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Slovo starosty
Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky
nejdůležitějších jednání, které jsme v rámci
naší práce v uplynulých třech měsících podnikli a řešili.
V první řadě to bylo řešení oprávněné stížnosti občanů z ulice Brněnské na zvýšení
provozu a hlučnosti v této ulici. Dne 23. 1.
bylo svoláno jednání se zástupci ŘSD, SÚS,
Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor
dopravy, Kordisu, Policie ČR a na tomto
jednání byli přítomni současně zástupci
z ulice Brněnské a zastupitelé (Doc. Novák,
RNDr. Ptáčková – pozvaní a pí Bernátová).
Na tomto jednání byly naznačeny další kroky ve snaze o zkvalitnění života na ulici Brněnské, byla dohodnuta možnost úpravy dopravního značení. Jak na silnici II/152, tak
R 52(I/52) jedná se o o směrové značení
průmyslových zón a obchodní zóny. Přesně
za měsíc 23. 2. jsem s paní místostarostkou
Ing. Chybíkovou byl na jednání u ředitele
ŘSD správa Brno Ing. Ruppem, zde se nám
podařilo vyjednat pružnější řešení situace na
ul. Brněnské (v původně navrženém řešení
ŘSD je realizace stanovena do roku 2011).
Dohodli jsme provedení hlukové studie
v rámci prací ŘSD do 1. poloviny letošního
roku, následně vyhodnocení a stanovení
protihlukových opatření s možností zahájení
realizace těchto opatření v roce 2008. Dále
proběhlo jednání se společností Kordis.
V rámci IDS JMK se nebudou navyšovat další nové linky na přestupních uzlech, pouze
může dojít k zaintegrování stávajících. Byly
nastíněny možnosti zrušení zastávky Brněn-
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ská v obou směrech a prodloužení linky na
Bobravu. O tomto budou probíhat další jednání. Možností zapojení Modřic do druhé
tarifní zóny jsou velmi omezené. Ale i o tom
chceme dále jednat.
Další nepříjemná situace se pro město Modřice řítí v podobě hrozby výstavby třípatrové
mimoúrovňové křižovatky plánované v rámci
výstavby rychlostní komunikace R 43. Do
dnešního dne nebylo nové vedení města
Modřice vyzváno k jednání. Stále není
rozhodnuta konkrétní varianta řešení a nikdo
nám prozatím nedokáže odpovědět, která
ze tří navržených bude prosazována (dvě
varianty se netýkají našeho katastru a jsou
navrženy do prostoru mezi Želešicemi a Hajany a k poslední variantě mimoúrovňové křižovatky bylo zamítavé stanovisko odesláno
z Modřic dne 17. 3. 2006.). Slibuji, že nevyhovující situaci kolem řešení R43 budeme
bedlivě sledovat. Již nyní jsou předjednány
schůzky, na kterých se snad dozvíme něco
bližšího.
Hned po mém nástupu do funkce starosty
pan ministr dopravy Řebíček informoval
o záměru zpoplatnění v současné době nezpoplatněných úseků dálnic a rychlostních
komunikací. Proti tomuto návrhu jsme tvrdě
vystoupili, apelovali výzvami na ministerstvo
dopravy, na jihomoravský kraj – odbor dopravy, poslance, hejtmana JMK, primátora
města Brna, ministerstva životního prostředí
a současně vystoupili i ve vysílání ČT. Naše
konkrétní připomínky byly zaslány na ministerstvo dopravy.

Zpravodaj 4/2007

Jako čtvrtý stěžejní bod bych rád poukázal
na jednání mezi městem Modřice a městem
Brnem a Jihomoravským krajem ohledně
protipovodňových opatřeních, stanovení
záplavových zón řeky Svratky a Svitavy
a plánu města Brna realizovat v lokalitě
Holáseckých jezer zónu oddychu. Obě řešení spolu úzce souvisí. Proběhla jednání na
kraji a se zpracovatelem protipovodňových
opatřeních s tím, že za město Modřice jsme
předložili připomínky k navrženému řešení
v našem katastru (není v souladu s ÚP města
Modřice). V otázce Holáseckých jezer je
ze strany města Brna požadavek, aby část
katastru města Modřice ležící za
dálnicí D2 směrem k jezerům
nebylo zastavěno průmyslovou výstavbou a toto
nám současně ústně
přislíbil i majitel těchto
pozemků.
K dalším
otázkám jen
okrajově.
Řešil
jsem
problém
s dokončením
a následným převodem IS v lokalitě
Za Humny, které má
vybudovat firma ALLOD
– zastoupená p. Navarou. Vyvolal jsem osobní jednání s p. Navarou a v dnešní době mohu jen
konstatovat, že jsme nedospěli
k uspokojivému závěru.
Do nepříjemné situace se dostala realizace
rekonstrukce kanalizace ul. Masarykovy, kte-
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rá měla být realizována již v letošním roce.
V rámci realizace této akce jsou spojeni
město Brno, Kuřim a Modřice, kde bylo požádáno o dotaci z EU. Naše žádost nebyla
ani do Bruselu zaslána a bylo nám sděleno,
že máme podat novou žádost. Tuto žádost
vypracuje město Brno a bude v horizontu
2–4 měsíců opět podána.
Ostatní aktivity směřujeme zejména na dokončení převodu agendy přestupků na obec
s rozšířenou působností Šlapanice, kde je
jejich stanovisko kladné, ale dořešení
smluvního vztahu velmi pokulhává.
V rámci řešení bezpečnosti
v Modřicích jsme přebudovali četnost služeb a obsazení služeb městské policie.
Je plně pokryto období
víkendů. Ve všední dny
jsou určeny tzv. Úřední
hodiny a jeden městský
strážník se má
ve všední dny
nepřetržitě
pohybovat po
městě. Nové
vedení města se
účastnilo několika
školení a seminářů
ať už to bylo v rámci
vzdělávání na úrovni vedení samosprávy či státní správy nebo na možnosti získávání dotací
z EU nebo v rámci kraje.
Závěrem chci konstatovat, že všichni zvolení
zastupitelé činí vše proto, aby se Modřice
rozvíjeli, aby byly čisté a bylo zde možné žít
spokojeným životem.
n
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Usnesení č. 5/2007
ze 5. schůze Rady města Modřice (dále jen „RMM“),
konané 12. března 2007 v 15 hodin v zasedací síni modřické radnice
1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je plně usnášení schopná
(v počtu 5, jmenovitě viz prezenční
listina)
1.2 je přítomna předsedkyně Kontrolního
výboru MUDr. Jaroslava Tomandlová na žádost RMM
2 RMM schvaluje
2.1 program a zapisovatelku 5. schůze
2.2 použití znaku města Modřice na
kapotě závodního vozu týmu Vonka
Racing
2.3 odpověď firmě ALLOD v rámci IS
v lokalitě Za Humny – požadavek
doložit všechny doklady nutné ke
kolaudaci
2.4 darovací smlouvu od firmy Ager,
spol. s r. o. pro město Modřice na
dar do tomboly na Muzikantský
bál – tandemový seskok padákem
v hodnotě 5 400 Kč
2.5 smlouvu č. 1050943 o dodávce
vody z vodovodu pro veřejnou
potřebu mezi BVK, a. s. a městem
Modřice jako vlastníkem nemovitosti,
odběratel vody je Zahrádkářský
spolek
2.6 žádost o uzavření smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
pro firmu Self Servis spol. s r. o. na
pozemcích města Modřice, pro
rozvod optických kabelů
2.7 smlouvu o dílo č. SD07004 mezi
městem Modřice a firmou Urbania
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s. r. o. na vyhotovení pasportu dopravního značení místních a účelových komunikací v ceně 47 719 Kč
vč. DPH
2.8 žádost manželů Dvořáčkových
o posečkání s platbou za stavební
pozemek na ul. Havlíčkova v Modřicích z důvodu zpoždění při čerpání
hypotečního úvěru do konce března
2007
2.9 prodej notebooku za 5 000 Kč
a prodej mobilního telefonu za
1 047 Kč Ing. Valentovi
2.10 podání žádosti o státní dotaci na
zpracování energetické náročnosti
budov MŠ Modřice
2.11 vystoupení Trnky Brnky na dětském
karnevalu ve výši 4 500 Kč
2.12 záštitu města Modřice nad pořádáním poháru mistrů evropských zemí
v nohejbale
3 RMM neschvaluje
3.1 doloženou studii uvažované reklamní
plochy v lokalitě zahrádek u čističky
od firmy King Style
3.2 nabídku divadelního představení
3.3 návrh na využívání zaměstnanců
městského úřadu jako zapisovatelů
pro jednotlivé zřízené komise rady
4 RMM předkládá ZMM
4.1 doplněný záměr k žádosti firmy
Somerston Olympia CZ, o odkoupení pozemků ve vlastnictví města
Modřice p. č. 2123/1 o velikosti
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704m2 v ceně 1 200 Kč/m2
5 RMM bere na vědomí
5.1 využití prostor závodního týmu Vonka
Racing v rámci jejich účasti na závodech pro prezentaci města Modřice
5.2 přehled činnosti Městské policie za
únor 2007
5.3 zápis z jednání Muzejního spolku ze
dne 27. 2. 2007
5.4 zápis z jednání SDK

6 RMM ukládá
5.1 Ing. Šiškovi
•
vyzvat firmu RGS STUDIO Nový Bor
k předložení ceníku a vzorkovníku
jejich výrobků
5.2 Komisím KÚPR a SDK
•
důkladně projednat žádost o vypracování projektu na hlavní řád
vodovodu v lokalitě „Zahrádky“
n

Usnesení č. 3/2007
z 3. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“),
konaného 12. března 2007 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice
1 Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné
(v počtu 15, jmenovitě viz prezenční
listina)
2 ZMM schvaluje
2.1 ověřovatele zápisu 3. zasedání
ZMM Ing. Oldřicha Kadlece a Ivana Dolečka
2.2 zapisovatelku zasedání ZMM
Bc. Kateřinu Homolkovou a pořízení
zvukového záznamu
2.3 návrh RNDr. Ptáčkové, aby se bod
programu jednání č. 9 přesunul za
bod programu jednání č. 2
2.4 pořízení nového ÚP s požadavkem
na zabezpečení zjišťovacího řízení
SEA
2.5 plnění rozpočtu v roce 2006 a výsledky inventarizace za rok 2006
2.6 opravu zápisu inventarizace položka
031.00 – změna data, č. účtu
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031.00, změna data z 11. 7. 2007
na 11. 1. 2007
2.7 ZMM schválilo dne 4. 12. 2006
návrh rozpočtu na rok 2007 jako
schodkový
• příjmy 46 100 000 Kč
• výdaje 58 576 000 Kč
rozpočtové opatření č. 1/2007 po
úpravě č.1 schválené ve výši
• příjmy 52 352 800 Kč
• výdaje 63 626 000 Kč
schodek bude pokryt z rezervy
minulého období
2.8 uvolnění dotací Muzejnímu spolku
Modřice, Římskokatolické farnosti
Modřice a TJ Sokolu Modřice
2.9 rozpočtové opatření mezd č. 1/
2007 k rozpočtu mezd na rok 2007
2.10 rozpočet Sociálního fondu pro rok
2007 dle předloženého návrhu
2.11 obecně závaznou vyhlášku města
Modřice č. 2/2007 v předloženém
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2.12

2.13

2.14

2.15

2.16
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znění a obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2007 s těmito změnami oproti
předloženému znění:
1. v čl. 3 odst. 2 Sazba poplatku
činí:
a) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt či sídlo v bytovém domě 500 Kč
za 1 psa ročně
b) za psa, jehož držitel má trvalý pobyt či sídlo v rodinném domě 100 Kč
za 1 psa ročně
2. vynechání čl. 5 odst. g) vyhlášky
3. oprava čl. 20 odst. 2 z data
28. prosince 2007 na 28. prosince
2006
schvaluje adresný prodej pozemku
p. č. 2123/1 o výměře 704m2 firmě
Somerston Olympia CZ, s. r. o. ve
výši 1 500 Kč/m2
darovat části pozemku p. č. 2079
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře cca 23m2 a části pozemku
p. č. 1931 o výměře 614m2 firmě
SÚS JMK. Výměra bude upřesněna
geometrickým zaměřením po ukončení stavby
výpůjčku části pozemku p. č. 2079
ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 14m2 a části pozemku p. č.
2131 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4m2. Výměra bude
upřesněna po vydání územního
rozhodnutí
dodatek č. 4 ke Zřizovací listině
Mateřské školy Modřice, příspěvkové organizace dle předloženého
návrhu
odpověď zastupitelům Občanského
sdružení pro ochranu zdravého
života města Modřice a okolních

Zprávy
obcí a členům Občanského sdružení
pro ochranu zdravého života města
Modřice a okolních obcí dle předneseného návrhu starosty
2.17 opravu zápisu č. 1 z Finančního
výboru na straně dvě u člena výboru
p. Vykoukala na místo Občanské
iniciativy na Občanské sdružení
pro ochranu zdravého života města
Modřice a okolních obcí
2.18 členský příspěvek DSO Cyklistická
stezka Brno-Vídeň ve výši 4 Kč/
obyvatele obce
2.19 prodloužení smlouvy s autorizovanou
auditorkou Ing. Alenkou Bozděchovou na rok 2007
3 ZMM neschvaluje
3.1 navržený program v souladu s jednacím řádem pro zasedání
3.2 pořízení změny ÚP města Modřice
21. předložených žádostí (návrh
Doc. Nováka)
3.3 návrh na zvýšení odměn zastupitelům dle předloženého návrhu
3.4 konání ZMM jednou za dva měsíce
4 ZMM bere na vědomí
4.1 kontrolu úkolů a zprávu starosty
4.2 zprávu obvodního oddělení PČR
Rajhrad za rok 2006
4.3 výroční zprávu městské policie za
rok 2006
4.4 zápis č. 1 a 2 z jednání FV
4.5 zápis z KV ze dne 23. 1. 2007
a 13. 2. 2007 s doplněním jména
Ing. Procházky v zápise ze dne
13. 2. 2007
5 ZMM pověřuje
5.1 jako zástupce pro nový ÚP: Ing. Šišky
5.2 Ing. Chybíkovou jako odpovědnou
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osobu z řad zastupitelů na kontrolu
o dodržování uzavřených smluv se
společností Sceptrum a včetně odpovědnosti za uzavírání nových smluv
a dodatků v rámci výstavby domu
pro seniory
6 ZMM nepověřuje
6.1 náhradníka zástupce pro nový ÚP:
RNDr. Ptáčkovou
7 ZMM odvolává
7.1 Ing. Šišky ze školské rady
8 ZMM volí
7.1 MVDr. Luďka Slaného do školské
rady
7.2 Doc. RNDr. Petra Sládka, CSc. do
Finančního výboru

9 ZMM ukládá
9.1 vyúčtování dotace na pořízení protihlukových opatření (oken) dvou RD
na ul. Havlíčkova do konce května
9.2 Ing. Šiškovi do budoucna vypracovat
směrnici na vyhlašování soutěže
veřejných zakázek
9.3 Ing. Šiškovi v odůvodněných
případech projednat umístění místa
připojení elektřiny jednotlivých domů
na obecních pozemcích
10 ZMM navrhuje
10.1 zvlášť zapracování do inventur za
rok 2007 inventarizaci pozemků a IS
n

Poznámka k Usnesení č. 3/2007 ze ZMM
2.8.

Dotace: Muzejní spolek Modřice
100 000 Kč na činnost, Římskokatolická farnost Modřice 300 000 Kč
na statické zabezpečení kostela
s. Gotharda, TJ Sokol Modřice
130 000 Kč na vybudování umělého
osvětlení travnatého hřiště.
2.11 Jedná se o tyto vyhlášky: 2/2007
– o udržování čistoty veřejných
prostranství, č. 1/2007 o místních
poplatcích
2.14 Výpůjčka části pozemku č. 2131
o výměře 4 m2 je ve prospěch SÚS
JMK.
2.15 Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině
Mateřské školy Modřice – týká se
navýšení hodnoty budovy školy na
ul. Zahradní po provedené rekonstrukci (nástavbě)
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SÚS JMK – Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
ÚP – územní plán
SEA – proces strategického
posouzení vlivu záměru
na životní prostředí
DSO – Dobrovolný svazek obcí
TJ – tělovýchovná jednota
FV – finanční výbor
KV – kontrolní výbor
RD – rodinný dům
IS – inženýrské sítě
BVK a. s. – Brněnské vodovody
a kanalizace, akciová
společnost
SDK – Stavebně dopravní komise
KUPR – Komise územního plánovaní
a rozvoje
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Informace

Recitační soutěž na Základní škole v Modřicích
Školního kola recitační soutěže se dne
1. března 2007 zúčastnilo 29 žáků
1. i 2. stupně naší školy.

Mezi soutěžícími se objevily nové tváře, nechyběl však nikdo z těch, kteří nás úspěšně
reprezentovali v loňské okresní a poté i krajské soutěži.
Ty nejmenší, prvňáčky a druháčky, přišli podpořit také rodiče a kamarádi.
Žáci soutěžili v pěti kategoriích, dva nejlepší
soutěžící z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v oblastním kole soutěže
recitátorů v Ivančicích.

A jaké byly výsledky ?
Umístění žáků v jednotlivých kategoriích:
Nultá kategorie – žáci 1. ročníku:
1. Aneta Komínková
2. Nikola Komínková
3. Karel Brož
1. kategorie – žáci 2. a 3. ročníku:
1. Andrea Podskalská
2. Veronika Kotlánová
3. Jan Lorenc
2. kategorie – žáci 4. a 5. ročníku:
1. Tomáš Lorenc
2. Lucie Eibelová
3. Tereza Veselá
3. kategorie – žáci 6. a 7. ročníku:
1. Roman Opluštil
2. Aneta Drmolová
a Michaela Kučeříková
4. kategorie – žáci 8. a 9. ročníku:
1. Veronika Slavětínská
PaedDr. Jana Šenkýřová
učitelka 1. stupně ZŠ

Oblastní kolo recitační soutěže v Ivančicích
pro III. a IV. věkovou kategorii
V úterý 20. 3. 2007 pokračovala v Ivančicích recitační soutěž pro žáky II. stupně ZŠ
a analogické ročníky víceletých gymnázií.

za učitele připravující žáky k soutěži
Mgr. Alena Lukášová

Naši školu reprezentovali tito žáci:
Aneta Drmolová a Roman Opluštil v III.
věkové kategorii (6.–7. ročník) a Veronika
Slavětínská ve IV. věkové kategorii (8.–9.
ročník). Všichni předvedli skvělý výkon.

Oblastní kolo v recitační soutěži v Ivančicích
Oblastní kolo pro žáky 1. stupně základních škol okresu Brno-venkov uspořádalo
Středisko volného času v Ivančicích dne
19. března 2007. Sešlo se tu na osmdesát
žáků, kteří podali poměrně vyrovnaný výkon,
ale pouze žáci naší školy si odvezli ocenění
ve všech třech soutěžních kategoriích a dva
z nich postupují do krajské soutěže Dětská
scéna 2007, která se uskuteční 12. dubna
2007 v Brně. V kategorii žáků 1. ročníku
obsadila 1. místo Aneta Komínková,
postupuje do krajského kola.
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V kategorii žáků 2. a 3. ročníku obsadila
2. místo Veronika Kotlánová (2. roč.)
a rovněž postupuje do krajského kola.
Cenu poroty obdržela Andrea Podskalská (2. roč.)
V kategorii žáků 4. a 5. ročníku získala
Cenu poroty Lucie Eibelová (4. roč.).
Všem soutěžícím gratulujeme a přejeme řadu
úspěchů nejen v recitačních soutěžích.
PaedDr.. Jana Šenkýřová
učitelka 1. stupně ZŠ

Zpravodaj 4/2007

Nejvíce se porotě líbil recitační projev
Romana Opluštila, který získal 1. místo ve
své kategorii a postupuje do regionální přehlídky dětských recitátorů, která se uskuteční
13. 4. 2007 v Brně. Gratulujeme a přejeme
hodně úspěchu.

Společenská kronika
Významného kulatého výročí
se dožívají
Kvarda Miroslav
Nováková Helena
Ondráček Miroslav
Suský Antonín
Benešová Vlasta
Horňáková Milina
Kvardová Eliška
Pekařík Vladimír
Kubišová Vlasta

Zpravodaj 4/2007

Rozloučili jsme se …
Karpová Zdena
Foret Vladimír
Haluza Jaroslav
Samková Anděla
Vítáme do života …
Novák Daniel
Šikula Jan
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Dětská scéna 2007

Pouť do brněnské katedrály

Dne 20. 2. 2007 se v Ivančicích konala oblastní přehlídka dětského divadla pro Brno-venkov.
Na jevišti si zahrálo asi 50 dětí ve čtyřech divadelních představeních. Dramatický kroužek
ZŠ Modříce obdržel za nastudování divadelní hry Loupežnická historie hlavni cenu poroty
s postupem do regionálního kola. Naši Školu skvěle reprezentovali tito žáci:
Veronika Slavětínská
Barbora Podroužková
Tereza Konečná
Markéta Pánkova
Lucie Kotková
Jiří Tománek
Michaela Kučeříková
Aneta Drmolová
Roman Opluštil
Veronika Matochová a Marek Albrecht

alias Kruťas
alias Chytrák
alias Hadrář
alias Bakalář
alias Kůzle
v roli krále
v roli princezny Fňukajdy
v roli Chůvy
alias Pravítko
jako sluhové

Přejeme jim hodně úspěchů v regionálním kole.
Pozvánka na divadelní představení Loupežnická historie
Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, žáky i širokou veřejnost na divadelní představení
Loupežnická historie, které se uskuteční ve čtvrtek 12. 4. 2004 v 16 hod. v prostorách ZŠ
na ulici Benešova.
Mgr. Alena Lukášová
Dne 26. dubna 2007 od 16 do 18 hodin se koná na nám. Svobody očkování psů
proti vzteklině. S sebou si vezměte očkovací průkaz.

Pálení čarodějnic
V pondělí 30. dubna 2007
Začátek ve 20 hodin v areálu „Pod Kaštany“
• Hraje H’Band, Boins •
• Občerstvení •
• Vyhlášení miss čarodějnice •

V neděli, 18. 3. 2007 odpoledne prožilo
několik spoluobčanů našeho města pro
ně mimořádným způsobem. Na pozvání
brněnského biskupa, msg. Vojtěcha Cikrleho jsme se zúčastnili poutě Modřického
děkanství do sídla Brněnské diecéze, totiž
na brněnský Petrov. Pouť byla jednou z akcí
k oslavě dvoustého třicátého výročí trvání
této diecéze.
Neděle pro nás začala již obvyklým dopoledním setkáním v Modřickém kostele a po
obědě jsme se vypravili do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně. Tady nás v půl druhé
přivítal otec biskup a po jeho úvodním slově
začal celoodpolední pestrý program.
V úvodu se představily jednotlivé farnosti
Modřického děkanství. Za každou z nich
přednesl několik slov buď někdo z farníků,
nebo podobně, jako za naši farnost její duchovní správce. V tomto představení jsme se
dověděli často málo známá fakta z historie
našeho regionu, případně perličky ze života
v jednotlivých obcích tvořících naše děkanství či diecézi.
Víte například, že brněnská diecéze je jednou z největších v ČR? Že se rozkládá od
Telče na západě po Slavkov na východě
a od Žďáru nad Sázavou a Boskovic na
severu až po Znojmo a Břeclav na jihu?
Že ji tvoří 20 správních obvodů, zvaných
děkanství? A že to naše děkanství, Modřické, zahrnuje území na jihovýchodě Brna, od
Pozořic po Přísnotice a Medlov?
Myslím, že za připomenutí stojí i to, že v této
oblasti žilo a žije řada významných osobností, na které bychom měli být patřičně hrdi.
Řadu známých jmen jsme jistě slyšeli již ve

škole (např. zakladatel genetiky, J. G. Mendl, který své výzkumy konal v klášteře na
Starém Brně, nebo představitel českého
národního obrození, Josef Dobrovský, hudební skladatel Leoš Janáček a podobně),
ale je zde i řada dalších osobností, na které
bychom neměli zapomínat.
Vrcholem pouti pro nás zúčastněné byla
bezpochyby mše, sloužená brněnským
biskupem, spolu s duchovními správci všech
farností Modřického děkanství. A byli jsme
patřičně hrdí na to, že mezi nimi byl i náš
pan farář, otec František Hemala.
Po mši svaté bylo poutníkům umožněno prohlédnout si nejen katedrálu zevnitř i zvenčí,
mohli jsme vystoupit i na její věže a prohlédnout si město Brno i okolí z ptačí perspektivy.
Zamávali jsme v dálce i dominantě Modřic,
našemu kostelu sv. Gotharda. Volný vstup byl
i do klenotnice a krypty a do dalších budov
biskupství na Petrově. Pro nás z Modřic pak
dalším důvodem k hrdosti bylo zjištění, že
snad nejstarším exponátem v nově otevřené
expozici muzea sakrálního umění na Petrově
1 jsou dvě vzácné sochy, zapůjčené z našeho kostela. Jde o sochu Krista a sv. Petra,
obě pocházející z období před rokem
1482. Samostatný program byl připraven
i pro děti. A dalo by se pokračovat.
Myslím, že pro účastníky to bylo hezky strávené odpoledne. A závěrem mi dovolte splnit prosbu otce biskupa, vyslovenou v závěru
mše. Dovolte mi touto cestou předat nejen
věřícím, ale všem občanům našeho města
pozdravy otce biskupa a jeho přání, aby
se v našem kraji žilo všem lidem dobře a ve
prospěch nás všech.
Mar.

Pořádá Město Modřice a myslivci
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O odpadech už po několikáté
7.
Přichází jaro a s ním období „domácích“
a „zahradních“ úklidů a opět řešíme dilema
kam s různými odpady.
Proto znovu připomínám co kam patří:
Kontejnery na papír
Noviny, časopisy, kancelářský papír, knihy,
reklamní letáky, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly
Kontejnery na sklo
Čisté bílé a barevné sklo, veškeré obalové
sklo, skleněné nádoby, skleněné střepy,
tabulové sklo
Sběr PET láhví
Pet láhve od nápojů, je možno vkládat
i plastové láhve například od jogurtových
nápojů či od jogurtů, obaly od šamponů,
aviváže apod.
U všeho je potřeba zmenšit objem a rozměr,
kontejnery už jsou nějakou dobu rozmístěny
a již jsme všichni zjistili, jak velké kusy lze do
kontejnerů odkládat. Je to trochu námaha,
ale čisté Modřice za to snad stojí.

Kontejnery na textil
Oděvy, bytový textil (záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy, deky) – vše čisté!
A co je větší a nevejde se do kontejnerů
a nebo tam nepatří? Vše se může odvézt na
sběrový dvůr. Občané Modřic můžou uklá-
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dat do 50 kg zdarma (obsluha sběrného
dvora může požadovat prokázání bydliště
v Modřicích). Zde se dá ukládat také bioodpad, stavební suť, nerozmontované spotřebiče – televize, rádia, ledničky, sporáky,
pračky apod.

papír, plast, sklo bílé i barevné
ul. Poděbradova ( u kontejneru na
textil): plast

8.
9.
10.
11.
12.
13.

ul. U Hřiště: plast, sklo bílé i barevné
ul. Brněnská (restaurace u Trávníčků): plast, papír, sklo bílé i barevné
ul. Hybešova (u kadeřnictví): papír,
plast, sklo bílé i barevné
ul. Husova ( u bytového domu 599):
papír, plast, sklo bílé i barevné
ul. Husova ( mezi domy 553 a 557):
plast, sklo bílé i barevné
roh ul. Sadové a Spojovací
(u reklamního válce): plast, sklo bílé
i barevné

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Dotaz k separaci odpadu
Pokud nastanou s obsluhou komplikace
(víme, že nějaké zpočátku byly) je možné
okamžitě volat na Městský úřad Modřice 547 243 391 nebo místostarostce
724 767 000.
Provoz sběrného dvora – tel: 724 928 126
Po–Pá
9.30–17.00
So
8.00–12.00
Vykupují se kovy podle aktuálního ceníku
uveřejněného ve sběrném dvoře.
Separační místa:
1. nám. Svobody ( u samoobsluhy ):
papír, plast, sklo bílé i barevné
2. nám. Svobody ( dolní část náměstí):
plast, sklo barevné
3. ul. Krakovská a Prusinovského
(u Kapličky): plast, sklo bílé i barevné
4. ul. Za Humny (u bytového domu č.
760): papír, plast, sklo barevné
5. ul. K Náhonu: papír, plast, sklo bílé
i barevné
6. ul. Poděbradova ( u HN motor):

Zpravodaj 4/2007

Poměrně častým a dost objemným odpadem jsou menší měkké plastové láhve od
jogurtových a podobných nápojů, s označením „CZ 08 ES“ v oválu. Bylo by užitečné
zveřejnit, jak mají být likvidovány – děkuji – ČeV
Plastové láhve například od jogurtových nápojů či od jogurtů je možné ukládat. do kontejnerů na plastové láhve. Do nich neparří polystyren, PVC, plasty z aut, kusy plastových oken,
igelity. Toto vše je možné odevzdat do kontejneru na směsný plast na sběrném dvoře. (SITA
CZ, a.s. + HCH)

Ještě k separaci odpadu
Velice jsem ocenil zveřejnění pravidel o třídění odpadu ve Zpravodaji 1/2007, především názorné vysvětlení, že do kontejneru k PET lahvím patří i nápojové obaly C/PAP.
Předpokládám, že určitě někde na internetu existuje souhrnný, všeobecně srozumitelný seznam druhů odpadů spolu s návodem, kam s nimi. Bylo by možné u odborné firmy
zjistit a zveřejnit adresu příslušných internetových stránek? - děkuji -. ČeV
Každý odpad je třeba sbírat zvlášť. Co se týká PET a C/PAP, je to na rozhodnutí města, jestli
vůbec má zájem o sběr nápojových katronů – Modřice zatím tyto karony nesbírají. Pokud už
v kontejneru jsou – odběratelská firma je vytřídí.
Internetová adresa a další informace o třídění odpadů lze najít např. na www.jaktridit.cz.
Zde získané informace je potřeba aplikovat na systém zavedený v Modřicích. (SITA CZ, a.s.
+ HCH)

Zpravodaj 4/2007
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Zahrádkáři informují
Jarní vánku zvedni mě
pohoupej mě na klíně!
Předhoníme v letu ptáky,
vyletíme nad oblaky.
Jaro je v plném proudu a naše zahrádky
a zahrady jsou již většinou v plné parádě.
Rozkvétají keře, stromy i květiny. Zahrádkáří
i sadaři mají plné ruce práce.
Půjdete-li po Komenské ulici, uvidíte v předzahrádkách upravené keříky hortenzií. Hortenzie – vznešené šlechtické jméno, ale také
jméno nadýchaných keříků, které ještě dnes
zdobí mnohé naše předzahradky. V Modřících je umějí pěstovat, dnes již sice méně
než v minulých letech. Dříve kvetly skoro na
každé zahrádce.
Hortenzie dobře snášejí světlé a chladné
stanoviště. Často se pěstují i v nádobách.
Přes léto se doporučuje přemístit je mimo
dosah přímých slunečních paprsků. V době
vegetačního klidu je přezimujeme v místnostech s nízkou teplotou okolo 7 °C – hrnkové. Protože jde o rostliny opadavé, mohou
přezimovat i v zahrádkách. Pokud dojde
k namrznutí, rostliny seřízneme téměř u země
– obrostou, ale pokvetou až v následujícím
roce.
Hortenzie krášlí evropské zahrady svými
kouzelnými květy již přes 200 let. Její původ
najdeme v Číně, odkud ji jako první v roce
1790 přivezl do Evropy francouzký botanik
T. Commerson a pojmenoval ji po své přítelkyni Hortenzii Barté.
Jako součást květinových vazeb je hortenzie
velmi univerzální. Hortenzii je možné použít
jak samostatně v jednodruhové kytici, tak
i ve smíšeném aranžmá.
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Modřice a svátek sv. Gotharda

Jako řezaná květina se začala používat
teprve nedávno. Ještě na počátku 20. století
se pěstovala výhradně jako skleníková rostlina. Během let se z ní však stala oblíbená
zahradní květina vhodná i k řezu.
Hortenzie velkolistá se pěstuje v odstínech
od bílé přes růžovou, červenou, nachovou,
modrou až po fialovou. Hortenzie dokáží
zdobit zahradu velmi dlouho. Období květu
spadá do léta, ale i potom jsou neplodné
květy velmi dekorativní. Drží dobře tvar a někdy i barvu, takže se často používají i do
suchých aranžmá.
Barvu hortenzií můžeme ovlivnit vhodným
hnojením. Přidáme-li do půdy látky zvyšující
kyselost, květy budou modřejší, v neutrální
půdě naopak zrůžoví. Barva každého kultivaru se mění jen v určité škále. U bílých květů
se mohou objevit jen růžové či modré stíny,
růžové kvetoucí rostliny lze však změnit až
na světle modré. Pro modré hortenzie se používá dvousložkové hnojivo „Floria“. Jedna
složka zajišťuje nezbytné živiny, druhá obsahuje síran hlinito-amonný, který podporuje
modré vybarvení květů hortenzii. Pozor však
na vápník rozpuštěný v tvrdé vodě – neutralizuje kyselost půdy a tím posouvá barvu
květů zpět k růžové.
Když jsme před několika léty byli na zahrádkářské výstavě Floriade v Holansku, viděli
jsme nepřebernou škálu barev velkokvětých
hortenzií. V modřických předzahrádkách
kvetou většinou v růžových odstínech – ale
i za to patři dík všem, kteří je pěstuji. Nechcete je také pěstovat?

Podobně jako my, i naši předkové si občas
rádi oddechli od každodenní rutiny a starostí. Jednou z příležitostí k tomu byly slavnosti
celé obce či města. Ty byly spojovány se
svátky osob, jimž byly zasvěceny nejvýznačnější církevní stavby obce, obvykle hlavní
kostel. V tento den obec slavila hody a tento
svátek především na jižní Moravě přetrval i
do současnosti.
Všichni Modřičtí občané vědí, že hody
v našem městě jsou na podzim, o svátku sv.
Václava, ačkoliv hlavní farní kostel je zasvěcen sv. Gothardovi. Snad jedním z důvodů
by mohlo být to, že svatému Václavovi je
zasvěcena kaple na náměstí před Modřickou radnicí. A o patronu Českého království
a významné postavě našich celonárodních
dějin víme určitě více, než o světci jménem
Gothard.

Proto se skupina občanů Modřic rozhodla
o tomto člověku, který je v našem městě
připomínán naší nejvýznamnější stavební
památkou, dovědět něco více. Modřický
pan farář nám objasnil, že sv. Gothard byl
benediktýnský mnich, jehož svátek je připomínán v květnových dnech.
Dovolujeme si tedy pozvat všechny zvídavé
Modřické občany na svátek sv. Gotharda
do farního kostela, resp. do areálu fary,
a to v sobotu, 5. 5. 2007 na sváteční
posezení, kde bychom se mohli společně
dovědět více.
Bližší informace budou na plakátech na budově fary a na jiných obvyklých místech.

čas
1430

program
• mše svatá (zpívat bude Svatomichalská gregoriánská
schola z Brna)
30
15
• přednáška o historii a současnosti Gregoriánského
chorálu
• přednáška o benediktýnovi, sv. Gothardovi
1600
• prohlídka kostela sv. Gotharda s výkladem
• výstava z poutí Modřických farníků, případně z letních
táborů
• posezení u občerstvení (káva apod.), volná zábava
příp. s kytarou a pravděpodobně opékání (a následná
konzumace) selete
Pozn.: při zájmu možno prohlídku kostela s výkladem opakovat.

Mar.

místo
kostel sv. Gotharda
kostel sv. Gotharda

kostel sv. Gotharda
Modřická fara

Přeji hezký den

TOJA
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Předpokládaný program odpoledne (čas je orientační)
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Městská knihovna v Modřících
Podrobnější informace o knihovně a knihách získají zájemci na www.volny.cz/mkmodrice.
Půjčovní doba:

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

9–12
9–12
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

Výběr z novinek
PRO DĚTI
CARMAN: Elyonova země. kniha 3.
Desáté město
Fantasy příběh o boji dobra se zlem
COLEMAN: Biblické příběhy
Nezvyklou formou vyprávěné příběhy
o tom, co prožili hrdinové Starého zákona
COX: Leonardo dá Vinci a jeho supermozek
Fantastická fakta a úžasné příběhy z Itálie
v 15. stol.
CHVOJKA: Dobrodružství Poldy a Oldy
Komiksové příběhy z Časopisu Ctyřlístek
o skřítku Poldovi
JUNKEEMANN: Gladiátoři
Kniha o životě gladiátorů a jejich zápasech
v arénách starověkého Říma
KIMPTONOVA: Eliška a ztracený poník,
Eliška má tajný plán, Eliška a statečný princ,
Eliška a toulavá Hvězdička
Dobrodružné příběhy o princezně Elišce
a jejím poníkovi Hvězdičce
STINE: Pozor na to, co si přeješ …, Duch
z opuštěného domu
Strašidelné příběhy
WILSONOVÁ: Lola Rose
Příběh o tom , co prožila Jáni po útěku od
krutého otce
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PRO ŽENY
BEVERLEY: Smluvený sňatek
Historická romance z Anglie na začátku
19. stol.
CALMEL: Lady pirát. 2. Zahrada stínů
Druhý příběh pirátky Mary Readové
CARTLAND: Láska na vlnách
Historická romance z konce 19. století
CORDONNIER: VČŽ v růžích
Historická romance z Anglie po vpádu
Normanů v 11. stol.
HOFMANOVÁ: Láska není minulost
Příběh o ženě, které její dcera připraví mnohá trápení, ale nakonec jí přinese i štěstí
a lásku
JEFFRIES: Noc s princem, Princova milenka, V princově loži
Historické romance z Anglie na začátku
19. stol. o levoboěcích následníka anglického trůnu
KUNDERA: Nesnesitelná lehkost bytí
Milostný příběh odehrávající se během
„Pražského jara“
LANCZOVÁ: Pár minut lásky, Střípky mých
lásek
Dívčí příběhy o trampotách s láskou
MIKA: Příkopy
Knižní zpracování tel. povídkového seriálu
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Ó TUAIRISC: L‘Attaque : román z irských
dějin
Historický román o jedné epizodě z bojů
Irů proti Anglii v r. 1798
ROBERTSOVÁ: Červená lilie
Třetí pokračování příběhu o soužití tří zen
na bývalém Harperove panství
STEEL: Muži na ženění
Příběh tří mužů po čtyřicítce, kteří najdou
své životní lásky
STEEL: Přístav bezpečí
Příběh malé Pip a její matky, které najdou
svůj přístav bezpečí u malíře Matta
PRO MUŽE
DOYLE: Studie v šarlatové
Detektivní příběh ve dvojjazyčné úpravě
FRANCIS: Hra na fanty, Kouřová clona
Detektivní příběhy z dostihového prostředí
HARRISOVÁ: Gentlemani a hráči
Román o pomstě, která obrátí vzhůru
nohama život na chlapecké soukromé škole
HASSEL: Druzi ve smrti
Pokračování autorova autobiografického
příběhu z východní fronty
CHESTERTON: Znamení zlomeného meče
a jiné příběhy otce Browna
Detektivní povídky v anglicko-české verzi
JUNKOVÁ: Jak umírají rusalky
Tři detektivní novely
PETERSOVÁ: Panna v ledu : šestý případ
bratra Cadfaela
Detektivní příběh z Anglie r. 1139
SVĚRÁK: Vratné lahve : literární filmový
scénář
Tragikomický příběh zralého muže. který
nechce do důchodu ani pracovního ani
milostného
URIS: Exodus
Román o boji Židů z let 1946–1948
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o právo na důstojnou existenci a postupný
vznik státu Iz
VONDRUŠKA: Strážce boleslavského
mystéria: hříšní lidé Království českého
Osmý historický detektivní román ze
13. stol.
PRO POUČENÍ
BAUER: Milostné aféry minulých staletí
Milostné příběhy z českých i světových
dějin
BÍLEK: Brněnské kostely
32 brněnských kostelů ve 230 fotografiích
FERTEKOVA: Péče o celé tělo aneb kosmetika bez pověr a iluzí
Základy péče o pleť v průběhu roku
JARKOVSKÁ: Cvičení na velkém míči
Zásobník 95 cvičení pro správné držení
těla a pro posilování problémových partií
KURAS: Evropa snů a skutečností
Zamyšlení nad současností i budoucností
Evropy.
MELVIN: -ismy : jak chápat architekturu
Základní informace z dějin architektury
Na kole křížem krážem po Moravě a Slezsku
Průvodce po 33 cyklisticky nejzajímavějších
regionech
PLHÁKOVÁ: Učebnice obecné psychologie RUSS-MOHL: Žurnalistika
Komplexní průvodce praktickou žurnalistikou Záda už mě nebolí
Uvolňovací, protahovací a posilovači cvičení a cvičební programy
n
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Informace

Informace

Zpráva o bezpečnostní situaci

Jak jsme nocovali v knihovně
(30. 3.--31. 3. 2007)
Už sedm let je vyvrcholením Března – měsíce
internetu vzpomínka na velkého pohádkáře
Noc s Andersenem. Letos tato akce proběhla v noci z pátku 30. března na sobotu
31. březn; na více
než 550 spacích
místech v česku,
Polsku a dokonce
i Slovinsku.
Ke spáčům se už podruhé přidaly i děti
z Modříc. Tentokrát
dostaly
pozvání
z knihovny v Mokré-Horákově, a tak se 6 „druháků“ v doprovodu rodičů dostavilo ke knihovně v Modřících
a odtud společně odjelo za dobrodružstvím
do Mokré. Nedočkavost byla tak veliká,
že děti do Mokré dorazily už hodinu před
začátkem akce a měly tak možnost dobře se
seznámit s pěknou
novou knihovnou
i s novými kamarády, kteří postupně
přicházejí.
V 7 hodin večer se
knihovna přeměnila
ve středověký hrad
a služebníci královny knihy středověkých kostýmech zahájili slavnost pasování
chlapců na rytíře a dívek na dvorní dámy
královny knihy. Vyvrcholením slavnosti byl
rytířský turnaj. Rytíři nejen bojovali, ale také
dětem ukázali, z čeho se skládala výstroj
a výzbroj středověkých rytířů. Po hostině
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a tanci si účastníci poslechli pohádku a pokusili se nakreslit pohádkové postavičky. Po
skončení slavnosti se společnost rozešla
do svých domovů a v knihovně zůstalo jen
10 nocležníků, před
nimiž stál důležitý
úkol – osvobodit ze
zakletí pohádkovou
zemi a vyzvednout
poklad
čaroděje
Kryšpína. Soutěžící
museli
zvládnutí
spoustu
úkolů,
v nichž si vyzkoušeli
svoje znalosti pohádek, šikovnost, obratno:
hmat a sluch. Odměnou za vyluštění obrázkové křížovky a složení kouzelného zaklínadla poklad. To už odbila půlnoc a byl čas
na přípravu ke spánku a filmové pohádky
Čert a Káča Hrnečku vař. Po uložení mezi
regály si děti ještě
hodně
dlouho
špitaly a postupně
usínaly.
A ráno? Ani v 8
hodin se nikomu
nechtělo
vstávat.
Rodiče však už
čekali a bylo nutné
rychle nasnídat, vzít
si na památku drobné dárky od děti z Mokré a odcestovat domů. Knihovna pomalu
utichla, aby za rok opět přivítala nové malé
nocležníky.

M. Kubíková
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Ze zprávy o bezpečnostní situaci v městě
Modřice za rok 2006 Obvodního oddělení
RAJHRAD Policie České republiky vyjímáme:
„Na území města Modřice bylo spácháno
za rok 2006 322 trestných činů, z toho
83 známých pachatelů, přestupků bylo
spácháno 399, z toho 230 známých pachatelů. Velký podíl na trestné činnosti má území
Olympie (141 trestných činů, 202 přestupků),
poměrně malý podíl průmyslová zóna CTP
(10 trestných činů, 3 přestupky).“

Jak zlepšit spolupráci s PČR? Všímejme si
pohybu cizích osob ve městě a podezřelých
skutečností, které by mohly vést ke snížení
výskytu trestné činnosti ve městě a ke zvýšení
objasněnosti trestných činů a přestupků.
Neobávejme se kontaktovat Policii ČR, Obvodní oddělení Rajhrad, tel.: 547 232 193,
547 232 194 nebo volejme 158!

Ing. Hana Chybíková

Prevence kriminality v Modřicích
Dne 30. 4. 2007 bude přistaveno na náměstí Svobody před radnicí v době
od 9.30 do 17.00 „Mobilní informační centrum prevence kriminality“ (MOBIDIK)
s osádkou z Poradenského centra Městské policie Brno.

Zahájení turistické sezóny
a zahájení sezóny na cyklostezce Brno – Vídeň
Mažoretky z Pohořelic, Novovesská štístka, Sweat Devels a další z DDM Pohořelice, cimbálová muzika Travnica, módní přehlídka odborného učiliště ze Cvrčovic, Kdo z koho (kejklířská
show), od 17 hodin PETR BENDE & band, večerní zábava, ohňostroj, celo
obec:
termín:
místo konání:
pořadatel:

Pasohlávky
5. 5. 2007
náměstíčko v ATC Merkur Pasohlávky
Obec Pasohlávky, TIC Pasohlávky, tel., fax: 519 427 624,
info @pasohlavky.cz, www.pasohlavky.cz
Město Modřice děkuje všem sponzorům
za dary poskytnuté do tomboly na Muzikantský ples.
Myslivecké sdružení Modřice děkuje všem sponzorům
za dary poskytnuté do tomboly na myslivecký ples.
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Inzerce

Inzerce
Restaurace McDonald’s Olympia
PŘIJME ZAMĚSTNANCE

na plný a zkrácený úvazek i na brigádu. Směny vhodné pro studenty i matky s dětmi.

Cukrářství Čermák
Dobrovského 339
664 42 Modřice
Tel.: 547 243 592
Vykupujeme loupané vlašské ořechy, cena 80 Kč/kg.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese:
Olympia centrum, U Dálnice 777, Brno
nebo na tel. čísle 547 216 825.
Hledáte rozmanitou práci, která Vás bude bavit?
Práci s přizpůsobivou pracovní dobou, slevou na jídlo
a partou příjemných lidí? Zavolejte nám!
Je tisíc jobů, ale jen jeden u McDonald’s!

!!! POZOR OD 1. 4. 2006 NOVÝ E-OBCHOD V MODŘICÍCH !!!

i’m lovin’ it

Firma BÖLLHOFF s.r.o. hledá
pracovníka/ci do skladového hospodářství brněnské strojírenské firmy se sídlem
v Modřicích. Práce na ŽL nebo dohodou – cca 4 hod. týdně, nejlépe Modřice a okolí.
Vhodné i pro částečný ZPP nebo důchodce.
Bližší informace – p. Baránek, tel. 606 625 113.

Prodám zahradu v dobrém stavu (cca 450 m2)
(zeleninové záhony, jahodiště, travnatá plocha, stromy, okrasné keře)
Na pozemku je podsklepená chata a funkční studna. Informace: 777 718 577

IT řešení přímo pro Vás
> PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
> Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
> Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
> Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
> Síťová řešení, návrhy, realizace, certifikace
Kontakt: 4IT.cz, Brněnská 442, Modříce
GSM: 603 254 455, 739 034 500
Email: info@4it.cz, www.4it.cz

AUTOSERVIS V MODŘICÍCH
přijme do HPP automechaniky, autoelektrikáře, klempíře.
Bližší info: tel.: 602 737 595

Moravskoslezské drůbežářské závody PROMT a.s. v Modřicích oznamují občanům, že
od 1. března otevřely novou podnikovou prodejnu, kde nabízí za velmi výhodné ceny
mražené drůbeží výrobky a drůbeží uzeniny.
Otevřeno je denně pondělí až pátek od 7.30–11.30 hodin a od 12.30 do 16:00 hodin.

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti a komunálního odpadu.

Tel.: 544 529 293

Tel.: 602 737 595
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