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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 27/2009

z 27. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané dne 12. 
ledna 2009 v 16 hodin v zasedací 
síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konsta-
tuje, že RMM je plně usnášení-
schopná (v počtu 5, jmenovitě viz              
prezenční listina)

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou

RMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 27. jednání RMM

RMM schvaluje navržený program 
27. schůze RMM  

Bod 1 – Kontrola aktuálních úkolů
Usnesení 27.1: RMM bere na vědomí 

plnění úkolů uložených na před-
chozích jednáních RMM. RMM 
ukládá neuvolněnému místosta-
rostovi zaměřit se na plnění stano-
vených úkolů uložených KŽP 

Bod 2 – Rozpracování úkolů z pro-
sincového zasedání  ZMM

Usnesení 27.2.1: RMM pověřuje 
místostarostku Ing. Chybíkovou 
vypracováním zprávy o vyhodno-
cení účinnosti OZV č. 1/2008 do 
březnového ZMM 

Usnesení 27.2.2: RMM ukládá 
místostarostce Ing. Chybíkové 
dokončit přípravu smlouvy s MČ 
Brno – Chrlice o zabezpečení PO 
města Modřice 

Usnesení 27.2.3: RMM pověřuje 
místostarstku a starostu projedná-
ním otázky převodu podchodů s 

dotčenými orgány 
Usnesení 27.2.4: RMM bere na vědomí 

rozpracování úkolů uložených na 
prosincovém zasedání ZMM    

Bod 3 - Projednání rozpočtového opat-
ření č. 05/2008

Usnesení 27.3.:  RMM bere na vědo-
mí zprávu starosty o provedeném 
rozpočtovém opatření č. 05/2008 a 
předkládá jej na schválení na březno-
vé jednání ZMM

Bod 4 – Projednání důležitých smluv 
a faktur

Usnesení 27.4.1: RMM schvaluje vzá-
jemné započtení závazků a pohledá-
vek mezi městem Modřice a firmou 
Hitl s. r. o. za výměnu rozmetadla 
posypových materiálů ve výši zá-
vazku města 72.064,- Kč včetně DPH 
19%. Částka bude čerpána z oddělení 
paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a 
veřejnou zeleň  

Usnesení 27.4.2: RMM bere na vědomí 
žádost o náhradu  škody na majetku 
manželů Ptáčkových a požaduje 
pro úhradu faktury č. 200842 doložit 
soupis provedených prací

Usnesení 27.4.3: RMM schvaluje přílohy 
č. 3 a 4 smlouvy mezi městem Modři-
ce a firmou EKOKOM, a. s. o sazbách 
odměn a bonusových složek odměn 
pro město Modřice 

Usnesení 27.4.4: RMM schvaluje doda-
tek č. 2 ke smlouvě č. j. S-5503/03/SB 
mezi městem Modřice a firmou ASPI, 
a. s. na rozšíření obsahu databáze 
ASPI. Částka bude čerpána z oddě-

lení paragrafu 6171 – činnost místní 
správy

Usnesení 27.4.5: RMM schvaluje licenč-
ní smlouvu mezi městem Modřice a 
firmou OSA – Ochranný svaz autor-
ský pro práva k dílům hudebním, o. 
s., o veřejném provozování hudeb-
ních děl při komorním koncertu dne 
10.12.2008 ve výši 233,- Kč včetně 
DPH 

Usnesení 27.4.6: RMM schvaluje 
smlouvu o vystoupení č. 37/08 
mezi městem Modřice a agenturou 
UA Pierot – Helena  Beránková, na 
pořad „Kočka Linda, poklad rodiny“ 
za částku 2.800,- Kč

Usnesení 27.4.7: RMM schvaluje 
smlouvu na rok 2009 mezi městem 
Modřice a firmou NEXOS X – smluv-
ní partner Intergramu pro práva užít 
veřejné záznamy výkonných umělců 
pro rozhlasové vysílání města 

Bod 5 – Projednání podnikatelských 
aktivit

Usnesení 27.5.1: RMM souhlasí s před-
loženou PD pro změnu stavby před 
jejím dokončením pro firmu KOVO-
PLAZMA, s. r. o. na ul. Brněnské p. 
č. 1132/10, 1132/11, 1132/12 a 1137/3 

Usnesení 27.5.2: RMM souhlasí s 
předloženou PD „Oprava a přístavba 
areálu firmy IDEA nábytek – Modři-
ce“ pro firmu IDEA nábytek, spol. s 
r. o.   

Bod 6 – Zprávy z činností komisí 
rady, městské policie a muzejního 
spolku

Usnesení 27.6.1.1: RMM bere na vědo-
mí přehled činnosti MP za prosinec 
2008

Usnesení 27.6.1.2: RMM schvaluje 

podmínky na výběrové řízení na 
přijetí strážníka MP od 1.3.2009 s 
nástupem na školící kurz 1.4.2009 

Usnesení 27.6.2: RMM bere na vědo-
mí zápis č. 019 ze dne 12.11.2008 a 
zápis č. 020 ze dne 10.12.2008

Usnesení 27.6.3: RMM bere na vě-
domí zápis ze zasedání KV ze dne 
25.11.2008 

Usnesení 27.6.4: RMM bere na 
vědomí zápis z jednání Muzejního 
spolku ze dne 15.12.2008

Bod 7 – Různé,  diskuse
Usnesení 27.7.1: RMM schvaluje na-

bídku firmy Stavoprojekta, spol. s 
r. o. na zhotovení PD pro  stavební 
povolení a zadání veřejné zakázky 
na „Opravu a modernizaci BD Za 
Humny 760-770, Modřice“ v ceně 
97.461,- Kč včetně 19% DPH 

Usnesení 27.7.2: RMM schvaluje 
výroční zprávu města Modřice za 
rok 2008 o poskytování informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svo-
bodném přístupu k informacím

Usnesení 27.7.3: RMM schvaluje zprá-
vu o hodnocení činnosti městské 
knihovny Modřice za rok 2008

Usnesení 27.7.4: RMM bere na vědo-
mí zprávu o příjmech a výdajích 
na distribuci městského zpravoda-
je v roce 2008 

Usnesení 27.7.5: RMM povoluje koná-
ní mysliveckého plesu a tomboly 
myslivecké organizace ČMMJ 
Brno-jih dne 24.1.2009

Usnesení 27.7.6: RMM povoluje 
konání tomboly zahrádkářskému 
spolku Modřice při pořádání za-
hrádkářského plesu dne 21.2.2009

Usnesení 27.7.7: RMM povoluje 
konání tomboly Římskokatolické 
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farnosti Modřice při pořádání 
Farního plesu dne 23.1.2009

Usnesení 27.7.8: RMM schvaluje 
uvolnění částky 10.000,- Kč na 
zajištění darů do tomboly na 
Městský ples dne 7.2.2009 

Usnesení 27.7.9: RMM schvaluje 
odměnu p. Stanislavu Pejclovi za 
zajištění ozvučení akce  Rallye 
Show Modřice dne 6.12.2008

Usnesení 27.7.10.1: RMM bere na 
vědomí zprávu o činnosti ve sdru-
žení Vírský oblastní vodovod

Usnesení 27.7.10.2: RMM bere na 
vědomí zprávu o obsazení funkce 
výkonného ředitele VOV po 
15.3.2009 a pověřuje mandátem 
uvolněnou místostarostku Ing. 
Chybíkovou k jednání směřující k 
výběru nejvhodnějšího kandidáta  

Usnesení 27.7.11: RMM bere na 
vědomí výluku železniční tratě na 
katastru města Modřice v 3. týdnu 
roku 2009 dne 17.1.2009 

Usnesení 27.7.12: RMM bere na 
vědomí postup při výběru doda-
vatele na dodávku vozidla pro 
potřeby MP Modřice

Usnesení 27.7.13: RMM neschvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku 
Svazu neslyšících a nedoslýcha-
vých v ČR, Brno-venkov v roce 
2009 a vyzývá organizaci k podání 
žádosti o finanční příspěvek pro 
rok 2010 nejpozději 30.10.2009

Usnesení 26.7.14: RMM pověřuje 
neuvolněného místostarostu Do-
lečka zahájením jednání o odkou-
pení pozemků pro vybudování 
vodní plochy dle ÚP a svoláním 
schůzky s projekční kanceláří Ing. 
Barták + Ing. Doležal  

Usnesení 26.7.15: RMM pověřuje ne-

uvolněného místostarostu Dolečka 
účastí na projednání vytyčení hra-
nice pozemku p. č. 1438/16 v terénu 
dne 15.1.2009 

Usnesení 27.7.16: RMM schvaluje pub-
likování usnesení RMM v městském 
zpravodaji formou  komentáře k 
důležitým projednávaným bodům s 
odkazem na přesné znění usnesení 
na internetových stránkách města a 
na asistentku starosty    

Usnesení 27.7.17: RMM schvaluje jako 
řešení VO na ul. Střední vyvedení 1 
ks osvětlovacího stožáru do zatáčky 
u domu manželů Vonkových  

Usnesení 27.7.18: RMM bere na vědo-
mí informaci o termínu podání ozná-
mení ke střetu zájmů za rok 2008

Usnesení 27.7.19: RMM schvaluje re-
prezentační fond starosty města pro 
rok 2009 ve výši 15.000,- Kč. Částka 
je zahrnuta v oddělení paragrafu 
6112 – zastupitelstvo obce  

Usnesení 27.6.20: RMM pověřuje ne-
uvolněného místostarostu Dolečka 
přípravou podkladů pro zřízení 
společnosti na zajištění výstavby a 
provozování víceúčelové haly

na 11. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Modřice, které se koná 
V PONDĚLÍ DNE 16. BŘEZNA 2009
V 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí 
Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních tabulích 
a na internetových stránkách města Modřice. 

POZVÁNKA

Město Modřice – Městský úřad Modřice

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

Starosta města Modřice
vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo

strážníka Městské policie Modřice
s typem pracovního poměru: doba neurčitá

s místem výkonu práce: katastr města Modřice

Charakteristika pozice:
Kontroluje dodržování pořádku v katastru města, řeší nezákonné situace dle platných právních před-
pisů. Plní úkoly, které mu uloží starosta, místostarosta, pověřený strážník a vedoucí odborů Městského 
úřadu. Plní ostatní úkoly strážníka v rozsahu platného zákona o obecní policii a obecně závazné vy-
hlášky města Modřice o Městské policii Modřice, včetně řešení přestupků. Spolupracuje s Policií ČR v 
rozsahu stanoveném pověřeným strážníkem. Spolupracuje při řešení opatření stanovených Stavebně 
dopravní komisí dle pokynů uvolněného místostarosty. Spolupracuje v oblasti ochrany životního pro-
středí se zaměřením na fyzickou kontrolu znečišťování katastru města Modřice. Plní jiné úkoly uložené 
mu jinými orgány města (roznáška dokumentů vyhotovených orgány města občanům Modřice apod.); 
v této oblasti dbá i pokynů vedoucích odborů Městského úřadu Modřice.
Pracovní poměr:
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou 6ti měsíců s 3měsíční zkušební dobou. V této době 
absolvujete povinnou praxi a základní kurz za účelem získání „Osvědčení o splnění stanovených odbor-
ných předpokladů“ dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Po získání osvědčení základního kurzu 
bude pracovní poměr změněn na dobu neurčitou.
Platové zařazení:
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě.
Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe (3-6 měsíců) pobírá strážník – čekatel nástupní 
plat odpovídající 5. platové třídě a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů, tj. od 
9.920,- Kč do 14.960,- Kč a zvláštní rizikový příplatek 2.000,- Kč.

RMM
KŽP
ZMM
MČ
PO
PD
MP
KV
BD
ČMMJ

VOV
ÚP
VO

Rada města Modřice
komise životního prostředí
Zastupitelstvo města Modřice
městská část
požární ochrana
projektová dokumentace
městská policie
kontrolní výbor
bytový dům
Českomoravská myslivecká 
jednota
Vírský oblastní vodovod
územní plán
veřejné osvětlení
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Po zařazení do přímého výkonu služby pobírá strážník plat odpovídající 7. platové třídě a podle za-
počitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů, tj. od 11.660,- Kč do 17.540,- Kč a zvláštní rizikový 
příplatek 2.000,- Kč. V souladu se zákoníkem práce dále poskytujeme příplatek za práci 
v noci, v sobotu a neděli, ve svátek, příplatek za práci přesčas a odměny za mimořádné pracovní 
úkoly.
Předpoklady pro funkci dle §4 zákona č. 553/1991 Sb.: 
Strážníkem MP Modřice může být občan ČR, který je bezúhonný, spolehlivý, je starší 21 let,
 je  zdravotně způsobilý, dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou a má osvědčení o 
splnění stanovených odborných předpokladů.

Všeobecné požadavky:
•	 zdravotní	stav	odpovídající	náročnosti	práce	strážníka,
•	 střední	vzdělání	s	maturitní	zkouškou,
•	 řidičský	průkaz	alespoň	skupiny	B,
•	 znalost	práce	na	PC,
•	 fyzická	zdatnost,
•	 trvalé	(přechodné)	bydliště	v	Modřicích	–	s	ohledem	na	požadovanou
 dosažitelnost, výhodou,
•	 duševní	způsobilost,
•	 pasivní	znalost	alespoň	jednoho	světového	jazyka,	výhodou

.

INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

Výběrové řízení na místo strážníka obsahuje osobní pohovor na Městském úřadě Modřice a fyzické 
testy.
Jako první absolvují uchazeči testy fyzické způsobilosti k výkonu práce strážníka na školském od-
boru MP Brno. Termín testů je stanoven na úterý 17.2.2009 od 15:00 hodin v budově Městské policie 
Brno – školský odbor, Milady Horákové 327/18, 602 00  BRNO. Zde budete podrobeni testu v obratnos-
ti, člunkovém běhu, apod. Povinností každého účastníka výběrového řízení je vzít si s sebou sportov-
ní oblečení a sportovní obuv se světlou podrážkou. Na fyzické testy se dostaví všichni uchazeči o 
místo, kteří odevzdali vyplněnou přihlášku k VŘ s požadovanými náležitostmi a doklady do 
termínu 16.2.2009.
Druhého kola výběrového řízení se účastní všichni uchazeči o místo, kteří odevzdali vyplně-
nou přihlášku k VŘ s požadovanými náležitostmi a doklady do termínu 16.2.2009 
a kteří se zúčastnili fyzických testů dne 17.2.2009. Osobní pohovory se uskuteční v pátek 20.2.2009 
od 8:00 do 11:30 hodin, v budově Městského úřadu Modřice, nám. Svobody 93, 
664 42  MODŘICE, I. poschodí, dveře č. 13 – sekretariát starosty. Přesný čas osobního pohovoru bude 
stanoven po telefonické domluvě! Plánovaný rozsah jednání bude přibližně 30 minut a bude zamě-
řeno na upřesnění údajů uvedených v přihlášce a jejích přílohách a na částečné prověření znalostí. 
Náhradní termíny nebudou stanoveny.
Složení výběrové komise: 
Ing. Josef Šiška, starosta města a předseda výběrové komise, 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města a členka komise, 
Petra Havelková, DiS., vedoucí odboru správního a finančního a členka komise,
Radomil Schoř, pověřený vedoucí strážník Městské policie Modřice a člen komise.

Bližší informace podá: 
Ing. Josef Šiška   tel. č. 537 001 012 josef.siska@mesto-modrice.cz 
Petra Havelková, DiS.  tel. č. 537 001 021 petra.havelkova@mesto-modrice.cz

V případě, že výše uvedené podmínky splňujete a máte zájem o místo strážníka MP Modřice, 
můžete nás kontaktovat na níže uvedené adrese!
Zahájení výběrového řízení a Vaše účast v přijímacím řízení není důvodem k rozvázání Vašeho 
pracovního poměru ani k ukončení evidence na Úřadu práce.
Předpokládaný termín nástupu: 1. března 2009
Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občan-
ského průkazu, datum a podpis. Uveďte rovněž telefonní spojení, název výběrového řízení 
a prohlášení o souhlasu s využitím osobních údajů výhradně pro potřeby výběrového řízení. 
K přihlášce je nutné připojit:
- strukturovaný životopis, 
- čestné prohlášení o beztrestnosti a spolehlivosti, 
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce – získání viz poznámka*), 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání – ověření viz poznámka*).
  
Písemné přihlášky s požadovanými náležitostmi a doklady zašlete k rukám starosty města či předej-
te do 16.2.2009  do 12:00 hod. na adresu:
Městský úřad Modřice, 
náměstí Svobody 93, 
664 42  MODŘICE
nebo předejte v uzavřené obálce označené názvem výběrového řízení na podatelně Městského úřadu 
Modřice, náměstí Svobody 93.

*)Poznámka:
Výpis z evidence rejstříku trestů lze na počkání získat na Městském úřadu Modřice. 
Doklady požadované k výběrovému řízení, s výjimkou listin uvedených v § 9 zákona 
č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (např. listin opatřených plastickým textem 
nebo otiskem plastického razítka) je možno ověřit přímo na Městském úřadu Modřice.
• Přihlášku zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše při-
hláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční 
místo.
•	Oznámení	o	vyhlášení	výběrového	řízení	včetně	přihlášky	a	čestného	prohlášení	o	beztrestnosti	a	
spolehlivosti jsou k dispozici:
- na  internetových stánkách www.mesto-modrice.cz ,
- na úřední desce Městského úřadu Modřice,
- na Úřadu práce,
- ve zpravodaji Městského úřadu Modřice.

• Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Oznámení vyvěšeno dne: 22.1.2009
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ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ

Obecně závaznou vyhláškou města Modřice č. 3/2008 o místních poplatcích, byly 
stanoveny zejména tyto poplatky:

1. Poplatek za svoz komunálního odpadu ve výši 400,00 Kč na poplatníka.
-  Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Modřice
- Poplatníkem je fyzická osoba vlastnící ve městě Modřice stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba.
V případě převodu poplatku společným zástupcem nebo za domácnost nebo by-
tový dům, je společný zástupce povinen oznámit jména a příjmení, trvalý pobyt 
a datum narození osoby, za které je poplatek placen.
Poplatek je splatný do 31. března 2009. 
Po tomto termínu neoznačené popelnice(nálepkou SITA,a.s.  pro rok 2009)nebu-
dou sváženy!
Směsný komunální odpad se sváží v PÁTEK.

2. Poplatek ze psů.
- Poplatek ze psů platí držitel psa ze psů starších 3 měsíců. Držitelem se rozumí 
fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území města 
Modřice.
Základní sazby poplatku ze psů činí:
- za psa, jehož držitel má trvalý pobyt či sídlo v bytovém domě 500,- Kč za 1 psa 
ročně
- za psa, jehož držitel má trvalý pobyt či sídlo v rodinném domě 100,-  Kč za 1 
psa ročně
- za druhého a každého dalšího psa se základní sazba zvyšuje o 50 %
Poplatek pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského 
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo je poži-
vatelem sirotčího důchodu, činí 100,- Kč za 1 psa ročně.
Splatnost poplatku: poplatek ze psů, který činí 500,-- Kč a více ročně, může poplat-
ník zaplatit ve dvou splátkách. První polovina poplatku je splatná do 31. března 
každého roku a druhá polovina je splatná do 31. srpna každého roku.

Tyto poplatky můžete zaplatit:
- v hotovosti na správě majetku města 1. patro, dveře č. 13 Městského úřadu v 
Modřicích u paní Dagmar Hoškové, DiS v úřední dny: pondělí a středa 7:30 - 11:30   
12:00 - 17:00
- bezhotovostně na účet České spořitelny č.ú. 19-2051183379/0800 (variabilním 
symbolem je vždy rodné číslo poplatníka)

Dagmar Hošková

MÁTE ZÁJEM O DĚNÍ V MODŘICÍCH? 
PŘIHLASTE K ODBĚRU NOVINEK E-MAILEM NEBO PROSTŘEDNICTVÍM 
SMS
Máte zájem o to, co se v Modřicích ději a chcete se to dozvědět z pohodlí svého 
domova? Přihlaste se na www.mesto-modrice.cz k odběru novinek. Budete tak 
informování e-mailem o každém novém článku na našem webu. 
Nevyhovuje-li Vám e-mailový způsob, můžete využít služby sms systém. Na Váš 
mobilní telefon Vám zašleme nejdůležitější informace – tzn. vypínání elektrické-
ho proudu, datum konání Zastupitelstva apod. A jak se přihlásit? 
Napište, prosím, SMS zprávu ve tvaru:
JMK mezera MODRICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera PRIJMENI 
mezera JMENO hvězdička ULICE hvězdička CISLO POPISNE (můžete psát i 
malými písmeny; vše ale pište bez diakritiky). Příklad SMS zprávy:

jmk modrice 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 sys-
tému, případně dalších subjektů jako např. elektrárenské, plynárenské, vodáren-
ské společnosti. 
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela dobrovolné, proto budete-li chtít kdy-
koliv ukončit odběr informací, pošlete, prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve 
tvaru:

JMK mezera MODRICE 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 MODRICE 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).

Bc. Andrea Kovářová za město Modřice
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Zp tný odb r elektroza ízení na našem sb rném dvo e 
Sb rný dv r je otev en od úterý do soboty vždy od 8:30 do 17:00 
Elektrospot ebi  musí být kompletní, musí mít všechny základní ásti (nap . motor, buben, 
p evodovku, sk í , pláš , topné t leso, troubu na pe ení, varnou plotnu, erpadlo, kompresor, induk ní 
cívku), pokud n co chybí stává se ze spot ebi e nebezpe ný odpad, za který se platí.  
Obsluha sb rného dvora má k dispozici p ehlednou tabulku ze které se dá vše lehce vy íst.  
Co m žeme odevzdat? 
Elektrospot ebi e ke zp tnému odb ru 
  

Velké domácí spot ebi e chladni ky, mrazni ky, pra ky, sporáky, my ky, 
klimatizace ... 

Malé domácí spot ebi e vysava e, žehli ky, topinkova e, fény, kulmy, budíky, 
holicí strojky, kávovary, rychlovarné konvice... 

Za ízení IT a 
telekomunika ní za ízení 

telefony, mobilní telefony, po íta e, monitory, tiskárny, 
faxy, kalkula ky, diá e... 

Spot ebitelská za ízení televizory, fotoaparáty, videorekordéry, Hi-Fi v že, 
reproduktory... 

Osv tlovací za ízení zá ivky, výbojky, úsporky, halogenová sv tla... 
Elektrické a elektronické 
nástroje vrta ky, pily, kompresory, eza ky, brusky, seka ky... 

Hra ky a vybavení pro volný 
as 

hra ky na elektrický pohon (vlášky, autí ka, roboty), 
po íta ové hry, po íta e pro sporty... 

Léka ské p ístroje mikroskopy... 
P ištroje pro monitorování a 
kontrolu 

termostaty, detektory, regulátory, poplachové systémy, 
spínací hodiny, meteostanice... 

 
A co se s elektrospot ebi em d je? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za použití materiálu SITA CZ, a.s. zpracovala Ing. Hana Chybíková, místostarostka 
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Po několika urgencích našeho požadavku na umístění svodidel podél  nástupišť 
tramvajových zastávek linky č. 2 v Modřicích bylo, na náš popud, v měsíci lednu  
svoláno jednání za účasti  všech dotčených (Krajského úřadu, odboru dopravy, 
Policie ČR , Správa JMK, Policie ČR, okresní ředitelství, městské ředitelství, Do-
pravního podniku města Brna, Ředitelství silnic a dálnic ČR). Bylo dojednáno, 
že svodidla jsou příslušenstvím komunikace  I/52 a tudíž jejich zřízení bude v 
kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR  v rámci  stavby Rekonstrukce silnice 
I/52 Brno – Rajhrad, která byla zahájena v listopadu 2008. Dokončení této stavby 
je plánováno na říjen roku 2010. 

Dalším velkým tématem jsou podchody u tramvajových zastávek linky č. 2 Tyršo-
va a Cihelna. Již více jak dva roky usilujeme o jejich opravy. Největší překážkou v 
řešení jsou nevyjasněné vlastnické vztahy a nedohledatelnost dokladů (následek 
doby, kdy vše patřilo všem),  výklady zákonů silničního a drážního, kterými se 
řídí přiřazování jednotlivých částí staveb podchodů, mostů, komunikace, nástu-
pišť, zastávek, svodidel (oplocení) atd. do správy a majetku. Od loňského roku 
probíhají jednání o tom, komu by měly části staveb náležet, jak se majetek bude 
dělit a přiřazovat jednotlivým vlastníkům a z toho následně vyplývající povinnost 
údržby a případně i financování opravy. Jednání jsou velmi komplikovaná, neboť 
je několik dotčených, kterých se to týká (město Modřice, město Brno, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, Dopravní podnik města Brna) a například jednotliví pracovníci 
Magistrátu města Brna z jednoho odboru mají protichůdné názory.
Nicméně oprava podchodů je zahrnuta do projektu výše jmenované stavby Re-
konstrukce silnice I/52 Brno – Rajhrad a je započatá. Další jednání předpokládáme 
v jarních měsících  a opět budeme požadovat co nejrychlejší řešení.

Zrušení zastávky autobusů IDS JMK  na ul. Brněnská u křižovatky s podjezdem se 
nám zatím nepodařilo prosadit, ale alespoň jsme dosáhli toho, že je od září 2008 
pouze na znamení. Snad jsme alespoň takto přispěli k mírnému zklidnění v této 
části ulice.

Výše uvedený popis zdlouhavých jednání, přijměte prosím, jako vysvětlení toho, 
že co vypadá na první pohled jednoduše, nemusí tak vůbec být.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka a Ing. Josef Šiška, starosta

Problémy v Modřicích a jejich řešení

Pokusíme se shrnout a vysvětlit některé dlouhodobé problémy, které nás v Modři-
cích tíží a které se snažíme řešit.  
Jedním ze stěžejních bodů našeho zájmu je vybudování nového mostu na ul. Bene-
šova přes dráhu ČD. Most je součástí silnice III. třídy, tedy krajské silnice, a proto 
investorem je Jihomoravský kraj –  jeho příspěvková organizace Správa a údrž-
ba silnic Jihomoravského kraje. Projekt na rekonstrukci mostu (jedná se o jeho 
zbourání a výstavbu zcela nového) je ve fázi projednávání stavebního povolení, k 
realizaci by měl být připraven v dubnu 2009. Příslib zahájení realizace v roce 2009, 
který jsme dostali  od minulého vedení Jihomoravského kraje i Správy a údržby 
silnic, nám prozatím Ing. J. Pospíšil, krajský radní odpovědný za dopravu, nepotvr-
dil, nicméně máme slíbeno, že se zasadí o to, aby se rekonstrukce mostu dostala do 
plánu ještě v letošním roce. Sám Modřice navštívil, most si prohlédl, neutěšenou 
situaci velmi dobře zná. Město pro rekonstrukci udělalo maximum – velmi rychle 
byla zajištěna a zastupitelstvem odsouhlasena změna územního plánu, byly vy-
koupeny  pozemky a v rozpočtu na byla pro rok 2009 jsou vyčleněny prostředky 
na případné vyvolané související investice.

Protihluková opatření na I/52 – protihlukové stěny u silnice I/52 - je zpracován 
projekt pro územní řízení, ten byl veřejně prezentován na městském úřade v dub-
nu 2008,  8.12.2008 bylo vydáno územní rozhodnutí pro tuto stavbu. Dle sdělení 
investora stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR, bude během února 2009 
objednána dokumentace pro stavební povolení včetně zajištění stavebního povo-
lení a následně budou opatření realizována.

Sjednocení začátku a konce R 52 a I/52 a s tím související dopravní značení prů-
myslové a nákupní zóny na výpadovce na Rajhrad. V současné době ve směru 
na Brno končí R 52 a začíná I/52 v Cihelny,  směrem na Rajhrad je to u sjezdu 
do Modřic u ul. Tyršova. Po mnoha jednáních zúčastněných stran (Ministerstvo 
dopravy, Ministerstvo vnitra, Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policie ČR  Správa JMK, Policie ČR Okresní ředitelství 
Brno – venkov) bylo dohodnuto, že začátek a konec těchto silnic bude v prostoru 
křížení R 52  se silnicí II/152 (pod mostem). Ředitelství silnic a dálnic ČR tudíž 
může po náležitém schválení v patřičných orgánech, umístit námi požadované do-
pravní značení průmyslové zóny CTP, což by mělo omezit bloudění a zajíždění 
kamionů do Modřic.

Dalším palčivým problémem jsou chybějící svodidla u tramvajových zastávek lin-
ky č. 2.
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Město Modřice se zapojilo do již tradiční soutěže Zlatý erb o nejlepší 
webové stránky. Soutěží mezi sebou města a obce v České republice. 
Budeme rádi, pokud naši aktivitu podpoříte svým hlasem na webových 
stránkách www.mesta.obce.cz. Zde stačí vyhledat Modřice a pomocí 
formuláře, který patří našemu městu dát svůj hlas. Na těchto stránkách 
se také můžete dozvědět více o této soutěži. 
Děkujeme Vám!

Bc. Andrea Kovářová za město Modřice

Změna ordinační doby MUDr. Urbánkové

Po -   13.00 - 18.00 hod
Út - Pá   7.30 - 12.30 hod

S díky, ordinace MUDr. Urbánkové

Modřičtí včelaři dávají veřejnosti ve známost, že vítězkou II. Ročníku vědomostní 
soutěže a „Modřickým žihadlem roku 2008“ se stala Veronika Meluzínová žačka 
8. třídy zdejší základní školy. Sama o sobě se tato informace zdá být již neaktuál-
ní. Ale pouze zdánlivě. Letos poprvé získali vítězové k pěkným cenám i osobní 
gratulaci paní místostarostky ale především povinnosti. Vítězka zasadit strom a 
další čtyři předvést spolužákům práci na téma „Mé setkání se včelou“. To vše do 
vánočních prázdnin. 

Věříme, že souboj mládeže s mateřským jazykem i včelami byl ozdoben vítěz-
stvím. I Veronika má plné právo být rok Modřickým žihladlem. Když nastal ten 
správný čas, vyzbrojena rýčem, konví na vodu a kladivem zasadila s kamarádkou 
Monikou lípu malolistou, včelařsky i kulturně velmi hodnotný strom. Stalo se tak 
v lokalitě u náhonu, kde je připravováno zbudování klidové zóny. den před vý-
sadbou pršelo a tak si děvčata vrchovatě užila bláta, vody v botách ale i smíchu a 
veselí. Snad někdy najdou odvahu pochlubit se mobilovou fotodokumentací.
Přejeme stromku dostatek vláhy, lidskou přízeň ale hlavně další stromky do po-
myslné „aleje Modřických žihadel“, která by mohla vzniknout jako produkt umu, 
šikovnosti a zájmu našich dětí.

Sladké čekání na jaro všem přejí modřičtí včelaři.

VČELAŘI

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Nemocný člověk potřebuje lékaře,
nemocná duše přítele.

Zatím co my 1. ledna vstupujeme do No-
vého roku 2009, oslavují v Číně letos rok 
Buvola.
Čínský lunární kalendář je nejstarším 
způsobem záznamu času v lidské histo-
rii. Datuje se od roku 2637 před našim le-
topočtem, kdy císař Chuang - ti zavedl v 
šedesátém prvním roce své vlády první 
cyklus tohoto zvěrokruhu. Úplný cyklus 
trvá 60 let a je tvořen pěti běžnými cyk-
ly opakujícími se po 12ti letech. V pořadí 
77 cyklus začal 5. února 1924 a skončil 1. 
února 1984. My se teď nacházíme v 78 
cyklu od r. 1984 do r. 2044.
Jednotlivé roky dvanáctiletého cyklu 
jsou označeny jmény zvířat. Podle po-
věsti Budha svolal veškeré živočichy, aby 
se s ním předtím, než opustí zemi, přišli 
rozloučit. První přispěchala myš, pak 
buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, ovce, 
opice, kohout, pes a vepř. Tak tedy vznik-
lo dnešních 12 znamení zvířetníku. Zvíře, 
ovládající rok, v němž jste se narodili, má 
vliv na celý váš život. Toto zvíře, jak říkají 
Číňané je „ skryto ve vašem srdci“.
A protože čínské horoskopy mají trvalou 
platnost, poslouží dobře nejen vám, ale i 
vašim potomkům třeba i za padesát let
Rok Buvola :
V tomto roce zvýšenou měrou pocítíme, 
jak na nás doléhá břemeno odpověd-
nosti. Žádného úspěchu nemůžeme do-
sáhnout bez tvrdé a odpovědné práce a 
dřiny, životní zkoušky, soužení a trápení, 
které přináší rok Buvola - ovlivní hlavně 
náš domov. V tomto roce je dobré uspo-
řádat si své rodinné záležitosti.

K módním výstřelkům, abstraktním for-
mám umění a supermoderním myšlen-
kám zůstává flegmatický Buvol lhostejný 
a chladný. I politiku a diplomacii sleduje 
netečně, bez zájmu. Je lépe držet se zaběh-
nutého a podporovat konzervativní politi-
ku. Frivolnost se nepřipouští.
Tento rok bude bezpochyby plodný a při-
nese ovoce, ale jeho motem je přísloví „ 
bez práce nejsou koláče“. Čas na nikoho 
nečeká. Pokud z přílišné lenosti včas ne-
zasejeme, nemůžeme nikoho obviňovat, že 
nemáme co sklízet. Čeká nás spousta úkolů 
a množství věcí, které je třeba udělat - nám 
to může připadat nekonečné. Spartanský 
vliv Buvola mám bude neustále jako bič 
práskat nad hlavou. Je lépe se mu podří-
dit, než ztrácet čas dohadováním s nadří-
zenými. Nemáme šanci vyhrát, protože rok 
Buvola přeje disciplíně. Většina konfliktů 
tohoto roku vzniká z nedostatků v komu-
nikaci a z neústupnosti v bezvýznamných 
a formálních otázkách. Ale držme se a 
buďme trpěliví. Všechno se časem vytříbí 
a za svou píli budeme odměněni - pokud 
ovšem vykonáváme svou práci poctivě a 
konvekčním způsobem, neboť tento rok 
nepřeje žádným trikům ani podvádění. 
Rebelům a nespokojencům bychom měli 
v této souvislosti připomenout, že ačkoli 
stoický Buvol mluví vlídně, jeho síla je ob-
rovská a tento rok je prostě jeho rokem. (a 
to by měli vědět hlavně politikové).
A k mottu v úvodu - nezapomínejte na ty 
nemocné duše, hodně jich přibývá a po-
dejte jim přátelskou pomocnou ruku. I ten, 
kdo je dnes na výsluní, může upadnout do 
stínu nebo sletět z trůnu povýšenosti a na-
tlučený nos dlouho bolí. Pamatujte na to ? 
                                                              TOJA

1Život v našem městěž
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Povánoční benefiční koncert 10. ledna v kostele
objektivem Miroslava Hájka
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ZŠ Modřice připravila zajímavou výstavu

Židé v Modřicích - Neztratit víru v člověka ...

Vernisáž proběhla v úterý 13. ledna odpoledne, za účasti nejvyšších představitelů 
města a řady hostů. Šlo o dvě části - putovní výstavu Židovského muzea v Praze 
(blíže na webu „neztratitviru.net“) a samostatné panely „Židé v Modřicích“, které 
připravili žáci 8. ročníku, navštěvující volitelný předmět „regionální dějiny“. Ti 
také, po úvodním slovu vedoucí projektu paní učitelky Ing. Mgr. Alžběty Grünval-
dové, svoji práci představili a nápaditě ilustrovali dobovým vystoupením. Slav-
nostní ráz pak doplnilo vystoupení školního pěveckého sboru, dětských sólistů 
a souboru Shadow Quartet. Jsem pamětník, dobu německé okupace z dětství 
trochu znám a fakt je, že jako dospělý jsem po exkurzi v Osvětimi nemohl půl 
roku klidně spávat. Proto mě zaujal především přístup k tématu ze strany žáků - 
průvodců po výstavě. Bylo vidět, že si velice dobře uvědomují, o jakých věcech 
to vlastně vyprávějí. A to je taky hlavní důvod, proč bylo důležité svou návštěvou 
ocenit práci tvůrců výstavy i pedagogů, kteří je takovými formami výuky vzdělá-
vají.                                                                                                         Vlastimil Čevela
Podrobnější fotoreportáž z výstavy je na internetu „mim.voda.cz/0901-q1/_vystava.htm“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Ještě jednou výstava.

Výstava „Neztratit víru v člověka“ ve školní budově na ulici Benešova 332 skon-
čila. Neradi jsme se s ní loučili, protože nám přinesla nejen mnoho starostí, ale i 
radosti. Radost z toho, že k něčemu byla, že se líbila. Navštěvovaly ji školy z okolí, 
občané z Modřic. Školním dětem jsme připravili doprovodné akce k výstavě, např. 
besedu s ing. Pavlem Friedem, který zažil holocaust, promítání dokumentů o ho-
locaustu, pracovní listy a jiné. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří nám 
pomáhali. Hlavně rodičům panu Kotkovi, panu Matochovi, Mgr. Fialovi z modřic-
kého muzea, panu Kerlovi a dalším. 
Za všechny, kterým se výstava líbila uvádím poděkování z pohořelické základní 
školy: 

Dobrý den, v pátek 23.1. jsme navštívili na vaší škole výstavu „Neztratit víru v člově-
ka...“ . Chtěli jsme všem, co se na tomto projektu podíleli, velice poděkovat. Moc se 
nám líbila nejen samotná výstava, ale i doprovodné akce, které skvělým způsobem 
přiblížily žákům tématiku holocaustu. Ještě jednou děkujeme za velmi příjemně a 
smysluplně strávenou páteční výuku v Modřicích.  S pozdravem Mertlík Lukáš, Ond-
řej Veselý a žáci ZŠ Pohořelice

Mgr. Alžběta Grunwaldová, koordinátora výstavy a projektu Židé v Modřicích.

fotografie z vernisáže - Miroslav Hájek
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O nás bez nás

V prvním letošním čísle Zpravodaje se objevila zpráva o stavbě obchodního 
centra v areálu bývalé FRUTY, na Masarykově ulici.
K tomu si dovolím jako občanka našeho města vyjádřit svůj názor.
V Modřicích máme dvě samoobsluhy, dva soukromé potravinové obchody, dro-
gerii, dva obchody se zeleninou, dvě prodejny textilu jedna prodává i papír, 
dvě trafiky a velkou Elektroprodejnu ještě s různým zbožím. Také obchod se 
součástkami k autům.
Myslím a ze zkušenosti znám, že to k dennímu nákupu různých potřeb občanům 
naprosto stačí. A komu ne, má možnost si zajet autobusem, autem, nebo i na 
kole do sousední Hypernovy, nebo do Tesca.
Protože žijeme v demokratickém státě /aspoň myslím/ máme právo na naše vy-
jádření jsme - li pro, nebo proti výstavbě v Referendu, jak se to dělá i v různých 
našich městech nebo vesnicích.
Denně sleduji oblastní vysílání v 18 hodin v televizi a nedávno tam byla zpráva 
o něčem podobném v Bystrci v Brně. Mají tam poměrně velké náměstí a chtěli 
jim tam postavit obchodní dům a ještě přilehlé vysoké budovy. Lidé se naštvali, 
šli na radnici a tento návrh rezolutně odmítli s odůvodněním, že chtějí mít volný 
pohled do prostoru. Jak je vidět, tak i v jiných částech naší republiky se nechtějí 
lidé nechat zazdívat. Zeleň chybí všem.
Stačí nám hradba před FRUTOU a nedovedu si představit takové monstrum jako 
je Hypernova, nebo Tesco s tou spoustou aut zaparkovaných před obchody.
Chození po schodech v obchodě, kde ani prodavačky často neví na dotaz, kde 
se co prodává a pak stát 1/2 hodiny ve frontě u kasy. Naše samoobsluha nám 
naprosto stačí. Klidně nakupujeme a u pokladny jsme jen chvilku.
Když už, tak by se ten prostor mohl využít k rekreaci. Pracovala jsem kdysi v 
účtárně FRUTY a v těchto místech plánovaného obchodu byl bazén, kam jsme 
se chodili koupat a na volném prostranství hráli voleybal. Dokonce v zadní části 
byl tenisový kurt.
Chápu firmy stavební, že chtějí vydělávat miliony, ale lidé potřebují u nás přede-
vším zlepšovat přírodu! V ostravě má jak bylo v rádiu spousta dětí astma. Z čeho 
asi? Doly tam přece byly dávno také.

Jiřina Štulpová

Prodejna v areálu Chapel Invest na ul. Masarykova ano či ne?

Bude se stavět na ulici Masarykova další hypermarket? Budeme mít v Modřicích 
TESCO nebo Hypernovu? Takové otázky se po uveřejnění usnesení z 26. schůze  
Rady města Modřice, které se konalo 15.12. 2008 šíří Modřicemi. Proto přinášíme 
přesnější informaci o investičním záměru společnosti REALSANT s.r.o. Jedná se o 
prodejnu o ploše 1200 m2 a prodejní ploše 1000 m2 se sortimentem 60% potraviny, 
40% ostatní zboží, masna (řeznictví), lahůdky v areálu Business parku firmy Cha-
pel Invest spol. s r.o. na ul. Masarykově (areál bývalé Fruty) a to na v současnosti 
volné, částečně zpevněné ploše navazující na zástavbu rodinných domů. Prodejna 
by měla vlastní vjezd mimo vrátnici Business parku.
Tento investiční záměr byl projednán v komisi územního plánování, ve stavebně 
dopravní komisi i v komisi životního prostředí. Při posuzování záměru všichni 
členové komisí pečlivě zvažovali klady a zápory případného zřízení takovéto pro-
dejny na tomto místě. Posuzovalo se zkvalitnění nabídky potravinářského a ostat-
ního zboží nebo masny, docházková vzdálenost části obyvatel Modřic z okolí ulic 
Husova, Pilcova, Poděbradova, tak nemalé množství nových obyvatel v bytových 
domech na ul. Masarykově i hrozící příliv nakupujících z oblasti Přízřenic. Pro-
dejna by mohla „odchytit“ část návštěvníků velkoprodejny Hypernova v Olympii, 
kteří projíždí po Masarykově. Naopak byly zvažovány i zápory – přitížení části ul. 
Masarykové, návaly návštěvníků před svátky a při slevových akcích, konkurence 
pro stávající prodejny v Modřicích. Nakonec komise většinou (ne všichni byli au-
tomaticky pro) přítomných členů doporučily radě tento záměr předběžně schvá-
lit. Rada města Modřice tedy vydala předběžné souhlasné stanovisko k záměru a 
stanovila následující podmínky: 
•	záměr	musí	být	v	souladu	s	územním	plánem	města	Modřice
•	musí	být	provedeno	posouzení	vlivu	záměru		na	životní	prostředí	podle	platné	

legislativy (doložení a vyhodnocení vlivu stavby na životní prostředí – prach, 
hluk, exhalace)

•	doložení	a	vyhodnocení	změny	dopravní	zátěže	při	provozu	i	ve	špičkách	(svát-
ky, slevové akce) - zásobování, osobní doprava, dostatečná kapacita parkova-
cích stání, kapacitní vjezd a jeho vliv na zástavbu v jeho okolí

•	propojení	s	ul.	Poděbradova,	Pilcova	pouze	pro	pěší,	zásadně	nesouhlasíme	s	
dopravním propojením

•	doložení	typu	prodejny	(řetězce	prodejen),	standart	a	kultura	prodeje	by	měla	
být na úrovni minimálně typu Lidl, Albert

•	výsadba	dostatečného	množství	zeleně	a	provedení	náhradní	výsadby	
•	zajištění	kanalizace	mezi	ulicemi	Poděbradova	–	Masarykova	vedoucí	přes	do-

tčený pozemek
Toto je třeba doložit a splnit pro to, aby mohl být záměr znovu předložen a projed-
náván. Neznamená to tedy, že výstavba je již schválena. 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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CHŘIPKA JE TADY

Tak, A je to tady. Chřipka zase udeřila plnou silou v celé Evropě. A noviny, časopisy, televize i 
rozhlas se předhánějí ve snaze napsat o této nemoci něco nového a poradit čtenářům a poslucha-
čům, jak se před onemocněním chránit. A přiznejme si, že i my, případní nemocní, se o prevenci 
onemocnění začínáme zajímat často až nyní, kdy je řada nemocných již všude okolo nás. Lze tedy 
ještě něco zachránit? 
Určitě ano, je však nutné vycházet z ověřených znalostí o šíření této choroby a projevit určitou 
snahu a ukázněnost.
Chřipka je onemocnění, o kterém je možné říct, že je v naší společnosti vnímáno rozporuplně. Na 
jedné straně jak laická, tak leckdy i odborná veřejnost toto onemocnění bagatelizuje, považuje jej 
za lehké, kterému se stejně preventivně bránit nelze, tudíž nestojí ani za to, abychom se jím zabý-
vali (známé názory jako „kdo se nechal očkovat proti chřipce, ten ji dostal“), na druhé straně je 
veřejnost často mediálně děšena výskytem a smrtností onemocnění způsobených některým z virů 
ptačí chřipky u lidí v jihovýchodní Asii a zcela nepodloženými názory, co se stane u nás, až sem 
bude tento virus zavlečen. Pravda, jak už to v takovýchto případech bývá, je asi někde uprostřed.
Chřipka, a to i ta dnešní, sezónní, je opravdu pro člověka závažné onemocnění, které ale nelze 
ztotožňovat s ostatními onemocněními dýchacího traktu, i když mají část příznaků podobnou, ale 
průběh relativně velmi lehký. To pak způsobuje právě rozmělnění vnímání chřipky veřejností jako 
středně těžkého až těžkého onemocnění. Chřipka (běžná, sezónní, vyskytující se v lidské populaci 
každý rok), je pak velmi těžká a leckdy i smrtelná pro rizikové skupiny obyvatel. Málo se ví, že 
ročně v České republice umírá na chřipku a její komplikace okolo dvou tisíc lidí. A to nehovoříme 
o pandemickém kmenu chřipky, který, až vznikne, způsobí během cca deseti týdnů onemocnění 
asi třetiny obyvatel (tedy 3 milionů lidí v ČR) a usmrtí velmi pravděpodobně významně více posti-
žených. Nejohroženějšími skupinami osob jsou především osoby zdravotně postižené některými 
chronickými chorobami, jako jsou chronická onemocnění srdce a cév, chronická onemocnění dý-
chacího traktu, chronická onemocnění ledvin a diabetes mellitus. A protože s naším věkem se náš 
zdravotní stav obvykle zhoršuje, riziková je chřipka především pro staré osoby. Rovněž nejmenší 
děti, vzhledem k nezralosti jejich obranných mechanismů, patří mezi ohrožené.
Pro společnost je chřipka (běžná, sezónní) nebezpečná především snadností svého šíření v lidské 
populaci. Právě proto, přihlédnutím k výše uvedeným rizikům pro jedince, je vhodné se chřipkou 
zabývat a snažit se o nalezení a dodržování postupů, které mohou její výskyt omezit. Způsobů, jak 
se chřipce postavit je z našeho pohledu řada. Jejich účinnost ale závisí na ukázněnosti a spolu-
práci nás všech, se zdravotnickým systémem ve státě a všemi dalšími složkami společnosti. Pokud 
se budeme spoléhat pouze na druhé, nebo pouze na to, že stát nám zajistí ochranu proti chřipce (a 
to i pandemickému kmenu), pak tato společnost a nikdo z nás nemůže být dostatečně klidný. Tím 
chci naznačit, že čas od času objevující se názory, že pro prevenci chřipky musí stát zajistit např. 
očkovací látku či preventivní chemické preparáty pro všechny lidi, bez nichž všichni umřeme, a 
sami pro svou ochranu nemůžeme dělat nic, jsou pomýlené. A jsou pomýlené i v případě přípravy 
na pandemii, kterou někteří „předvídají“ každý rok na podzim. Naopak, staré známé „pomoz si 
sám a bude ti pomoženo“, platí i v tomto případě. Bohužel však v tomto případě to „pomoz si sám“ 
často znamená změnu našich návyků a překonání naší pohodlnosti, a to bývá někdy velmi těžké.
Co tedy dělat v prevenci chřipky (a nejen té sezónní lidské ale i v prevenci případného pande-
mického viru chřipky, který dnes nikdo nezná a těžko může předvídat.) v současnosti, kdy už je 
epidemie v plném proudu, a kdy na ochranu před onemocněním očkováním je již pozdě. Zásady 
jsou známé, jen je využívat:
1) Zdravý životní styl – již výše jsem uvedl, že chřipka je zvláště nebezpečná pro osoby se 

zdravotním handicapem. Čím déle si proto udržíme naši tělesnou schránku neporušenou, tím 
snáze se ubráníme různým i infekčním chorobám, mezi nimi i chřipce. Silný a zdravý jedinec 
přinejmenším snáze překoná i propuknuté onemocnění. Ke zdravému životnímu stylu v tomto 
případě počítáme

•	dostatečný	odpočinek	s	dostatkem	spánku	(šance	pro	regenerační	mechanismy	v	našem	těle)
•	vhodná	strava	zahrnující	nejen	dostatek	vitaminů	(především	C)	z	přirozených	zdrojů	(ovoce	a	

zelenina jsou vždy účinnější, než multivitaminová tabletka inzerovaná v televizi), ale i dostatek 
zdrojů pro tělo využitelných bílkovin, vhodný pitný režim, atd.

•	zdržení	se	návyků,	které	snižují	naši	odolnost	(v	této	souvislosti	především	kouření)
•	dostatečný	pobyt	a	pohyb	na	čerstvém	vzduchu	mimo	uzavřené	prostory	(v	uzavřených	pro-

storách při pobytu více lidí se v případě přítomnosti nakaženého člověka v ovzduší koncentrují 
viry a pro ostatní se tak významně zvyšuje infekční dávka, které jsou vystaveni)

•	vhodné	oblečení	a	obutí	pro	prostředí,	ve	kterém	se	pohybujeme.	Zde	platí	zásada	přiměřenosti.	
To znamená, že tělo člověka je dobré udržovat v přiměřené teplotě, aby nedošlo k podchlazení, 
které snižuje obecnou odolnost, či k přehřátí. To totiž tělo kompenzuje často pocením, při kterém 
je pak snazší se podchladit.

•	dodržování	základů	osobní	hygieny,	především	časté	mytí	rukou	teplou	vodou	a	mýdlem	(studie	
ukázaly, že pro přenos virů onemocnění dýchacích cest je velmi významný i přímý kontakt mezi 
zdrojem a vnímavým jedincem prostřednictvím rukou), zvláště po použití kapesníku apod.

2) Zdravé prostředí okolo nás 
•	vhodná	teplota	v	pobytových	prostorách	(přetápěné	pobytové	prostory	nás	nutí	k	lehkému	oble-

čení a nedotápěné komunikační prostory pak při přechodu tělo člověka podchladí)
•	časté	větrání	pobytových	prostor	(ředí	se	tím	nakumulovaný	virus	v	ovzduší)
•	pokud	možno	v	době	výskytu	chřipky,	tedy	například	v	současnosti,	nenavštěvovat	a	nezdržovat	

se v uzavřených prostorách s velkou kumulací lidí
•	pobyt	mimo	zakouřené	prostory
•	důležitá	je	i	přiměřená	vlhkost	vzduchu	v	pobytových	místnostech.	Suchý	vzduch,	totiž	nadměr-

ně vysušuje sliznice, které se tak stávají méně odolné pro případnou infekci
3) Posilování nespecifické odolnosti
•	používání	potravinových	doplňků	zvyšujících	příjem	vitaminů	a	minerálů	především	u	skupin	

obyvatel s vyšší spotřebou (osoby s vysokou fyzickou zátěží, těhotné a kojící ženy – zde pozor, 
vždy pouze po dohodě s ošetřujícím lékařem

•	otužování,	nácviky	správného	dýchání	apod.	(trénink	srdečně	cévního	a	dýchacího	systému)	–	
dlouhodobé aktivity

4) Mentální ochrana
•	důvěra	pouze	v	seriózní	informace	sdělované	odborníky,	nikoliv	každé	informaci	zachycené	byť	

z mediálních nebo jiných vysoce odborně se tvářících zdrojů – nepodléhat panice.

Jak je patrno, řada výše popsaných rad závisí na každém z nás. Přestože na specifickou ochranu 
je v letošní sezóně již pozdě, ostatní zásady je možné dodržovat i dnes a možnost nákazy pro sebe 
a pro naše blízké tak alespoň snížit. A pokud už nás chřipka přece jen dostihla, buďme ohleduplní 
k ostatním a zůstaňme doma, dokud se nevyléčíme. Teplý čaj, klid na lůžku, a snižování vysoké 
teploty nás po čase zase postaví na nohy. A to i bez antibiotik, která na chřipku nejsou účinná.
A ty z nás, kteří se v letošním roce nechali proti chřipce očkovat, pak mohu potěšit. Letošní očkova-
cí látka obsahovala antigen viru, který v současnosti způsobuje epidemii v ČR a v celé Evropě. To 
znamená, že nám očkovaným letos onemocnění chřipkou zřejmě nehrozí.

Zpracoval: MUDr. Jan Mareček, ředitel KHS Jmk
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1Společenská kronikas
Kapitánik Jáchym
Hromková Veronika 
Knesplová Anna
Vališová Viktorie 
Otáhalová Nikol 
Urban Kryštof 
Šišková Barbora 

Dandová Amálie
Rabiňák Jindřich
Reinerová Marie
Veselá Jindřiška 
Homolová Marie 
Zelníčková Danuška 
Kojetínský Vojtěch
Novotná Anežka

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Pracuji v této
lokalitě a hledám byt 
nebo dům do 4 mil.

tel: 737532350
děkuji za nabídky

Nabízíme práci
řízenou z domova.

Více na www.pracujtedoma.cz

KNIHOVNA

Pondělí   9 - 12 13 - 18
Úterý   9 - 12 13 - 16
Středa 13 - 18
Pátek   9 - 12 13 - 16

Podrobnější informace o knihovně 
a knihách získají zájemci 
na www.volny.cz/mkmodrice

Městská knihovna
v Modřicích

Půjčovní doba:

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Dědková: Růže pro čokoládovou 
holku
Friedrich: Správná trojka s papouš-
kem
Kratochvíl: Čaroděj z nafukovacího 
stromu
Lenartová: Čajovna U oranžové 
kočky
PRO ŽENY
Brown: Alibi
Cartland: Splněné sny
Deveraux: Tajnosti
Dousková: Goldstein píše dceři
Evans: Slunečnice
Fuchsová: Když žena prosí o potrat, 
Když jsem potkal anděla
Hlaváčková: Svedené a rozpustilé
Chevalier: Ohnivý tygr
Janouchová: Horká stopa
Kubíková: Samoživitelka
Kvačková: Očima tchyně
Laurents: Gentlemanova čest

Lázničková: Milovat je umění
Lindsey: Zkrocená láskou
Medeiros: Hříšné myšlenky
Nálepková: Ráj na dosah
Plaidy: Válka královen
Trollope: Děti těch druhých
Walló: Jak jsem zabila maminku
PRO MUŽE
Cook: Kritický bod
Dahl: Další příběhy nečekaných 
konců
Deaver: Rozbité okno
Forsyth: Fantom Manhattanu
Fousek: Cesty za nadějí
Fuchsová: Když je muž v lázních
Golden: Gigolo
Gordon: Katalánec
McEwan: Cizinci ve městě
Zamore: Zločin v zemi pyramid
PRO POUČENÍ
Hlavatá: Evropská unie v kostce
Mandžuková: Co pít, když...
Richter: ... a v zádech měli smrt
Sedláčková: Jogurtová kuchařka

AKCE V BŘEZNU .......................................... BŘEZEN-MĚSÍC INTERNETU
Úterní podvečery s internetem - každé úterý od 16.30 do 17.30 hod. lekce o Inter-
netu pro úplné začátečníky (zájemci si musí účast předem v knihovně domluvit)
Anketa o nejhezčí dětskou knihu v roce 2008 – anketní lístky k dispozici v 
knihovně, uzávěrka 20. 3. 2009. Slavnostní vyhlášení cen dětí v Praze 8. 4. 2009 
Kočka Linda, poklad rodiny – beseda a autorské čtení pro děti z 1. stupně ZŠ se 
spisovatelkou Markétou Zinnerovou – ve čtvrtek 19. 3. 2009 ve 14.00 v klubov-
ně nad knihovnou
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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, Modřice
                GSM: 739 034 500, 603 254 455                    
   Email: info@4it.cz, www.4it.cz
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vykupujeme loupané ořechy

Cukrářství 
ČERMÁK

Dobrovského 339,

664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

telefon:
 547 243 592

různé dorty, zákusky,
minizákusky

Pomůžeme vám 
zhubnout
a znovu nepřibrat.
Více na

www.hubnete.cz/trend

Vyměníme byt zděný 2+1
za jakýkoliv 3+1

 s doplatkem dle dohody.

 Tel. 736 253 245 
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