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NEJLEPŠÍ DOVOLENÁ
Všichni občané jsou srdečně zváni na

Jitka Vondráčková

11. veřejné zasedání zastupitelstva obce Braškov

Léto už je v plném květu,
zraje první ovoce.
A najednou zase je tu
dovolená po roce.

které se koná v pondělí 28. června 2004 v 18,00 hod.
v restauraci na Braškově s tímto programem:

Dovolená nejlepší je
přece někde u vody.
Ale děti raději jsou
u babičky u dědy.

1. Zahájení
2. Kontrola plnění usnesení 10. veřejného zasedání
3. Zpráva o činnosti rady
4. Výsledek hospodaření obce k 31. 5. 2004
5. Volba předsedy kontrolního výboru a jeho doplnění
6. Různé
7. Diskuse
8. Usnesení a závěr

Letos zas nás láká řeka,
stan a slunce veselé.
No a co nás na ní čeká?
Písničky a přátelé.
Projdem celou Českou zemi,
navštívíme každý hrad.
Na trempu se nejvíc cení,
že jsi dobrý kamarád.

Zprávy z obecního úřadu
DOPLNĚK

Motto

zprávy o činnosti rady obce v období
mezi 9. a 10. zasedáním zastupitelstva
Po uzávěrce březnového čísla Braškovských
novin se konaly ještě další 2 schůze rady:
32. schůze – 15. března 2004 měla na programu
zejména přípravu 10. veřejného zasedání a záležitosti výstavby. Potvrdila termín a místo konání
veřejného zasedání a stanovila orientačně jeho
program a organizační zajištění.
Podrobně projednávala jednotlivé úkoly na úseku výstavby. Konstatovala, že bylo vydáno územní
rozhodnutí na stavbu kanalizace Toskánka a že
bylo 9. 3. 2004 předáno staveniště zhotoviteli
stavby drenáží. Byla také odsouhlasena smlouva
se zhotovitelem a stavebním i autorským dozorem.
Stavební komisi bylo uloženo požádat o územní
rozhodnutí na zřízení hřiště na pozemku č. 277/1
(nad OÚ). Projednávána byla také možnost
využití pozemku p. Markupa mezi dálnicí a ul.
Polní a stavební komisi uloženo předložit návrh
řešení. Rada vzala na vědomí, že byla zpracována
dokumentace na komunikace k podnikatelským
objektům, umožňující ucházet se o účelové prostředky z programu LEADER+.
Stav. komisi bylo také uloženo připravit technické podklady k žádosti o mimořádnou dotaci ze
stát. rozpočtu (např. na rekonstrukce OÚ + požární zbrojnice a hřiště, či tělocvična, event. nové
centrum obce). Rada odsouhlasila pořízení dvou
čekáren na Toskánku, které je však podmíněno
ověřením majetko-právních poměrů k pozemkům,
na nichž mají být umístěny.
Rada se pak zabývala i dalšími záležitostmi.
Vzala na vědomí vyjádření ŘSD a KHS, že po
splnění opatření již nejsou překračovány přípustné hladiny hluku ze silnice I/6 v domech čp. 136,
236, 208, 102, 81 a 2.
Podrobně byla projednána informace o výsledku jednání k využití areálu bývalého st. statku, které se konalo 2.3.2004 a vzaty na vědomí některé
předběžné návrhy (demolice stávajícího kravína
při silnici II/118, využití areálu bývalé výkrmy
vepřů apod.)
Rada rozhodla také o přijetí pí. Votavové na
místo účetní a stanovila jí plat a pracovní dobu
a vzala na vědomí, že jsem písemně požádal STP
a.s. Praha o navýšení hodnoty, za níž obec prodá
této společnosti rozvody plynu v obci podle původně uzavřené smlouvy. Rada v závěru této schůze
předběžně projednala problém našeho finančního
příspěvku do mikroregionu Bratronicko a odsouhlasila nabídku CZ Ekologie na úhradu zálohové
faktury za celý rok při použití snížené sazby
DPH.
33. schůze – 29. 3. 2004 se podle plánu práce
měla zabývat zejména kontrolou přípravy tohoto
zasedání a informací o možnostech získání prostředků z mimorozpočtových zdrojů.

Pokud jde o přípravu tohoto zasedání, bylo
konstatováno, že je organizačně připraveno a rozhodnuto o přípravě jednotlivých zpráv a materiálů. Současně bylo rozhodnuto projednat v bodě
Různé návrh 1. změny rozpočtu obce pro r. 2004
ve 2 alternativách a návrh náplně činnosti kontrolního výboru.
Informaci o aktuální situaci a možnostech přístupu k prostředkům z mimorozpočtových zdrojů, zejména fondů EU přednesla ing. Bednářová.
Vyplynulo z ní, že zatím jsou možnosti přístupu
k těmto prostředkům velice nejasné, m.j. též pro
nepřipravenost některých institucí státní správy.
Minimální šanci pak mají originální projekty
– LAGy, propojující soukromé a veřejné zájmy.
Byla proto navržena pracovní skupina ve složení
J. Novotný, ing. Dráb a ing. Bednářová, která by
se měla možností přístupu k uvedeným zdrojům
podrobně zabývat.
V dalším průběhu schůze pak rada vzala na
vědomí, že byla zahájena stavba drenáží a po projednání s finančním výborem projednala závěry
auditu hospodaření obce v r. 2003. Konstatovala,
že vytčené závady byly již odstraněny a na základě
upozornění auditorek byl převeden movitý majetek protokolárně MŠ. Byl také odsouhlasen text
návrhu usnesení dnešního zasedání zastupitelstva
k závěrům auditu. Pokud jde o využití areálu bývalého st. statku, proběhlo v úvodu této schůze rady
jednání se zástupci GTH a bylo dohodnuto, že se
opakovaně pokusíme o vydání demoličního výměru na některé budovy, přičemž jejich spolumajitel
GTH by náklady na jejich demolici uhradil.
24. 3. 2004 se uskutečnila schůzka, na níž byly
projednány záležitosti kroniky obce, převodu
fotoarchivu do digitální podoby a spolupráce při
zachování ale i publikování archivních materiálů
obce. Rada závěry této schůzky projednala a odsouhlasila a doporučila pořídit pro obrazovou
dokumentaci digitální fotoaparát.
Byl také potvrzen nástup nové pracovnice
pí. Votavové k 1. 4. 2004 za podmínek, stanovených předešlou schůzí rady.
Protože STP a.s. neakceptovali můj požadavek na zvýšení ceny prodávaných plynovodů, rada
rozhodla před podpisem smlouvy vést ještě osobní
jednání.
Rada byla dále seznámena s průběžnou informací o přípravě voleb do Evropského parlamentu,
po doplnění odsouhlasila návrh náplně činnosti
kontrolního výboru k projednání zastupitelstvem,
termíny a umístění bikranů na velkoobjemový odpad a zahájení správního řízení o zrušení trvalého
pobytu p. Ryšlinka.
František Haas

O duševní velikosti nesvědčí nic lépe než to, že se člověk ničím nenechá vyvést
z míry.
Seneca

Usnesení

10. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Braškov, konaného dne 13. dubna 2004
v restauraci na Valdeku
Zastupitelstvo obce po projednání:
a) bere na vědomí:
1) Zprávu o kontrole plnění usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Braškov, konaného 26.
ledna 2004
2) Zprávu o činnosti rady obce v období mezi 9. a 10. veřejným zasedáním zastupitelstva
3) Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Braškov provedenou kontrolním odborem
Krajského úřadu dne 3. 3. 2004 poté, co byla projednána a odsouhlasena fin. výborem s tím, že
zjištěné nedostatky byly odstraněny
4) Rezignaci ing. J. Bednářové na funkci předsedkyně kontrolního výboru i členství v kontrolním
výboru
b) schvaluje:
1) výsledky hospodaření obce v r. 2003 s příjmy ve výši 12.556.562,62 Kč a výdaji ve výši 9.988.120,05
Kč. Hospodaření obce skončilo přebytkem 2.568.442,57 Kč.
2) Vyhlášku č. 1/2004 o veřejném pořádku a čistotě v obci
3) Návrh 1. změny rozpočtu obce Braškov pro rok 2004 ve znění II. alternativy
c) ruší:
Vyhlášku o veřejném pořádku a čistotě v obci č. 7 ze dne 13. 12. 1995.
d) deleguje:
starostu obce p. F. Haase k účasti na valných hromadách a.s. VKM Kladno-Mělník dne 28. 4. 2004
a Svazku měst a obcí VKM dne 19.4.2004. Jako náhradníky deleguje starostu města Neratovice PaedDr.
Miroslava Lida a starostu obce Všetaty p. Miroslava Balouna.
c) ukládá:
1) radě obce
- připravit rámcové návrhy pro čerpání dotací z fondů EU
2) starostovi obce
- vyžádat si od vedení mikroregionu Bratronicko základní vizi spolupráce obcí a důsledně vyžadovat
plnění již přijatých dokumentů
3) starostovi obce
- ve výdajové části rozpočtu obce zahrnout rodičovský příspěvek MŠ ve výši 50 tis. Kč do režie MŠ
(200 tis. Kč + 50 tis. Kč)
4) radě obce
- předložit zastupitelstvu návrh plánu oprav a rekonstrukcí místních komunikací včetně výstavby
nových komunikací
5) radě obce
- řešit doplnění kontrolního výboru na min. 3 členy a obsazení funkce jeho předsedy
6) radě obce
- dořešit umístění a vybavení dětského koutku na hřišti na Valdeku
František Haas
starosta
Zapsala: J. Hehejíková

Zprávy z obecního úřadu

ZPRÁVA

O ČINNOSTI RADY OBCE V OBDOBÍ
MEZI 10. A 11. VEŘEJNÝM ZASEDÁNÍM
ZASTUPITELSTVA OBCE
V uvedeném období se Rada obce sešla v souladu s plánem práce na čtyřech schůzích.
34. schůze – 26.4.2004 se zabývala především
hodnocením průběhu 10. veřejného zasedání
zastupitelstva a úkoly, vyplývajícími z jeho usnesení, záležitostmi výstavby a situací kolem rybníka
v Braškově a rybářů.
Při hodnocení 10. zasedání konstatovala rada
jeho standardní úroveň i účast. K plnění usnesení
tohoto zasedání pak uložila stavební komisi připravit seznam akcí, u nichž bychom se pokoušeli
získat, po náležité přípravě, přístup k různým
dotačním fondům a starostovi, aby písemně požádal starostu Štěrbu o předložení základní vize
mikroregionu Bratronicko. Stavební komisi dále
rada uložila zpracovat a předložit plán oprav a rekonstrukcí místních komunikací a dořešit umístění a vybavení dětského koutku na hřišti. Rada
neodsouhlasila jeho přemístění do prostoru mezi
kabiny a tribunu.
Podrobně se rada zabývala situací v kontrolním
výboru po odstoupení ing. Bednářové z funkce
jeho předsedy. jako jednu z alternativ doporučila
i sloučení finančního a kontrolního výboru. Tento návrh pak rozhodla projednat na 36. schůzi za
účasti členů zastupitelstva.
Za účasti p. Jaroslava Valeše se pak rada zabývala situací kolem rybníka v Braškově. Vzala
na vědomí, že se připravují závody dětí a 1.5.
akce „otevírání rybníka“. Naopak letos odpadají
oslavy Dne dětí, protože budou spojeny s oslavou
50. výročí mateřské školky. Rada odsouhlasila příspěvek na doplnění amurů, kteří by měli pomoci
likvidovat přerostlou trávu v rybníce. Rada také
odsouhlasila, že budou vydávány povolenky i pro
děti, které v obci tráví prázdniny, ale nemají zde
trvalý pobyt.
Podrobně se rada zabývala úkoly na úseku
výstavby. Vzala na vědomí, že bylo požádáno
o grant na úpravu hřiště nad obecním úřadem
a uložila stavební komisi zajistit dokumentaci
a příslušné doklady.
Byla odsouhlasena smlouva na zpracování dokumentace ke stav. povolení na kanalizaci Toskánka, jejíž zahájení se předpokládá v říjnu t.r. Zatím
bez problémů probíhá výstavba drenáží z Valdeku do Braškovského rybníka. Po kolaudaci bude
provedena úhrada za zřízení věcného břemene
vlastníkům pozemků. Rada rovněž odsouhlasila
záměr na využití pozemku na Toskánce mezi ul.
Polní a dálnicí pro dětské hřiště.
Na vědomí vzala rada informaci o možnostech
financování z mimorozpočtových zdrojů a pro
koordinaci záměrů ustavila skupinu – J. Novotný,
ing. Bednářová a ing. Dráb.
Na vědomí vzala rada také zprávu starosty
o průběhu kontroly čerpání dotací na hřiště a kanalizaci, prováděné Finančním úřadem Kladno,
informaci o ustavení občanského sdružení Česká
vesnice a seznámena byla rovněž s dalšími třemi
dopisy a žádostmi Ekologického sdružení občanů
Braškov, požadujícími poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., ve věci přístavby Vesety,
pořízení výpisů z 10. zasedání zastupitelstva obce
a rozpočtu obce pro r. 2004 a provedení vyhledávací studie obchvatu komunikací přes obce Unhošť,
Kyšice, Braškov a V. Dobrá. Tato žádost byla adresována též radám a zastupitelstvům uvedených
obcí. Starostovi bylo uloženo zajistit odpověď na
tyto dopisy.
Starosta informoval radu o průběhu Valné hromady Svazku měst a obcí VKM v Kralupech.
V závěru vzala rada na vědomí informaci Úřadu
práce o možnostech provádění veřejně prospěšných prací nezaměstnanými z naší obce a jejich
jmenný seznam.
35. schůze – 17.5.2004 měla na programu zejména mateřskou školu, místní hasiče a záležitosti
výstavby. Za účasti ředitelky MŠ byl projednán
stav příprav oslav 50. výročí MŠ a jejich organizační zajištění. Poté bylo dohodnuto, že zpráva
o činnosti MŠ za 1. pololetí bude obsahovat
i způsob vyúčtování záloh poskytnutých obcí,
odsouhlasen nákup nové lednice a oprava části
zdiva před malováním.
K projednání záležitostí místních hasičů byli
přizváni T. Votava a P. Jelínek. Oba informovali
o činnosti a výsledcích družstev mužů a dívek na
soutěžích. Hasiči jsou nejaktivnější složkou v obci. Provedli sběr železného šrotu, vyčistili nálet
podél chodníku na Toskánku a připravili požární
vozidla na technickou prohlídku. Při jednání požádali o možnost zřízení tréninkové plochy na hřišti
a úpravu terénu a oplocení u požární zbrojnice pro

umístění nákladního auta. Současně přislíbili
pomoc na některých obecních akcích a přípravě
volební místnosti pro červnové volby do EU.
K úkolům výstavby bylo rozhodnuto, že starosta
podepíše smlouvu o poskytnutí grantu na dětské
hřiště ve výši 200 tis. Kč, ale že tento záměr musí
být urychleně připraven k realizaci. K pochybnostem o financování stavby drenáží povede starosta
jednání na Státním fondu život. prostředí.
Byla odeslána žádost o dotaci na rekonstrukce
komunikací k podnikatelským objektům. Stavební
komise zajistí stavební povolení těchto komunikací
pro případ, že by se podařilo část dotací získat.
Starosta a místostarosta po pochůzce obcí
zpracovali záznam závad, nedostatků a náměty,
který bude předložen předsedkyní komise život.
prostředí ing. Machovské a posléze v této komisi
projednán.
Rada rozhodla upustit od zpracování studie
využití areálu bývalého státního statku, neboť
jde o soukromé objekty, jejichž majetkoprávní
vztahy jsou navíc velice nejasné.
Po ověření majetkoprávních vztahů k příslušným pozemkům rada odsouhlasila zakoupení a instalaci dvou autobusových čekáren na Toskánce,
které zajistí stavební komise.
Rada potvrdila dřívější stanovisko, že neuhradíme požadovaný příspěvek do mikroregionu
Bratronicko pokud nebudeme mít k dispozici
audit r. 2003.
Bylo projednáno plnění harmonogramu příprav
voleb do Evropského parlamentu a konstatováno,
že jeho úkoly jsou plněny.
Po informaci p. Novotného bylo odsouhlaseno bezdrátové připojení k internetu, iniciované
Magistrátem města Kladna, s možností připojení
i MŠ a knihovny.
Po projednání rada rozhodla, že zatím nepotvrdíme žádost Pozemkového fondu ČR o souhlas
s prodejem pozemku č. 61/1 (pozemek nad ČOV
až k dálnici – býv. „Vápenka“), neboť požadujeme
vydání jeho části zejména pro rozšíření a rekonstrukci čistírny.
Obci byla doručena další žádost Ekologického
sdružení občanů obce Braškov o informace podle
novely zákona č. 114/2000 Sb. o ochraně přírody
a krajiny. Po projednání na příští schůzi rady zajistí
odpověď na tuto žádost starosta.
V závěru této schůze vzala rada na vědomí
žádost MěÚ Unhošť o úhradu neinvestičních výdajů na žáky ZŠ ve výši 3.725,- Kč/žáka (tj. celkem
270.000,-- Kč), o níž zatím nerozhodla.
36. schůze – 31.5.2004 se zabývala kromě běžných standardních záležitostí zejména přípravou
11. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
K přípravě voleb do Evropského parlamentu
vzala na vědomí informaci starosty, že se konala
ustavující zasedání okrskové volební komise, do
níž delegovali své zástupce jen KSČM a ODS
a rada ji doplnila na příslušný počet, předsedou
komise je p. V. Hytych. Předseda a zapisovatelka
absolvovali školení k přípravě voleb. Úkoly z harmonogramu min. vnitra jsou plněny. Zbývá jen
připravit volební místnost a roznést kandidátky.
Proto, že byly rozeslány tři různé žádosti o finanční dotaci na rekonstrukci objektu MŠ bylo
rozhodnuto, že se upouští od záměru na výstavbu
nového objektu (na ni nelze dotaci požadovat).
Rada odsouhlasila, aby studenti architektury
ČVUT zpracovali studii k event. změně územního plánu, zajišťující nezávislý pohled i v návaznosti
na sousední obce. Stávající územní plán je platný
včetně výhledového období do r. 2010.
Na vědomí vzala rada námět ing. Bednářové na
revitalizaci části orné půdy (zalesnění) v obci, na
níž by bylo možné získat státní dotaci.
Po informaci o průběhu oslav 50. výročí MŠ
bylo vysloveno poděkování předsedkyni komise
pí. M. Cábové za příkladné úsilí a obětavost při
jejich přípravě a průběhu.
K dopisům Ekologického sdružení bylo konstatováno, že na některé z nich již reagovala
starostka Unhoště Dr. Mazuchová. K žádosti
ESO z 12. 5. 2004 odpoví starosta, že obec je orgánem samosprávy a uvedenými požadavky by se
měly zabývat orgány státní správy, jimž byl tento
dopis rovněž zaslán (Krajský úřad, Ministerstvo
životního prostředí).
Obdobně jako u předešlé žádosti Pozemkového
fondu ČR odpoví obec negativně i k žádosti fondu
o vyjádření k pozemkům p.č. 47/1, 50, 68/1 a 294/1,
neboť o vydání jejich částí, v souladu s územním
plánem, žádáme již od r. 1997.
Za účasti členů zastupitelstva pak rada pokra-

čovala v programu. Projednala a odsouhlasila
program, termín a místo konání 11. veřejného
zasedání zastupitelstva obce a jeho organizační
přípravu. Po projednání pak rozhodla doporučit
zachování samostatného finančního a kontrolního výboru a do funkce jeho předsedy zvolit
Dr. Malého.
K předložené zprávě o hospodaření obce
k 30. 4. 2004 nebyly vzneseny žádné připomínky
a byla vzata na vědomí.
Všichni zastupitelé byli vyzváni k účasti na
setkání zastupitelstev všech obcí mikroregionu
Bratronicko dne 10. 6. 2004 v 18,00 hodin v kině
v Unhošti.
Po podrobném projednání nebyla zcela uzavřena záležitost realizace dětského hřiště za využití
grantu ve výši 200.000,- Kč.
Krajský úřad nás vyzval k zjednání nápravy
– úpravě a změně vyhlášky č. 1/2004 o veřejném
pořádku, kterou schválilo zastupitelstvo na 10.
zasedání dne 13. 4. 2004. Bylo dohodnuto, že
ing. Machovská projedná tuto výzvu s odborem
vnitřních věcí krajského úřadu a příští schůzi
rady navrhne řešení. V případě, že bude nutné
vyhlášku č. 1/2004 zrušit a schválit novou, byl
by tento požadavek zařazen do bodu „Různé“
připravovaného 11. veřejného zasedání.
V závěru této schůze pak starosta a jeho zástupce projednali některé záležitosti veřejného
pořádku a životního prostředí s předsedkyní komise ing. Machovskou s tím, že podrobnosti budou
předmětem jednání nejbližší schůze komise, na
kterou budou starosta i místostarosta přizváni.
37. schůze rady se konala po uzávěrce tohoto
čísla BN a zpráva o ní bude přednesena na 11.
veřejném zasedání 28.6.2004.
František Haas

ŽILA MEZI NÁMI

Jiřina ZEMANOVÁ
* 1. 4. 1930 + 9. 6. 2004
Ve středu 16. června jsme se šli naposledy
rozloučit s paní Jiřinou Zemanovou. Přesto, že
svoje kořeny měla stále na rodné Moravě, žila
v naší obci ráda a proto se aktivně řadu let zapojovala do všech veřejných akcí, které se v naší obci
konaly. Stála u zrodu Braškovských novin, které
několik let pro nás připravovala a vedla redakční
radu. V roce 1990 byla zvolena členkou obecního
zastupitelstva. Veškerou tuto činnost vykonávala
velice svědomitě a zcela nezištně.
Byla to žena moudrá, laskavá, pracovitá, upřímná a obětavá pro druhé. Už není. Vydala se na svou
nejdelší cestu. Tak dalekou, že z ní není návratu.
Čest její památce.
Osobní poděkování i za všechny spoluobčany
Věra Přibylová

JAK JSME VOLILI DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU V NAŠÍ OBCI

1. ZMĚNA ROZPOČTU obce Braškov pro rok 2004
(v tisících Kč) odsouhlaseno 10. veř. zasedáním ZO 13. 4. 2004
A) PŘÍJMY:
- DAŇOVÉ
- NEDAŇOVÉ

- DOTACE - OÚ

Původní rozpočet
4.900
- pronájmy
- MŠ stravné + příspěvek rodičů
- odpady
- úroky z term. vkladů

– státní správa
- MŠ – mzdy (kraj. úřad)
- SFŽP (kanalizace)

25
50
390
70
535
100
900
2.600
3.600

- VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE V R. 2003
- PRODEJ PLYNOVODU STP a.s.
PŘÍJMY CELKEM
B) VÝDAJE:
- NEINVESTIČNÍ –
opravy silnice, chodníky, údržba
údržba kanalizace, ČOV
rybníky
MŠ – mzdy
MŠ – rodičovský příspěvek
MŠ – režie
ZŠ – příspěvek na neinv. výdaje
knihovna
kronika
SPOZ
hřiště
zájmová činnost – dětí
veřejné osvětlení – el. energie
– údržba

Změna
4.900

535

535

3.600

35
900
3.580
4.515

2.565
-11.600

2.565
3.539
16.054

50
24
10
900
50
200
300
37
6
15
200
5
90
110

0
250

čekárny Toskánka
Mikroregionu Bratronicko
odpady celkem (VaN, CZ ekologie)
veřejná zeleň
Sdružení dobrovol. hasičů
odměny zastupitelů
správa OÚ
úroky z úvěrů
splátky jistin (SFŽP a ČS a.s.)
nutná rezerva pro splátky jistin a
úroků pro r. 2005
rozpočtová rezerva
úhrada podílu z prodeje plynu
obci H. Bezděkov
celkem

100
150
390
60
25
450
900
210
1.255
1.000
163
0
6.700

250
6.950

3.500*)
350
950
100
4.900

7.000
350
1.500
254
9.104

2600
650
250

3.580
3.000
420

6.700
4.900

6.950
9.104

11.600

16.054

- INVESTIČNÍ:
- odvedení drenážních vod a odkanalizování Toskánky
- projekty
- komunikace, dětské hřiště
- rezerva
celkem
-------------*) z toho:

dotace SFŽP
vlastní zdroje
vl. zdroje (nárůst DPH)

REKAPITULACE VÝDAJŮ:
VÝDAJE NEINVESTIČNÍ
VÝDAJE INVESTIČNÍ
VÝDAJE CELKEM

FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE K 31.5. 2004
Výdaje

v Kč

poskytované zálohy vlastní pokladně včetně peněz
na cestě

5 056.50

Silnice - opravy a udržování (úklid
sněhu,opr.ul.Zahradní)

15 114.60

volby - Evropského parlam.

3 137.50

Rybníky (násada amurů

4 977.00

Mateřská škola (příspěvek oslavy)

10 000.00

Oprava účtu z roku 2003

23 494.00

Místní knihovna

14 622.00

Kronika
Sbor pro občanské záležitosti
Zájmová činnost (akce pro děti)
Správa obecního úřadu

80.00
3 864.00
0.00
540 992.89

v tom:
odměny obecního zastupitelstva

128 730.00

platy zaměstnanců OÚ

127 793.00

platy za 12/2003
různé práce pro OÚ (odměny BN, letáky, čekárny,
veř. zeleň)
povinné pojistné na soc. zabezpečení
povinné pojistné na zdrav. pojištění
zákonné pojištění odpovědnosti
pojištění obecního majetku
nákup drobného dlouhodobého majetku (pozemky

66 242.00
0.00

9 873.00
373.00
15 952.00
0.00

všeobecný materiál

5 675.00

plyn
elektrická energie
služby pošt
služby telekomunikací
služby peněžních ústavů
nákup kolků
služby nevýrobní povahy (školení
nákup služeb (údržba a reinstalace software - KEO
opravy a udržování
cestovné
platby daní a poplatků (daň z převodu pozemku )

Dotace od obce na provoz MŠ (k vyúčtování)

100 000.00

Příspěvek mikroregionu Bratronicko, Křivoklátsko
Členský příspěvek Sdružení obcí VKM - 0,70 Kč/akcii
ČOV (pojištění)

2 192.00
181.00
23 256.66
4 386.89
998.00
39 802.04
9 464.40
0.00
1 260.00
14 500.40
0.00
663.50
48 265.00

15 631.00
0.00
8 800.00

Kanalizace - údržba
Kanalizace - splašková, Toskánka (dokumentace
Kanalizace - ul. Sportovců (realizace

0.00
1 250.00
30 229.50

Kanalizace - drenáž Valdek (realizace, projekty)

457 253.00

Kanalizace a vodovod - ul. Požárníků (realizace

6 657.00

Rekonstrukce komunikací (projekty)

37 275.00

Rekonstrukce ul. K Háji (realizace

35 000.00

Veřejné osvětlení - el. energie

57 841.32

- opravy a údržba

1 680.00

voda

368 600.00

31 511.00

nákup výpočetní techniky (program ISP

odborné publikace

Převod příspěvku od KÚ na mzdy MŠ

- pořízení
MPS (vyfakturované zn. na popelnice a pytle na odpad)
Likvidace velkoobjemového odpadu (bikrany)
Svoz a zneškodnění nebezpečného odpadu
Hřiště - provoz a údržba
Údržba veřejné zeleně
Požární ochrana
Úroky z úvěru - ČS a.s.

22 312.50
0.00
233 826.40
34 170.20
0.00
56 348.00
4 410.00
10 448.79
4 244.00

Úroky z úvěru - SFŽP

87 032.90

Splátka jistiny ČS a.s.

100 000.00

Splátka jistiny SFŽP

555 000.00

Fin. vypořádíní min.roku (soc.dávky)
Neinvestiční příspěvek na žáky ZŠ (Unhošť, Kladno
Výdaje celkem

6 000.00
0.00
2 845 474.10

Příjmy
Daně z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

459 147.00

Daně z příjmů FO ze samost. výdělečné činnosti

222 337.00

Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výnosů
Daně z příjmů právnických osob

11 355.00
325 239.00

Daň z přidané hodnoty

867 141.00

Správní poplatky (i výherní hrací automaty)

13 100.00

Ostatní daně (místní poplatky , vynětí ze ZPF)

33 919.00

Daň z nemovitosti

27 708.00

Příspěvek rodičů na neinvestiční náklady MŠ

20 600.00

Záloha na vodné a stočné - byt MŠ
Nájemné za byt v MŠ
Pronájem plynovodu Stř. plynárenské
Investiční dotace - doplatek
Příspěvek občanů na dom. přípojky plynu

750.00
3 330.00
0.00
40.00
0.00

EKOKOM - příspěvek na tříděný odpad

8 843.00

Nájemné za ordinaci (MUDr. Ječmen)

2 500.00

Nájemné za garáž (firma J. Pech)

4 200.00

Nájemné rybník Valdek
Výtěžnost výherních hracích automatů
Známky na popelnice
Pytle na tříděný odpad
Poplatky na likvidaci velkoob.a nebezp. odpadu

465.00
34 615.00
164 555.00
3 575.00
77 800.00

Projekty drenáže

4 800.00

Letecké snímky obce a pohlednice, kalendáře

1 104.00

Sponzorský dar pro SDH (firma Česlog
Úroky z termínovaných vkladů a běžného účtu
Neinvestiční dotace ze Státního rozpočtu
Neinvestiční dotace od KÚ ma mzdy MŠ
Dotace na volby

5 000.00
15 133.67
14 500.00
368 600.00
4 200.00

Neinvestiční dotace - hasiči

0.00

Předpis mezd na 01/05 - přechod roku

0.00

SFŽP - dotace na kanalizaci

0.00

Výsledek hospodaření k 31.12.2003

2 568 442.57

Příjmy celkem

5 262 999.24

R o z d í l příjmů a výdajů

2 417 525.14

v tom :
termínované vklady a vkladové certifikáty celkem
zůstatek na běžném účtě

1 100 000.00
1 317 525.14

Okénko pro ženy
V minulém čísle našich novin jsme vám předložili dietu podle Rajko Dolečka. a protože je o diety
stálý zájem, uveřejňujeme ještě řadu dalších.
DOBROU CHUŤ!
DIETA Č. 1
7 hod. – šálek kávy /čaje/
9 hod. – 1 vejce natvrdo
11 hod. – sklenka džusu
13 hod. - 10 dkg diet. salámu
15 hod. – jogurt /žervé, sýr/
17 hod. – pomeranč
19 hod. – sklenka mléka
DIETA Č. 2
7 hod. – káva, 1 vejce
10 hod. – 10 dkg sýra nebo tvarohu
13 hod. – 10 dkg masa, 3 dl červeného vína
16 hod. – jogurt nebo tvaroh, 1 káva
19 hod. – 10 dkg masa, 3 dl červeného vína
DIETA Č. 3
1. den - oběd: 1 vejce, 1 rajče, černá káva
večeře: 1 vejce, hlávkový salát, 1 grapefruit
2. den - oběd: 1 vejce, černá káva, 1 grapefruit
večeře: hovězí maso na roštu bez tuku, hlávkový
salát, čaj
3. den - oběd: 1 vejce, 1 rajče, dušený špenát
večeře: telecí kotlet na roštu bez tuku, okurka,
černá káva
4. den - oběd: hlávkový salát, černá káva, 1 grap
večeře: 1 vejce, tvaroh, dušený špenát, čaj
5. den - oběd: 1 vejce, dušený špenát, černá káva
večeře: libová sladkovodní ryba na roštu, hlávkový
salát, černá káva
6. den - oběd: ovocný salát z pomerančů a grapů
večeře: hovězí maso na roštu, okurka, čaj
7. den - oběd: kuře pečené na roštu, zeleninová
polévka, pomeranč, čaj
večeře: ovocný salát

3. den:
7 hod. - termix nebo pacholík
10 hod. – 1/4 kg ovoce
13 hod. – – „ –
16 hod. – 1/4 kg zeleniny
19 hod. – 1/4 kg ovoce
4. den
stejný jako třetí
5. den
7 hod. – 10 dkg šunky
10 hod. – 1/4 kg ovoce
13 hod. – – „ –
16 hod. – 1 jogurt
19 hod. – 1/4 kg zeleniny
6. den
7 hod. – 1 jogurt
10 hod. – 1/4 l mléka
13 hod. – 1/4 kg zeleniny
16 hod. – 1/4 kg zeleniny
19 hod. – 1/4 kg ovoce
7. den
7 hod. – 1/4 kg zeleniny
10 hod. – 1/4 kg zeleniny
13 hod. – 1/4 kg ovoce
16 hod. – 1/4 kg zeleniny
19 hod. – 1/4 kg zeleniny
DIETA Č. 5
1. den
ráno – káva černá
poledne – káva a 2 rohlíky
večer – 2 dl červeného vína
2. den
ráno – čaj hořký
poledne – 20 dkg dietních párků (nebo masa)
večer – 20 dkg tvarohu (žervé)
+ celý den zelenina
3. den jako první
4. den
ráno – hořký čaj
poledne – 3 vejce natvrdo
večer – 3 vejce natvrdo
5. den jako první

DIETA Č. 4
1. den:
7 hod. – 1/4 l mléka
10 hod. – – „ –
13 hod. – – „ 16 hod. – – „ –
19 hod. – – „ –
2. den:
7 hod. – 1/4 kg měkkého tvarohu
10 hod. – 1/4 kg zeleniny
13 hod. – – „ –
16 hod. – termix nebo pacholík
19 hod. – 1/4 kg zeleniny

DIETA Č. 6
7 hod. 2 dl rajské šťávy
9 hod. 2 vejce natvrdo
11 hod. šálek hořké kávy
13 hod. 10 dkg dietního masa
15 hod. ovoce (1 – 2 jablka, pomeranč)
17 hod. 1 žervé (imperial) nebo 10 dkg sýra
19 hod. 2 dl mléka
Prý se zhubnou 4 kg za 4 dny!
DIETA Č. 7 HODINOVÁ

7 hod. – 1 dl vína
8 hod. – 1 vejce
9 hod. – hořká káva
10 hod. – trojúhelníček sýra
11 hod. – 1 dl vína
12 hod. – 1 vejce
13 hod. – hořká káva
14 hod. – 1, 5 pomeranče, jablka
15 hod. – sýr
16 hod. – párek
17 hod. – bílý jogurt
18 hod. – 1 dl vína
DIETA ČTYŘDENNÍ
1. den – 7 vajec natvrdo
2. den – 7 rohlíků
3. den – 1 kg vařeného masa
4. den – 1 kg ovoce
DIETA HOLLYWOODSKÉ TANEČNICE
(1 týden)
6 hod. – 2 dl rajské šťávy
8 hod. – 2 vejce natvrdo
10 hod. - černá káva hořká
12 hod. – 10 dkg salámu
14 hod. – 1 pomeranč
16 hod. – 10 dkg sýra
(Redakce neručí za účinky diet)
DIETA DVOUTÝDENNÍ
7 hod. hořký čaj
8 hod. 1 vejce natvrdo + káva neslazená
10 hod. sýr a ovoce
12 hod. 10 dkg šunky /salámu/
14 hod. 1 vejce natvrdo + neslazená káva
16 hod. sýr a ovoce
19 hod. 10 – 20 dkg zeleniny
20 hod. 2 bílého vína
DIETA Č 9
7 hod. hořký čaj
9 hod. 2 vejce natvrdo
11 hod. 10 dkg šunky /salámu/
13 hod. 2 dl ovocného džusu
15 hod. 1 sýr netučný
17 hod. 1 ks ovoce /zeleniny/
19 hod. sklenice mléka
DIETA Č. 10 - PRVNÍ A TŘETÍ DEN
7 hod. černá káva neslazená
8 hod. 2 dl vody
9 hod. 10 dkg dietního salámu nebo 2 vařená
vejce
10 hod. 2 dl vody
11 hod. ovoce
12 hod. 2 dl vody
13 hod. jakákoli zelenina
14 hod. 2 dl vody
15 hod. tvrdý sýr
16 hod. voda 2 dl

17 hod. ovoce
18 hod. 2 dl vína
DIETA Č.10 - DRUHÝ A ČTVRTÝ DEN
7 hod čaj neslazený
8 hod 2 dl vody
9 hod ovoce
10 hod. 2 dl vody
11 hod. salám nebo vejce
12 hod. voda
13 hod. 20 dkg zeleniny
14 hod. voda
15 hod. sýr
16 hod. voda
17 hod. ovoce
18 hod. 2 dl mléka
DIETA Č.11
Každou sudou hodinu sklenici vody nebo minerálky
1. den
7 hod. 1 šálek černé hořké kávy
9 hod. 1 trojúhelníček sýra
11 hod. 1 vejce natvrdo
13 hod. 10 dkg libového vařeného masa
15 hod. 1 šálek černé kávy
17 hod. 3 vejce natvrdo
19 hod. 2 dl bílého vína
2. den
7 hod. 1 šálek hořkého čaje
9 hod. 2 vejce naměkko
11 hod. 1 pomeranč
13 hod. 10 dkg libového uzeného masa
15 hod. 30 dkg zeleniny
17 hod. 10 dkg sýra a sklenice mléka
3. den
7 hod. 1 trojúhelníček sýra + hořký čaj
9 hod. šálek kávy + 1 pomeranč
11 hod. 1 vejce natvrdo
13 hod. 10 dkg libového uzeného masa
15 hod. 1 vejce + káva
17 hod. 1 pomeranč + 10 dkg zeleniny
4. den
7 hod. šálek hořkého čaje
9 hod. 1 vejce naměkko
11 hod. 1 pomeranč
13 hod. 10 dkg šunky nebo párek
15 hod. 30 dkg zeleniny
17 hod. 10 dkg tvrdého sýra
19 hod. 1 sklenice mléka

Zprávy z mateřské školy
Tak máme po oslavách! Poté, co nám počasí předvedlo, zač je toho v květnu loket a my s hrůzou sledovali, jak se nám pomalu hroutí naše plány - se zahradní slavnost k 50-ti letům trvání mateřské školy
, jak se zdá, vydařila.
Pravda, bylo chladno a vanull vítr, který kouzelníkovi rozfoukal několikrát rekvizity, ale zato dobře
hořel oheň na pečení vuřtíků a dým neobtěžoval kapelu při produkci. A že se hrálo zvesela! Pan Šíma
se svojí kapelou vnesl na zahradu tu správnou náladu.
Obsluha v naší restauraci ,,V podloubí“ zase potěšila chuťové pohárky všech přítomných, hladových
či žíznivých. Myslím si, že bylo z čeho vybírat. Řízečky, obložené mísy, zeleninové saláty, párky, vuřtíky,
slané pečivo, domácí sladkosti od maminek, obložené chlebíčky, minizákusky - to vše bylo možno zapít
limonádou, kávou, čajem, vínem či pivíčkem.
Děti vystoupením obveselily přítomné hosty, pan místostarosta Novotný s paní Cábovou předali
bývalým zaměstnancům květiny jako poděkování za jejich práci. Vše zdokumentoval ing. Kolrusz jako
vzpomínku na významnou událost v obci. Vždyť kde se mohou pochlubit školičkou, jejíž kořeny sahají
do padesátých let a která přetrvala všechny nesnáze.
Jako upomínku na tuto významnou událost nám paní Dája Kabátová z letohrádku Vendula předala práci
jejích svěřenců, handicapovaných klientů letohrádku - batikovaný obraz, který oživí interiér školy.
Popravdě řečeno jsme měli trochu strach z pořádání tak velké akce, kterou jsme začali připravovat již
od února. Určitě bychom nemohli financovat celý rozsah oslav. Proto jsme byli velmi rádi, že můžeme
využít k uskutečnění našich záměrů nabídky sponzorů.
Obec poskytla částku 10 000,- Kč na krytí nákladů, ing. Dráb financoval občerstvení v ,,restauraci“
včetně piva a vína, obsluhy a pomůcek. Pan Havlík nám vytiskl nádherné pamětní listy a pozvánky pro
hosty.

Zároveň našimi sponzory jsou i rodiče, kteří pomáhali upravit a připravit zahradu pro slavnost a naši
hasiči, kteří vyčistili zahradu od kořenů a plevelných rostlin a připravili dřevo na oheň . Dále pan Pech,
který zajistil bezpečný rozvod elektřiny a ing. Kolrusz, který videokamerou zachytil událost pro obecní
archiv. A protože oslava byla spojena se zábavou pro děti k jejich mezinárodnímu dni, určitě je potěšilo
vystoupení kouzelníka i dárečky pro mlsné jazýčky.
Doufáme, že i přes nepřízeň počasí se veřejnost pobavila a při prohlídce školy a dokumentů zavzpomínala na léta minulá. Čas je ke každému neúprosný, i k naší školce, a proto věřím, že společné úsilí na
obnovu mateřské školy bude úspěšné.
Ještě jednou všem, kteří se zasloužili o přípravu oslav, děkuji.
A jak jsem se zmínila o běhu času, nejen oslavy jsou za námi, ale s dětmi jsme se již stačili vrátit ze
školy v přírodě.
Každý rok jezdíme do Pece pod Čerchovem do hotelu LESANA (bývalá Daliborka), kde se o naše děti
všichni z personálu bezvadně starají. Ozdravný pobyt v přírodě, turistika, toulky přírodou, odpočinek
po papáníčku z kuchyně paní Barušky - to vše, doufejme, utuží zdraví dětí. Počasí nám mnoho nepřálo,
ale nejsme z cukru a nějaký deštík nás nerozhází, hlavně, že byli všichni zdraví, bez úrazu. Letos se nám
moc líbil výlet do Horšovského Týna na zámek, kde se točila ,Nesmrtelná teta“. A v Týně mají nádherný
park s rybníky a staletými stromy - nádherně udržovaný! Stojí za prohlídku.
Tolik z mateřské školy a těším se, že někdo napíše článek do příštího čísla, jak se líbila oslava výročí
školy veřejnosti.
Eva Střelečková
ředitelka

Česko-rakouské vztahy v raném
středověku (do roku 1252)
Prof. Josef Žemlička
(Uveřejněno s laskavým svolením autora)
V únoru 1252 mladý Přemysl, tehdy už jediný
syn českého krále Václava I., oslavil v Hainburgu
sňatek s Markétou, ovdovělou sestrou Fridricha
Bojovného. Ten byl posledním rakouským vévodou z rodu Babenberků († 1246). Vstup českých
Přemyslovců do závěrečné fáze bojů o Rakousy
a Štýrsko byl tak razantní, že zaskočil nejen
ostatní zájemce o dědictví po Babenbercích, ale
i diplomaticky zkušenou papežskou kuriii. Spojením Českého království s vévodstvím Rakous
a vévodstvím Štýrska se začal na mapě Evropy
rýsovat politický útvar, který narušoval středoevropskou rovnováhu sil a vzbuzoval obavy sousedů,
především Uher a Bavorska.
Vztahy mezi Čechami a Rakousy na „mezistátní“ úrovni se mohly začít odvíjet teprve od
poloviny a zejména od sklonku 10. století. Přemyslovci tehdy nacházeli své partnery i soupeře
v pánech bavorské Východní marky, zřízené při
Dunaji k ochraně bavorského území proti nájezdům Maďarů a posléze dědičně svěřené rodu
Babenberků. „Jejich“ marka je písemně poprvé
v roce 996 zmíněna jako Ostarrîchi.
Ale kontakty Čech i Moravy s rakouským Podunajím jsou velmi starého data, přes rakouské území
vstřebávaly české země mnohé kulturní a civilizační podněty a vazby k Dunaji a k obchodování
po Dunaji tvořily páteř jejich začínajících hospodářských styků s cizinou. Čilý obchodní ruch na
Dunaji s účastí Slovanů z Čech i dosvědčuje i tzv.
celní sazebník z Raffelstettenu u Lince z počátku
10. století, který výslovně zmiňuje především obchod se solí. V tomto dokumentu se objevuje i „trh
Moravanů“ (ad mercarum Marahorum), jenž bývá
spojován s významným velkomoravským centrem
v Mikulčicích u Břeclavi.
Když Babenberkové přejímali správu nad Východní markou, byl její rozsah mnohem skromnější
než o jedno dvě století později. Její přirozenou
osu tvořil poměrně úzký pruh kolem Dunaje. Až
postupně se rozšiřoval jak směrem k východu,
tak k jihu a severu. Na území dnešních Dolních
i Horních Rakous, jmenovitě v jejich severních
partiích, sídlily skupiny Slovanů a majetkové
i politické poměry tu byly dlouho roztříštěné.
Zejména regiony Weinviertel a Waldviertel, kde
se slovanské osídlení přibližovalo k Dunaji, byly
hluboko do 11. století součástí velkomoravské
a raně přemyslovské jižní Moravy.
V té době se již územně a politicky stabilizovalo jak české knížectví, tak stále výrazněji
sílící rakouské markrabství, tvořící formální

součást bavorského vévodství. Mohlo těžit ze
strategické polohy na veletoku Dunaji, na nějž se
od začátku 11. století vracel i velký mezinárodní
obchod, přerušený v důsledku obsazení Panonie
kočovnými Maďary. Teprve porážka Maďarů na
Lechu roku 955 (i za přispění českých bojovníků),
jejich christianizace a vybudování uherského státu pod vládou Arpádovců vytvořily předpoklady
k relativní stabilizaci této citlivé oblasti na styku
přemyslovského, arpádovského a babenberského
panství.
Čechy měly v té době za sebou již dosti komplikovanou historii. Za jakéhosi „zakladatele“ jednotného českého státu se dá považovat Boleslav
I. Ten v roce 935 zavraždil svého staršího bratra
Václava (brzy se stal svatým patronem země),
sám se zmocnil knížecího stolce a zahájil rozsáhlou expanzi. Během ní se pod mocí Přemyslovců
ocitlo velké území, sahající přes Slezsko, Moravu,
západní Slovensko a Malopolsko až k hranicím
s Kyjevskou Rusí. Tato expanze sledovala velkou
obchodní cestu, která se po vpádu Maďarů do
Panonie odklonila v Řezně od koryta Dunaje do
Prahy a přes Krakov vedla dále na Rus až k Volze.
Příjmy z této cesty a hlavně z otroků, kteří po ní
proudili z východu na velké trhy Arabů v pyrenejské oblasti, pomáhaly vydržovat četné vojsko.
S jeho podporou mohli Přemyslovci odolávat
i válečným tlakům ze Saska a Bavorska. Ale ještě
před koncem 10. století se tato „říše“ českých
Boleslavů rozpadla. Největší část zisků připadla
polským Piastovcům, částetečně Arpádovcům.
Přemyslovců zůstaly opět jen Čechy.
Od začátku 11. století se začínalo jakoby
znovu. Přemyslovská knížata se nyní soustředila
na plošné ovládnutí Čech. Základní oporou obnovené knížecí moci se stala soustava správních
hradů (civitates). Jejich úkol byl jasný: dbát nejen
na udržování práva a pořádku, ale také na včasné
odvody povinných platů, dávek a služeb, které živily knížete, jeho dvůr, úředníky, vojáky. Teprve
v roce 1019 (nebo 1020) byla k Čechám definitivně
připojena Morava. Kníže Oldřich (1012-1034) ji
dobyl na Polácích. Jako správce sem dosadil svého
syna a budoucího knížete Břetislava. Také moravské území bylo pokryto sítí nově vybudovaných
přemyslovských hradů.
Ještě před smrtí v roce 1055 vydal Břetislav I.
tzv. stařešinský zákon. Podle něho se měl vrchním
knížetem v Praze stát vždy nejstarší příslušník
přemyslovského rodu. Morava byla rozdělena na
dva díly se sídly v Olomouci a Brně. Tady nadále
vládly mladší linie Břetislavových synů. Ani ty

však neztrácely teoretické právo k vrchní vládě
v Praze. Na konci 11. století se brněnský úděl
rozdělil, takže ve 12 století znala Morava tři linie
moravských údělných knížat se sídly v Olomouci,
Brně a Znojmě. Právě moravští Přemyslovci z Brna a Znojma již od počátku udržovali velmi těsné
vztahy s rakouským Podunajím.
Ale zůstaňme ještě v době před polovinou 11.
století. Tehdy došlo k prvnímu vážnému střetu
mezi Přemyslovci a Babenberky. V roce 1039
podnikl Břetislav I. úspěšnou válečnou výpravu
do Polska. Nový římský král Jindřich III. (10391056) zahájil proti českému knížeti válku. Při
útoku v roce 1040 bylo říšské vojsko poraženo,
ale v bojích z roku 1041 musel Břetislav kapitulovat. Na straně krále Jindřicha stál i markrabě
Adalbert. Jeho syn Leopold vázal české síly na
jihu. Jak se zdá, právě v důsledku prohrané války
musel Břetislav postoupit Babenberkům jižní
oblasti staré Moravy sahající do blízkosti Dunaje,
tedy Weinviertel a Waldviertel. Poměrně řídké
slovanské osídlení bylo postupně nahrazováno
masivní německou kolonizací. Hranice mezi Moravou a Rakousy se v dalším vývoji ustálila zhruba
na řece Dyji. Z moravské strany ji střežila soustava
pevných hradů.
Další kolo válečné konfrontace se otevřelo za
vlády krále a císaře Jindřicha IV. (1056-1106).
Jindřich od 70. let 11. století takřka bez přestání
válčil se Sasy, s německou knížecí opozicí a s papežem. Mezi jeho vytrvalé spojence patřil český
kníže Vratislav II. (1061-1092). Naopak markrabě
Leopold II. (1075-1095) se přiklonil k frontě odbojných knížat. Není úplně jisté, zda král a brzy již
císař Jindřich skutečně udělil rakouskou marku
v léno knížeti Vratislavovi, jak se to někdy předpokládá. V každém případě však došlo v květnu
1082 u Mailbergu k velké bitvě mezi Čechy a Rakušany. S podrobnostmi ji popsal český kronikář
Kosmas († 1125).
Nejprve vylíčil záminku k vzájemnému nepřátelství, totiž spory mezi Leopoldem a znojemským
údělným knížetem Konrádem. Byly to obvyklé
pohraniční půtky. Sám Kosmas říká: „Poněvadž
obě země nerozděluje od sebe ani hvozd, ani hory,
ani žádné jiné překážky, nýbrž jen říčka Dyje, zlí
lidé kořistili stále v noci u obojího lidu. Vyjížděli na
loupení, kradli dobytek a ničili vesnice.“ Konrád prý
žádal Leopolda, aby tomu zabránil, ale bez výsledku. Proto si Konrád přizval na pomoc bratra
Vratislava. Ten přitáhl se svými Čechy a na pomoc si přizval i silný oddíl biskupa z Řezna. Obojí
strana se připravila k boji nedaleko Mailbergu.

Vůdcové nadšeně promluvili k bojovníkům, aby
je povzbudili. Pak se obě vojska vrhla proti sobě.
Po zuřivém boji - a opět citát - „Čechové ztratili jen
málo ze svých lidí a dobyli nad Rakušany proslulého
vítězství.“
Možná právě ztráta území na jih od Dyje byla
hlavní příčinou, že vztahy mezi Přemyslovci a Babenberky dlouho zůstávaly chladné, že se dlouho
mezi sebou neženili a nevdávali. V 11. století se
Přemyslovci příbuzensky spojovali s Piastovci,
Arpádovci, Wettiny, s nevýznamnými hraběcími
rody z Bavorska, ale ne s Babenberky. Možno to
však bylo částečně způsobeno i trvale nízkým počtem Babenberků, který omezoval jejich sňatkové
možnosti.
Teprve v roce 1100 došlo k zásadnímu průlomu.
V říjnu toho roku se na hradě ve Znojmě konala
svatba Bořivoje, který byl bratrem právě vládnoucího pražského knížete, s Gerbirgou, dcerou
markraběte Leopolda II.. Tímto sňatkem chtěla
větev pražských Přemyslovců posílit svoje pozice
na Moravě. Válčila totiž s údělnými knížaty z Brna
a Znojma o vládu nad tímto územím.
Již příští období ukázalo, jak důležité jsou
pro všechny větve Přemyslovců právě styky s Babenberky. Náhle vystoupily do jasného popředí.
Znojemský kníže Litold († 1112) si vzal za manželku Idu, mladší sestru Gerbirgy. Za markraběte
Leopolda IV. (1136-1141) byla provdána Marie,
dcera knížete Soběslava I. První manželkou budoucího českého krále Vladislava II. (1140-1172)
se stala předčasně zemřelá Gertruda († 1150),
sestra téhož Leopolda IV. V letech 114-1145 se
Gertruda zasloužila o vybudování prvního ženského premonstrátského kláštera v Doksanech.
Vladislavova dcera z druhého manželství jménem
Richeza († 1182) měla na muže Jindřicha, „vévodu
z Mödlingu“ († 1223). Kromě těchto přímých dynastických styků byli Přemyslovci a Babenberkové
spojeni skrze své další příbuzné, jako korutanské
vévody a slezské Piastovce.
Pro rakouské dějiny je mimořádně významný
rok 1156. Císař Friedrich Barbarossa tehdy povýšil
rakouské markrabství na samostatné vévodství. Za
tuto cenu se zřekl Babenberk Jindřich Jasomirgott (1141-1177) nároků k bavorskému vévodství
ve prospěch Jindřicha Lva z rodu Welfů. Usnesení
knížat v září 1156 na sněmu v Řezně slavnostně
vyhlásil český kníže Vladislav II., brzy již král.
Mladému vévodství bylo tehdy uděleno známé tzv.
privilegium minus, které mu zaručovalo významné
svobody a výsady.
Pokračování v příštím čísle

Rybáři informují...
ZPRÁVA O ČINNOSTI MÍSTNÍCH RYBÁŘŮ V BRAŠKOVĚ
OD ROKU 1998 DO KONCE ROKU 2003.
V každém roce se řídila činnost převážně podle ročního období. Patřilo sem udržování čistoty a pořádku na březích rybníka, kontrola kvality vody a podle stavu se provádělo vápnění, vysazování stromků,
vodních rostlin, údržba chaty, ptačích budek a laviček. Přikrmovalo se každým rokem provedené zarybnění.Násada se skládala převážně z kaprů, amurových ryb, bolenů a úhořů. Nejvíce práce bylo v zimním
období, kdy se prosekává led pro provzdušnění vody.
Lovící mládež se kontrolovala v dodržování rybářského řádu a byla prováděna kontrola povolenek.
Byla snaha zapojit mladé rybáře do činnosti mimo lov, která odpovídala jejich věku. V každém roce se
konaly závody pro mládež k zahájení a ukončení sezóny. Účastníci závodů dostávali občerstvení a ceny.
Finanční zajištění bylo z příspěvků členů majících dozor a dalších sympatizujících občanů. Od obecního
úřadu jsme dostali v roce 2000 na naši činnost 1.000,-- Kč.
V průměru se každý rok vydalo 20 povolenek pro mládež. Provedený záznam úlovků každý rok: celkem bylo uloveno za toto období 194 kaprů, 11 štik, 9 candátů, 2 sumci, 3 tloušti, 3 amuři, 1 tolstolobik,
2 líni a 7 úhořů.
Někdy se vyskytl problém s dospívající mládeží, která navštěvovala areál u rybníka. Též nebyl dodržován termín odevzdávání povolenek po skončení roku na obecní úřad.
V závěru této zprávy si dovolíme vzpomenout na smutnou událost v minulém roce, kdy nás tragicky
opustil Fanda Prokš, který byl od počátku dění kolem rybníka.
Budeme mít snahu pokračovat v jeho práci.
S pozdravem „Petru zdar“
Antonín Přibyl

Bude vás zajímat

Pomozme životnímu prostředí v obci

Motto :
Přestaňme se už konečně tvářit, že se vlastně nic neděje.
Nesnažme se podobat onomu pánovi, který padaje z desátého poschodí
s každým dalším patrem s úlevou zjišťuje, že se opět nic nestalo.
Jeho spokojenost prý byla nejvyšší zhruba metr nad zemí.
Jan Keller

Ne, neobávejte se, že bude následovat výčet
všech hříchů, kterých se lidé dopoušějí proti planetě Zemi. Pokusím se pouze naznačit, co bychom
mohli učinit pro to, abychom se nemuseli stydět za
obec, ve které jsme se rozhodli žít. I když budeme
ještě řadu let pokulhávat za našimi západními sousedy, neznamená to, že bychom se s nimi nemohli
měřit alespoň v pořádku,čistotě a kvalitě životního
prostředí. Vždyť právě zlepšení životního prostředí nepochybně přispěje ke zvyšování turistického
ruchu, který se významně podílí na posílení naší
ekonomiky. Tento příznivý trend by mohl výrazně
zkrátit dobu našeho zaostávání.
Pokud se jedná o pořádek na veřejných prostranstvích a chodnících v obci, existuje jen jedno
osvědčené řešení. Nelze spoléhat na zodpovědnost
majitelů přilehlých nemovitostí. Navíc je mnoho
nemovitostí trvale neobydlených a dále je v obci
mnoho chodníků a míst obecního charakteru,
na kterých se hromadí nepořádek a zarůstají
plevelem. Zkušenosti odjinud, ale i z minulosti
naší obce ukazují, že optimální řešení spočívá
v systematické celoroční práci jednoho až dvou
zaměstnanců (důchodců) obecního úřadu. Pro
získání vhodných lidí je rozhodující správně stanovená výše odměny. Aktuální reference lze získat
například v sousední obci Velké Dobré. Výhodou
dále je, že v případě využívání nezaměstnaných
je stejně nutno mít spolehlivého a zasvěceného
člověka z obce.
Važme si jedinečné geografické polohy obce.
Ačkoliv leží v bezprostřední blízkosti „dálnice“ a současně měst Kladna a Prahy, sousedí
s nádherným lesem, který je součástí přírodního
parku „Povodí Kačáku“ a CHKO Křivoklátsko.
Od tohoto polesí kdysi silnice oddělila část lesíka
„Dubiny“. Kdo má les rád, jistě ví, že jsou tam
dvě přírodní jezírka a rozmanitá fauna. Asi jen
málokdo ale tuší, že tam žije sedmičlenná srnčí
rodina, jak je vidět z obrázku. Pozorovat tato
krásná zvířata je však dopřáno jen tomu, kdo se
v lese chová jako v chrámu přírody. Těžko je spatří
ten, kdo les pokládá za smetiště.
Většina států západní Evropy postrádá takovou pestrost a malebnost krajiny s četnými lesy,
remízky, skalkami a zvlněným profilem, protkané romantickými řekami a potoky. Přidáme-li
k tomu dynamickým tempem vzkvétající města
s citlivě obnovovanými pamětihodnostmi a značné množství hradů a zámků, nelze se divit stále
rostoucímu přílivu zahraničních turistů. Nelze
opomenout také skutečnost, že v těchto státech
většinou postrádají možnost volného pohybu
v krajině, to znamená přístup do lesů, na břehy
řek, jezer, rybníků atp. Když vidím naši zaneřáděnou přírodu, napadá mě, že nás asi stihne podobný vývoj. Jinak se asi nedokážeme vymanit ze
zvrácených manýrů minulého režimu, který nám
vnucoval představu, že i s přírodním bohatstvím
můžeme všichni svobodně nakládat. Zdá se, že jen
oplocení lesů, skalek a remízků dokáže zabránit
hrstce bezohledných jedinců ve vyvážení odpadků
do přírody. Občané z těchto lokalit tyto bezohled-

né jedince znají a tak alespoň jednou budou vědět,
komu mají poděkovat. Komise životního prostředí již dlouho bezúspěšně uplatňuje požadavek na
obnovu tabulek se zákazem skládky a zákazem
vjezdu motorových vozidel do těchto kritických
míst. Tím by bylo legislativě učiněno zadost,
otázkou však zůstává, zda se tím problém vyřeší.
Znalci místních poměrů si jistě vzpomenou, jak
drastická ale účinná opatření používá obec Kyšice
proti řádění vandalů, zavážejících přírodu odpadky. Například zatarasením cesty za p. Drábem se
podařilo tehdy odvrátit zkázu jedinečné Čertovky
i navazujících remízků na „Drahách“.

Nelze se divit, že jedním z oblíbených míst
mladých lidí je po řadu generací romantická
Kejmarova skalka. Těžko pochopitelný je však
vandalizmus některých jedinců, kteří dokazují
svou sílu ničením stromů, jak ukazují další snímky. Nenalézám už vůbec slov pro vandala, který
vytrhal desítky kůlů od stromků ve vysázeném
lesoparku u dálnice nad Braškovem. Po ročním
úsilí, vynaloženém na odstraňování různých závad na této vegetaci už rezignuji. Znám ale lepší
způsob, jak mohou mladí prokázat fyzickou sílu
a vytrvalost a současně zlepšit životní prostředí
v obci. Původní sliby investora před stavbou dál-

nice, týkající se snížení hlučnosti výsadbou zeleně
se omezily jen na pás, končící na západní hraně
Braškova. Můj loňský pokus pokračovat výsadbou
50 stromků skončil i přes značné úsilí nezdarem
pro mimořádné sucho. Což kdyby každý z těchto
mladých lidí zasadil třeba pět stromků a zpočátku
se o ně i postaral? Alespoň ještě jeden rok péče by
potřeboval i zmíněný lesopark.
Pokud jde o hlučnost dálnice, ukazuje se, že
protihluková opatření provedená investorem nejsou dostačující. Nechráněná je jak zmíněná část
mezi Braškovem a Valdekem, tak východní část
Braškova proti Toskánce. Na vině je patrně nemístná snaha o úspory nákladů při výstavbě dálnice.
Část obyvatel Toskánky navíc investor zlomyslně
poškodil odmítnutím instalace průhledných částí
v protihlukových stěnách, čímž je zbavil možnosti
výhledu do obce.
Pro snížení hlučnosti v obci je však možno učinit
mnohem více.
Při provozu sportovního letiště je soustavně
porušován letový koridor, který jednoznačně leží
výhradně mimo zástavbu obce. Domnívám se, že
v součinnosti s Pleteným Újezdem a Velkou Dobrou by se problém podařilo vyřešit rychleji.
Hustota provozu motorov ých vozidel přes
Braškov i Valdek je značná. Horší však je, že
v souvislosti s rozvojem provozu VESETY ještě
vzroste. Dostupným řešením je zřejmě jen důsledné vyžadování pravidelných kontrol dodržování
snížené rychlosti.
Zdánlivě bezvýznamná silnice mezi Valdekem
a Braškovem je pro děti, chodce a cyklisty krajně
nebezpečná, neboť vedení obce stále přešlapuje
kolem výkupu pozemku na chodník. V tomto
úseku se nedodržuje předepsaná 50 km rychlost
a navíc slouží jako zkušební dráha pro motocykly.
Některé superbiky sedlané „dárci orgánů“ zde
jezdí běžně 100 km rychlostí. Zdá se, že nejúčinnějším řešením by bylo osazení příčného prahu
mezi Valdekem a Braškovem. Pro „pejskaře“ či
pěší, kteří nespěchají, zatím lze doporučit stezku
podél remízku ke Kejmarově skalce.
Bezpečnost silniční dopravy v obci negativně
ovlivňují i někteří místní občané tím, že k parkování (někdy i trvalému) používají vozovku, krajnici
nebo dokonce část chodníku. Pokud se jedná navíc
o nepřehledné místo, je to bezohlednost. Jako příklady lze uvést následující místa.
V Braškově proti samoobsluze, u předposledního domku vlevo směrem k Valdeku a na Valdeku
u obou restaurací.
Ještě jeden druh lidské bezohlednosti se v poslední době rozmáhá. Jedná se o bikranové bedny,
umisťované před nemovitostmi během stavebních
prací. Kam se ztratila lidská odpovědnost a zdravý
rozum, když dovolí vystrčit toto ocelové monstrum
na vozovku a chodník bez jakéhokoliv označení
a osvětlení?
Na stav ovzduší v obci má v současné době
zřejmě větší vliv zesilující provoz motorových
vozidel, než lokální vytápění rodinných domů.
Nemovitostí, vytápěných tuhými palivy, by mělo
být v obci již jen kolem 20 procent, avšak neměli
bychom se tím nechat ukolébat. Doporučuji
právě v těchto případech na Obecním úřadu
sledovat počet zakoupených pytlů pro plastové
odpady, protože existují reálné obavy, že dochází
ke spalování plastů, přestože je notoricky známo,
že spaliny obsahují rakovinotvorné látky. Je to
stejně důležité jako sledování nádob (popelnic)
na netříděný odpad.
Na závěr snad jen malou úvahu k zamyšlení.
Dnešní hektická doba nás zahání ke konzumnímu
způsobu života. Neměli bychom však zapomínat na
slušnost, ohleduplnost a odpovědnost ke společnosti a k přírodě, kterou jsme povinni uchovat pro
další generace. Nezapomínejme také, že kvalita
životního prostředí bezprostředně ovlivňuje nejen naše zdraví, ale i hodnotu našich nemovitostí.
Lhostejnost zde není na místě.
Ing. Jiří Kolrusz

K ČLÁNKU ING. KOLRUSZE K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
Vítám veškeré iniciativy, vedoucí ke zlepšování životního prostředí v naší obci, zejména právě
názory ing. Jiřího Kolrusze. Chtěl bych jeho, ale
samozřejmě i všechny vás - občany, ujistit, že pro
ochranu a zlepšení životního prostředí v naší obci
od r. 1990 dělám já, i vedení obce maximum.
Vzpomeňte nedůstojného umístění pomníku
obětem obou světových válek, který jsme přemístili, dokončení vyčištění a rekonstrukce rybníka
v Braškově a úpravy jeho okolí, vč. soustavné
péče o něj, tvrdý boj o trasu dálnice, díky němuž
se podařilo dosáhnout jejího zahloubení a podstatného snížení negativních vlivů jejího provozu
na život. prostředí v naší obci. Jako jedna z prvých obcí jsme realizovali plynofikaci a umožnili
plynofikovat i sousední obce Kyšice, Pl. Újezd
a H. Bezděkov. Provádíme a dnes již v podstatě
dokončujeme rekonstrukce a výstavbu chybějících
částí kanalizace a od r. 1998 provozujeme čistírnu
odpadních vod. Byly tím vytvořeny předpoklady
pro zvýšení kvality podzemní vody, dříve znečišťované vsakováním z netěsných žump. Soustavnou
péči věnujeme i veřejné zeleni.

Ze všech těchto důvodů nemohu než souhlasit
s uvedeným článkem a názory a myšlenkami, které
obsahuje.
Přesto, nebo možná právě proto, však musím na
některé z nich reagovat. Tak například – pokud
bychom využili navrhované a optimální řešení,
spočívající v celoročním využití např. dvou důchodců či nezaměstnaných, musili bychom na ně
vynaložit prostředky, kterých se obci nedostává.
Daleko více mi však při tomto systému vadí, že
většina poctivých a pracovitých občanů, kterým
rovněž záleží na životním prostředí se pomalu
přestane pečlivě starat o přilehlé chodníky a zeleň
kolem nich a jejich vztah k životnímu prostředí to
ovlivní negativně. Budou potom chtít, aby o všechny tyto plochy pečovala obec, která však nebude
mít dostatek prostředků.
Chtěl bych naopak velice poděkovat všem těm
občanům, kterým záleží na vzhledu obce a ve
svém volném čase se věnují údržbě takových
ploch a věnují jí značnou péči a vzhled obce tím
zkrášlují. A ty ostatní bych požádal, aby nebyli

k uvedeným záležitostem lhostejní a pomohli
péčí o uvedené plochy a pozemky zlepšovat celkový vzhled obce.
Pokud jde o instalaci průhledných protihlukových stěn u dálnice na Toskánce, občané, jichž
se toto řešení týká, potvrdí, že naopak nahrazení
alespoň části neprůhledné bariéry průhlednou
si vyžádalo neuvěřitelné úsilí. Investoři dálnice
však odmítají zvětšení průhledových ploch nejen
z fin. důvodů, ale i pod tlakem ochránců život.
prostředí, neboť na velkých plochách se zbytečně
zabijí desítky ptáků.
S názorem na neúměrnou hustotu provozu motorových vozidel nemohu než souhlasit. Chtěl bych
však upozornit, že obcí projíždí zejména značná
část těžkých vozidel ani ne tak z VESETY, i když
i tento počet vzroste, ale zejména těch, která směřují do prostoru celnice v Kladně. Tato vozidla nemohou, pro její stavebně technický stav, používat
silnici Unhošť – Pletený Újezd. K podstatnému
omezení dopravy přes naši obec by proto pomoh-
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NAUČNÁ LITERATURA
Almanach vědomostí
Brand, M,: Stíhací peruť na Guadalcanalu
Bischof, H.: Řez ovocných stromů a keřů
Česal, A.: Záhady a tajemství staré Prahy
Dvořáková, H.: Sportujeme s nejmenšími dětmi
Fajtl, F.: Pouta nebes
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Kozák, P.: Kamenný svět
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Řádová, M.: Sedm dní s Annie Girardotovou
Werich, J.: Kaviár i šampaňské

František Haas

A léta běží...

Novinky v knihovně (výběr)
Knihy pro dospělé:
BELETRIE
Ball, D.: Nikdy se nevzdám
Block, T.: Vzducholoď Nine
Cartland, B.: Krása není všechno
Cimický, J.: Vražda na ostrově
Clarková, M.: Tatínkova holčička
Coulter, C.: Divoká hvězda
Klimek, H.: Mýty a báje staré Šumavy
Kraus, J.: Udělej mi tichoučko
Kratochvíl, J.: Lady Carneval
Montefiová, S.: Rodinné tajemství
Monyová, S.: Tchyně a uzený …
Pecháček, L.: Jak básníci neztrácejí naději
Steel, D.: Správná volba
Švandrlík, M.: Abychom úplně nezpustli

lo dokončení obchvatu z Unhoště na Fialku, jehož
výstavba však byla zastavena.
A před závěrem již jen poznámku k chodníku
Braškov-Valdek. Chtěl bych ing. Kolrusze a všechny občany ujistit, že kolem výkupu příslušné části
pozemku „nepřešlapujeme“, ale že jde o soukromý
pozemek a obec nemá prostředky na úhradu pozemku v požadované výši. Přesto jsem uvedenou
akci zařadil mezi stavby, na které žádáme prostředky mimo rozpočet z různých fondů.
Závěrem bych chtěl autorovi článku poděkovat
za jeho trvalou snahu a péči o životní prostředí
a zvyšování jeho kvality. Domnívám se totiž, přes
řadu negativních zkušeností, že i takováto osvěta
je jedním z prostředků, jak na některé neukázněné a nepořádné jednotlivce působit a ovlivňovat
jejich myšlení.

Knihy pro děti:
Faltová, V.: Barbánek. Velká kniha dobrodružství
Fröhlich, f.: 365 pohádek o slůňátkách
Hůlová, E.: Dva nerozluční kamarádi Žaloudek
a Kaštánek
Sibley, B.: Pán Prstenů
Stínil, L.: Na city se nesází
Stínil, L.: Nebezpečná známost
Beaumont, E.: Obrázky vynálezů
Mitchell, A.: Stromy
Nejvýznamnější postavy v historii světa
Objevujeme svět. Příroda, lidé, civilizace
Kentley, E.: Lodě
Sytton, R.: Auta
Tajemství kolem nás. Záhady přírody, dějin
a vědy
Záruba, B.: Svět pravěku
Tyto knihy a řadu dalších si můžete vypůjčit
v místní knihovně.
Výpůjční doba: středa 15,45 – 18,30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

KNIHOVNA PŘEDSTAVUJE KNIHU:
„ALMANACH VĚDOMOSTÍ“
Hledáte nejpřehlednější seznam států světa?
Potřebujete zjistit, které jsou nejvyšší vodopády,
nejdelší řeky či nejvyšší budovy a kde se nalézají? Hodila by se vám historie světa v datech?
Potřebujete přehled evropských panovní ků?
Chcete vědět, kdy byl uskutečněn první televizní přenos? Kdy odstartoval první raketoplán?
Kdo objevil Grónsko? To vše a ještě mnohem
víc najdete v této knize, která byla zakoupena
do naší knihovny.
Najdete zde toho tolik, že až vyhledáte potřebný údaj, zaručeně neodoláte a budete si
listovat celé hodiny. Text také doprovází více
než 700 barevných fotografií.

Společenská rubrika
Narodil se:
Vojtěch HRDINA

10. 5. 2004

Sňatek uzavřeli:
Markéta TROUSILOVÁ a Zdeněk POKORNÝ
12. 6. 2004
Blahopřejeme
Rozloučili jsme se s těmito našimi občany
Jaroslava STŮJOVÁ
Jiřina ZEMANOVÁ
Jaroslav PECH
Jan HEHEJÍK

30. 3. 2004
9. 6. 2004
13. 6. 2004
16. 6. 2004

(83 let)
(74 let)
(58 let)

Čest jejich památce

Okénko pro děti
Milé děti,
za pár dnů tu budou prázdniny, na které se všichni moc těšíte. Přejeme vám hodně pěkných zážitků
a dobrou pohodu.
Budeme moc rádi, když nám něco o svých prázdninových radovánkách napíšete nebo namalujete.
S radostí vaše příspěvky otiskneme v našich novinách.

Z knihy Boženy Šimkové: Barevný rok
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