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Slovo starosty
Milí spoluobčané, 

je zde červenec, nejhezčí měsíc pro školou povinné. Pro naši obec znamená zavření 
ulice Karlovarské na Valdeku z důvodu její rekonstrukce. Nemilé je to především pro 
občany z ulice Rudé armády na Braškově, kde valdecká rekonstrukce zvýší hustotu 
provozu. Kompenzací by jim mohla být následná rekonstrukce kruhového objezdu 
na silnici I/6 a II/118 nad Braškovem, kdy si tak alespoň pár týdnů domy a lidé z této 
lokality odpočinou od zátěže nepříjemné automobilové dopravy. 

Rekonstrukce návsí je v plném proudu a platí zde opět pravidlo, že co člověk, to jiný 
názor. Každý by náves rekonstruoval jinak. Potíž je v tom, že zastupitelé museli vybrat 
pouze jednu variantu a to takovou, která bude vyhovovat hodnotitelským komisím, 
včetně té bruselské. Proto vám, co jste z rekonstrukce návsí nadšeni, příjemné užívání 
této reality, vy ostatní – snad to nebude tak zlé. 

Po prázdninách naši obec čeká žádost na regionální operační programy Středo-
českého kraje. Jedná se o projekt „volnočasové aktivity“, tzn. Háj, stadion J. Valeše 
a propojovací komunikace Budovatelů mezi těmito dominantami obce. Druhou dů-
ležitou žádostí bude projekt cyklostezka Kladno – Kačák, kde budeme žádat Státní 
fond dopravní infrastruktury. Byl bych moc rád, kdybychom uspěli. Už jen proto, že 
projekty budou ve stavu stavebních povolení, což předpokládá velmi intenzivní práci 
našeho zastupitelstva a ing. Dolejšové. 

Tento  odstavec věnuji obhajobě snahy zastupitelů o budování údržby obce vlast-
ními silami. Domníváme se totiž, že občané mají větší možnost ovlivňovat obecní 
systémy než fi rmy, které se v obci mohou střídat a smlouva mezi obcí a fi rmou nikdy 
není dokonalá. Též náročnost na tyto aktivity extrémně vzroste, ať již z hlediska 
nutnosti udržet investice EU do naší obce vložené, tak i udržet turistické okruhy, 
polní cesty vytvořené Komisí pro životní prostředí pod vedením pana ing. Kolrusze. 
Nutno dodat, že tato třešnička na dortu v podobě úklidu a údržby veřejných prostor, 
je realizovatelná pouze za předpokladu, který je u nás naplněn. To jest nezadlužená 
obec a vybudované veškeré sítě. Za tuto realitu lze vděčit předchozím zastupitelstvům 
pod vedením starosty Františka Haase. Pro dnešní trvale udržitelný rozvoj životního 
prostředí jsou zkrátka paní Kulhánková, pan Votava a pan Horník, včetně strojního 
vybavení, nepostradatelní. 

Co nás však tíží a budeme muset vyřešit je otázka sběrného dvora, jehož vybudování 
se zřejmě nevyhneme. Pouze musíme dodržet pravidlo, že toto místo naší obci pomůže 
a zkrášlí ji, ne naopak. Krásné léto.

Ing. Vladimír Dráb
starosta@braskov.cz

foto: Ing. J. KolruszRybník na Valdek před rekonstrukcí

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ V OBCI BRAŠKOV

VE VOLBÁCH DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Volby se konaly ve dnech 5. a 6. června 2009. Do výpisu ze seznamu voličů bylo zapsáno 787 osob, počet vy-
daných a odevzdaných úředních obálek celkem 329 z toho počet platných hlasů celkem 325. Volební účast 41,8 %.

Obec Braškov v souladu s usnesením 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného 13. 10. 2008 a podle § 
39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněí pozdějších předpisů, zveřejňuje opakovaně záměr na::

PRODEJ POZEMKŮ:

Pozemek č. 258/11 v lokalitě Valdek – U Dubu o výměře 1460 m2 za minimální cenu 2250 Kč/m2.
Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů. Připojení na inženýrské sítě je v pilíři na hranici pozemku.

Pozemek č. 258/102 v lokalitě Valdek – U Dubu o výměře 1104 m2 za minimální cenu 2250 Kč/m2.
Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů. Připojení na inženýrské sítě je v pilíři na hranici pozemku.

Pozemek č. 179/1 v lokalitě Valdek u silnice III/0063 k V. Dobré o výměře 1554 m2 za minimální cenu
 1700 Kč/m2. Územní rozhodnutí na výstavbu rodinných domů. Připojení na inženýrské sítě je možné 
 přípojkami do vzdálenosti 50 m.

Prodej se uskuteční formou nabídky ceny OBÁLKOVOU METODOU. Zájemci mohou zalepené obálky s 
nabídkami ceny zaslat nebo odevzdat do kanceláře Obecního úřadu v Braškově s výrazným heslem: 

NEOTVÍRAT–POZEMEK Č. … (uvést konkrétní číslo pozemku) 

nejpozději do 12,00 hodin dne 28. srpna 2009.
Obec si vyhrazuje právo nabídku na prodej pozemků zrušit



Zprávy z obecního úřadu

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o návrzích na nový územní plán obce
 – zprávu o přípravě voleb do Evropského parlamentu
• souhlasí

– s hodnocením průběhu a úrovně 12. zasedání zastupitelstva, konaného 18.3.2009
– s vysoutěžením administrátora žádosti o dotaci na Regionální operační program na projekt „Braš-

kov – volnočasové aktivity“ 
– se zpracováním návrhu nového územního plánu obce a dnes projednanými návrhy 
– s postupem přípravy eurovoleb a stanovením min. počtu členů okrskové volební komise na pět
– s žádostí o dotaci na komunikace a chodník v části obce Toskánka z FROM

• ukládá – předsedkyni stavební komise ing.arch. Dolejšové
– připravit podklady pro žádost o dotaci na komunikace a chodník v části obce Toskánka nákladem 10 

mil. Kč
• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi

– dohodnout podrobnosti smlouvy o sdružení prostředků na kanalizaci Valdek

Usnesení
50. schůze rady 30. března 2009

51. schůze rady 20. dubna 2009

52. schůze rady 4. května 2009

53. schůze rady 25. května 2009

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – uzavření smlouvy s fi  ESTA na zřízení kanalizačních přípojek
 – podrobnou informaci o stavu přípravy akce „Cyklostezka Kladno, Kož. Hora – Malé Kyšice“ a 

 žádosti o územní rozhodnutí
• schvaluje

– výsledek hospodaření obce k 31.3.2009
– smlouvu o zřízení věcného břemene na vedení dešťové kanalizace s fi rmou Stavimat

• nesouhlasí
– s prodejem poz. č. 24/5 podle opakovaného požadavku pí. Fridrichové a navrhuje řešení dlouho-

dobým pronájmem
• ukládá – starostovi obce ing. Drábovi

– připravit a svolat 13. zasedání zastupitelstva k projednání smluv na zajištění jednotlivých akcí rozvoje, 
smlouvy o odkoupení pozemků a výsledku hospodaření obce za 1. čtvrtletí r. 2009

• ukládá – místostarostovi obce p. Haasovi
– projednat s VKM a.s. podrobnosti smlouvy o příspěvku VKM na kanalizaci v ul. Karlovarská
– projednat návrh dohody a podrobnosti na vklad kanalizace do VKM a.s.

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o přípravě voleb do EP
• schvaluje

– výsledky výběrových řízení a návrhy na uzavření smluv na akcích „Braškov – revitalizace návsí“, „Braš-
kov – Volnočasové aktivity“ a „Toskánka – komunikace“

– podklady a zprávy pro 13. zasedání zastupitelstva 11.5.2009 vč. návrhů na odkoupení pozemků
– návrh na založení sdružení obcí pro výstavbu cyklostezky
– pořízení křovinořezu pro údržbu veř. zeleně a termoventilů na OÚ Braškov 

• odmítá 
– způsob, jakým členka zastupitelstva ing. Machovská informovala dne 24.4.2009 zastupitele o připomín-

kách ing. Čermákové ke stavbě „Revitalizace návsí“, aniž vysvětlila důvody, pro které zastupitelstvo 
požadavky ing. Čermákové odmítlo. Uváděné informace jsou nepravdivé a v naprostém rozporu se 
skutečností a se závěry jednání zastupitelstva k této záležitosti. 

• ukládá – starostovi obce ing.Drábovi
– projednat dnes předložené návrhy na 13. zasedání zastupitelstva 11.5.2009
– doplnit počet členů volební komise a svolat první zasedání okrskové volební komise

Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o přípravě voleb do EP
• schvaluje

– cenovou nabídku na el. přípojku pro obecní garáž na Valdeku za 5 tis.Kč
– Cenovou nabídku na zhotovení nového světelného bodu v ul. V Jezerech za 20 tis. Kč
– Změnu dopravního značení v ul. Pod Horkou (jako slepá ulice)
– Směnu části pozemků č. 385 a 243/4 za část pozemku č. 95/1 s p. Havlíkem, umožňující zřízení parkoviště

před Kartexem.
• ukládá – starostovi obce

– zajistit opakovaně nabídku na prodej pozemků č. 258/12, 2568/11 a 179/1.

Při přezkoumání  hospodaření Obce  Braškov za  rok 2008  byly zjištěny  chyby a  nedostatky, které  
nemají závažnost  nedostatků uvedených pod písm. c) (§10 odst. 3 písm. b) zák.č. 420/2004 Sb.):

1) Obec dle kupní smlouvy č. 2002K 07/09, ze dne 9.12.2008 koupila pozemek p.p.č. 243/70, od PF ČR za 
cenu ve výši 206.100,– Kč, ale na majetkový účet 031 byl pozemek zařazen ve výši 200.000,– Kč.

Hodnota pozemku  byla v účetnictví navýšena o 6.100,– Kč, t.j.  o náklady na odhad nemovitosti a 
poplatek za vklad do katastru, tím byl nedostatek odstraněn – opravný  doklad č. 250372 ze dne 29.5.2009.                                                   

                                                                     
2) Na podrozvahovém účtu není veden zastavený majetek vykázaný  na LV  10001 obce,  jedná se o pozemky 

p.č. 258/11, 258/12 a  st.p.č. 13/2                                                         
V květnu  2008, kdy byl splacen úvěr u ČS a.s., došlo k odepsání zastaveného majetku  na podrozva-

hovém účtu a na katastrální úřad bylo předáno potvrzení spořitelny o splacení úvěru s žádostí o výmaz 
zástavního práva k obecnímu majetku. Dle výpisu z LV 10001 obce k 31.12.2008 jsme zjistili, že zůstaly 
dosud zastaveny 3 výše uvedené pozemky – chybou spořitelny, která je opomněla uvést na kvitanci. Po 
zjištění této chyby požádala obec již počátkem roku 2009 spořitelnu o zaslání opravené kvitance a dne 
25.2.2009 došlo ke zrušení celé zástavy. Uvedený  nedostatek na LV 10001 obce byl již odstraněn – viz  
nový výpis ze dne 27.5.2009, který nevykazuje žádný zastavený majetek.

3) Obec má směrnici o fi nanční kontrole, ale v této směrnici chybí podpisová oprávnění,  není  stanoven  
správce rozpočtu, příkazce operace a hlavní účetní.

Nedostatečný text této směrnice byl upraven a doplněn, projednán na  schůzi fi nančního  výboru dne  
5.6.2009 a  odsouhlasen na  14. zasedání ZO Braškov dne 22.6.2009.

54. schůze rady 8. června 2009
Rada obce Braškov po projednání:
• bere na vědomí 
 – zprávy a informace k jednotlivým bodům dnešního programu
 – informaci o přípravě 14. zasedání zastupitelstva 22.6.09
• souhlasí

– se stanoviskem obce k odvolání Ekologického občanského sdružení obce Braškov do rozhodnutí 
o staveb. povolení STAVIMAT

• schvaluje
– program 14. zasedání zastupitelstva obce 22.6.09

• ukládá – starostovi obce ing.Drábovi
– svolat 14. zasedání zastupitelstva na 22.6.2009 a předložit na něm radou odsouhlasené návrhy

ZPRÁVA
o výsledku přezkoumání hospodaření

    – přijatá nápravná opatření

Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí
 – Informaci o kontrole plnění usnesení 12. zasedání zastupitelstva, konaného 18.3.2009
 – Informaci o přípravě voleb do EP
 – Zprávu o fi nančním hospodaření obce v 1. čtvrtletí 2009
 – Informaci  o přípravě a průběhu rozhodujících akcí včetně návrhů na schválení výsledků výběrových 
  řízení, návrhů na uzavření smluv a návrhů na souhlas s přijetím dotací 
• souhlasí
 – S výsledky výběrových řízení a uzavřením smluv s p. Prynychem a ing. Křížákem na akci 

 „Braškov – Volnočasové aktivity“  
 – S výsledkem výběrových řízení a uzavřením smlouvy na zpracovatele žádosti o dotaci a výběr 

 zhotovitele z programu FROM s fi rmou Executive Project Group a.s. na akci „Rekonstrukce místní 
 komunikace – Toskánka v obci Braškov“

 – S výsledkem výběrového řízení a s návrhem smlouvy na zhotovení pomníku na návsi Braškov se 
 sochařem p. Maninou

 – S koupí části pozemků č. 116 o výměře 146 m2 od pí. Hřebíkové  č. 47/1 o výměře 408 m2 od p. 
 Čermáka za cenu 20,– Kč/m2 pro realizaci dotované akce „Regenerace zeleně v obci Braškov“

 – S výsledkem výběrového řízení a uzavřením smlouvy s fi rmou EPG a.s. na „Komplexní podporu 
 obce Braškov při přípravě a řízení projektů EU a výkon související zadavatelské činnosti“

 – S výsledkem výběrového řízení a uzavřením „Rámcové mandátní smlouvy“ na zajištění a přípravu 
 žádostí o dotace a jejich administraci s fi rmou M- Finance

 – S přijetím dotací na akce „Braškov – regenerace zeleně“ a „Rekonstrukce místní komunikace – 
 Toskánka v obci Braškov“ a se spolufi nancováním těchto akcí z prostředků obce

 – S bezúplatným převodem částí pozemků č. 78/41 (Toskánka) a č. 377/1 (ul. Sportovců) od Středo-
 českého kraje

 – S uzavřením smlouvy o koupi pozemku č. 245/10 od PF ČR za cenu 6.180,– Kč.
 – S pořízením termostatických ventilů na rozvodu ÚT v budově OÚ v ceně 26.000,– Kč
 – Se založením „Sdružení obcí“ Pletený Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov a Malé Kyšice pro 

 zajištění výstavby cyklostezky Kladno, Kožova hora – Malé Kyšice.
 – S pořízením bezpečnostního zařízení pro obecní garáž na Valdeku do 25.000,– Kč
 – S uzavřením smlouvy o spolupráci při zabezpečování požární ochrany v Obci Kyšice
• schvaluje
 – 1. změnu rozpočtu obce s příjmy a výdaji ve výši 44.346.113,– Kč
• ukládá starostovi obce
 – zajistit výběrové řízení na zhotovitele akce „Braškov – regenerace zeleně“ 
 – zorganizovat schůzku vedení obcí Pletený Újezd, Braškov, Kyšice, Horní Bezděkov a Malé Kyšice 

 s cílem vytvořit sdružení obcí pro výstavbu cyklostezky

Zastupitelstvo obce po projednání:
• bere na vědomí
 – Zprávu o fi nančním hospodaření obce k 31.5.2009
• souhlasí
 – S uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 001/2009/SV na akci „Revitalizace návsí“ se zhotovitelem 

 Klika a Dvořák
 – S uzavřením dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace č. S/0069/RRSC/2008 s Regionální radou 

 soudržnosti Střední Čechy
 – S uzavřením smlouvy se zhotovitelem pomníku p. Maninou
 – S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s vlastníky pozemků na Toskánce - ŘSD, pí. Jelínková,

 Moravcovi, p. Havlík, ing. Dolejšová, pí. Oličová a p. Markup pro realizaci připravované akce „Dokončení 
 infrastruktury v části obce Braškov – Toskánka“

 – S uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí s ing. Vackem na využití části jeho pozemku pro připravovanou 
 akci „Braškov – Volnočasové aktivity“

 – S uzavřením smlouvy na výkon tech. dozoru na stavbě kanalizace Karlovarská za cenu 46.000,– Kč
 – S uzavřením směnné smlouvy na část pozemků č. 385 a 243/4 ve vlastnictví obce a části pozemku č. 95/1 

 ve vlastnictví p. Havlíka
 – S uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na poz. č. 45/2 pro O2 Telefonica ke zřízení přípojky 

 objektu Stavimat
 – S pořízením traktoru s valníkem místo zastupitelstvem schváleného nákupu multikáry
 – S provedením výběru zhotovitele na akci „Regenerace zeleně“ fi rmou M-fi nance a s návrhem výzvy a 

 smlouvy na výběr zhotovitele
 – Se založením sdružení obcí pro výstavbu „Cyklostezky Kladno, Kožova hora – Malé Kyšice
 – S přijetím fi nančního příspěvku od Středočeského kraje ve výši 160 tis. Kč pro jednotku SDH Braškov
• schvaluje
 – Závěrečný účet obce Braškov za r. 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou
  Následující nápravná fopatření:
  • Navýšení hodnoty pozemků č. 243/70 o 6100,– Kč na celkových 206100,– Kč
  • Zrušení zástavy ve prospěch ČS a.s. na podrozvahovém účtu (zástava zrušena 25.2.2009)
  • Opravenou a doplněnou směrnici k fi nanční kontrole
 – Návrh nového pomníku obětem obou světových válek
• rozhodlo
  V souladu s § 44 a) zákona č. 186/2006 Sb. „O pořízení nového územního plánu obce“ a v souladu s 

§6 odst. 6 písm. b) a podle usnesení č. 2 8. zasedání zastupitelstva 29.9.2008 schvaluje způsob pořizování 
územního plánu postupem podle §6 odst. 1) písm. c) stavebního zákona.

  V souladu se stavebním zákonem č. 186/2006 Sb. určuje zastupitelem pro jednání o územním plánu p. 
Petra Sklenáře, Zahradní 263, Braškov.

  Podle uzavřené smlouvy zpracuje územní plán ing. arch. J. Černý.
  Základní ideou nového územního plánu je:
  • Plochy určené stávajícím ÚP ve výhledu pro výstavbu jiných staveb nežli bytových zrušit
  • Minimalizovat zbývající plochy pro bytovou výstavbu s ohledem na kapacitu inž. sítí a ČOV
  •V maximální míře rozšířit plochy zeleně a vzájemně je propojit, zkvalitnit odhlučnění stávající komu-

nikace R6
  • Využít vhodné plochy pro objekty pro rekreaci a odpočinek
• ukládá   starostovi obce
 – uzavřít dnes odsouhlasené smlouvy či jejich dodatky
• ukládá   předsedkyni stavební komise
 – zajistit zpracování dnes odsouhlasených smluv o věc. břemenech na Toskánce a s ing. Vackem
• ukládá  pověřenému zastupiteli obce p. Sklenářovi
 – pravidelně informovat radu a zastupitelstvo obce o stavu a průběhu zpracování územního plánu

Usnesení
13. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Braškov, konaného 11.5.2009 na OÚ Braškov

14. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Braškov, konaného 22.6.2009 na OÚ Braškov

A léta běží…
 Společenská rubrika

Rozloučili jsme se s našimi občany:
Miroslav DATEL 30. 3. 2009 (76 let) 
Stanislav DUFEK 5. 5. 2009 (81 let) Čest jejich památce

Narodili se:
Mikuláš HOLER 30. 3. 2009
David HOUDEK 1. 5. 2009

Sňatek uzavřeli:
Veronika ČERMÁKOVÁ a Martin JANOUŠEK 29. 5. 2009  Blahopřejeme

Vydává Obec Braškov Sponzoruje a tiskne Kartex Valdek

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



Hasiči informují
Vážení spoluobčané, 
hned v úvodu tohoto článku, můžeme sdělit jednu potěšující informaci.
Po předešlých výzvách v braškovských novinách, zdali-by se nenašel někdo, kdo by měl odvahu a chuť 

věnovat se dětskému kroužku „mladých hasičů“, můžeme s radostí konstatovat, že v současné době se již 
naši „nástupci“ pravidelně scházejí, trénují a učí se novým věcem, které se jim v budoucím životě určitě 
mohou hodit. Tohoto nelehkého úkolu se ujal dámský kolektiv pod vedením pí. Markéty Chalupové. Její 
oporou v této dobrovolné a náročné  činnosti je sl. Petra Fučíková. V současné době je dětský kroužek ve 
stádiu zdárného rozjezdu a nám nezbývá, než-li pevně věřit, že se celá věc a práce s našimi nejmenšími 
spoluobčánky, rozvine k potěšení všech. Tímto skláníme výše uvedeným ženám poklonu a přejeme jim 
mnoho úspěchů v jejich nelehkém poslání. Má-li někdo další chuť, zapojit se do práce s dětmi a nebo svoji 
ratolest do mladičkého kolektivu zařadit, stačí pouze přijít… 

Další informace se týkají sa-
motného chodu hasičů v Braškově, 
jako takových.

Začátek roku patřil více méně 
úpravným pracím  na našem „zá-
novním“ voze LIAZ-101.CAS-25.

26.3.09 jsme byli požádáni naším 
obecním úřadem o pročištění kana-
lizace v ulici Rudé armády, na úrovni 
braškovského rybníka.

30.3.09 v 16:34 byl jednotce PO 
vyhlášen poplach, na odstranění 
olejové skvrny na silnici v úseku 
křižovatka Valdek–Kobyla. Olejová 
stopa z neznámého automobilu byla 
zlikvidována pomocí sorbčních látek.

Ve dnech 3. – 4. 4.2009 proběhl v Roztokách u Prahy specializační kurz velitelů  pož.jednotek obcí, se 
zaměřením Ochrana obyvatelstva a civilní obrana. Tohoto dvoudenního kurzu se za naši jednotku zúčastnili 
pp. T. Votava a R. Fuit.  

Další dubnovou akcí bylo cvičení jednotky, zaměřené na použití hasební pěny, a tradiční účast části naší 
jednotky a techniky na srazu vojenských historických vozidel. To se tentokrát konalo v bývalém voj. prostoru 
nedaleko Písku, pod názvem „Barbarossa 2009“.  

V neděli 3.5. jsme na fotbalovém stadionu 
J.Valeše uspořádali závody v požárním útoku, při 
kterých obě naše družstva odvedla skvělé výkony 
a jak muži, tak i ženy obsadili shodně 1.místo. 
Další sportovní klání proběhlo 16.5. na Stocho-
vě, v podobě okresního kola. Zde se družstvo 
mužů umístilo na pěkném 3.místě. Děvčatům se 
tentokrát tolik nedařilo a obsadili příčku šestou. 

18.5. ve 20:45 byla naše jednotka vyslána na 
odstranění následků po dopravní nehodě. Jed-
nalo se o střet motocyklu a kamionu na silnici do 
Kyšic. Při této nehodě naštěstí nedošlo k žádnému 
zranění, ale z poškozeného motocyklu opět uniklo 
větší množství oleje na vozovku. I tentokrát byl ropný produkt odstraněn pomocí sorbentu.

Koncem května se nám podařilo uskutečnit slibovaný svoz žel.odpadu a ve spolupráci s členkami kul-
turní komise jsme se částečně podíleli na zajištění humanitární sbírky šatstva a průběhu dětského dne.

V rámci údržby naší hasičské techniky, která probíhá prakticky nepřetržitě, bychom chtěli poděkovat 
p. P.Horníkovi, který sám provedl vyčištění a ochranný nástřik vodní nádrže na voze Tatra-138 CAS-32.

                                                  S přáním krásného léta, zdraví hasiči.

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ

Vážení spoluobčané,
V květnu letošního roku, byl při SDH Braškov otevřen kroužek Mladých hasičů, pro chlapce i dívky ve věku 

od 6 do 9 let. Rádi uvítáme další nové členy v našem dětském kolektivu. Schůzky se konají každý čtvrtek od 17:00 
hod do 18:00 hod v hasičské zbrojnici. Více o činnosti a cílech kroužku se dozvíte na web stránkách obce Braškov, 
nebo osobně v době konání kroužku. Děkujeme místním dobrovolným hasičům za vytvoření podmínek pro malé 
hasiče zejména uvolněním místnosti pro klubovnu a dále za pomoc se získáním výzbroje pro trénink a soutěže v 
požárním sportu. Dále děkujeme společnosti ADkom, s.r.o. za sponzorský příspěvek v podobě triček a čepic pro 
děti a počítače pro činnost kroužku. Doufáme, že dlouhá tradice dobrovolných hasičů v Braškově bude mít s 
novými malými členy postaráno o další budoucnost.

 Chalupová Markéta, vedoucí  Mladých hasičů

NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM V OBCI

Vážení spoluobčané,dovolte mi, abych vám přiblížil připravovaný informační systém v naší obci. Po 
dokončení revitalizace návsí bude v obci proveden informační systém (sloupky s tabulkami názvů obecních 
budov a zařízení nebo soukromých podnikatelských subjektů). Chceme tím zajistit lepší informovanost 
návštěvníků obce.Dalším cílem tohoto značení je sjednocení vzhledu všech stávajících informačních 
tabulí. Vlastníci starých informačních tabulí si tato zařízení po výzvě obce odstraní. Následně jim po 
předložení žádosti obec zajistí umístění nových tabulí na sloupcích informačního systému. Pro podni-
katelské subjekty bude tato služba zpoplatněna částkou 1000,– Kč ročně. 

Ing. Miroslav Doksanský

BRAŠKOV – REVITALIZACE NÁVSÍ

Milí spoluobčané, jak jste si jistě všimli, v současné době probíhají dokon-
čovací práce na návsi v Braškově a na chodníku pro pěší v lokalitě U Dubu. 
Zároveň byly zahájeny práce na části komunikace v ulici K Háji (komunikace 
z panelů ) a probíhají přípravné práce na návsi na Valdeku.

Veškeré práce na návsi v Braškově by měly být ukončeny do konce měsíce 
července, pouze osazení nového památníku obětem 1.sv. války a obětem na-
cismu bude provedeno koncem roku 2009. 

A na co se můžeme těšit?
Na nové chodníky, které povedou přes celou náves a budou pokračovat ulicí 

Rudé armády až na konec obce, na lavičky, kterými bude doplněna celá náves, 
na zeleň, která se bude skládat nejen z vysokých dřevin ale i z květin. Dále pak 
na pítko, které bude umístěno u zastávky autobusu, na novou komunikaci v ulici 
Ke Skalce a na novou hráz rybníku, která bude osázena stromy a opět doplněna 
lavičkami. K tomu přibudou nové herní prvky pro děti před mateřskou školkou 
v prostoru rybníku a také na nové dřevěné molo na rybníku, které bude sloužit 
jak rybářům v létě, tak bruslařům v zimních měsících. 

Dále se můžeme těšit na opravené dětské hřiště u obecního úřadu, které 
bude doplněno novými herními prvky a malou asfaltovou dráhou pro nejmenší. 
Na tuto plochu budou moci vstupovat opravdu jen ty nejmenší děti, aby se zde 
mohly učit jezdit na odrážedlech, koloběžkách, bruslích a nebo si jen zaběhat. 
Hřiště bude rovněž doplněno novou výsadbou zeleně a lavičkami se stolkem.

Celý prostor revitalizovaného území bude dále doplněn novým veřejným osvětlením, koši na tříděný 
i smíšený odpad a koši na psí exkrementy. 

Dále přibude nový asfaltový chodník pro pěší, který povede z komunikace U Dubu do ulice Ke Skalce 
a stane se tak příjemným propojením lokality Braškovské návsi a rybníka s lesíkem Háj, kde se v budouc-
nu plánuje vytvořit menší sportoviště s in-line dráhou, skateparkem, dětským hřištěm a senior parkem.

V neposlední řadě se obyvatelé ulice K Háji dočkají výměny stávající panelové komunikace za nový 
asfaltový povrch a zároveň přímého napojení na karlovarskou silnici.

A na co se můžou těšit obyvatelé Valdeku?
Revitalizace návsi v části Valdek by měla začít 1.července 2009 zároveň s uzavírkou karlovarské silnice. 

Proběhne zde výstavba nových moderních zastávek autobusu, nových povrchů chodníků, laviček, nového 
veřejného osvětlení, pítka a úprava rybníku. Tato úprava bude spočívat v nově vybudované hrázi rybníku 
a jeho svahů. Hráz pak bude doplněna zajímavým stavidlem a dřevěným molem. Okolo celého rybníku 
a na hrázi bude vysazena nová zeleň, doplněna lavičkami a veřejným osvětlením. V prostoru zastávky u 
rybníku se budete moci občerstvit u pítka.

Dále bych Vás chtěla informovat o tom, že na webových stránkách obce www.braskov.cz připravujeme 
novou sekci s názvem PROJEKTY, kde budou uveřejněny informace o realizovaných, probíhajích či 
připravovaných projektech obce Braškov.

Ing. arch. Kateřina Dolejšová, předsedkyně stavební komise

REKONSTRUKCE SILNICE III / 0063 – UL. KARLOVARSKÁ, VALDEK

Současně s revitalizací valdecké návsi, což představuje především rekonstrukci rybníka, autobusových 
zastávek, přilehlých zpevněných ploch a provedení dešťové kanalizace, započaly v měsíci červnu práce 
na rekonstrukci v ulici Karlovarské.

V rámci této akce, která nás bude poměrně značně omezovat, budou provedeny tyto hlavní práce:
– úpravy splaškové kanalizace 
– chodník ze zámkové dlažby a provedení nových vjezdů  
– rekonstrukce povrchu vozovky s osazením betonových obrubníků oboustranně mezi vozovkou a
   krajnicí / zeleným pásem
– nový sjezd do ul. K Háji, kolmý na ul. Karlovarskou, který zajistí možnost výjezdu směrem na Dobrou

   i do Kyšic
– úprava odbočky na Družec, která zpomalí odbočovací rychlost a zamezí parkování v křižovatce
– veřejné osvětlení
Akce bude realizována v době od 15.6. do 31.10.2009
Na nás bude mít tato akce hlavní dopad v dopravním omezení. Karlovarská ulice bude v období od 

1.7 do 31.8. úplně uzavřena pro veškerou dopravu v úseku od restaurace Pod Hvězdičkami na Dobrou 
(k dálničnímu mostu). V období od 1.9. do 31.10. bude ve stejném rozsahu uzavřen úsek od restaurace 
Pod Hvězdičkami do Kyšic.

Autobusové zastávky budou na Braškově, v omezeném rozsahu v ul. Sportovců. V průběhu výstavby 
budou samozřejmě individuálně řešeny vjezdy na přilehlé pozemky, aby případné omezení v parkování 
doma bylo co nejkratší.

Žádáme touto cestou všechny naše spoluobčany o trpělivost a porozumění. 

Ing. Miroslav Doksanský

Zprávy z komisí

Vítězná družstva, soutěž v požárním sportu

Nový zásahový vůz SDH Braškov

Nový pomník

ÚDRŽBA OBECNÍ ZELENĚ A ÚKLID VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

V souvislosti s realizovanými i připravovanými veřejně prospěšnými stavbami v obci porostou nároky 
na pracnost při údržbě zeleně a současně i na úklid těchto ploch. 

Při pohledu na tabulku „Program rozvoje obce 2007 – 2013“ v našich novinách je zřejmé, o jak náročné 
akce se jedná. Vedení obce dospělo k závěru, že z hlediska poměru kvality vykonané práce k vynaloženým 
nákladům bude nejvýhodnější údržbu zeleně a úklid zajistit vlastními silami. 

Vaší pozornosti jistě neuniklo, že se touto činností druhým rokem částečně zabývají členové hasičského 
sboru p.Tomáš Votava a p.Pavel Horník a od letošního dubna navíc paní Kulhánková. Dalším cílem je doplnit 
potřebnou techniku pro tuto činnost. Největší položkou bude zřejmě malotraktor s vhodným příslušenstvím.

Jedná se o významný krok novým směrem, avšak věříme, že počáteční obtíže překleneme. Zvláště 
když o nově vysázenou zeleň bude nejméně jeden rok pečovat fi rma, která ji zakládá. Z přiložené tabulky 
„Plán údržby zeleně a úklidu v obci Braškov“ je zřejmé o jakou pracovní činnost se jedná, kterého roč-
ního období se týká a v jakém intervalu, kdo činnost provádí a s jakými pomůckami. Pro místa – úseky v 
obci - je pro přehlednost použito značení písmeny abecedy s odkazem na „Mapovou přílohu“. Lokality 
P1, P2, P3 představují lesní pruh u dálnice, Braškovskou skalku a Háj,  H1, H2, H3 a H4 dětská hřiště, 
N1, N2 a N3 návsi na Braškově, Valdeku a Toskánce.

Samozřejmě se jedná o první návrh plánu, který postupně dozná řady změn, tak jak bude probíhat 
záběhový provoz.

   Jiří Kolrusz, 18. 6. 2009
Plán údržby zeleně a úklidu v obci Braškov

prac.činnost                              úsek                                            období        interval provádí nářadí

sečení tráv níku (a odvoz okruž. stezka A1,A2, L1,L2,   Květen až říjen   cca 1 měsíc  Hasiči Malotraktor

do kompos téru) L3,B,D1,D2,D3,(F1,F2-  1/) závisl.na počasí s příslušenstvím

E,U

Návsi, hřiště, zelené pásy   květen až říjen cca 14 dní Zaměst.OU benzin. sekačka

N1,N2,N3,H1,H2,H3,H4 závisl.na počasí Malotraktor

C1,M,J,R,T a zákoutí s příslušenstvím

Silniční příkopy S1, S2   květen až říjen     1 měsíc SÚS spec. mechanizace

Střihání živých plotů, Návsi N1,N2,N3    červen, říjen       1/2 roku 1.rok - fa Fiala křovinořez, nůžky,

okrasných keřů, beton. ul.Brigádníků - V (nová zeleň) Malotraktor

květináčů - 5ks     2/ Zaměst.OU štěpkovač

Průklest alejí u chodníků Ulice C1,J, K, T       červen, říjen       1/2 roku zaměst.OU mot.pila, štěpkovač,

v intravilánu (hasiči) Malotraktor

Průklest lesíků a skalek 3/ P1, P2, P3           říjen       1 rok Hasiči a občané mot.pila, štěpkovač,

Malotraktor

Péče o nově založenou aleje A1,A2,E,F1,F2,D1  březen až říjen    1 týden 1.rok - fa Fiala Malotraktor

zeleň, aleje stromů a keřů návsi N1,N2, ul.K Háji - R závisl.na počasí Zaměst.OU nádrž na vodu

zálivka, kontrola ochr.sítě  hadice

Úklid veř.prostranství N1,N2,N3, obec.chodníky,       celý rok    1 týden Zaměst.OU Malotraktor

návsi,čekárny,chodníky, H1,H2,H3, občané odpad třídit

děts.hřiště,cyklostezka cyklostezka S,E

Úklid sněhu - chodníky S1,T,C2,návsi N1,N2,N3   zimní období podle počasí Zaměst.OU Malotraktor

ostat.chodníky u neschopných a občané s příslušenstvím

majitelů nemovitostí (radlice)

Poznámky:  nedílnou součástí tohoto plánu je mapa obce s vyznačením uvedených lokalit písmeny velké abecedy  

                   kontrolu prováděných prací zajišťuje předseda komise ŽP a VP nebo jeho pověřený zástupce

   období vegetačního klidu je od 1.10. do 31.3.

   1/ po dohodě s p.Adamem,    2/ po dohodě s občany a komisí,       3/ ponechat ostrůvky křovin pro zvěř

Zpracoval 30.3.2009  Ing. Jiří Kolrusz, Komise život.prostředí a veřej.pořádku

VII. AKTUALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 2007–2013

poř.
č. NÁZEV PROJEKTU STÁDIUM REALIZACE (studie, 

ÚR, st.povolení)
ODHAD NÁKLADŮ (v tis. Kč) POZNÁMKA PROJEKTOVÁ 

DOKUMENTACE
MANAŽER 

REALIZACE PROJEKT IČ CELKEM PROJEKTANT

1. Braškov – rekonstrukce místních 
komunikací

Zprac. dok. k žádosti o staveb.povole-
ní+studie na dokončení infrastruktury 
Toskánka o nákladech 9450 tis. Kč. V 
05/09 zaslána žádost o dotaci.

40000 200 60 40260 Očekáváme vyhlášení vhodných dotačních progra-
mů, bez nichž nelze relizovat

Zpracována a rozšířena o 
studii Toskánka

F. Haas

ing. Křížák

2. Braškov – volnočasové aktivity Zpracována dokumentace pro 
územní řízení 40000 800 200 41000

Dětské hřiště+sportoviště U Háje vč. živič.úpr. pro skateboard 
a in-line dráha+osvětlení, stánek občerst. + víceúčelová hala 
se zázemín (šatny, příslušenství), kabiny s příslušenstvím 
(fotbal), klubovna, občerstvení, byt správce v podkroví, 
hrací plocha, oplocení a dětský koutek.

Projekt pro územní řízení 
a staveb. povolení

ing.arch. Dolejšová, F. Haas

p. Prynych

3. Braškov – rekonstrukce mateřské školy 8190 250 70 8510
Rekonstrukce dokončena, MŠ slavnostně předána do provozu 1.12.2007

4. Rozšíření a obnova sport. areálu J. Valeše viz bod 2

5.
Revitalizace návsí vč. rybníků Braškov 
a Valdek, vč. zeleně, vč. informačního 
systému obce

Dotační smlouva uzavřena, bu de fi nan-
cováno z Reg. operač. prog. Na objekty je 
vydáno stav. povolení či územní souhlas. 
Stavba byla zahájena v II/2009 a dokon-
čena bude v r. 2010.

38000 800 200 39000

Dřevěné molo-plato, parkové úpravy,  chodníky, úprava 
hrází, zeleň; vč. zeleně Valdek podél Karlovarské. 
Veřejná zeleň 1000m2, komunikace a dlažby 1500 m2, 
mobiláře, pítka, komunikace. Spoluúčast obce na fi nanc. 
cca 3.000 tis. Kč.

Dokumentace pro zadání 
stavby a stavební povolení

F. Haas, ing.arch. Dolejšová

ing. Mikyška, ing. Červený, 
ing. Křížák

6. Cyklostezka Kladno, Kož.hora–M. Kyšice Zpracována dokumentace pro úz. 
řízení, které probíhá 16000 700 100 16800 Byla získána dotace na projekt. dokumentaci od Stč. kraje Dokumetace pro úz.řízení F. Haas

ing. Křížák

7. Braškov – revitalizace polních cest vč. 
zeleně

Provedeny geodetické práce a ně-
které cesty vytýčeny, zprac. projekt 2153 50 85 2288 Získána dotace od SFŽP v uvedeném rozsahu. Zeleň bude realizo-

vána v ul. Sportovců, ke Kejmarce a od ČOV k můstku podél potoka. zpracována ing. Kolrusz
ing. Červený, Drábek

8. Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti 
chodců

1130 70 30 1230
Dokončeno v roce 2008

9. Digitální mapa obce — 200 — 200
Zpracována, dokončena a předána v roce 2007.

10. Valdek – odkanalizování sev. části 
Karlovarské ul.

Vydáno stav. povolení, realizace v 
úvodu r. 2009. Vybrán zhotovitel - 
Esta Kladno. Souvisí s pol.č.13

2000 75 35 2110 170 m kanalizace a 330 m rekonstrukce. Získán 
příspěvěk od VKM a.s.

Dokumentace pro stav. 
povolení vč. ul. V Zátiší

ing. Doksanský

ing. Fiala

11. Územní plán obce Návrh připravit k projednání v r. 
2010 — 300 — 300 Nutný podklad  k žádosti o dotace Jde o změnu v souvisl. s 

novým staveb. zákonem
ing. Dráb, p. Sklenář

12. Braškov-Valdek, zeleň v ul. Sportovců viz bod 7

13.
Braškov-Valdek, oprava komunikace 
III/0063 ul. Karlovarská, zeleň, chodní-
ky a veř. osvětlení

Investorem je Středočeský kraj, obec se 
podílí na financování chodníků a veř. 
osvětlení. Bude zahájena v VII/09

1500 
(podíl 

nákladů)
50 20 1570 Vč. výsadby zeleně v ul. Karlovarské

Dokumentace pro stavební 
povolení, vybrán zhotovitel 
Stavby silnic a želenic.

ing. Červený, ing. Křížák, 
ing. Doksanský

14. Obnova zeleně MŠ 250 20 — 270
Dokončeno v roce 2007.

15. Braškov – rekonstrukce, rozšíření 
a modernizace obecního úřadu

Zatím nenalezen vhodný dotační 
titul, bez dotace nelze realizovat 5660 200 50 5910 Původní objekt z r. 1947, pův. obestavěný prostor 

1900m3, po rozšíření 2500m3
Studie, ale již neplatná, 
nutno změnit a doplnit

F. Haas
ing. arch. Dolejšová

CELKEM: 154883 3715 850 159448Poznámka: 
Rekonstrukce a obnova zeleně u položek č. 7 a 13 je připravována komplexně. Manažerem této akce je ing. Kolrusz. V Braškově červen 2009, vypracoval: František HAAS.      

Zprávy z obecního úřadu

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31. 5. 2009

Rada obce i zastupitelstvo se pravidelně zabývají kontrolou tohoto dokumentu, který je neustále aktualizován. Jak všichni víte, byla už zahájena stěžejní akce “Revitalizace návsí” pracemi v centru Braškova. Průběh je projednáván na pravidelných kontrolních dnech za účasti všech 
zhotovitelů, zástupců obce a techn. dozoru investora.Od 1.7.2009 bude zahájena krajská investice “Oprava silnice III/0063 Kyšice - V.Dobrá”. V době uzávěrky této komunikace budou realizovány práce na revitalizaci návsi na Valdeku a oprava rybníka, který v té době bude vypuštěn. 

V přiložené aktualizované tabulce jsou uvedeny základní informace o jednotlivých akcích.
 Pro širší informaci proto uvedené údaje doplňujeme o následující informace:
1) BRAŠKOV – REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Na úpravu všech zbývajících komunikací je zpracována dokumentace pro stavební povolení. Financovat 

tuto akci z vlastních prostředků obce však není reálné a je proto závislé na získání prostředků z dotačních 
programů, které však zatím takové akce nezahrnují. Podle zpracované studie na „Dokončení infrastruktury 
v části obce Toskánka“, zahrnující m.j. komunikace  a chodník podél ul. Pražské jsme učinili pokus o získání 
dotace z fondu FROM, ale neuspěli jsme. Požádali jsme proto o mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu. 
Náklady této akce činí 9.450 tis. Kč.

2) BRAŠKOV – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Tato akce zahrnuje v původním programu zařazené body č. 2 – Výstavba sportovních a dětských hřišť a 

č. 4 – Rozšíření a obnova sport. areálu J. Valeše. Podle dokumentace jde o akci o nákladech cca 40 mil. Kč, 
zahrnující  doplnění stávajícího projektu víceúčelové haly, víceúčelového tréninkového hřiště, prořez zeleně na 
fotbalovém stadionu, dopracování dětského koutku, prostor pro Volnočasové aktivity na pozemku proti fotbal. 
Stadionu – výstavbu chodníku do ulice Budovatelů, V.O., lavičky, zeleň (do budoucna, po změně územního 
plánu je zde počítáno s parkováním). Sportoviště Háj – in-line dráha, kiosek, skatepark, dětské hřiště, V.O., 
lavičky, revitalizace lesa a louky, parkování. Ulice Budovatelů a části ulic K Háji a Akátová jsou rovněž součástí 
projektu, propojí fotbalový stadion s halou se sportovištěm na Háji. Po těchto komunikacích je možný volný 
pohyb chodců, kol atd.

Na akci je vydáno územní rozhodnutí, na halu stavební povolení a hledáme možnosti získání prostředků z 
některého programu.

V ý d a j e v Kč
Silnice,chodníky - opr. a udržov. (úklid sněhu) 3 927,00
Kanalizace Karlovarská (přípr.a projektové práce) 4 343,50
Kanalizační přípojky -projekt 8 330,00
Revitalizace návsí (náklady na přípravu a výběr.řízení,stavba) 3 906 286,00
Zelený prstenec kolem obce (projekt,geod.zaměření) 29 988,00
Cyklostezka (podklad pro žádost o dotaci) 206 545,00
Rybníky 0,00
Místní knihovna (odměna, nákup knih a časopisů) 13 265,00
Kronika (odměna, materiál) 0,00
Sbor pro občanské záležitosti 8 164,00
Správa obecního úřadu 922 984,50
v tom :

Odměny obecního zastupitelstva 226 440,00
Náklady na volby 6 409,56
Platy zaměstnanců OÚ 169 834,00
Platy a odměny za 12/2008 136 008,00
Různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny) 16 800,00
Povinné pojistné na soc. zabezpečení 41 006,00
Povinné pojistné na zdrav. pojištění 35 681,00
Zákonné pojištění odpovědnosti 529,00
Poradenské a právní služby (znalečné ,JUDr.Sršeň,kupní sml.) 28 380,00
Pojištění obecního majetku 23 095,00
Popl.za měření rychlosti v obci (Městská policie  Unhošť) 5 500,00
Všeobecný materiál 9 023,61
Nákup drobného hm.majetku (vánoční motivy,notebook) 74 380,20
Odborné publikace 480,00
Voda 996,00
Plyn 12 490,00
Elektrická energie 4 740,00
Služby pošt 3 393,00
Služby telekomunikací 26 334,63
Služby peněžních ústavů 4 502,50
Poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz na cestě 3 472,00
Služby nevýrobní povahy (školení) 2 690,00
Nákup služeb  (údržba KEO, ) 34 500,00
Pohoštění 0,00
Cestovné 143,00
Platby daní a poplatků,kolky,sankční platby 10 794,00
Neinv.transfer Mě.Unhošť (správní řízení),Doksy(publikace) 10 300,00
Náhrady mezd -nemoc 2 907,00
Opravy a udržování 20 894,00

ČOV (pojištění) 11 262,00
Opravy v MŠ (klempířské pr.,el.rozvaděč) 22 527,00
Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování) 100 000,00
Oprava ČOV (agregát) 69 924,00
Veřejné osvětlení - el. energie 75 240,00
                               - opravy a údržba 88 839,50

MPS (známky na popelnice a pytle na odpad) 212 275,00
Likvidace velkoobjemového odpadu (separace) 110 286,40
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu 0,00
Víceúčelové hřiště Braškov 5 130,00
Akce“Volnočasové aktivity“(geodet.práce,znalecké posudky) 122 375,50
„Volnočas.aktiv.“-popl.za trvalé odnětí lesa(Háj) 85 148,00
Fotbalové hřiště  Valdek - odměna,spotřeba el.energie 23 457,00
Údržba veřejné zeleně 23 157,00
Sbor dobrovolných hasičů 75 194,00
Úroky z úvěru - ČS a.s. 26 075,60
Splátka jistiny ČS a.s. 0,00
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno) 366 633,00
Vratka jistoty - výběr.řízení 500 000,00
Posudky pro vklad majetku do VKM 1 249,50
Územní plán 0,00
Nákup drobného maj.na úklid obce (štěpkovač,křovinořez) 44 890,00
Nákup  pozemků pod Hájem (pp.Havlík,Částka) 103 980,00
V ý d a j e   c e l k e m 7 160 214,50

P ř í j m y 
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 540292,29
Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti 132228,48
Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů 46 731,76
Daně z příjmů právnických osob 672 623,61
Daň z přidané hodnoty 1 307 554,49
Poplatek za odnětí lesa 33 096,00
Výtěžnost výherních hracích automatů 35 521,00
Správní poplatky (i výherní hrací automaty) 21 450,00
Ostatní daně (poplatek ze psů, užívání veř.prostranství) 13 425,00
Daň z nemovitosti 24 236,00
Víceúčelové hřiště Braškov (vstupenky) 3 375,00
Záloha na vodné a stočné - byt MŠ 2 100,00
Nájemné za byt v MŠ 5 170,00
Nájemné - ČOV 0,00
EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad 9 445,40
Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen) 2 500,00
Přeplatek za tiskopisy a jiné 1 416,00
Známky na popelnice 212 991,00
Pytle na tříděný odpad 11 570,00
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu 118 390,00
Úroky z běžného účtu 8 724,16
Neinvestiční dotace-volby 4 000,00
Neinvestiční dotace od kraje 30 150,00
Investiční dotace z regionální rady 0,00
Věcné břemeno-STAVIMAT 5 000,00
Prodej pozemku(Stavimat) 25 200,00
Čerpání úvěru z ČS a.s. 3 903 227,00
Výsledek hospodaření k 31.12.2008 2 776 112,64
P ř í j m y   c e l k e m 9 946 529,83 

R o z d í l  příjmů a výdajů 2 786 315,33
v tom :

zůstatek na běžném účtu(Spořitelna) 2 780 241,83
zůstatek na BÚ s předčíslím 6073,50

5) REVITALIZACE NÁVSÍ
Akce je fi nancována z Regionálního operačního programu, již probíhá na návsi Braškov. Průběh je sledován 

na pravidelných kontrolních dnech. Náves Braškov bude dokončena do 31.7.2009, je realizován chodník pro pěší 
z ul. U Dubu k Háji a v červenci se předpokládá provedení komunikace K Háji od Kartexu na silnici III/0063 
(Karlovarská). Celá akce bude ukončena poslední etapou – revitalizací návsí Valdek.

6) CYKLOSTEZKA KLADNO, KOŽOVA HORA – MALÉ KYŠICE
Dokumentace pro územní řízení byla upravena a doplněna, územní rozhodnutí bude vydáno asi v červenci 

2009. Na společné schůzce obcí, jimiž cyklostezka probíhá bude dohodnout další postup a možnosti získání 
dotace.

7) BRAŠKOV – REVITALIZACE POLNÍCH CEST VČ. ZELENĚ A ZELEŇ V UL. SPORTOVCŮ (pol. č. 12)
Na akci byla zajištěna dotace. Předmětem bude úprava zeleně v ul. Sportovců, zeleň podél stezky na Kej-

marovu skalku a podél cesty od čistírny odpadních vod k mostku podél potoka.
10) VALDEK – ODKANALIZOVÁNÍ V UL. KARLOVARSKÉ
 Práce na této akci by měly být v současné době zahajovány. Financování je zajištěno z větší části spoluúčastí 

VKM a.s., kterou se nám podařilo dohodnout příspěvek. Odkanalizování bude probíhat v souběhu s akcí č. 
13 – oprava komunikace III/0063.

13) OPRAVA KOMUNIKACE III/0063 KYŠICE – VELKÁ DOBRÁ
 Je akcí Středočeského kraje, která zahrnuje i chodníky a veř. osvětlení, na jejichž fi nancování se podílíme. 

Stavba má být zahájena v červenci I. Etapou, při níž bude uzavřena silnice od křižovatky s Bezděkovskou na 
Dobrou, ve II. etapě bude pak uzavřena komunikace z Kyšic na křižovatku. Realizace se předpokládá do konce 
roku 2009.



Sport
 Sokol Braškov – kopaná

Žákovské družstvo zahájilo letošní sezónu v okresním přeboru mladších žáků a byla to pro něj 
vlastně první sezona, ve které se již hraje na velkém hřišti. Při věkovém složení našeho kolektivu, 
panovaly z tohoto přechodu mírné obavy.

Celá příprava na novou sezonu začala soustředěním v Orlických horách, kterého se zúčastnilo 
16 hráčů. Tréninky pak probíhaly od srpna do listopadu dvakrát týdně na hřišti a od listopadu do 
března ještě jedenkrát týdně v tělocvičně.

První zápasy v nové soutěži odhalily jejich slabiny, které postupně odbourávali v tréninkovém 
procesu a  kluci se postupně prokousávali z posledního místa až do nejvyšších pater a do posledního 
kola bojovali o druhé místo. Letos se to ještě nepodařilo, ale v příští sezóně…

V současné době je v týmu 20 dětí ve věku 9–12 let, které se scházejí k tréninku dvakrát týdně a 
o víkendech hrají svá mistrovská utkání.  Dobré výsledky týmu jsou dány nejen fotbalovým uměním 
dětí, ale jsou dobrou vizitkou celé braškovské kopané. Zvláštní poděkování patří trenérům i rodičům 
dětí, kteří nelitují svého volného času a snaží se  malým fotbalistům vytvořit co nejlepší podmínky 
pro jejich pro jejich sport. 

Fotbalové áčko dospělých úspěšně bojuje již druhou sezonu v středočeské I.B třídě. V současné 
době je na třetím místě a má stále naději na postup do vyšší soutěže. Do konce soutěže zbývají ještě 
tři kola, v nichž se naše družstvo postupně utká s prvním a druhým celkem naší skupiny. Pokud tyto 
zápasy zvládne je reálná šance, že bychom mohli naše borce vidět příští sezonu v I.A třídě.

Ani B tým dospělých nedělá braškovské kopané ostudu a pohybuje se ve středu tabulky kladenské 
IV. třídy.

O. Novák, V. Vlček

Okénko pro děti 

Z mateřské školky

Milé děti, blíží se dlouho očekávané prázdniny 
a jistě budete mít čas i na čtení. Zveme vás proto 
do knihovny, kde najdete řadu pěkných knih, 
které se vám budou líbit a určitě vám prázdniny 
zpříjemní.

NAJDETE ZDE KNIHY PRO ZÁBAVU, ALE 
I DOVEDNÉ RUCE JAKO JSOU NAPŘÍKLAD:

Nápady pro šikovné ruce
Papírové fi gurky
Nylonové náramky a ozdoby
Děkorasce z ubrousků
Náramky z korálků
Třpytivé ozdoby
Magické náramky s tajnou řečí
Ozdobné řetězy
Hračky a masky z paíru
Přáníčka pro každou příležitost
Drhání 
Romantické fi ligrány
Kreslení pro holky
Kouzlo korálků

Přeji vám hezké prožití prázdnin a těším se na 
vaši návštěvu.

Vaše knihovnice

O KROK NAPŘED

Stejně jako minulý rok se nám zdánlivě úspěšně povedlo na Čertovce upálit čarodějnice. Letos ovšem 
byly tyto pohádkové bytosti o krok před námi. Dříve než se nám je podařilo zničit, tak během dopoledne 
30.dubna vyvedly mladé.

  Centrem jejich rejdů se stala místní mateřská školka, kde se pod vedením tří mocných čarodějek 
vyrojilo spoustu čarodějnických dětí. Když jim byl prostor školky malý, vydaly se směle do ulic naší obce, 
aby zde mohly uplatňovat své temné síly. Podařilo se jim vylákat několik důvěřivých občanů z domu, 
vloudily se do místní prodejny potravin, pokusily se přemluvit k čarodějnictví nemocného chlapečka a 
dokonce donutily jednoho obecního zastupitele vystoupit z auta. Jediný, kdo učinil pokus o jejich likvidaci, 
byl místní oříšek, avšak jeho statečný počin byl zmařen jeho majitelem. 

 Jisté je, že ačkoliv pálení čarodějnic na Čertovce bylo velkolepé, příští rok se zde budeme muset sejít 
znovu, protože čarodějnice zdaleka nevymřely.

Iva Beníšková 

DĚTSKÝ DEN u braškovského rybníka

V sobotu 30.5.jsme pořádali pro děti z obce oslavu Dne dětí. A jako by se spiklo počasí a využilo toho, že 
zábava bude u rybníka, nadělilo nám ještě více vody. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda vůbec budeme 
moci využít prostor kolem rybníka, nedalo se sekat a tráva byla již pěkně vysoká.Dopoledne v sobotu 
však na nějakou dobu nebe vyschlo a pan Votava s rybáři připravili krásný trávníček na poslední chvíli.

Pro děti jsme měli připravenou mapu, podle které soutěžily u různých zábavných disciplín.Vodníkovi 
nosily dušičky v hrníčku s plandavou pokličkou, jako žáby skákaly na hopsavých míčích, strefovaly se 
zvonivými žábami do ,,nádrže“, jezdily slalom na koloběžce, chytaly rybičky na udici s háčkem, skákaly 
v pytlích, hledaly obrázky, hrály,,golf“ a  podobně.

Rybáři připravovali v deštivém počasí teplý čajíček s bábovkou a kdo chtěl, svezli ho na lodičce. Na 
závěr akce přijeli místní hasiči a obětavě, i pro těch pár dětí, co se dostavily v takovém počasí, připravili 
ukázku hašení požáru. Museli přijet dříve, než bylo v plánu, protože se opět rozpršelo a hořící domek 
místo hasičů málem uhasil déšť. Všichni si odnesli odměnu za soutěžení a vytrvalost. Věříme, že dětem 
trochu spravila náladu, i když se zdálo, že počasí jim ji vůbec nepokazilo.

Je škoda, že se pro nepřízeň počasí nedostavilo více dětí. Všichni, kteří pomáhali organizovat celou 
akci, přípravě věnovali hodně volného času. Proto bych chtěla všem jmenovitě poděkovat. 

Podíleli se paní Cábová, Pošmourná, Fuitová, Střelečková, Koubková, Zábranská, Chrobáková, 
Prokšová, Kohoutová. Díky patří i hasičům a rybářům, kteří s námi spolupracovali.

Za kulturní komisi Eva Střelečková

ZPRÁVA Z MŠ

Hned v pondělí odpoledne děti slavily ještě jednou. Pro rodiče se na školní zahradě připravila ,,zahradní 
párty“, aby si s dětmi užili trochu legrace a odpočinuli od denního shonu. Akci jsme museli přeložit na 
poslední chvíli ze čtvrtka minulého týdne pro silný déšť a zimu.

Zahradu jsme vyzdobili výtvarnými pracemi dětí a veselými fábory. Aby děti nepřišly o dovádění u 
rybníka, velkou část si zkusily na školní zahradě.

Po úvodní besídce jsme ,,vyřazovali“ naše absolventy, kteří přecházejí po prázdninách do základní školy.V 
šech 11 dětí jsme ošerpovali, dostaly kytičku, medaili, vysvědčení a dáreček.

Rozloučí se s námi: Matěj Burger, Lucinka Dufková, Vojtíšek Černý, Lukáš Chrobák, Natálka Matouš-
ková, Martin Pagáč, Terezka Pokorná, Martin Sokol, Karolína Sochnová, Evička Tomášková a Honzík 
Zábranský. 

Za vystoupení fl étniček si samozřejmě odnesli vysvědčení i naši,,hudebníci“.
A potom už se všichni bavili – děti i rodiče.Maminky a babičky napekly dobroty pro celý regiment. A 

že to byly nějaké dobroty! Poděkování patří všem,kteří se o pohoštění postarali. Obzvláště nás překvapily 
maminky, které nám poděkováním a krásnými květinami daly najevo, že si váží celoroční práce učitelek 
a ocení ji. Velmi nás to dojalo. Díky paní Dufkové, Sochnové, Pokorné a Ferkové. Ostatní rodiče nám 
udělali radost spokojenou náladou.

Takže všem děkují p. učitelky Dlouhá, Sochnová a Střelečková. A k dobrotám patřily i jiné pochoutky… 
Pekly se buřtíky na ohníčku a sluníčko se snažilo dohnat to, co nám minulý týden odepřelo. Krásný, tep-
loučký den se všem návštěvníkům naší párty vydařil. Škoda jen, že jsme na poslední chvíli museli změnit 
termín, protože ukázku taneční přípravky a angličtiny nemohly paní učitelky zajistit.

Velmi se omlouvám panu starostovi, který nás podle pozvánky přišel podpořit a podívat se na naše 
vystoupení, jenže jsem ho zapomněla o změně informovat, protože jsme se rozhodovali na poslední 
chvíli – stále jsme doufali, že se počasí umoudří. Ještě jednou se omlouvám.

A končíme dvěmi velmi dobrými zprávami.
Konečně máme nainstalované držáky na dětských toaletách. Poté, co nám fi rma zakázala vrtat do pře-

pážky, ležely zakoupené držáky  ve skříni. Až pan Lacina vše vymyslel, obstaral a realizoval. Děkujeme.

Knihovna
 

BELETRIE:
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Kampwerthová, K.: Ulov si svého prince
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CO NOVÉHO V KNIHOVNĚ?

(Výběr z nových knih)
Na naší prosbu o pomoc, kterou jsme adresovali 

podnikatelům a přátelům naší školky, do konce 
května reagovali ti nejrychlejší a věnovali škole 
fi nanční dar. Jsou to tito dárci:

f. Kartex – pan Havlík .............................2500,–
f. Autodráb – ing.Dráb ...........................5000,–
f. Klika a Dvořák .....................................5000,–
f. Stavby, investice, reality – p. Jech ... 20000,–

Věříme, že to není konečný stav. Již teď jsme 
mohli objednat scházející povlečení na dětské 
postýlky, lehátka a peřinky.

Všem dárcům velmi děkujeme za podporu a 
pochopení.

Za celý kolektiv mateřské školy 
Eva Střelečková

Pálení čarodějnic na Čertovce


