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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
obecní úřad ve spolupráci s Jihomoravským krajem pro Vás připravil nový
způsob informování v krizových situacích pomocí moderního komunikačního
kanálu – posílání SMS zpráv na Váš mobilní telefon. Nepůjde ale vždy jen
o krizové situace, SMS zprávy Vám budou přinášet i řadu dalších potřebných informací z běžného života naší obce. Pokud máte zájem dostávat informace např.
o hrozících povětrnostních vlivech (vichřice, přívalové deště, povodně, atd.),
havarijních stavech v dodávkách elektrické energie, plynu, vody, o plánovaných
přerušeních jejich dodávek, ale i řadu dalších důležitých informací, napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera ZBRASLAV mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE
(text SMS můžete psát jak velkými, tak i malými písmeny, vše ale pište bez
diakritiky).
Příklad SMS zprávy: JMK ZBRASLAV informace ano novak stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03. Cena
této odeslané SMS zprávy je 3,- Kč (vč. DPH). Ihned obdržíte zpětnou SMS
zprávu potvrzující, že jste do seznamu odběratelů informací zařazeni. Zasláním
SMS zprávy dáváte současně souhlas k tomu, aby Vám byly zasílány informace i od dalších subjektů zapojených do integrovaného záchranného systému,
případně dalších subjektů, jako např. elektrárenské, plynárenské, vodárenské
společnosti.
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete prosím na číslo 900 77 03 SMS ve tvaru:
JMK mezera ZBRASLAV mezera INFORMACE mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu, potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů informací vyřazeni.
Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací, pošlete na
číslo 900 77 03 SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera ZBRASLAV mezera INFORMACE mezera STAV
Informace, které Vám budeme zasílat, jsou pro Vás bezplatné. Vy zaplatíte jen zaslání přihlašovací či odhlašovací SMS zprávy za 3 Kč (vč. DPH).
Jen samé dobré informace Vám přeje starosta obce Karel Brym

HERALT

3

ZMĚNA SYSTÉMU EVAKUACE PŘI RADIAČNÍ
HAVÁRII V JE DUKOVANY
S účinností od 1.1.2008 platí pro všechny obce v zóně havarijního plánování
JE Dukovany (pásmo do 20 km) revize Vnějšího havarijního plánu pro zónu
havarijního plánování Jaderné elektrárny Dukovany (dále jen „VHP JEDU“).
Revize VHP JEDU zahrnuje významné změny zejména v plánu evakuace, kde
byly provedeny úpravy příjmových míst evakuovaných osob.
Pro obec Zbraslav z uvedené revize vyplývá skutečnost, že všichni občané
v obci, tj. včetně školských a zdravotnických zařízení musí v případě radiační
havárie v JE Dukovany projít evidencí v příjmovém středisku Kuřim.
Evakuace vlastními dopravními prostředky.
K provedení evakuace lze využít vlastní vozidlo za těchto předpokladů :
– vozidlo je garážováno v dostatečné blízkosti úkrytu,
– vozidlo je v dobrém technickém stavu,
– zásoba pohonných hmot je dostatečná (asi na 100 km jízdy),
– dobrá znalost stanovené komunikace do místa evakuace (příjmové obce),
– způsobilost k jízdě dle vyhlášky.
Je však třeba zvážit aktuální situaci na komunikacích a zohlednit svůj zdravotní stav a technický stav vozidla.
Pro všechny obyvatele, kteří neodjedou vlastním dopravním prostředkem
je plánováno shromaždiště, na kterém budou přistaveny autobusy k odvozu do
příjmové obce. Takovým shromaždištěm je Kulturní dům a přilehlé parkoviště.
Nasedání do autobusů na shromaždišti bude upřesněno klaksonem, rozhlasem,
případně hromadnými sdělovacími prostředky. Po výzvě k nasednutí je třeba
dodržovat tyto zásady, které platí také při využití vlastního vozidla:
– nasadit ochranné návleky na obuv (igelitový sáček apod.)
– nasadit improvizované prostředky pro ochranu dýchacích cest a povrchu
těla (šály, ručníky, čepice, lyžařské brýle)
– vzít evakuační zavazadlo, uzamknout dům a nejkratší cestou se odebrat
k autobusu nebo vozidlu, které bude použito k evakuaci
– před vstupem do dopravního prostředku sejmout z obuvi ochranné návleky
a ponechat je mimo vozidlo
– zachovávat klid, chovat se ukázněně a řídit se důsledně pokyny orgánů
pořádkové služby, rozhlasu a televize
– upozornit pořádkové orgány na případy, kdy spoluobčané zůstali z jakýchkoli důvodů v bytech a budovách.
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Evakuační zavazadlo pro případ evakuace musí být malých rozměrů a je
vhodné mít předem připravený seznam věcí, které budou občané brát s sebou.
Nejvhodnější jako zavazadlo jsou různé batohy, cestovní tašky, kufry, označené
visačkou se jménem a adresou.
Doporučený obsah zavazadla:
– osobní doklady (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz pojištěnce, doklady provozování motorového vozidla apod., včetně dokladů
rodinných příslušníků)
– léky a zdravotní pomůcky (osobní léky, obvazy a další vybavení běžné
lékárničky), brýle ke čtení
– cennosti (peníze, vkladní knížky, cenné papíry, pojišťovací smlouvy, platební a sporožirové karty apod.)
– sezonní oblečení (náhradní oděv, prádlo, obuv, pláštěnka)
– přiměřená zásoba prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb
– spací pytel (přikrývky), karimatka nebo nafukovací lehátko
– jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž, otvírač na konzervy
– základní (trvanlivé) potraviny na 2–3 dny, včetně nápojů
– kapesní svítilnu + náhradní baterie, svíčky, zapalovač, zápalky
– dále se doporučuje přenosný rozhlasový přijímač + náhradní baterie, psací
potřeby a dopisní obálky se známkami, píšťalka, předměty pro vyplnění
dlouhé chvíle (např. stolní společenská hra, knížka)
Zásady pro ukrytí a pro chování obyvatelstva v případě vzniku radiační havárie jsou popsány v Příručce pro ochranu obyvatelstva, kterou vydává a dodává
do všech domácností v zóně havarijního plánování JE Dukovany.
Činnost v budově
– soustředit rodinu, nesnažit se vyzvednout děti ze školských zařízení, či
příbuzné z jiných zařízení, bude o ně postaráno personálem těchto zařízení
– vytvořit možnost sledovat rozhlas, televizi a v případě, že obec není v bezprostředním nebezpečí, hlášení místního rozhlasu
– uzavřít okna, dveře, větrací otvory
– vypnout větrání a klimatizaci, uhasit kamna a jiná spalovací zařízení
– připravit improvizované ochranné prostředky
– zabezpečit své potraviny a zásobu vody
– uzavřít zvířata ve stájích a chlévech a dát jim zásobu krmiva a vody
– konzumovat pouze chráněné potraviny a vodu, nepoužívat potraviny, které
se v době vyhlášení radiační havárie nacházely v nechráněném prostoru
HERALT
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Činnost mimo budovu
– opouštět budovu jen ve výjimečných případech za použití improvizovaných prostředků
– před vstupem do místnosti odložit obuv, ochranné prostředky a svrchní
oděv nejlépe do neprodyšného obalu
– pokud je to možné ihned se osprchovat a vyměnit prádlo
Činnost na pracovišti
– postupovat podle pokynů svých nadřízených, nebo podle havarijních plánů
pokud jsou zpracovány
– ve zdravotnických, sociálních, kulturních, dopravních a jiných hromadných
zařízeních dodržovat pokyny personálu těchto zařízení
– ve školských zařízeních provádět činnost pod vedením ředitele a učitelů
podle plánu ochrany, děti rodiče nevyzvedávají
Stravování v období ukrytí
Konzumovat pouze chráněné potraviny (uzavřené v obalech, v lahvích, uložené v ledničkách, konzervy apod.). Zásadně se nepoužívají potraviny, zejména
zelenina a ovoce, které se nacházely v nechráněném prostoru. Vodu z vodovodního řádu je možno používat, je zajištěno monitorování ve vodárenských zařízeních. Voda z krytých studní se může v nezbytně nutných případech používat.
Hospodářským zvířatům pokud možno zabránit v požívání nechráněného krmiva, zejména zelené píce a vody.

CESTOVÁNÍ OBČANŮ PO VSTUPU DO
SCHENGENSKÉHO PROSTORU
K cestování po území schengenského prostoru je nadále vyžadován platný
cestovní doklad. Občané starší 15 let mohou využívat jak cestovní pas, tak v případě cesty do členského státu Evropské unie i občanský průkaz. Ten by však
neměl mít oddělenou vyznačenou část, např. odstřižený roh občanského průkazu
z důvodu změny bydliště či stavu. Při cestování s takovým občanským průkazem
by mohly občanovi vzniknout problémy, neboť členské státy Evropské unie by
mohly považovat takové občanské průkazy za znehodnocené či poškozené.
Občané mladší 15 let mohou používat jak cestovní pasy, tak i mohou při
společném cestování s rodičem cestovat na cestovní pas rodiče ve kterém jsou
zapsáni. Zápisy dětí mladších 15 let do cestovního pasu rodiče, se prováděly
do konce srpna roku 2006. Tyto zápisy zůstávají nadále v platnosti. Nově od
1. března 2008 je možné do cestovního pasu rodiče opětovně zapsat děti (státní občany ČR), ale pouze mladší 10 let. Cestování občanů mladších 15 let
6
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v rámci Evropské unie s rodičem, v jehož občanském průkazu jsou zapsáni
se nedoporučuje, neboť mohou při cestách vzniknout problémy. V občanských
průkazech se uvádí pouze rodné číslo dítěte, což by mohlo být pro cizí státní
orgány nesrozumitelné.
Některé státy nemusí vstup na své území bez cestovního dokladu se strojově
čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji umožnit. Jde o opatření
náležející do suverénního rozhodnutí jednotlivého státu, tudíž nelze ze strany
České republiky toto opatření ovlivnit. Jedná se např. o Kanadu, kdy problémem
bylo cestování dětí mladších 5 let do této země, neboť této věkové kategorie bylo
možno vydávat pasy pouze bez strojově čitelných údajů a bez biometrických
prvků. Novelou účinnou od 25. 4. 2008 pak je tato dosavadní praxe změněna
a je tak již nyní možné vydávat cestovní pasy se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými prvky i občanům mladším 5 let. Doba platnosti takového pasu je 5 let. Správní poplatek za takový pas je ve výši 100 Kč.
Bližší informace o podmínkách vstupu a pobytu na cizí území včetně požadovaných cestovních dokladů najdete na webových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí ČR www.mzv.cz v sekci „Cestujeme do zahraničí“.
Pouze pro připomenutí : „Před cestou si zkontrolujte platnost svého cestovního pasu tak, abyste si případně mohli v dostatečném předstihu vyřídit
cestovní pas nový“.
Mgr. Magda Hasoňová, vedoucí odboru vnitřní správy

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO
V předchozím vydání zbraslavského Heralta proběhla informace o vyhlášené
sbírce na novou sochu sv. Jana Nepomuckého. Na podstavci, který jediný zůstal
po krádeži sochy v roce 2004, je sdělení, že sv. Jan je „wierni této obce“, proto
by sbírka na obnovu jeho sochy měla být příležitostí pro všechny, kteří se také
cítí být věrni této obce – obce Zbraslavi. První otevření sbírkových pokladniček
přispělo na uvedený účel Kč 25 021,00 tj. ani ne desetina nákladů. Přílohou tohoto vydání zpravodaje je proto poštovní poukázka na poskytnutí příspěvku pro
všechny, kteří sochu tohoto světce považují za neodmyslitelnou součást Zbraslavi nebo jenom proto,že chtějí přispět na dobrou věc s vědomím, že jejich peníze
budou smysluplně použity.
Slavnostní osazení nové pískovcové sochy je plánováno na květen 2009.
Otázkou zůstává zda bude osazena na původním místě – za ulicí Zemědělskou,
nebo dle předběžného návrhu autora nové sochy na prostranství mezi Kulturním
domem ve Zbraslavi a kostelem, tento návrh padl z obavy odcizení i této sochy. Proto dáváme na zvážení občanům Zbraslavi, aby svým názorem pomohli
v rozhodování zastupitelstvu obce o nejvhodnějším místě a to vepsáním do místa
„zpráva pro příjemce“ na poštovní poukázce číslo: „1“ – tzn. dát hlas původní
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variantě - ul. Zemědělské nebo číslo: „ 2“ – prostor před KD. Vedení obce Zbraslav věří, že společnými silami, názory i penězi bude vybudováno dílo, které
bude pro budoucí obyvatele Zbraslavi obrazem patriotismu a soudržnosti, stejně
tak, jak pro nás nyní předchozí generace, které o tuto sochu pečovaly, již od roku
1780, kdy socha sv. Jana Nepomuckého byla zbudována.

FINANČNÍ SBÍRKA
na sochu sv. Jana Nepomuckého
Obec Zbraslav vyhlašuje sbírku na pořízení kopie sochy sv. Jana Nepomuckého, která byla odcizena v roce 2004. Sbírka byla zahájena 4. února
2008 a bude trvat po dobu tří let. Předpokládaný náklad na opravu sochy je
300.000 Kč.
Způsob poskytnutí finančních prostředků:
– převodem na bankovní účet č. 4200140145/6800, v. s. 282910, zřízený
pro tento účel
– do pokladniček, které budou na obecním úřadě a v kostele
– sběrnými listinami, které budou v kanceláři obecního úřadu
V případě potřeby vystaví Obec Zbraslav potvrzení o peněžním daru.
Zastupitelstvo obce věří, že nejen zbraslavská veřejnost finančně podpoří
tento počin, protože socha sv. Jana Nepomuckého již od roku 1780 neodmyslitelně patří k naší obci.
Text z podstavce, který zůstal zachován na původním místě:
JA JSEM WIERNI
TÉTO OBCE
Ů BOHA MOCNI
ZASTUPCE
ZROWNA DO OSADI
WIDIM
NEPRAVOSTI
NENAWIDIM

INFORMACE Z MATRIKY
Blíží se konec platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů,
vydaných do 31. 12. 2003. Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
(růžová karta) platí nejpozději do 31. 12. 2008. Pro občany narozené před 1. 1.
1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu plat8

HERALT

nosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále
platné. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (zelená karta) platí po dobu
v nich uvedenou.

PODĚKOVÁNÍ
Manželé Cermanovi tímto děkují manželům Šimečkovým ze Zbraslavi za
poskytnutí pomoci při zranění jejich syna Radka Cermana.

KRAJSKÉ VOLBY
Ve dnech 17.10. a 18.10.2008 proběhnou volby do zastupitelstev krajů. Občané, kteří se budou chtít voleb zúčastnit, musí předložit svůj platný občanský
průkaz. Je tedy nejvyšší čas na podání žádosti o nový, pokud by platnost průkazu
končila právě před termínem voleb.

VÝSLEDEK SBÍRKY
Děkujeme všem občanům kteří se zapojili do sbírky brýlí. V naší obci se
vybralo 71 kusů brýlí, které byly odeslány lidem do Afriky prostřednictvím
agentury, která celou akci organizovala.

KONTEJNER NA ELEKTROSPOTŘEBIČE
Již vysloužilé elektrospotřebiče označené tímto symbolem je
od 12.8.2008 možné vhazovat do zelené nádoby umístěné v přízemí budovy Obecního úřadu „u pošty“.
CO VŠECHNO JE MOŽNÉ DO BOXU ODKLÁDAT?
Všechna elektrická a elektronická zařízení, která se do boxu
vejdou: fény, toustovače, holící strojky, hračky, fotoaparáty,
vrtačky, myši, klávesnice, kalkulačky, mobilní telefony apod.), také baterie,
nesmějí se tam však vkládat autobaterie.
CO DO BOXU NEPATŘÍ?
Větší a velká elektrozařízení (počítače, monitory, lednice, pračky apod.),
žárovky, zářivky, autobaterie.

HERALT

9

COMUNITY POLICING
Z policejního zápisníku aneb „Černá kronika“ obce Zbraslav v základních
rysech:
18. 3. 2008 - vloupání do dvou aut na ul. Školní - Š Fabia: rozbité okénko, odcizena navigace, škoda 8 200 Kč, Š Octavia: poškozený zámek
u řidiče, odcizena peněženka s plat. kartami, škoda 15 200 Kč
20. 3. 2008 - zahájeno trestní řízení pro jízdu s motocyklem bez řidičského
oprávnění - řidič i spolujezdec nezletilí, řídil Jawu 350 na Březině
21. 3. 2008 - vloupání do dvou aut na ul. Šlapalova - Š Fabia: rozbité okénko
dveří, odcizena fin. hotovost a dárkové předměty, škoda 9 100 Kč
- zjištěn pachatel Š Octavia: rozbité okénko dveří, odcizena taška
s písemnostmi, celková škoda 3 500 Kč - zjištěn pachatel
24. 3. 2008 - zadržen podnapilý řidič (na ul. Komenského) - dech. zkouška vykázala 0,24 ‰
27. 3. 2008 - zadržen podnapilý řidič (na ul. Zemědělská), jízda bez řidičského
oprávnění - jel na malém motocyklu, dech. zkoušku odmítl
1. 4. 2008 - zahájeny úkony trestního řízení pro neplnění vyživovací povinnosti
- na dítě ve věku 8 let, dluh činí 14 000 Kč
9. 4. 2008 - vloupání do vinárny v kulturním domě - rozlomený zámek dveří,
odcizeny cigarety a drobné mince, škoda cca 5 700 Kč
7. 5. 2008 - vloupání do novostavby rod. domku na ul. Šlapalova - poškozeno
plast. okno, odcizen turbokotel a vestavné elektrospotřebiče, škoda
cca 85 000 Kč
8. 5. 2008 - vloupání do vinárny v kulturním domě - vypáčeny zámky a mříže
vstupních dveří, odcizena plazmová televize a cigarety, škoda cca
41 500 Kč
25. 5. 2008 - sprejerství na ul. Masarykova - posprejovaná fasáda domu, autobusová čekárna a telefonní budka, škoda odhadnuta na 15 000 Kč
28. 5. 2008 - oznámeno podvodné jednání přes inzerát - na inzerovanou půjčku
500 tis. Kč zaslali poštou zálohu 12 500 Kč, ale půjčku nedostali
a záloha vrácena nebyla - krádež měděných okapů - na rod. domku
na ul. Šlapalova, škoda 2 000 Kč
5. 6. 2008 - zahájeno trestní řízení pro jízdu s osobním autem bez řidičského
oprávnění - řidič ve věku 17 let řídil Š 120 na ul. Za Habrem
14. 6. 2008 - zahájeno trestní řízení pro podezření z výtržnictví - místní občan
v podnapilém stavu na místě veřejnosti přístupném napadal další
spoluobčany, byl převezen na záchytku, kde se choval tak agresivně, že byl v poutech převezen do policejní cely
10
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20. 7. 2008 - pokus krádež malého motocyklu Jawa - Babeta z kolny v lokalitě
U mlýna, neznámý pachatel byl vyrušen majitelem.

prap. Josef Hlávka, Policie ČR, obvodní oddělení Rosice

Silniční doprava v obci
Koncem června 2008 vešla v účinnost veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi
Obcí Zbraslav a Městem Rosice. Tato smlouva se týká působnosti Městské policie Rosice na území naší obce. Strážníci Městské policie Rosice se ve svých
kontrolách zaměří na dodržování povolené rychlosti v obci, zejména na úseku
ul. Březina a také budou věnovat pozornost bezohledným řidičům, kteří parkují
vozidla na chodnících a místech, kde je parkování zakázáno, takže chodci musí
vstupovat do vozovky a je tím ohrožováno jejich vlastní bezpečí. Nejproblematičtějším je centrum obce a přitom je k dispozici prostorné parkoviště u kulturního domu.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ A KONÍ
Upozorňujeme majitele psů a koní na zákaz volného pobíhání těchto zvířat
v obci. Pokud jste zvyklí chodit se svými psy na procházky a jezdit s koňmi na
vyjížďky po obci, uvědomte si, že byste měli po svých zvířatech uklidit, berte
ohled na své spoluobčany, které právem pohoršuje, že musí pravidelně uklízet
exkrementy před svým domem, či chodníkem.
Porušení zákazu volného pohybu psů a koní a znečisťování obce bude řešeno
a pokutováno ve správním řízení u Městského úřadu v Rosicích.

COUNTRY VEČER

HERALT
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V pořadí 2. ročník vystoupení country kapel v Kulturním domě ve Zbraslavi
se konal dne 20. dubna 2008. Country bál byl pořádán obecním úřadem, velká
návštěva spokojených hostí, zaplněný taneční parket a zábava trvající do pozdních hodin svědčí o tom, že o podobné akce je zájem. Zastupitelstvo obce se
takto snaží o oživení kulturního života v obci, proto neváhejte a zúčastňujte se
akcí v naší obci. O tom, které a v jakých termínech jsou připravovány, se dozvíte
v přehledu na posledních stránkách tohoto zpravodaje a samozřejmě na internetových stránkách obce.

CYKLISTICKÉ ZÁVODY

Dne 20. dubna 2008
jsme měli příležitost přivítat v naší obci účastníky
mistrovství České republiky v silniční cyklistice.
Trať prestižního závodu
vedla opět centrem obce
a o dramatické okamžiky
nebyla nouze. Pořádání
závodu by však nebylo
možné bez aktivní účasti členů SDH Zbraslav,
kterým patří touto cestou
velký dík.
12
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INFORMACE ZE ZBRASLAVSKÝCH ŠKOL A ŠKOLEK
Výsledky školního roku 2007-2008
Ve školním roce 2007/2008 získali vyznamenání tito žáci:
1. třída: Holoubek Daniel, Kocur Denis, Kopuletý Miroslav, Křížová Kateřina,
Pirochtová Simona, Robotková Helena, Řezáčová Zuzana, Smiešny
Milan, Svobodová Kateřina, Tjasko Patrik, Valová Kateřina, Vojtěchová
Tereza, Spišák Richard, Vojta Filip, Hicl Zdeněk, Klusák Marek,
2. třída: Al-Safadi Fatima, Buchta Adam, Coufal Ladislav, Dufek Roman, Gregorová Karin, Hermanová Aneta, Houserová Denisa, Janoušek Adam,
Kadaňková Iveta, Kalábová Jana, Klištincová Nikola, Kuderová Soňa,
Matějková Marie, Michálek Martin, Nováková Ivana, Sedláček Luboš,
Švrček Jiří, Tomek Lukáš, Mutlová Ludmila, Dohnalová Renata, Dvořáková Sabina, Křivánek Ondřej, Navrátil David
3. třída: Přibyl Marek, Zlámal Ondřej, Mička Michal, Brychtová Barbora, Buršík
Kryštof, Jůzová Kristýna, Nečasová Simona, Večeřová Vendula, Fukan
David, Komrsková Dominika, Kříž Tomáš, Pokorný Tomáš
4. třída: Krčmová Natálie, Novotná Karolína, Nováček Martin, Konečný Martin
5. třída: Holoubková Nikol, Kadaňka Jan, Tomková Aneta, Houser Jiří, Mužíková Kateřina, Sítařová Aneta
6. třída: Řezáčová Kateřina, Buršíková Katka, Nečas Tomáš, Šindelka Ladislav,
Hvězda David, Podlaha David, Smutná Eva, Zlámalová Zuzana
7. třída: Gűrtlerová Lucie, Kříž Lukáš, Strnadová Lucie, Valová Martina
8. třída: Konečný Tomáš, Houserová Monika, Kudláčová Iveta, Brychtová Soňa,
Kadaňka Karel, Hudzieczek Jaroslav, Barešová Anna
9. třída: Chalupová Martina, Kőttová Barbora, Brychtová Petra, Kašpar Miroslav, Pokorná Tereza, Řezanina Zdeněk, Veselá Michaela, Bittmannová
Kristýna, Heincová Simona, Pelantová Martina, Sítař Martin, Valová
Kristýna
Žáci deváté třídy, kteří letos ukončili studium na naší škole, budou v příštím
školním roce pokračovat na středních školách: na gymnázia se dostali 4 žáci, na
střední školy s maturitou 20 žáků a na střední odborná učiliště 7 žáků. Ať se jim
na nových školách daří co nejlépe.
RNDr. Petr Kroutil, ředitel ZŠ Zbraslav

ZPRÁVA EKOTÝMU ZŠ O EXKURZI DO ČISTÍRNY
ODPADNÍCH VOD VE ZBRASLAVI
Pan starosta Brym ze Zbraslavi doprovodil žáky ekotýmu do nově zbudované
čističky odpadních vod ve Zbraslavi. U čistírny čekal pan inženýr z vodárenské
společnosti a při prohlídce areálu doprovodil exkurzi odborným výkladem, který
bude potřeba v nižších třídách ještě znovu prodiskutovat. Přesto jsme se dověHERALT
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děli, že po mechanickém čištění odpadní vody následují ještě další etapy čištění
biologické aj. Všechny nás „zaujal“ na čističce především zápach odpadní vody
a také to, že voda v potůčku, kam po přečištění vytékala, nesmrděla. Fotografickou dokumentaci prováděl „zuřivý reportéři“ z osmé třídy: Kája Kadaňka
a Peťan Jelínek.
Zpracovali žáci 8. třídy ZŠ Zbraslav

DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU S NOVOU UČEBNOU
Na jaře letošního roku bylo rozhodnuto, že zbraslavská škola se stane jednou
ze dvanácti škol, které se stanou příjemci dotace od společnosti ČEZ prostřednictvím sdružení obcí Energoregion 2020. Na získání této dotace má velký podíl
pan starosta Karel Brym. Dotace je zaměřena na vybudování takzvané „Oranžové učebny“. Hlavním cílem je pořídit do učebny moderní interaktivní tabuli.
Po několika schůzkách s hlavním dodavatelem, firmou Envinet z Třebíče,
začala na začátku prázdnin vlastní realizace. Vyměnilo se osvětlení, podlaha, vypínače, na stěny se natáhla nová omítka, zazdily se staré dveře, osadilo se nové
umyvadlo a vyměnily se obklady. Rovněž původní zabudovaná skříň se nahradila novou oranžovou. Do nové učebny se pořídily také oranžové jednomístné
lavice a židličky, oranžové závěsy a nakonec se zprovoznila interaktivní tabule.
Celková hodnota díla je přes 200 000 Kč, z této částky je 150 000 Kč vlastní
dotace a zbytek zaplatí zřizovatel školy - obec Zbraslav.
Vznikla tak moderní učebna, (foto na 3 straně obálky) která bude sloužit všem
žákům a učitelům naší školy. Věřím, že i s pomocí této učebny budeme moci lépe
naplňovat Komenského ideál - škola hrou.
RNDr. Petr Kroutil, ředitel školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU
2007/2008
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Zajímavosti, které proběhly v mateřské škole
25. 3. 2008 – představení „Broučci“ ( divadlo Radost v Brně)
9. 4. – „Veselá pohádka“ ( divadlo z Hodonína, uskutečnilo se v MŠ)
14. 4. – ukončení plaveckého výcviku v Třebíči
22. 5. – ZOO Jihlava
4. 6. – MDD - Děti opékaly špekáčky na školní zahradě. Byly pro ně připraveny
hry: kroket, kopaná, hod kroužky na cíl, projížděly překážkovou dráhu
s dětským kotoučkem. Děti dostaly sladkosti a diplom.
11. 6. – na závěr školního roku se děti společně vyfotily a proběhlo slavnostní
rozloučení s dětmi, které odchází do 1. třídy základní školy, proběhlo za
účasti pana starosty Bryma a rodičů v obřadní síni OÚ Zbraslav. Tablo
s fotografiemi těchto dětí bylo vyvěšeno v prodejně potravin LILA.

Iva Ovsová, ředitelka

SDH ZBRASLAV

Požární sport ve Zbraslavi
Soutěžní týmy žen a mužů „A“ letos prošly změnou ošacení. Díky sponzorům mohou družstva prezentovat obec v nových dresech a ženy dostaly i kalhoty
a sportovní obuv.
Díky podpoře obecního úřadu, sboru a sponzorů se nám daří stále zlepšovat
podmínky pro požární sport. Největším dílem je letos úprava tréninkového prostoru za základní školou, kde byla kolem základny položena dlažba s kanálem. Díky
tomu nemusí týmy zápasit s blátem a mohou lépe trénovat zejména v deštivém
období. Podařilo se zařídit i novou káď, protože ta stará už byla silně za zenitem.
HERALT
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Tým žen Zbraslav
Letošní sestava: Mrhová Helena (koš, béčka), Nováčková Soňa (spoj, rozdělovač), Večeřová Lenka (stroj, béčka, rozdělovač), Večeřová Terezie (béčka,
spoj, koš), Hronová Denisa (rozdělovač, stroj), Večeřová Marie (proud), Nováčková Táňa (proud), Rosendorfová Hana (proud), Brychtová Petra (béčka),
Horáková Dana (proud, béčka), trenér: Sedmík Jan ml.
Týmu žen aktivně pomáhá celý A tým mužů, zejména Marcel Doubek a Vladimír Smutný ml.
Ženy absolvovaly 6 běžeckých tréninků, 11 tréninků na překážkách a 13
v požárním útoku.
Děvčata letos absolvovala zatím nejvíce soutěží v historii a měla nepřehlédnutelné úspěchy. Na Žďárské lize, kterou začala letos jezdit pravidelně, se jim
povedl parádní kousek na 6. kole v Lavičkách, kde si vylepšila svůj dosavadní
nejlepší čas (22,14 s) i umístění (7. místo) a časem 21,33 obsadila báječné 3.
místo. Jen pro upřesnění tento seriál jezdí kolem jedenácti družstev žen a naše
holky jsou zde nováčky.
V pohárových soutěžích se jim kromě soutěže v Domašově spíše nedařilo.
Hlavně na kvalitněji obsazených závodech ve Střelicích (problémy při nabírání)
a v Moutnicích (odpojená proudnice) se letos holky neprosadily.
Vše, co v nich je holky, předvádí hlavně na postupových soutěžích, kde na
obvodním kole obhájily první místo. Největšího úspěchu dosáhly na okresním
kole v Brně, kde vyhrály po dvou letech okresní kolo Brno-venkov a postoupily
na krajské kolo. Letos neměly konkurenci, když obsadily první místa v požárním
útoku, štafetě i v běhu na 100 m překážek, ve kterém získala první místo naše
závodnice Marie Večeřová.
Přehled letošních soutěží
Postupové soutěže
Obvodní kolo Újezd u Rosic 20. 4.
Okresní kolo Brno-Pisárky 25. 5.
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Pohárové soutěže
Střelice 1. 6.
Říčany 14. 6.
Domašov 28. 6.
Moutnice 5. 7.

4. místo
3. místo
1. místo
8. místo

Žďárská liga
Velké Meziříčí – noční 3.5.
Litava 11. 5.
Maršovice 8. 6.
Olší 22. 6.
Lavičky 6. 7.
Kuřimské Jestřabí 26. 7.

nezadařilo se 41,91 s
nezadařilo se 52,…
26,49
nezadařilo se 68,857

7. místo
9. místo
9. místo
3. místo
7. místo

nástřikové terče
sklopné terče
sklopné terče
nástřikové terče

nedokončili
čas 22,14 s
34,67 s
22,20 s
21,33 s
23,13 s

Tým mužů Zbraslav „A“
Letošní sestava: Sedmík Jan ml. (koš), Brym Tomáš (spoj), Doubek Marcel
(stroj), Švaříček Lukáš (béčka), Smutný Vladimír ml. (rozdělovač), Zvolánek
Lukáš (levý proud), Kaláb Miloš (pravý proud), Bareš Vojtěch (koš, byl pouze
v Újezdě).
Muži uskutečnili 3 běžecké tréninky, 4 tréninky na překážkách a 15 v požárním útoku.
I tým mužů se letos vydal zkusit si závodění na Žďárské lize. Bohužel u mužů
je vidět mnohem více slabší stroj než u žen. I tak zde ale nepředvedl tým úplné
maximum.
Zato na kvalitně obsazených pohárových soutěžích se klukům dařilo. Svědčí
o tom báječné 2. místo ve Střelicích a 4. místo z Moutnic. Bohužel na soutěžích,
kam jel tým jako jeden z favoritů, se mu nevedlo. V Domašově skončil kvůli tří
vteřinovému prostřiku na pravém proudu o sedm desetin druhý a v Říčanech ani
nenabral.
Kvalitní výkony muži předvedli na postupových soutěžích, i když i tady se
dá hodně zlepšovat. Na obvodním kole byli třetí. Velkým úspěchem bylo, když
na okresním kole skončili na 3. místě. Zde se jim povedla zejména štafeta, kterou
měli druhou nejrychlejší.
Přehled letošních soutěží
Postupové soutěže
Obvodní kolo Újezd u Rosic 20. 4.
Okresní kolo Brno 25. 5.
HERALT
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Pohárové soutěže
Střelice 1. 6.
Říčany 14. 6.
Domašov 28. 6.
Moutnice

2. místo
2B
2B
4. místo

Žďárská liga
Velké Meziříčí – noční 3. 5.
Litava 11.5.
Maršovice 8.6.
Olší 22.6.

26,97 s
nedokončili
2. místo 21,47 s
28,973 s

21. místo
21. místo
14. místo
17. místo

nástřikové terče
sklopné terče
sklopné terče
nástřikové terče

čas 43,62 s
22,23 s
26,00 s
27,64 s

Tým mužů Zbraslav „B“
Letošní sestava: Smutný Adam (koš), Krutiš David (spoj), Smutný Lukáš
(stroj), Kopeček Luboš (béčka), Kopeček Pavel (rozdělovač), Raušal Michal
(levý proud), Svoboda Aleš (pravý proud). Tento tým začal fungovat až během
roku. Uskutečnil zhruba 7 tréninků a zúčastnil se pouze 3 soutěží. Dvě mu ovšem
vyšly báječně, protože je obě vyhrál.
Přehled letošních soutěží
Pohárové soutěže
Střelice 1. 6.
nedokončili
nástřikové terče
Říčany 14. 6.
2B
1. místo
19,5…
sklopné terče
Domašov 28. 6.
2B
1. místo
20,72 s
sklopné terče
Další informace naleznete na www.sdhzbraslav.estranky.cz

Za SDH Zbraslav Jan Sedmík, ml.
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KULTURNÍ AKCE SDH ZBRASLAV
V letošním roce se pod vedením Hany Kupské začaly v rámci SDH organizovat zajímavé zájmové akce nejen pro hasiče.
Koncem února se v hasičské zbrojnici dvakrát konalo malování kraslic včelím voskem, které vedla Kateřina Benešová. Prvního se zúčastnily pouze čtyři
ženy, druhého už sedmnáct.
V březnu se děvčata věnovala pletení košíků z pediku. Opět pod vedením
Kateřiny Benešové se sešlo osm a podruhé osmnáct žen.
12. 4. byl pořádán mariášový turnaj „Hasičské eso“. Do turnaje se přihlásilo
24 hráčů z toho byli tři ze Zbraslavi. Pro nejúspěšnější byly připraveny zajímavé
ceny. Turnaj vyhrál František Žák z Velké Bíteše. Nejlepším domácím hráčem
byl Vladimír Smutný st. Před tímto turnajem proběhla úprava kuchyňky v hasičce. Byla upravena elektroinstalace, zakoupena nová lednice, sporák a linka.
Za velmi vydařený lze považovat zájezd do maďarských termálních lázní,
který se konal 20. 4. Na podzim bychom chtěli zájezd zopakovat.
Pro změnu dne 7. 6. se konala cyklistická vyjížďka po Bílém potoku a cílem
byla Šmelcovna. Zúčastnilo se jí 22 sportuchtivých cyklistů.
Také jsme pomohli našim členkám Jarmile Smutné (Franklové) a Marcele
Smekalové (Ráčkové) vstoupit do nové (manželské) etapy života, když jsme
jim u kostela „drželi bránu“.
Do budoucna je v plánu další výlet na kolech na rozhlednu do Ocmanic,
druhý mariášový turnaj a opět pletení z pediku.
Hana Kupská

FK SOKOL ZBRASLAV
Mužstvo mužů, účastník okresního přeboru Brno venkov
Jak jistě dobře víte, mužstvo má nového trenéra Václava Vévody, který pracuje s mužstvem seč může. V jarní části jsme začali remízami, potom následovala prohra doma s Mělčany, ale následující kolo jsme dovezli body ze Střelic atd.
Je dobré, že Leoš Aldorf a Pepa Kubíček podporováni celým kolektivem střílejí
branky. Stranou nejsou ani mladí hráči, prosazují se Jan Vít „Žany“, Chytil Lukáš „ Miňonka“, Dvořák Dominik „Domin“, Jan Kaláb „Květák“ a po zranění se
vrátil Michal Bureš. Dovezly se body z venku, střílíme góly i na hřištích soupeře
a doufáme, že se blýská na lepší časy.
Mužstvo dorostu III.B třída
Mužstvo dorostu se trvale potýká s personálními problémy, které řeší ve spolupráci Pepa Sedlák s Martinem Sítařem posilami z mužstva žáků. Chlapi, pokud
se sejdou, nehrají vůbec špatný fotbal. Bohužel se nám ve Střelicích zranil gólman Ladislav Podlaha a personální problémy pokračovaly. Nicméně do dorostu
HERALT
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přechází kluci ze žáků a předpokládáme, že se stav zlepší a chlapi si rádi zahrají
fotbal. Konečné umístění v tabulce na 7. místě.
Mužstvo starších žáků III.C třídy
K mužstvu žáků co dodat, to by bylo nošení dříví do lesa. Martin Sítař s kluky pracuje velmi dobře, což dokazuje postavení mužstva v tabulce. Kluci se dobře připravili na první mužstvo v tabulce, Dolní Loučky, ale nevyšlo to, prohráli
doma 0:4. Kluci Vítovi jsou snad u všeho a všude. Muziku tvrdí brankami Martin
Sítař ml., Hvězda a ostatní hráči.
Mužstvo starší přípravky skupiny C
Trenérská dvojice Mirďa Mička a Čolek (Chytil Libor) to s těmi kluky nemají vůbec lehké, však to znáte co dokáže takových 10-15 kluků. Mladíci se
pomalu vymaňují z nakládaček, které utrpěli v předchozích zápasech, začínají
střílet branky a dovezli dokonce body z Domašova, kde vyhráli 3:2.
Byl jsem svědkem jednoho utkání doma s Tišnovem, je to radost se na ty
kluky dívat, ve druhém poločase utkání vystřídal trenér gólmana, nastoupil klučina, Vojtěchovských se jmenuje, ten uváděl útočníky Tišnova k šílenství, co ten
chlapec vychytal, to snad nebylo možné. Přeji mančaftu přípravky hodně štěstí
do další sezony.
Za FK Zbraslav Jarda Dvořák
FK Sokol Zbraslav - podzim 2008
KOLO

DEN

DATUM

ČAS

KDO

UTKÁNÍ

1.

NE

10. 8.

16.30

M

Zbraslav - Senorady

2.

SO

16. 8.

16.30

M

Želešice - Zbraslav

3.

NE

24. 8.

16.30

M

Zbraslav - Prštice

2.

SO

30. 8.

10.00

P

Domašov - Zbraslav

2.

SO

30. 8.

14.15

D

Želešice - Zbraslav

2.

NE

31. 8.

10.30

Ž

Vys. Popovice – Zbraslav

4.

NE

31. 8.

16.30

M

Měnín - Zbraslav

11.

ST

3. 9.

16.00

P

Kuřim - Zbraslav

3.

SO

6. 9.

9.00

P

Zbraslav – Vev. Bitýška

3.

SO

6. 9.

10.30

Ž

Zbraslav – Domašov

3.

SO

6. 9.

12.45

D

Zbraslav - Ořechov

5.

SO

6. 9.

15.00

M

Zbraslav – Ochoz

6.

NE

14. 9.

16.30

M

Žabčice – Zbraslav

4.

NE

14. 9.

9.00

P

Zbraslav – Čebín

4.

NE

14. 9.

10.30

Ž

Zbraslav – Čebín
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4.

NE

14. 9.

14.15

D

Mor. Bránice - Zbraslav

5.

SO

20. 9.

8.45

P

Říčany – Zbraslav

5.

NE

21. 9.

10.30

Ž

Střelice - Zbraslav

5.

NE

21. 9.

13.45

D

Zbraslav - Rajhrad

7.

NE

21. 9.

16.00

M

Zbraslav – Prace

1.

ST

24. 9.

P

Volno

6.

NE

28. 9.

9.00

P

Zbraslav - Tišnov B

6.

NE

28. 9.

10.30

Ž

Zbraslav – Nová Ves

6.

NE

28. 9.

13.45

D

Zbraslav – Střelice

8.

NE

28. 9.

16.00

M

Zbraslav - Střelice

9.

SO

4. 10.

15.30

M

Říčany - Zbraslav

7.

NE

5. 10.

10.30

Ž

Říčany - Zbraslav

7.

NE

5. 10.

12.00

P

Tišnov – Zbraslav

7.

NE

5. 10.

13.15

D

Mor. Knínice - Zbraslav

8.

NE

12. 10.

9.00

P

Zastávka – Zbraslav

8.

NE

12. 10.

10.30

Ž

Zbraslav - Vev. Knínice

8.

NE

12. 10.

D

Volno

10.

NE

12. 10.

15.30

M

Zbraslav - Rosice B

11.

SO

18. 10.

15.00

M

Popůvky – Zbraslav

9.

NE

19. 10.

9.00

P

Zbýšov – Zbraslav

9.

NE

19. 10.

10.30

Ž

Dolní Loučky – Zbraslav

9.

NE

19. 10.

12.30

D

Oslavany - Zbraslav

10.

NE

26. 10.

9.00

P

Zbraslav - Rosice

1.

NE

26. 10.

10.30

Ž

Zbraslav – Ketkovice

1.

NE

26. 10.

11.15

D

Řeznovice – Zbraslav

12.

NE

26. 10.

14.00

M

Zbraslav – Ořechov

13.

NE

2. 11.

13.30

M

Mělčany – Zbraslav

14.

SO

8. 11.

13.30

M

Senorady – Zbraslav

POZVÁNKA NA POUŤ
Zbraslavští fotbalisté jako každý rok organizují pouťové oslavy, které se
budou v letošním roce konat ve dnech od 6. 9 do7. 9. 2008.
Dne 6. 9. 2008 bude tradiční pouťová zábava, na které se o hudební
doprovod postará skupina SAGITA, v neděli pak zahraje dechová hudba
Podlužanka.
Na pouťové oslavy zvou srdečně pořadatelé – FK Sokol Zbraslav.
HERALT
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CENTRUM VOLNÉHO ČASU ZUBR
- OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
Už v minulém čísle Heralta jste si mohli přečíst základní informace o nově
vzniklém občanském sdružení ZUBR. Protože všechny důležité informace, kdo
jsme, co je náplní naší činnosti a kdo všechno patří pod ochranná křídla sdružení,
jsme podrobně popsali v minulém čísle našeho zpravodaje, dnes se zaměříme na
některé akce, které proběhly v první části letošního roku.
Naše sdružení, jehož hlavní náplní je práce s mládeží a podpora rodiny, úzce
spolupracuje s Obecním úřadem Zbraslav a s farností Zbraslav. Obě zmíněné
organizace poskytly našemu sdružení zázemí a prostory, ve kterých může naše
činnost probíhat. Zajišťujeme akce pro děti, mládež i rodiče. Jejich přehled včetně časů a místa, kde se konají, nalezne i průměrný uživatel internetu na adrese
www.zubros.estranky.cz.
Tam si děti najdou údaje, kdy můžou navštívit Šikulku, Klubko nebo Klubíčko, kdy si mohou zazpívat ve Špunt bandu, starší si najdou datum pořádání
různých turnajů, přednášek a setkání, nezapomenou ani na informace k letnímu
nebo zimnímu táboru. Rodiče si rádi přečtou, kdy se konají kurzy angličtiny,
paličkování nebo Kavárnička. A všichni společně se mohou podívat na divadelní
představení Spojených farností nebo poslechnout hudební skupinu Soumrak.
Děkujeme tímto všem dobrovolníkům, kteří našemu sdružení nezištně pomáhají a ze svého volného času věnují nemalou část pro druhé. A někdy na našich
internetových stránkách nebo na některé z našich akcí nashledanou!
LuStr

SBĚR UZÁVĚRŮ OD PET LÁHVÍ
Po oslavách všeho druhu nebo i po obyčejném horkém dni obvykle přichází
poslední průvod PET láhví, které jsou slavnostně odnášeny do kontejnerů. Každá láhev má svůj uzávěr. A právě tyto plastové uzávěry PET láhví – lidově též
zvané vršky - jsou vykupovány sběrnými surovinami. Občanské sdružení ZUBR
vyhlašuje sbírku uzávěrů od PET láhví. Z jeho výtěžku bychom chtěli postupně
dovybavit dětské hřiště ve Zbraslavi.
Pokud se budete chtít připojit k celé akci, odevzdávejte prosím uzávěry od
PET láhví na níže uvedených sběrných místech:
• Obecní úřad Zbraslav – vstupní prostory
• Kadeřnictví J+S, Malinovského 433, Zbraslav
• klubovna občanského sdružení ZUBR, 2. patro na Obecním úřadě Zbraslav
(pouze v době provozu klubu)
• vyhlášením v místním rozhlase provedou dobrovolníci sběr vršků od PET lahví přímo od jednotlivých domů
Děkujeme za Vaši spolupráci.
Jana Valová
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DĚTSKÝ DEN
Mezinárodní den dětí oslavili naši nejmenší, menší i malí první červnovou
neděli. Program, který byl nachystán na farním dvoře a farní zahradě se díky
neobjednané a nevyžádané průtrži mračen musel přesunout do kulturního domu.
Ani kouzelník Dušan Baur, který předvedl celou řadu neobvyklých a nevídaných
triků nezahnal mraky a nepřičaroval sluníčko.
Všechny atrakce měly ovšem úspěch i v uzavřené prostoře. Soutěžechtivé
děti se snažily dosáhnout co nejlepšího výkonu a jejich úsilí bylo korunováno
sladkou odměnou, langošem nebo párkem v rohlíku.
Pořadatel celé akce, ZUBR, ve spolupráci s obcí i farností, tak mohl úspěšně
navázat na předešlé dny dětí a těší se na hojnou účast kluků i holek na příštím
dětském dni.
LuStr
Za lovci mamutů

Letní rekreace dětí, o které jsme si až do 26. července mysleli, že se uskuteční
ve Starči u Třebíče, proběhla ve dnech 28. 7. - 3. 8. na faře v Jalubí u Uherského
Hradiště. Impozantní budova fary nás ohromila a způsobila tak vzájemné sympatie. 25 dětí a šestnáctka vedoucích a asistentů okamžitě po ubytování začala
s programem. Důležitá byla hned první noc, kdy účastníci tábora nalezli a složili
tajemný obraz z jeskyně Altamíra a dostali se tak do hlubokého pravěku mezi
HERALT

23

lovce mamutů. Protože ale pravěkému hučení a huhlání a tanci kolem ohně nebylo jednoduché rozumět, museli v následujících dnech vyvinout určitou snahu,
aby se naučili dovednostem, které pravěcí lidé potřebovali, aby vůbec mohli
přežít. A tak děti házely oštěpem, poznávaly rostliny, ručkovaly nad propastí
nebo svazovaly mamuty. Tím pádem se mohly za několik dnů znovu podívat do
společnosti vedoucích, kteří představovali pravěké lidi. Spolu vařily guláš v kotli
nad ohněm, zhotovovaly si pravěké ošacení a ozdoby a samozřejmě hrály nejrůznější hry, které jim umožňovaly v pravěku přežít a zabavit se. Ve velké závěrečné
hře všechny týmy nejdříve vykopaly své poklady a potom společně nalezly vzácnou kost pravěkého zvířete, kterou následně vyměnily za bonbony.
Ale to už jsem se dostal příliš daleko... Mezitím se totiž stačily několikrát
vykoupat na krásném místním koupališti, podívaly se na Velehrad a navštívily archeoskanzen slovanského osídlení u obce Modrá. Pěšky došli až na hrad
Buchlov, který kdysi vlastnil Boček z Kunštátu, pra - pra - pravnuk Heralta ze
Zbraslavi, který dal jméno i našemu Zpravodaji.
Tábor dopadl dobře až na několik angín bez komplikací. Sami jsme zvědavi,
kam nás osud zavane příští rok.
LuStr

JÁHENSKÉ SVĚCENÍ V BRNĚ
V sobotu 12. července jste v brněnské katedrále mohli potkat celou řadu
tváří, které běžně potkáváte ve Zbraslavi
a okolních obcích. Co se tam dělo tak
zajímavého, že neváhali podstoupit
cestu autobusem a k tomu dobrodružný
přechod rozkopané Husovy ulice? Byla
to velká událost pro Zbraslav a pro zbraslavskou farnost. Na Petrově se ten den
konalo jáhenské svěcení a jedním z hlavních aktérů byl i zbraslavský zastupitel
Miroslav Bareš.
Kdo je to jáhen?
Jáhen, nebo také diakon z řeckého
διάκονος (= diakonos, služebník) je
v křesťanských církvích pověřený
člověk, který je pravou rukou biskupa
a kněží. Vykonává službu charitativního
a administrativního charakteru, aktivně
24

HERALT

se podílí na bohoslužbách, vyučuje náboženství, křtí, oddává, pohřbívá a podobně. V katolické církvi jsou jáhni dočasní (to jsou ti, kteří směřují ke kněžství
a jáhenství je pro ně jakýmsi předstupněm této služby) a trvalí.
Kandidáti jáhenského svěcení byli představeni brněnským biskupům Vojtěchovi Cikrle a Petru Esterkovi a poté, co jim slíbili poslušnost a věrnost
byli vysvěceni na jáhny. Pro naši farnost není jáhenství až tak neznámé, už
několik roků tuto funkci vykonává i Vladimír Večeřa. Návštěvníci nedělních
mší tak nyní budou mít možnost spatřit současně dva jáhny, což je úkaz docela
nevšední.
Po skončení slavnostní mše se znovu vylidnilo Brno a zaplnila Zbraslav
a v kulturním domě probíhala velká oslava významného dne. Všichni jedli, pili
a tancovali. Přejme novému jáhnu do jeho nezištné služby hodně podobně radostných okamžiků, jako byl tento slavnostní den.
A co nový jáhen řekl na zvídavé otázky Radia Proglas?
Co si slibuješ od jáhenství?
Velice mě kdysi oslovila myšlenka, kterou jsem kdysi četl, a bylo tam napsáno, že jáhen je osoba, která má napodobovat a následovat sloužícího Krista.
Takže z tohoto pohledu se dívám na jáhenství a chtěl bych pomáhat ostatním jako
ten, kdo slouží.
Co se ve Tvém životě změní?
Dostal jsem radu od jednoho z těch, kteří nás na jáhenství připravovali. Zdůrazňoval, že my jsme trvalí, ženatí jáhnové, to znamená, že na prvním místě má
být rodina, manželství a až potom jáhenská služba. To je pro mě takové měřítko
pro rozhodování, co a jak budu dělat, čili na prvním místě se budu sanžit být
dobrým tátou a manželem, a zbylý čas bych rád věnoval jáhenské službě.
A jak využiješ ten zbylý čas?
Rád bych se věnoval rodinám a také by se mi líbila práce s mládeží.

LuStr

ŠPIČKA EVROPSKÉ WORLD MUSIC VE ZBRASLAVI
V neděli 12. října vystoupí ve Zbraslavi hudební soubor, který si vydobyl čelné místo na tuzemských i zahraničních pódiích. Můžeme se těšit na cimbálovou
muziku Hradišťan, ojedinělý soubor, který na jedné straně čerpá svoji hudební
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inspiraci v lidové hudbě Slovácka a potažmo celé Moravy, na druhé straně hledá
společnou notu s muzikanty z Japonska, Jižní Afriky, Altaje a jiných zemí s naprosto odlišnou kulturou a zvyky. Hudba tak může sloužit jako přirozený most
a jednotící prvek mezi národy.
Soubor Hradišťan vznikl v roce 1950 v Uherském Hradišti. Zakladatelem
a dlouholetým uměleckým vedoucím byl Jaroslav Václav Staněk. Vedle cimbálové muziky rozvíjí svou činnost i taneční soubor.
Od roku 1978 je uměleckým vedoucím celého souboru tvůrčí osobnost houslista a hudební skladatel Jiří Pavlica. Pod jeho vedením se začal Hradišťan
postupně měnit na soubor s širokým interpretačním záběrem. Postupně se začala
významně prosazovat autorská tvorba, která zcela převládá v posledních celovečerních projektech, na nichž spolupracoval Jiří Pavlica s vedoucí taneční složky
choreografkou Ladislavou Košíkovou (O Slunovratu, O člověku).
Tvorbu Hradišťanu můžeme rozdělit na několik programových směrů.
a) regionální, který mapuje zvláštností hudebních tradic různých oblastí Moravy
(Dolňácko, Horňácko, Podluží a další).
b) historický, ve kterém sledujeme proměny umění od dob Velké Moravy, středověkých písní přes písně z kancionálu J. A. Komenského, písně z doby bitvy
u Slavkova až po Sušilovy a Janáčkovy sbírky.
c) prolínání žánrů, a to s vážnou hudbou (s Komorním orchestrem L. Janáčka
a s Bambini di Praga, s houslistou Pavlem Šporclem), folkovými interprety
(Vlasta Redl, Jarek Nohavica, Jablkoň) a propojení s jinými hudebními kulturami (s japonským multiinstrumentalistou Yas-Kazem, s Afričanem Dizu Platiezem, se souborem Altai-kai z Altaje a dalšími).
d) vlastní tvorba Jiřího Pavlici – obzvlášť jeho zhudeněná poezie Jana Skácela.
Předpokládám, že během říjnového koncertu Hradišťanu uslyšíme hudbu
různých dob, různých zemí a různých podob, vše ale bezesporu na skvělé úrovni
v podání jednoho z nejzajímavějších evropských hudebních souborů.
Hradišťan nyní vystupuje ve složení:
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, 1. housle, zpěv
Alice Holubová – zpěv
David Burda – klarinet, flétny, zpěv
Milan Malina – cimbál, zpěv
Michal Krystýnek – 2. housle, zpěv
Roman Gill – viola–kontry, zpěv
Dalibor Lesa – kontrabas, zpěv
Soubor příležitostně používá i méně známé nástroje, např. trumšajt, niněru, grumle, křivé rohy, ochlebky, malý cimbálek, okarínu, fujaru, drobné bicí atd. LuStr
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ZBRASLAVÁCI, TO JSOU PÁNI…….
Žďárští historici byli pomýlení
Páni z Kunštátu patřili od 13. století k nejstarším moravským panským rodům. Měli na šlechtickém erbu ve štítu v horní polovině tři vodorovné černé
pruhy - vrchní trojříčí - ve stříbrném poli. Členové rodu zastávali řadu vysokých
zemských úřadů - maršálka moravského, komorníka brněnského, znojemského
a olomouckého, podkomořího moravského, zemského hejtmana moravského,
nejvyššího komorníka českého, nejvyššího písaře českého, působili i ve funkcích
správců provincií a královských purkrabí a na zemských soudech. Zasedali v radách markraběte i českého krále. Jako jediný domácí rod měli svého příslušníka
na českém královském trůnu. Byl jím pan Jiří z Kunštátu a z Poděbrad. Vládl
v letech 1458 – 1471.
Nejstarší, písemnými věrohodnými prameny doložená osobnost rodu z Kunštátu byl Gerhard ze Zbraslavi, který skrze své čtyři syny a jednu dceru byl předkem vladyků ze Zbraslavi, pánů z Obřan a všech větví pánů z Kunštátu.
Zbraslav je obec v pramenné oblasti potoka Bílá voda, napůl cesty mezi městy Velká Bíteš a Rosice u Brna.
Patrně nejmladší syn byl Kuna (něm. Konrád), zakladatel kunštátské
rodové větve, se psal „z Kunštátu“ až od roku 1279. Ostatní synové užívali
predikáty po Zbraslavi a až později po nově získaných statcích a sídlech.
Zejména v souvislosti se vznikem žďárského cisterciáckého kláštera (1251)
žďárští kronikáři mylně uváděli, že zakladatelem kláštera byl rod pánů z
Obřan. Po Obřanech se ale fundátor - znojemský purkrabí Boček – nikdy
nejmenoval. „Z Obřan“ se psali až po více jak dvaceti letech od jeho smrti
jeho potomci, kteří obřanský hrad postavili a osídlili. Obřany byla bohatá
farní vesnice na severním okraji Brna v majetku moravského šlechtice Přibyslava z Křižanova. Území Obřan nabyl Boček ze Zbraslavi možná jako věno
Eufemie, spíše ale, jako dědictví po jejím otci Přibyslavovi, který zemřel
roku 1251. Ke stavbě obřanského rodu se dostal až Bočkův syn Gerhard
ze Zbraslavi (1263), který se psal až od roku 1278 s přídomkem „z Obřan“.
Rozporné údaje v rodopisu pánů z Kunštátu u jednotlivých českých historiků
jsou popsány podrobně v novém obsáhlém dějepisném díle autorů Miroslava
Plačka a Petera Futáka s názvem Páni z Kunštátu. Nejjadrnější je konstatování, které zní: „Korunu všemu ale nasadil historik Metoděj Zemek (autor
Dějin města Žďáru nad Sázavou), jenž v nejnovějších edicích kronik dokázal
smíchat, co se dalo....“
Pátý svazek edice Šlechtické rody Čech, Moravy a Slezska s podtitulem Rod
erbu vrchních pruhů na cestě k trůnu vydalo nakladatelství LN, má 7O6 stran
a zájemci jej najdou i v Knihovně M. J. Sychry na Havlíčkově náměstí ve Žďáru
nad Sázavou.
Vladimír Novotný (dříve Zbraslav č.p. 205)
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SOCIÁLNÍ A FINANČNÍ PORADNA ČR VE SPOLUPRÁCI
S KRAJSKOU RADOU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
SVAZU DŮCHODCŮ ČR INFORMUJE
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP-P.
Sociálně finanční poradna ČR nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:
Ø na elektrickou energii (roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele
Ø na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
Ø na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky, internet, Telefonica O2
Ø na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
Ø na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
Ø na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní pojištění vozidel, pojištění domácnosti a nemovitosti u vybraných pojišťoven.
Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního poplatku
Kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické služby pro
všechny občany:
Krajská rada Svazu důchodců
Běhounská 17, 61600 Brno
Tel: 545 575 257, MT : 721 344 323
Úřední den: úterý 13.00 – 16.00 hodin

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
Tradiční pouť
Vystoupení cimbálové muziky Hradišťan
Kulturní dům
Vstupné bude možné zakoupit v předprodeji na obecním úřadě. Pro další informace sledujte plakáty a www.zbraslavubrna.cz
26. 10. 2008
Přehlídka dechových hudeb
Začátek ve 14.00 hodin v Kulturním domě Zbraslav
6. – 7. 9. 2008
12. 10. 2008
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DŮLEŽITÉ ADRESY A TELEFONY
Obecní úřad ZBRASLAV,
Komenského 105, Zbraslav, 664 84 Zastávka u Brna
Matrika ' 546 453 210
Kancelář úřadu ' 546 453 198
Fax ' 546 453 198
Web: www.zbraslavubrna.cz
E-mail: zbraslav@volny.cz
Městský úřad Rosice, Žerotínovo nám. 1, 665 01 Rosice
Spojovatelka ' 546 492 111
Odbor dopravy ' 546 492 163
Řidičské průkazy ' 546 492 166
Občanské průkazy ' 546 492 174
Web: www.rosice.cz
ŠKOLSTVÍ
Mateřská škola Zbraslav ' 546 453 127
Základní škola Zbraslav ' 546 453 183
Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka ' 546 411 023
LÉKAŘSKÁ POMOC
Rychlá záchranná služba 155
Praktický lékař MUDr. Hana POKORNÁ ' 546 441 494
Zubní lékař MUDr. Eva BARTOŠKOVÁ ' 546 411 535
Pohotovost zubní, Karáskovo nám. 11, Brno - Židenice ' 548 424 242
Pohotovost Ivančice ' 546 439 630
PORUCHY
Plyn ' 1239
Voda ' 602 586 478
Elektřina ' 800 225 577, 840 111 222
KRIZOVÉ A TÍSŇOVÉ LINKY
Hasiči 150
Policie ČR 158
Policie ČR Rosice ' 546 411 019, 546 411 020, fax 974 626 444
Spondea 739 078 078 (nonstop) pomoc rodičům při řešení problémů s výchovou
dětí
Pomoc obětem domácího násilí ' 251 511 313 (nonstop)
Linka bezpečí pro děti a mládež ' 800 155 555
(nonstop bezplatná linka)
Fond ohrožených dětí, Francouzská 58, Brno ' 545 215 105
Senior linka ' 800 200 007 (nonstop bezplatná linka)
Národní linka prevence AIDS ' 800 144 444
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Centrum volného času ZUBR pořádá

Třetí bazar
podzimního a zimního oblečení a potřeb
ve dnech 11.–13. září 2008 v KD Zbraslav
Přijďte prodat věci, které už pro Vás nejsou potřebné a jiným se
mohou hodit! Čisté věci určené k prodeji budou přijímány ve čtvrtek
11. září 2008 od 14.30 do 17.00 hod. Přiložte seznam prodávaných
věcí včetně ceny jednotlivých kusů (max. 50 kusů). Po domluvě možnost jiného termínu. Výdej po domluvě. Za zprostředkování si ZUBR
odečte 10 % z ceny prodaného zboží.
Budeme přijímat oblečení 0–18 let věku, těhotenskou módu, kojenecké potřeby, drobný dětský nábytek, postýlky, hračky, kočárky, knížky,
sportovní potřeby – tříkolky, kola a další.
Bližší informace:

Kateřina Benešová - tel: 603 358 147
Alena Blažková - tel: 720 685 424
http://www.zbraslavubrna.cz/

Zpravodaj Heralt č. 2/2008
Informační čtvrtletník vydávaný Obecním úřadem ve Zbraslavi. Náměty, příspěvky
a ohlasy posílejte na adresu OÚ Zbraslav, nebo e-mail: zbraslav@volny.cz.
Za redakční radu: Roman SMEKAL.
Zpravodaj je dodáván zdarma.
Tisk Gloria Rosice.
Redakční rada si vyhrazuje právo vyřadit příspěvky, které by nebyly v souladu s obecnými etickými pravidly a dále posunutí zveřejnění příspěvků do některých příštích čísel
„Heralta“, pokud nebude naplněna kapacita nebo pokud bude obsah příspěvku vyžadovat
zpracování odborného stanoviska, a také právo rozhodnout o zveřejnění došlých příspěvků. V případě nezveřejnění nemá redakční rada za povinnost autora příspěvku o těchto
skutečnostech informovat.
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PROGRAM POUŤOVÝCH OSLAV
SOBOTA 6. ZÁŘÍ 2008
9.00 fotbalové utkání přípravky proti družstvu Velké Bíteše
10.30 fotbalové utkání žáků proti družstvu Domašova
11.00 stavění máje
12.45 fotbalové utkání dorostu proti družstvu Ořechova
15.00 fotbalové utkání mužů proti mužstvu Ochozu
20.00 tradiční pouťová zábava v kulturním domě,
hraje SAGITA

NEDĚLE 7. ZÁŘÍ 2008
9.00 poutní mše sv.
10.00 zvaní pořadateli na pouť
14.00 vystoupení dechovky Polužanka – pod májí
u kulturního domu
14.30 slavnostní požehnání v kostele sv. Jiljí
15.00 divadelní přestavení v kulturním domě

Na tradiční pouťové oslavy srdečně zvou pořadatelé
a zastupitelé obce
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