídka právní pomoci
Obec se dohodla s advokátkou Martinou Bártovou na poskytování odborného sociálněprávního poradenství pro občany obce. Cílem služby sociálně-právního poradenství by
mělo být poskytnutí bezplatné základní podpory občanům obce při uplatňování
jejich práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména
v těchto oblastech:
 rodina – vznik, trvání a rozvod manželství, výchova dětí, svěření do péče, alimenty,
dědictví, sociální dávky a podpora,
 občanské záležitostí – vlastnictví, koupě, reklamace, práva spotřebitele, darování,
věcná břemena, dluhy, exekuce, bydlení, nájem,
 zaměstnání – vznik, trvání a ukončení pracovního poměru, další pracovněprávní
otázky,
 veřejná správa a samospráva – správní řízení, postup uplatnění sociálních dávek,
podpory, důchodů.
Účelem služby by mělo být poskytnutí základních informací vedoucích k získání přehledu
o právech a povinnostech, které se mohou vztahovat k dané životní situaci, včetně
doporučení potřebných nutných kroků, které by měl občan učinit.
Více informací se dozvíte na obecním úřadu a na webu obce.
BRATKOVICKO-PASECKÝ OBČASNÍK (únor 2016)

5/6

Vybrané změny právních předpisů


Povinné revize kotlů a kontrola pálení odpadů. Do konce roku 2016 si musí každá
domácnost, která topí pevnými palivy, nechat povinně udělat revizi technického
stavu kotle. Protokol o kontrole mohou od ledna 2017 úřady vyžadovat a případně
postihnout ty domácnosti, které kontrolu nebudou mít. Předpokládaná cena za revizi
kotle se bude pohybovat v řádu stovek korun, pokuta za chybějící kontrolu je však
stanovena až na 20 tisíc.
Od ledna 2017 úřady pravděpodobně dostanou při kontrole kotlů ještě větší
pravomoci. Především by měly získat právo vstupovat kvůli kontrole do soukromí
domovů.



Povinné používání reflexních prvků. Jednou z hlavních letošních novinek na
silnicích jsou povinné reflexní prvky pro chodce. Jestliže člověk půjde ve tmě nebo
v mlze po silnici mimo obec a nebude vidět, může dostat přímo na místě pokutu
2000 Kč. Nebo i o pětistovku víc, pokud přestupek dostane k vyřešení úřad.
Doporučujeme po setmění používat reflexní prvky i v obci – ne každý řidič
dodržuje bezpečnou rychlost.



Zpřísnění trestů pro řidiče. Nově bude možné pokutovat řidiče, kteří si před jízdou
neočistí auto od sněhu a ledu. Zákon také přísněji potrestá řidiče, kteří vjedou na
železniční přejezd na červenou. Dopravním policistům se vrátí pravomoc zabavit
přímo na silnici takzvaný malý technický průkaz od auta, které je na první pohled
nebezpečné – má například sjeté pneumatiky nebo příliš opotřebované brzdy.



Osobní doklady. Lidem starším 70 let budou úřady vydávat občanské průkazy
s prodlouženou platností na 35 let, nebudou si je tedy muset měnit každých deset let
(nedojde-li ke změně údajů, například bydliště).

Kontakty
Obecní úřad Bratkovice, Dominikální Paseky 62, 262 23 Bratkovice.
Úřední hodiny: pondělí 9:00-12:00, středa 17:30 – 19:00.
Telefon 318611157, mobil 724181375.
Web: www.bratkovice.cz. Email: urad@bratkovice.cz.
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