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SLOVO STAROSTY
Váení spoluobèané,
dostává se Vám do rukou první letoní vydání Zbraslavského zpravodaje.
Nejdøíve se ohlédneme zpìt do loòského roku, s krátkým shrnutím toho, co se nám
podaøilo v obci vybudovat.
Bylo to zateplení kolní budovy s výmìnou oken, celkem za 1,52 mil. Kè. Ministerstvo financí poskytlo na tuto akci 1,4 mil. Kè. Dále bylo vybudováno víceúèelové høitì za kolou za 1,23 mil. Kè. Z toho 1 mil. Kè byla opìt dotace z ministerstva
financí. Obì dotace byly úèelové, to znamená, e finance musely být pouity pouze na výe uvedené akce. Na budovì obecního úøadu, která je ve velice patném
stavu, byla provedena èásteèná izolace vlhkosti za 120 tis. Kè a stavební úpravy
ordinace zubní lékaøky v hodnotì 50 tis. Kè. V základní a mateøské kole byly
provedeny úpravy jídelen podle nových hygienických poadavkù za 400 tis. Kè.
Èásteènì byla vyspravena cesta do Litostrova za 100 tis. Kè, zbudováno plynové
vytápìní v hasièské zbrojnici za 180 tis. Kè a provedeny stavební úpravy ve vinárnì kulturního domu za 110 tis. Kè. Kromì tìchto prací byla provádìna bìná údrba na obecních budovách a zaøízeních.
Na letoní rok 2004 nebyl zatím schválen rozpoèet obce, ale pouze rozpoètové
provizorium, nebo dosud nejsou známy podstatné údaje pøísunu finanèních prostøedkù ze státního rozpoètu, hlavnì do oblasti kolství. Prioritní akcí pro letoní
rok a roky následující zùstává kanalizace na Bøezinì a vybudování èistírny odpadních vod Na louèkách. Finanèní náklady budou zhruba 40 mil.Kè. Práce by mìly
zaèít letos a dokonèeny v roce 2006. V letoním roce chceme i nadále pokraèovat
v rozvoji obce jak v oblasti kultury, tak sportu.
Vìøím, e pøi dostatku vzájemné dùvìry a vstøícnosti se nám podaøí nae zámìry splnit a k tomu pøeji vem zbraslavským obèanùm a jejich blízkým pevné zdraví
a hodnì spokojenosti.

Karel Brym
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HOSPODAØENÍ OBCE 2003
V roce 2003 byl schválen rozpoèet v celkové výi 23,597.000 Kè jako vyrovnaný. Výsledek hospodaøení za rok 2003 byl pøebytkový ve výi 4,371.816 Kè, avak
obec jetì dluí Volksbank 2,371.662,71 Kè, co je zùstatek úvìru na plynofikaci
obce, který bude splácen a do konce roku 2006.
Hana Sklenáøová

ZPRÁVA O ÈINNOSTI SBORU
PRO OBÈANSKÉ ZÁLEITOSTI  2003
V naí obci se v roce 2003 narodilo 7 dìtí, z toho 3 chlapci a 4 dìvèata:
Holubíková Lucie, Filová Markéta, Svobodová Radka, Koir David, Kabelka
Martin, Smiena Nikola, Straák Tomá
V obci nebyl uzavøen ádný sòatek.
Mimo Zbraslav bylo uzavøeno 7 sòatkù.
Zlatou svatbu oslavili manelé:

Ludmila a Jan Svobodovi
Marie a Miloslav Svobodovi
Ludmila a Zdenìk Tesaøovi

Diamantovou svatbu oslavili manelé: Andìla a Josef Kalábovi
Ve Zbraslavi zemøelo 15 obèanù: Ongrádiová Anna, Dvoøák Frantiek, Zemanová
Marie, Volavková Marie, Klusáková Marie, ilhán Miroslav, Kunická Drahomíra,
Pleská Jana, Pyná Drahomíra, oukal Karel, Volavka Zdenìk, Postránecký Bøetislav, Macholánová Albìta, Pokorná Albìta, Pyný Miloslav.
Kroniku obce Zbraslav vede pan Antonín Matìjka.
Kroniku pro obèanské záleitosti pan Jaroslav Hvìzda.
Recitaci pøi obøadech áci Základní a Mateøské koly ve Zbraslavi.
Hudební doprovod Mgr. Ludìk Straák, Ph. D.
V loòském roce se uskuteènilo v obøadní síni setkání bývalých ákù Z Zbraslav, roèníky 1928 a 1943.
Poèet domù trvale obydlených: 361.
Poèet domù neobydlených (rekreaèních): 54.
K 31. 12. 2003 mìla obec Zbraslav 1195 obyvatel.
Nejstarí obèankou je paní Regina Sedláèková 91 rokù.
Nejstarím obèanem pan Josef Stanìk 92 rokù.
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ROK 2003  POÈET OBYVATEL VE ZBRASLAVI
k 31. 12. 20031195 obèanù Èeské republiky.
Poèet
obyvatel
Roèníky

Celkem

z toho:

19111923

47

19241933

83

19341943

113

19441953

159

19541963

189

19641973

167

19741983

160

19841993

166

19942003

111

mui 18
eny 29
mui 34
eny 49
mui 50
eny 63
mui 78
eny 81
mui 95
eny 94
mui 92
eny 75
mui 82
eny 78
mui 84
eny 82
mui 56
eny 55

19112003
z toho

1195

Svobodný
Svobodná

enatý
vdaná

rozvedený
rozvedená

Vdovec
Vdova

1
1
1
3
6
6
5
2
19
6
60
40
84
82
56
55

6
5
31
14
40
31
56
60
80
77
67
65
20
37
-

1
3
1
3
7
11
8
10
11
5
4
2
1
-

10
20
1
32
7
25
5
7
4
1
-

427

589

67

112

mui 589 235
eny 606 192

300
289

30
37

24
88

Jana Brychtová

VÝMÌNA OBÈANSKÝCH PRÙKAZÙ
Platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù (tj. OP typu kníka
a karty rùové barvy) konèí dnem 31.12.2005. Ji v souèasné dobì si obèané
mohou podat ádost u úøadu povìøeného vedením matrik (tj. Obecní úøad Zbraslav) a pøedejít tak pøetíení pøísluných pracovi.
Výmìna platného obèanského prùkazu bez strojovì èitelných údajù je osvobozena od správního poplatku. K ádosti je nutné pøedloit dosavadní obèanský
prùkaz a 1 fotografii souèasné podoby obèana, v pøípadì zmìny nìkterých údajù
pak jetì napø. rozsudek soudu o rozvodu manelství, oddací list, rodný list dítìte,
potvrzení o zmìnì trvalého pobytu a podobnì.
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Povinnosti obèanù na úseku obèanských prùkazù a sankèní øízení
Agenda obèanských prùkazù je svìøena odboru vnitøní správy MìÚ v Rosicích, ádosti o vydání OP lze podat u obecního úøadu povìøeného vedením matrik,
tj. Obecní úøad Zbraslav, a v souvislosti s tím bychom chtìli seznámit obèany
s povinnostmi, které jim ukládá zákon o obèanských prùkazech è. 328/1999 Sb. ve
znìní pozdìjích pøedpisù a upozornit na pøestupky na úseku obèanských prùkazù, kterých se nejèastìji dopoutí.
POVINNOSTI OBÈANÙ JSOU:
 chránit obèanský prùkaz pøed pokozením, znièením, ztrátou, odcizením a zneuitím,
 ohlásit neprodlenì kterémukoliv obecnímu úøadu obce s rozíøenou pùsobností nebo obecnímu úøadu povìøenému vedením matrik (v naem správním
obvodu jsou to Rosice, Øíèany, Zbraslav, Zbýov), e byl jejich OP pokozen,
znièen, odcizen, dolo k jeho ztrátì nebo zneuití, v pøípadì odcizení OP je
mono ohlásit tuto skuteènost té policii,
 poádat o vydání nového OP do 10 dnù ode dne, kdy dolo ke skonèení platnosti OP z dùvodu, e uplynula doba v nìm uvedená, je ohláena ztráta nebo
odcizení, bylo rozhodnuto o neplatnosti OP z dùvodu, e je pokozen tak, e
zápisy v nìm jsou neèitelné nebo je poruena jeho celistvost, obsahuje neoprávnìnì provedené zmìny nebo nesprávné údaje a dolo u obèana k podstatné
zmìnì podoby,
 poádat o vydání nového OP do 10 dnù ode dne, kdy dolo ke zmìnì místa
trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zruení údaje o jeho
místì trvalého pobytu z moci úøední,
 poádat o vydání nového OP do 10 dnù po obdrení oddacího listu,
 poádat o vydání nového OP do 10 dnù po nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o uloení trestu zákazu pobytu,
 poádat o vydání nového OP do 10 dnù po nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o omezení zpùsobilosti k právním úkonùm,
 odevzdat do 10 dnù obèanský prùkaz obecnímu úøadu obce s rozíøenou pùsobností, který jej vydal, nebo obecnímu úøadu povìøeného vedením matrik
podle místa trvalého pobytu, jestlie ukonèil trvalý pobyt na území ÈR, pozbyl
státní obèanství nebo bylo prokázáno, e není obèanem ÈR,
 odevzdat dosavadní OP nebo potvrzení o zmìnì místa trvalého pobytu nebo
potvrzení o zmìnì stavu sòatkem OÚ obce s rozíøenou pùsobností nebo OÚ
povìøenému vedením matrik v místì jeho trvalého pobytu pøi pøevzetí nového OP,
 dostavit se ve stanovené lhùtì na vyzvání k OÚ obce s rozíøenou pùsobností
pøíslunému k vydání OP nebo OÚ povìøenému vedením matrik v místì jeho
trvalého pobytu za úèelem provedení úkonù souvisejících s vydáním OP.
Nejèastìji øeenou skutkovou podstatou pøestupku na úseku obèanských prùkazù odborem vnitøní správy, je nesplnìní povinnosti obèana poádat o vydání OP
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v pøípadech stanovených zákonem o obèanských prùkazech, tj. výe uvedená
10 denní lhùta o vydání nového OP. Pro toto øízení byly odborem MìÚ Rosice
stanoveny pøesná pravidla. Do konce 6. mìsíce od uplynutí této lhùty je vìc
øeena domluvou, do konce 12. mìsíce od uplynutí lhùty ke splnìní, je pøíslunými
pracovníky odboru ukládána obèanùm sankce za spáchaný pøestupek dle ust.
§ 42a odst. 1 písm. b) zák. è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù, ve výi 500 Kè a za kadý dalí zapoèatý rok se tato výe pokuty zvyuje
o èástku 100 Kè, a to a do výe 2 500 Kè, u prvního spáchaného pøestupku na
úseku obèanských prùkazù, u druhého a dalího se pokuta zvyuje o dvojnásobek.
Vyzýváme tímto obèany, aby si platnost svých dokladù kontrolovali a respektovali povinnosti dané jim citovaným zákonem, nebo se tím vyhnou spoustì nepøíjemností a také finanèních nákladù.
ádosti o vydání obèanského prùkazu mùete podat na matrice Obecního
úøadu ve Zbraslavi v úøední dny pondìlí, støeda 8.0012.00 hod. a 13.0017.00 hod.
Pøípadné informace na telefonním èísle 546 453 210. Hláení o ztrátì èi odcizení
pøijímáme kadý pracovní den, oznámení o odcizení OP pøijme také OO Policie ÈR.
Jana Brychtová

ZÁKLADNÍ KOLA
V letoním roce navtìvuje nai kolu 195 ákù, z toho
je jich ze Zbraslavi 121, z Újezda 20, ze Stanovi 32
a z Hlubokého 22. áky uèí v deseti tøídách 14 uèitelù. Letos
jsme poprvé po dlouhé dobì museli zavést odpolední vyuèování, protoe se zvýila hodinová dotace na druhém stupni koly.
Ve dnech 22.24. záøí 2003 probìhla na kole inspekce. Hodnocení koly ve
vech ukazatelích bylo oznaèeno jako velmi dobré, za co patøí uznání celému
pedagogickému sboru i ostatním zamìstnancùm koly.
Loni v listopadu probìhly oslavy 250. výroèí otevøení první kolní budovy ve
Zbraslavi. kola se na nì pøipravila dùstojnì. Za velké podpory rady Obecního
úøadu Zbraslav bylo dokonèeno zateplení a nová fasáda koly, probìhla výmìna
oken na staré èásti budovy, byla zrekonstruována kuchynì tak, aby vyhovovala
nejnovìjím hygienickým poadavkùm. Souèástí oslav bylo otevøení nového více
úèelového høitì za kolou, vystoupení ákù naí koly a roztleskávaèek a den
otevøených dveøí na kole. Zde mohli návtìvníci shlédnout nejen vechny prostory koly, ale také výstavky výtvarných prací, historických fotografií tøíd a navtívit pøedstavení loutkového divadla, které nacvièili áci naí koly.
Vlastnoruènì vyrobené loutkové divadlo kole daroval pan Josef Kudrna,
zbraslavský rodák. Plány na dalí rozvoj koly se týkají pøedevím snahy o získání
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státních dotací na výstavbu nové tìlocvièny, z tìch ménì finanènì nároèných je
to hlavnì dovybavení koly novými lavicemi a idlemi a oprava podlah ve tøídách.
Pevnì vìøím, e se ákùm v naí kole bude nadále líbit a e bude pokraèovat
dobrá spolupráce koly s obecním úøadem, kolním sdruením a rodièi.
Pro pøípadnou komunikaci uvádím telefon do koly: 546 453 183 a e-mail: zs_zbraslav@vol
RNDr. Petr Kroutil, øeditel koly

Øád kolního høitì
Sportovní areál høitì slouí k zabezpeèení výuky kolní tìlesné a sportovní
výchovy, zájmové tìlesné výchovì, tìlovýchovné èinnosti skupin dìtí, mládee
a dospìlých.
Øeditelství Základní koly Zbraslav stanovilo dodrování tìchto zásad :
1. Kadý úèastník vstupující do sportovního areálu je povinen dodrovat vechna
bezpeènostní opatøení, aby nedolo k úrazu.
2. Udrujte èistotu a poøádek, neodhazujte papíry a odpadky na zem, neniète
sportovní zaøízení koly.
3. V celém areálu platí pøísný ZÁKAZ KOUØENÍ, KONZUMACE ALKOHOLU,
UÍVÁNÍ DROG a rozdìlávání ohnì.
4. JE ZAKÁZÁNO :
a) nièit a pøelézat ploty, do areálu vstupovat jinak ne hlavním vchodem;
b) jezdit na kole;
c) vstup a volné pobíhání psù;
d) odkládat a úmyslnì rozbíjet sklenìné lahve, jejich støepy mohou
ohroovat zdraví;
e) houpat a zavìovat se na brankách a basketbalových koích.
5. Hra a èinnost dìtí do 6 let je dovolena jen pod dohledem dospìlé osoby;
6. Pro irí veøejnost je høitì pøístupné po vyuèování, provozu kolní druiny
a zájmových kroucích, po dohodì s vedením koly nebo na základì vyøízené
objednávky.
7. Otevírací doba: letní období (duben - øíjen) dennì ve vední den obvykle od
16.00 do 20.00 hodin v sobotu a v nedìli od 13.00 do 18.00 hodin, zimní období
(listopad - bøezen) podle klimatických a svìtelných podmínek.
8. Bìhem placeného nájmu je høitì pro ostatní veøejnost uzavøené. Rozpis placeného nájmu bude vyvìen pøi vstupu do kolní budovy.
9. V pøípadì nedodrování tìchto zásad má zástupce koly právo vykázat návtìvníka z areálu koly.
10. Bruslení na kolním høiti:
Ve vední dny od 14.00 do 17.00 hodin bez hokejek!
V sobotu a v nedìli od 9.00 do 17.00 hodin bez hokejek!
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Bruslení konèí kadý den v 21 hodin, v nedìli ve 20 hodin.
Bruslení i hraní ostatních her je na vlastní nebezpeèí (s výjimkou hodin tìlesné
výchovy a jiných akcí poøádaných kolou, kde za bezpeènost dìtí odpovídá
pedagogický dozor).

MATEØSKÁ KOLA
Mateøská kola ve Zbraslavi má zapsáno 43 dìtí,¨z toho 9 nepravidelnì docházejících. Do 1.tøídy dochází 24 dìtí a do 2.tøídy 19 dìtí.
Bìhem záøí a øíjna jezdily dìti do Kuøimi na plavecký výcvik. Zúèastnily se divadelních pøedstavení v Brnì v divadle Radost  O neposluných kùzlátkách a v divadle Bolka Polívky Tetiny. V Oslavanech shlédly
Velkou loupenickou pohádku. V M probíhá krouek rozverné tancování. M
navtívil Mikulá s nadílkou a probìhla i vánoèní besídka za úèasti rodièù a prarodièù, kadé dítì nalo pod stromeèkem svùj dárek.
M dìkuje vem sponzorùm, kteøí pøispìli na zakoupení nových hraèek pro dìti.
Øeditelka M Iva Ovsová

SOKOL ZBRASLAV
Oddíl kopané
Nai obec hájí barvy a dobøe reprezentuje oddíl kopané, který
navazuje na dlouholetou tradici tohoto sportu. Dnení oddíl má
irokou èlenskou základnu a ve fotbalovém roèníku 2003-4 má u fotbalového svazu registrovaná 3 mustva, která øídí a organizuje estièlenný výbor ve sloení :
Jan Svoboda, Jaromír Øehoøka, Zdenìk Krejèí, Mirek Smejkal, Vladimír Porazil ml.
a Frantiek Kudrna. A mustvo hraje úspìnì v silné konkurenci v okresním
pøeboru. Podzim loòského roku sehrálo kvùli úpravì hrací plochy vech 13 zápasù
na høiti soupeøù, co je bezesporu velká psychická zátì a velice tìké pro kadé
mustvo, ale i samotné hráèe, proto se nám sezona nevydaøila a èekali jsme lepí umístìní.
Mustvo trénuje Vítìzslav Dominik, vedoucím mustva je Jaromír Øehoøka.
Mustvo dorostu hraje III.tøídu skupiny B a je sloeno z mladých hráèù, kteøí
pøeli z mustva ákù. Mustvo se stabilizuje a pod vedením trenéra Mirka Smejkala se urèitì hra zlepí a mustvo dosáhne lepích výsledkù.
Nejvìtí úspìchy mìlo mustvo ákù. Dále máme radost, e se hlásí mladí hráèi,
e mají zájem sportovat. Mustvo trénují Libor Kocanda, Ivo Andrlík a Zdenìk
Krejèí. Svoji práci dìlají dobøe a zodpovìdnì.
V jarní èásti 2004 hrají mustva vechny svoje zápasy v domácím prostøedí.
Vedení klubu i samotní hráèi udìlají ve pro to, aby svým vystupováním a dobrou
kopanou hájili barvy naí obce a pøináeli hodnotnou podívanou.
Jan Svoboda
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FARNOST V ROCE 2003

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

4. 1. Tøíkrálová sbírka  za farnost vybráno 60 038 Kè (Zbraslav + Újezd + Stanovitì + Ludvíkov + Litostrov), samotná Zbraslav 34 909 Kè.
2. 2. Pøednáka o ivotì a víøe v Indii (Mgr. Vladimír Záleský).
1. 3. Spolupráce pøi organizování ostatkù.
17. 4. Spoleèná pesachová veèeøe na idovský zpùsob (70 úèastníkù).
25. 4. Pøednáka o Svìtovém dni mládee v Torontu (Zdenìk Vach a Marie Havelková).
21. 9. Pou na Vranov.
6. 12. Pøednáka o lidských ctnostech (mons. Jiøí Mikuláek).
31. 12. Spoleèný Silvestr.

Kultura
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

26. 5. Sbor uèitelù CMZ Brno AMOS  Ze ivota hmyzu.
22. 6. Spojené farnosti  divadelní pøedstavení Horkník.
23. 6. taneèní krouek  Divadelní hra V ZOO.
Pou  zbraslavtí ochotníci: Kus pouèný a hrozný o tom, kterak,
jak a proè mlynáø Fiala krásné zbraslavské sochy vytesati nechal,
aneb Jak to se svatým Janem doopravdy bylo.
28. 12. Vánoèní koncert: punt band+taneèní krouek, zbraslavský chrámový sbor, Cereta.

Dìti a mláde
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

22. 2.
3.6. 3.
28. 3.
16. 4.
8. 5.
17. 5.

Ø
Ø

6. a 20.6.
7.6.

Ø 29. 6.3. 7.
Ø 4. 7.10. 7.
Ø 18.-21. 8.
Ø
27. 8.
Ø
Ø
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29. 8.
26. 9.

Zimní akce BRUM (12 úèastníkù).
Jarní rekreace ve Stráku (19 úèastníkù).
Mistrovství Zbraslavi v pexesu (32 úèastníkù, 1. Marie Veèeøová).
Velikonoèní tvoøení (45 úèastníkù).
Pou mládee rosického dìkanátu do Køtin (ze Zbraslavi 3 úèastníci).
Fotbalový zápas proti Husovicím (mladí áci zvítìzili 4:2, starí áci
prohráli 0:2 a pokoláci prohráli 1:2).
Pøebor Zbraslavi v pikvorkách (40 úèastníkù, vítìz Rosa Pacholík).
Svatoduní setkání mládee rosického dìkanátu v Rosicích + turnaj
ve florbale.
Pou mládee brnìnské diecéze ïár n.S.- Bystré u Polièky.
Letní tábor pro dìti obce i farnosti v Trstìnicích (45 táborníkù).
Výprava táborových vedoucích do Doubravice n.Svitavou (17 lidí).
Olympijské hry ve Stanovitích (42 olympionikù, 1. Stanovitì,
2. Zbraslav, 3. Újezd).
Cyklistická akce BRUM Kosmonautický výcvik (11 úèastníkù).
Cyklistické závody na faøe (22 úèastníkù, vítìzové: Hana Straáková, Martin Drápal, Jiøí Novák a Milo Kaláb).

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

19. 10.
22. 11.
29. 11.
13. 12.
29. 12.

Fotbalový turnaj v Brnì (mladí áci 2., starí áci 3., dospìlí 1.).
Adventní tvoøení (50 úèastníkù).
Církevní Silvestr pro nai mláde v Rosicích.
Vánoèní tvoøení (60 úèastníkù).
Zbraslav OUPN ( 22 úèastníkù, vítìzové koláci: Martin Pacholík
a Marek Vít, OUPN kategorie Radek Hakl a Ludìk Straák).

Mimo uvedené akce probíhaly denní bohosluby, punt band (pìvecký krouek pro nejmení), taneènì dramatický krouek, spoleèenství rodin, spoleèenství
mládee, èasopis POD PEØINOU v roce 2003 celkem 5 èísel.
Práce na faøe a kolem kostela
Knihovna  tøídìní a pøerovnání knih, archivace.
Vyèitìní, pøebrání a vylíèení hospodáøských budov na farním dvoøe, nátìry
proti èervotoèùm.
Tøídìní vìcí na kostelní pùdì a na vìi. Ozvuèení varhan.
Plot kolem farní zahrady na východní stranì, pøíprava plotu na severní stranì.
Úprava terénu na farním høiti, osetí trávy.
Úprava svahu u mateøské kolky.
Odvodnìní kostela. Dládìní kolem kostela.
Elektroinstalace fary a farních budov. Kamenické a zednické práce ve farní budovì.
Inventarizace a soupis majetku. Zápisy do farní kroniky.
Ludìk Straák

PLÁN AKCÍ FARNOSTI PRO ROK 2004
6. 1. Tøíkrálová sbírka letoního roku, poøádaná Èeskou
katolickou charitou, se uskuteènila v celé republice. V naí obci bylo
vybráno 30 319 Kè (pro porovnání - v loòském roce èinil výnos 34 909
Kè). Za celou farnost vynesla sbírka celkem 55 961 Kè, z toho Újezd 8
950 Stanovitì 11 892, Ludvíkov 4 800 Kè. Èást výtìku tøíkrálové
sbírky v brnìnské diecézi je urèena pro Dùm léèby a bolesti a hospicem sv.Josefa v Rajhradì, vìtina prostøedkù je nasmìrována na
humanitární projekty oblastních charit, èást na celorepublikovou humanitární pomoc. Za uskuteènìní této sbírky patøí dík nejenom tìm,
kteøí ji zajiovali, ale i pøedevím vem dárcùm, kteøí podle svých moností pøispìli.
21. 2. Spolupráce na organizování ostatkù ve Zbraslavi.
28. 2. Zimní akce Brum pro mláde Zbraslavi a obcí, patøících do rosického
dìkanátu.
5. 3. Pøednáky Mgr. Havelky pro mláde  fara.
5.7. 3. Pøednáky a bohosluby praského knìze Bohumila Koláøe pro vechny vìkové kategorie.
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3. 4. Setkání naí mládee s Otcem biskupem.
5.9. 4. velikonoèní tvoøení dìtí obce na faøe.

18. 4. 2004 (nedìle) Velikonoèní koncert
18 hod. v kostele sv. Jiljí

Pìvecký sbor Ivanèice se pøedstaví nìkolika historickými i souèasnými
skladbami jako Dona nobis pacem, Blahoslav: Práci denní vykonave, Slavného Boího Syna vzkøísení, Aleluja, veselme se køesané, Benedictus, Staroslovìnský Otèená, Cherubinskaja (ukrajinská), Virgio Maria. Na tento
koncert jsou srdeènì zváni vichni obèané, kteøí mají rádi vánou hudbu.
30. 4.
8. 5.
29. 5.
26. 6.
28. 8.
5. 9.
19. 9.
27. 11.
5. 12.
20.23. 12.

Tradièní táborák na farním høiti + zpìvy s kytarou + opékání pekáèkù.
Spoleèná pou do Køtin.
Setkání mládee v Rosicích.
Øeckokatolická liturgie pro dìti a mláde na zakonèení kolního roku.
Cyklistická akce mládee Zbraslav.
Pou svatého Jiljí.
Zájezd Vranov, Køtiny, Sloup.
Církevní Silvestr.
Mikuláská nadílka pro dìti v kostele.
Vánoèní tvoøení dìtí a mládee obce na faøe.
Vánoèní koncerty v kostele.

Pravidelné akce
Denní bohosluby mimo pondìlí a sobotu.
Kadou støedu Taneènì dramatický krouek.
Kadý ètvrtek punt band (pìvecký krouek pro nejmení).
Kadý pátek spoleèenství mládee.
Kadou první sobotu monost zájezdu na pou do Pøibyslavic.
Kadý první pátek spoleèenství rodin.
Nepravidelné setkávání seniorù  vìtinou nedìle (1x mìsíènì).
Èasopis POD PEØINOU.
Za velmi dùleité povaujeme v letoním roce vybudování nového a dùstojného sociálního zaøízení u kostela, nebo stávající je zcela nevyhovující.
Vzhledem k trvající opravì záchytného mechanismu kyvadla malého zvonu
nebude doèasnì zvonit poledne. Tímto se také omlouváme za nìkolikanásobné
zastavení vìních hodin, zpùsobené vypnutím elektrického proudu.
Vladimír Veèeøa
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KLUB DÙCHODCÙ
Klub dùchodcù má 68 èlenù. Scházíme se kadé pondìlí. V tomto roce jsme
pøijali 2 èleny, 1 èlen odeel.
Bìhem roku jsme mìli 7 pøednáek o zdraví, také 1 prezentaci o nádobí. Pan
Dr. Pavlík z Brna pøednáel o onemocnìní kloubù. Kadé pondìlí jsme také cvièili.
Na poádání jsme pomáhali na mnoha akcích. Byli jsme na 3 zájezdech  prohlídka
kostelù, nákupy v Brnì a Hluboké Maùvky.
Letos mìlo 13 èlenù kulaté narozeniny. Pøáli jsme na 3 zlatých svatbách
a 1 diamantové svatbì. Jako kadý rok, zakonèili jsme i tento rok vánoèní besídkou,
kde dostal kadý èlen dárek. Stále máme kroniku, kterou nadále vede p. Svoboda Jan.
Na rok 2004 máme pøedbìný plán:
Pøednáky, pomoc s pøípravou koncertu dechovek a ostatkové zábavy, 2 zájezdy. Kadý mìsíc bude pravidelné mìøení tlaku krve. Pokud se nám bude daøit,
podíleli bychom se i na jiných akcích.
Klub dùchodcù pøeje vem mnoho tìstí, zdraví, spokojenosti a pracovních
úspìchù v roce 2004. Bude pro nás velkou ctí, pokud navtíví spoluobèané námi
poøádané akce.
Za Klub dùchodcù
Rùena Omerová

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIÈÙ V ROCE 2003
Sbor dobrovolných hasièù ve Zbraslavi má 59 èlenù, z toho
49 muù a 10 en. Dále 23 mladých èlenù  11 dorostenek a dorostencù a 12 ákù. Mezi jeho významné aktivity lze zaøadit 4 úèasti
v poárních zásazích a námìtových cvièeních a úèast drustev
muù, en a dorostenek na hasièských soutìích.
Významná byla organizace a vestranné zabezpeèení soutìe
poárního sportu ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2003 na høiti Sokola Zbraslav. Dalí aktivity
sboru byly zamìøeny na modernizaci techniky, poární zbrojnice, výzbroje a výstroje, kde bylo odpracováno 380 hodin. V rámci kulturní èinnosti byl v roce 2003
zorganizován ji tradièní 25. hasièský ples a následnì i dìtský karneval. Na Velikonoce pak sbor uspoøádal pomlázkovou zábavu. V uplynulém roce bylo té uskuteènìno ji tradièní blahopøání èlenùm sboru k jejich významným výroèím.

INFORMACE OBÈANÙM

SDH Zbraslav

Poplatek za odvoz komunálního odpadu
VÝÒATEK Z OBECNÌ ZÁVAZNÉ VYHLÁKY OBCE ZBRASLAV È.3/2003
o místním poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní,
vyuívání a odstraòování komunálních odpadù).
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Poplatek platí
1. Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt  sazba poplatku 260 Kè.
2. Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu, urèenou nebo slouící
k individuální rekreaci, ve které není hláena k trvalému pobytu ádná fyzická osoba.
Poplatek je splatný nejpozdìji do 28.února pøísluného roku.
Do novì pøistavených kontejnerù na papír je mono vhazovat noviny, èasopisy, reklamní letáky, krabice, lepenky, kartony, kanceláøský papír, seity. Obaly od
mléka ukládejte do nádob na komunální odpad. Do kontejnerù na plasty je mono
ukládat té igelitové fólie. Plastové láhve je nutno selapovat !!! Obec uetøí za
odvoz. Za tøídìný odpad za rok 2003 obec Zbraslav obdrela èástku 53 791 Kè,
(kterou lze pouít napø. na odvoz nebezpeèného odpadu).
Poplatek ze psù
1. Poplatek ze psù platí dritel psa. Dritelem je fyzická osoba, která má trvalý
pobyt v obci Zbraslav.
2. Poplatek se platí ze psù starích 3 mìsícù.
3. Sazba poplatku èiní 80 Kè roènì za jednoho psa. U druhého a kadého dalího
psa tého vlastníka èiní sazba poplatku 120 Kè roènì.
Èitìní komínù
Upozoròujeme obèany na povinnost pravidelných prohlídek komínù a jejich èitìní.
V obci bydlí kominický mistr pan Ludvík Kytlica , Komenského 26 (naproti
obecnímu úøadu), který na poádání tyto práce provede.
DÙLEITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA
Zdravotní sluba v Ivanèicích
Policie ÈR Rosice
Elektrická energie  poruchy
Voda
Plyn
Hasièský záchranný sbor
Obecní úøad Zbraslav
www stránky obce

546 439 630
546 411 019
840 111 222
602 586 478
545 211 809
546 411 134
546 453 198
www.zbraslavubrna.cz

Obèané mohou ádat u sociálního odboru MìÚ Rosice, pracovitì erotínovo nám.1.
O TYTO SOCIÁLNÍ DÁVKY
1. JEDNORÁZOVÝ SOCIÁLNÍ PØÍSPÌVEK NA OPATØENÍ ZVLÁTNÍCH POMÙCEK (vyhl.182/91 Sb. §33). Pøíspìvek je poskytován POSTIENÝM OBÈANÙM na opatøení pomùcky k odstranìní nebo zmírnìní nebo pøekonání
následkù postiení. Výe dávky je fakultativní  ve výi ceny základního provedení pomùcky a souèasnì s procentním omezením z ceny pomùcky.
14

2. PØÍSPÌVEK NA OPRAVU BYTU. (vyhl. È.182/91 Sb. §34). Dávka je nároková,
pøíspìvek pouze pro zdravotnì postiené obèany. Výe dávky stanoví
s ohledem na pøíjmové a majetkové pomìry jeho rodiny a to do výe prokázaných nákladù, maximálnì vak do 50 000 Kè.
3. PØÍSPÌVEK NA ZAKOUPENÍ, OPRAVU A ÚPRAVU MOTOROVÉHO VOZIDLA (vyhl. È.182/91 Sb. §35). Dávka je nároková, výe dávky se stanoví
s ohledem na pøíjmové a majetkové pomìry jeho rodiny, maximálnì do výe
100 000 Kè na zakoupení motorového vozidla, resp.do výe 60 000 Kè a celkovou opravu vozidla. Dávka se poskytuje v plné výi ceny úpravy.
4. PØÍSPÌVEK NA PROVOZ MOTOROVÉHO VOZIDLA (vyhl.è.182/91 Sb. §36).
Dávka je nároková po splnìní podmínek zdravotního charakteru, jeho výe je
stanovena podle stupnì zdravotního postiení a druhu motorového vozidla,
eventuelnì podle poètu ujetých km za rok.
5. MIMOØÁDNÉ VÝHODY /vyhl.è.182/91.§31/ se poskytují obèanùm starím
jednoho roku se zdravotním postiením, které podstatnì omezuje jejich pohybovou a orientaèní schopnost.
6. Sociální odbor vydává prùkazy opravòující obèana k mimoøádným výhodám,
s vyznaèením, o jaký stupeò výhod jde (TP, ZTP, ZTP/P).
7. Dále se vydává pøíspìvek na péèi o osobu blízkou /§80 z.100/88 Sb. o sociálním
zabezpeèení/.
8. Pøíspìvek na zvýené ivotní náklady pro obèany, pouívající zdravotní pomùcky (§42, odst. 4.a 5.).
9. Pøíspìvek na provoz TELEFONNÍ STANICE (§43). Telecom- bezmocnost pro
ZTP/P.
10. Pøíspìvek na úhradu bezbariérového bytu (§45).

Vladimír Veèeøa

Naøízení obce è.1 /2003 o stanovení podmínek
PRO SPALOVÁNÍ ROSTLINNÝCH
MATERIÁLÙ
Rada obce Zbraslav se na svém zasedání dne 24. 11. 2003
rozhodla v souladu s ustanovením § 11 odst.1 a § 84 odst.3 zákona è.128/2000
Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù, vydat s odkazem na ustanovení § 3
odst.5 a § 50 odst.1 písm. h) zákona è.86/2002 Sb., o ochranì ovzduí a o zmìnì
nìkterých dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù, toto naøízení o stanovení podmínek pro spalování rostlinných materiálù na území obce Zbraslav.
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Èl. 1
Úvodní ustanovení
1. Pøedmìtem tohoto naøízení je ochrana ovzduí pøed jeho zneèiováním v obci
Zbraslav pøi pálení rostlinných materiálù a stanovení podmínek spalování
a zpùsobu likvidace tohoto materiálu.
2. Toto naøízení je závazné pro vechny fyzické osoby, které se na území obce
zdrují a dále pro fyzické osoby oprávnìné k podnikání a právnické osoby,
které na území obce vykonávají podnikatelskou èinnost.
Èl. 2
Základní pojmy
1. Rostlinným materiálem pro úèely tohoto naøízení se rozumí biologicky rozloitelný materiál z úklidu a údrby pozemkù. Jedná se zejména o tyto druhy materiálu : tráva, seno, sláma, shrabky z trávníkù, drobné vìtve, listí, rostlinná na,
plevel, jehlièí apod.
Èl. 3
Obecné povinnosti
Kadý je povinen omezovat a pøedcházet zneèiování ovzduí a sniovat
mnoství jím vypoutìných zneèiujících látek do ovzduí.
Èl. 4
Podmínky pro spalování a nakládání s rostlinnými materiály
1. V otevøených ohnitích, zahradních krbech nebo otevøených grilovacích zaøízeních lze spalovat jen døevo, døevìné uhlí a plynná paliva urèená výrobcem,
pøièem uvedená paliva nebo materiály nesmìjí být kontaminovány chemickými látkami (napø.impregnaèními a nátìrovými hmotami).
2. K odstranìní rostlinných materiálù pouívají osoby, pøi jejich èinnosti rostlinný odpad vzniká, pøednostnì kompostování na pozemcích ve svém vlastnictví.
3. Spalování døeva a suchých rostlinných materiálù na volném prostranství lze
provádìt pouze v úterý a v pátek bìhem celého dne. Pøitom je tøeba pøihlíet ke
smìru vìtru a k èinnostem v sousedních domech, aby nebyly kouøem nadmìrnì zatìovány osoby v obydlené oblasti, zejména malé dìti.
Èl. 5
Rozdìlávání ohnì na veøejném prostranství
a obecních pozemcích je moné pouze se souhlasem obce.
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Èl. 6
Povinnosti pøi spalování
a) spalování provádìt v bezpeèné vzdálenosti od budov, hoølavých materiálù
a porostù tak, aby nemohlo dojít k rozíøení ohnì,
b) spalování provádìt pod stálým dozorem dospìlé osoby,
c) po ukonèení spalování ohnitì uhasit, popel bezpeènì uloit na vhodné
a bezpeèné místo,
d) spalování pøedèasnì ukonèit pøi zmìnì klimatických podmínek, které mají vliv
na nekontrolovatelné rozíøení ohnì, napø. zesílení vìtru, bouøe apod.
e) místo spalování zabezpeèit dostateèným mnoství hasicích prostøedkù: voda,
hasicí pøístroje, lopata, hlína, písek apod.,
f) pøi spalování hromady o objemu vìtím ne 3m3, zajistit ohláení práce na
operaèní a informaèní støedisko Hasièského záchranného sboru kraje.
g) je zakázáno ploné vypalování porostù.
h) zabezpeèit dùkladné uhaení ohnì po skonèení spalování tak, aby nemohlo
dojít k jeho opìtovnému rozhoøení,
i) zabezpeèit prùbìné kontroly místa po spalování, s ohledem na místní a klimatické podmínky.
Èlánek 7
Kontrolní èinnost
Kontrolu dodrování tohoto naøízení provádí èlenové rady obce, kontrolní
výbor zastupitelstva obce, pøípadnì osoba povìøená radou obce.
Èlánek 8
Sankce
Poruovaní tohoto naøízení bude postihováno podle § 40 odst.10 zák. è. 86/200 Sb.
ochranì ovzduí, § 46 odst.1 zák. è.200/1990a Sb., o pøestupcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù § 58 odst.4 zák. è. 128/200 Sb., o obcích, ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Èlánek 9
Úèinnost
Toto naøízení nabývá úèinnosti patnáctým dnem po jeho vyvìení.
Ve Zbraslavi dne 24. listopadu 2003
Vyvìeno:
Sejmuto:

25. XI. 2003
10. XII. 2003

Mgr. Ing. Vladimír Veèeøa, místostarosta

Karel Brym, starosta obce
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POHLED DO HISTORIE NAÍ OBCE
Váení spoluobèané, poprvé dríme v rukou zpravodaj pod jménem naeho
slavného pøedka Heralta. Pøemýlel jsem o tom, proè zakladatelé naí obce a farnosti zvolili za svého partnera právì svatého Jiljí. Tento svìtec je pøece málo znám
v naí oblasti, je o nìm jen nìkolik písemných záznamù, ale urèitì to byl moudrý
èlovìk jako ná Heralt, z jeho rodu vzeel èeský král Jiøí z Podìbrad.
Jiljí se narodil v 7. století v Aténách. Ve svìtì je oblíben jako patron myslivcù,
pastevcù, koòských handlíøù, kojících matek, luèitníkù. Tøeba pro tento rozsah
lidských èinností na vesnici jej Heralt a dalí vlivní Zbraslaváci zvolili za svého
ochránce. Jiljí je také pomocníkem ebrákù a malomocných, proti duevním chorobám, neplodnosti u lidí i zvíøat, prosebník proti suchu, bouøi a ohni, pøi oputìnosti, nouzi.
Jeho ivotopis zní jako pohádka:
Byl jednou jeden poutník, který pøiel z dalekých Athén do údolí Rhony
a usadil se v blízkosti Arles hluboko v lese jako poustevník. Legendy vypráví, e
kadý den navtìvovala jeho jeskyni laò, která ho ivila svým mlékem. Jednoho
dne chtìli královtí myslivci na lovu laò zabít, ale neviditelná síla jim v tom zabránila. To se opakovalo nìkolikrát, a pøijel osobnì král, aby ji zastøelil. Laò utekla
k Jiljímu do jeskynì. Král naslepo do jeskynì vystøelil. Kdy veel dovnitø, spatøil
poustevníka se ípem v hrudi a laò leela nezranìná u jeho nohou. Král Jiljího
oetøil a z vdìènosti dal v tìch místech postavit kláter øádu benediktinù, ve kterém byl ná poustevník prvním opatem. Zemøel 1.záøí roku 720 v Saint Giles ve Francii.
Jméno Aigidios, Jiljí znamená dritel erbu. Vichni Zbraslaváci jsou také
dritelé erbu svého pøedka Heralta. Je zajímavé, e nejstarí vyobrazení naeho
patrona se ípem v hrudi a s knihou v ruce je se nachází právì v kostele sv.Klementa
v Øímì, kde má hrob zakladatel naí víry a naeho písma svatý Cyril (14.února se
tam konaly svìtové oslavy slovanských vìrozvìstù Cyrila a Metodìje. Ná národ
má výjimku tohoto svátku, protoe by se v zimì tìko slavila pou).
Jetì jedna zajímavost spojitosti Heralta a Jiljího: 1 záøí se slaví spoleènì s naím
poustevníkem i muèedník Harald, který se narodil roku 520 v Itálii. Byl se svými
syny Oderichem a Carillem zavradìn kníetem Alachisem pro svou víru roku 574
u Brescie v Itálii. Take Heralt i Jiljí mají svátek tý den.
Vladimír Veèeøa

Obec Zbraslav PØIJME na zkrácený pracovní úvazek od
1. 7. 2004 správce kulturního domu vèetnì úklidu. Blií informace na
obecním úøadì.
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