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Zpráva starosty o činnosti MěÚ za období
od 15.6. 2009 do 14.9. 2009
V první řadě je nutné podotknout, že se jedná o období letních prázdnin a tak
mnohá jednání nebylo možné včas uskutečnit a dotáhnout do konečného řešení.
I přes to je nějaká práce za tyto měsíce vidět.
V první řadě, jak všichni víte, dne 17.6.2009 proběhlo mimořádné zasedání ZMM,
kde bylo schváleno zadání ÚP Modřice. V letních měsících proběhly 4 pracovní
schůzky se zhotovitelem a byly na nich upřesněny požadavky města dle usnesení
přijatého na 6. mimořádném zasedání ZMM. V měsíci červenci byl vybrán zpracovatel vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území firma Centrum dopravního
výzkumu. Jsou předány podklady pro zpracování dokumentu SEA. Kompletní
návrh konceptu bude dokončen do konce měsíce září a po té bude projednán s
DOSS a následně s občany. Na pořízení konceptu bude čerpána dotace z JMK.
Ze stavebních akcí, které se bezprostředně dotýkají našeho katastru bych jmenoval neustále zmiňovanou rekonstrukci mostu na ulici Benešové, kde bylo vydáno
„konečně“ územní rozhodnutí a v nejbližších dnech by mělo být požádáno o
stavební povolení. Dle informací ze SÚS JMK, která bude most realizovat, by celá
stavba měla započít v dubnu příštího roku.
Ve zmiňovaném období probíhala dále rekonstrukce silnice R 52 a R I, kdy se v
dnešní době dokončuje podchod na ul. Tyršové. O kvalitě řešení se můžete přesvědčit sami osobně.
Z investic týkajících se přímo městské pokladny je nejsledovanější příprava stavby domu pro starší občany na Nádražní ulici. S vybraným projektantem je odsouhlasen návrh řešení a do konce měsíce října bude odevzdána studie v tzv.
Čistopisu.
Současně s touto PD byla zahájena práce na PD rekonstrukce ZŠ Komenského.
Při konzultacích nad návrhy řešení bylo dohodnuto vytvoření 3 oddělení školní
družiny, řešení šaten a hlavně se podařilo do budovy včlenit cvičební učebnu,
která bude sloužit pro I. stupeň jako tělocvična na běžnou výuku tělocviku. Tímto
bude z větší části odbouráno přecházení žáků I. stupně do tělocvičny TJ Sokola
Modřice. Poslední investiční akcí, kterou se podařilo alespoň částečně projednat,
je řešení kanalizace na ulici Nádražní. Zástupce BVaK při osobním jednání nám
vyslovil podporu v předloženém řešení a tuto i písemně potvrdil svým předběžným stanoviskem k PD. Ve 2. polovině měsíce září proběhla pracovní schůzka
s obyvateli ulice Nádražní a nyní bude započata konečná fáze PD pro získání
stavebního povolení.
Z kulturně – sportovních akcí bych vzpomenul na zdárný průběh šermířského
Zpravodaj 10/2009

dne, který se uskutečnil 20.6.2009. I přes nepřízeň počasí se díky účinkujícím a
členům KŠK celá akce opět vydařila a návštěvníci odcházeli domů spokojeni.
Ve druhém víkendu měsíce srpna proběhl již 9. ročník turnaje mladších žáků v
kopané o pohár starosty města Modřice. Turnaj patřil k nejlepším z posledních
ročníků. Pohár potřetí za sebou a tím do trvalého vlastnictví získala Slavie Praha.
Příští 10. ročník tohoto tradičního setkání bude tedy i soubojem o novou trofej.
Dále jsou dokončeny redaktorské práce na knize o posledních 20 letech života v
Modřicích a vše směřuje k jejímu vydání na konci tohoto kalendářního roku.
Co se týče personálních změn na městském úřadě bych zmínil návrat jedné pracovnice z mateřské dovolené. Tímto se zvýšil počet pracovníků majetkového odboru a předpokládá se zkvalitnění práce tohoto odboru. K 1.8.2009 byli dále do
pracovního poměru přijati 2 noví strážníci městské policie. Po měsíčním seznámení s chodem MP zahájili od 7.9. tříměsíční kurz na strážníka MP. Věřím, že po
dokončení kurzu budou přínosem pro naši MP a s počtem 6 městských strážníků
se zvýší i počet jejich služeb.
Toto je stručné vyjádření činnosti vedení města a jeho zaměstnanců za uplynulé
období mezi zastupitelstvy. Není zde možné hovořit o podrobnějších věcech a
proto jsme pro všechny občany připraveni podávat podrobnější informace i individuálně.
Ing. Josef Šiška – starosta města
Seznam zkratek
ÚP –
Územní plán
ZMM – Zastupitelstvo města Modřice
SEA posuzování vlivů koncepcí na
životní prostředí (územní plán = koncepce)
DOSS – dotčené orgány státní správy
JMK – Jihomoravský kraj
SÚS JMK – Správa a údržba silnic

Z usnesení RMM č. 35/2009
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
14. září 2009

Obchvat - protihluková stěna
RMM pověřuje starostu města a majetkový odbor vypsáním obnoveného
výběrového řízení na výstavbu protihlukové stěny na komunikaci II/152 v
úseku Havlíčkova - železnice. Dřívější
www.mesto-modrice.cz
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Jihomoravského kraje
PD –
projektová dokumentace
ZŠ –
Základní škola
BVaK – Brněnské vodovody
a kanalizace
KŠK – Kulturně školská komise
MP –
městská policie

řízení bylo v roce 2008 pro nevěrohodnost nabídkové ceny zrušeno.
(1.1)
Pojištění zodpovědnosti města
RMM schvaluje dodatek č. 1 k
pojistné smlouvě č. 7720121195
mezi městem Modřice a firmou
Kooperativa pojišťovna, a.s. - jde
o prodloužení pojistky v rámci
majetku města (2.1)
Spolupráce s policií ČR
51

Zprávy z radnice

Veřejné osvětlení - termíny
RMM schvaluje dodatky ke smlouvám na projektovou dokumentaci
a stavební úpravy , které obsahují
prodloužení termínů ve vztahu ke
zpožděnému postupu prací ze strany
spolu-realizátora EON a.s. (souběh
prací na rozvodech sítě nízkého napětí a veřejného osvětlení). Důvodem
je, aby se nemusely opakovaně rozkopávat ulice. (2.3 až 2.5, Zpravodaj č. 3,
6, 7-8/2009)
Kniha o městě Modřice
RMM schvaluje dohodu o ceně díla
za redaktorské práce a dohled při
vydání v celkové ceně za dílo 67.740,Kč vč. DPH. Autorka předala texty v
rozsahu 173 normostran pro tisk, vydání knihy se předpokládá v prosinci
2009. (2.8)
Vzdělávání pro veřejnou správu
Vedení města podporuje vzdělávání odborníků pro veřejnou správu
a proto RMM schvaluje smlouvu o
zabezpečení souvislé odborné praxe
studentů mezi městem Modřice a
Veřejně správní akademií – Vyšší
odborná škola, s.r.o. Brno (2.10)
Svatováclavské hody - hudba
RMM schvaluje smlouvu č. 15/9-19
o vytvoření a veřejném provozování
uměleckých výkonů mezi městem
Modřice a dechovou hudbou Bojané
na zabezpečení hudební produkce

16

při Svatováclavských hodech konaných
dne 26.9.2009 od 9:00 do 16:00 hodin za
částku 22.000,- Kč vč. DPH (2.11)
Bytový dům pro seniory
RMM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o dílo na projekt bytového domu mezi
městem Modřice a firmou Josef Smola – projektový a inženýrský ateliér na
změnu ceny díla na 1.357.790,- Kč vč.
DPH. Důvodem navýšení ceny o asi
180 tisíc Kč je projektantem navržená
možnost v rámci návrhu řešení objektu
zvýšit kapacitu ubytování z původních
20 bytů 1+kk a 5 bytů 2+kk na nových
21 bytů 1+kk a 10 bytů 2+kk. (2.12, Zpravodaj 3, 6, 7-8/2009)

místnosti na městském úřadě Modřice
společnosti Dance Sport Pro, s.r.o. (3.2)
Tenisové kurty - výzva nájemcům
RMM vyzývá Ing. Renatu Novotnou a
Ing. Vladimíra Novotného na předložení
návrhu zřízení a provozu tenisového
klubu Modřice, stanovení výše slevy
modřickým občanům při pronájmu kurtů
a oznámení přijatelné nájemní ceny za
užívání pozemku p.č. 994/1 (3.3)
Andeas Stihl - povolení vytápění
RMM souhlasí s umístěním plynového
spotřebiče na vytápění v rozšířené skladovací hale ve firmě Andreas Stihl spol.
s r.o. (3.4)

Svatováclavské hody - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu na
poskytnutní peněžního daru městu
Modřice od firmy CTP Invest spol. s r.o.
na konání Svatováclavských hodů v
Modřicích ve dnech 26.9.-28.9.2009 ve
výši 20.000,- Kč (2.13)

Volná garážová stání v BD Za Humny
RMM sděluje, že na základě ukončení několika pronájmů, jsou v současné době
v bytovém domě Za Humny k dispozici
volná garážová stání, která je možno
pronajmout i tam nebydlícím občanům
za cenu cca 400,- Kč/měsíc.(5.4)

Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu na
poskytnutí peněžního daru městu Modřice od firmy Koordita, a.s. na zabezpečení konání mezinárodního turnaje ml.
žáků v kopané o pohár starosty města
Modřice v termínu 7.-.9.82009 ve výši
10.000,- Kč (2.14)

ZŠ Modřice - zvýšení počtu žáků
RMM vydává souhlas s překročením
počtu žáků v 5. ročníku ZŠ Modřice o 2
žáky dle ustanovení § 23 odst. 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb. (5.6)

Městský úřad - odborná certifikace
RMM schvaluje smlouvu o zajištění pobytu při přípravě k ověření zvláštní odborné způsobilosti zakončené zkouškou
mezi městem Modřice a Institutem pro
místní správu Praha v celkové finanční
výši 20.740,- Kč včetně DPH (2.15)
Pronájem sálu na radnici
RMM schvaluje pronájem zasedací
Zpravodaj 10/2009

Městský úřad - nákup počítačů
RMM schvaluje pořízení počítačového
vybavení MěÚ notebook, kopírovací
stroj, PC sestava v celkové výši 103.494,Kč vč. DPH (5.7)
Sbor dobrovolných hasičů Modřice
RMM schvaluje pronájem volných místností v objektu Poděbradova 413 nově
ustavenému Sboru dobrovolných hasičů
Modřice a pověřuje starostu přípravou
nájemní smlouvy ke schválení na příštím
jednání RMM. Schvaluje také použití
www.mesto-modrice.cz

znaku města Modřice jako součást
jejich znaku. (5.8 a 9, Zpravodaj
3/2009)
Dopravní značení - přechody
RMM schvaluje vypracování projektové dokumentace přechodů
na ul. Masarykova a Benešova v
Modřicích vybranou firmou Silniční
projekt spol. s r.o. za částku 177.310,Kč včetně DPH a pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy o dílo
(5.11, Zpravodaj 7-8/2009)

Zprávy z radnice

RMM schvaluje dohodu o bezúplatné
spolupráci při prevenci kriminality a
zajišťování bezpečnosti mezi městem
Modřice a Policií ČR - Krajské ředitelství policie JMK, územní odbor Brnovenkov, obvodní oddělení Rajhrad.
(2.2)

Ulice Husova - oprava komunikace
RMM na základě žádosti občanů
pověřuje místostarostku Ing. Chybíkovou provedením místního šetření
stavu komunikace před BD Husova
582 a 585, zajištěním kalkulace ocenění oprav a zahrnutím této částky
do rozpočtu města na rok 2010 (5.12)
Zastávka MHD Žižkova - lavička
RMM schvaluje pořízení lavičky na
zastávku MHD Žižkova před bývalou Frutou (5.13)
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města.
Údaje v závorce odkazují na příp. souvislosti
a na body úplného znění usnesení, které je k
dispozici u asistentky starosty nebo na www.
mesto-modrice.cz (red-ČeV)

Seznam zkratek
ŘSD ředitelství silnic a dálnic
ZMM - zastupitelstvo města
Modřice
RMM - rada města modřice
ORP obec s rozšířenou
působností
POV projekt organizace
výstavby
VO veřejné osvětlení
BD bytový dům

71

(Šiška, Slaný, Vykoukal, Bernátová)
Komentář viz dále.

USNESENÍ ZMM č. 12/2009

Zprávy z radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 15, jmenovitě viz prezenční
listina)
13.Ú: ZMM schvaluje pořízení zvukového záznamu dnešního jednání.
ZMM schvaluje zapisovatelku Bc.
Kateřinu Homolkovou a ověřovatele zápisu p. Bernátovou a p.
Brettfeldovou. ZMM schvaluje
program dnešního zasedání ZMM
beze změn.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0.

13.Ú.1: ZMM schvaluje opravu
číslování v usnesení č. 12/2009 v
bodě 8.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

13.Ú.2: ZMM schvaluje zveřejňování
usnesení z jednání ZMM ve zpravodaji v plném znění a k bodům,
které si vyžadují bližší vysvětlení
publikovat srozumitelný komentář
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Zpráva starosty
13.1: ZMM bere na vědomí zprávu
starosty města o činnosti úřadu
města Modřice za období od
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12. řádného zasedání ZMM 15. 6. do
14.9.2009
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Kontrola úkolů
13.2: ZMM bere na vědomí plnění úkolů
uložených na 12. řádném zasedání
ZMM a na 6. mimořádném zasedání
ZMM.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
13.3.1: ZMM zamítá prodej pozemků p.č.
72/1 a 73.
Hlasování: pro 12, proti 1 (Ptáčková), zdržel se 2
(Bernátová, Vykoukal)
Komentář: Jedná se o prázdný pozemek na křižovatce ulic Havlíčkova - Rybníček, který by měl
zůstat zachován jako rezerva pro občanskou
vybavenost města.

13.3.2: ZMM stahuje podbod 3.2 z programu jednání
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: K žádosti obce Želešice o prodej pozemku nebyly připraveny potřebné podklady.

13.3.3: ZMM schvaluje prodej pozemku
p.č. 2015/2 společnosti Telefonica O2
Czech republik, a.s. za částku 1.500,Kč/m2
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Jedná se o pozemek s domkem digitální
ústředny u lávky přes náhon.

Bod 4 – Projednání hospodaření města v obodbí 1-7/2009
13.4.1.1: ZMM přerušuje projednávání
bodu 4
Hlasování: pro 10, proti 1 (Ptáčková), zdržel se 4

Zpravodaj 10/2009

13.4.1.2: ZMM schvaluje opravení pasáže
s vypuštěním „v období 1-7/2009“ v
textu hlavního bodu programu ZMM
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 4 (Slaný, Vykoukal, Ptáčková, Bernátová)
Komentář viz dále.

13.4.1.3: ZMM bere na vědomí zprávu o
hospodaření města v období 1-7/2009
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3 (Bernátová,
Ptáčková, Vykoukal)
Komentář: Z důvodu nejednoznačného názvu došlo
u některých zastupitelů k rozdílnému chápání
obsahu bodu 4. Proto byla navržena oprava
hlavního názvu bodu 4 a následně zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci starosty o
plnění rozpočtu města - viz dále.

13.4.2: ZMM bere na vědomí plnění rozpočtu roku 2009.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčková,
Vykoukal)
Komentář: K datu 31. 7. 2009 činí plnění rozpočtu na
straně příjmů 60,72 % a na straně výdajů 37,68
%. Tato čísla znamenají, že krátce za polovinou
roku je příjem odpovídající a výdaje jsou nižší,
čili vedení města finance šetří.

13.4.3: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2009 bez výhrad.
Hlasování: pro 12, proti 1 (Bernátová), zdržel se 2
(Ptáčková, Vykoukal)
Komentář: Na straně příjmů došlo k navýšení o 397
tisíc Kč, na straně výdajů pak o 3 248,6 tisíc
Kč. Hlavní část nových příjmů tvoří poplatek
za likvidaci tuhého komunálního odpadu z
důvodu zvýšení počtu obyvatel města a úhrady
za poskytování služeb - kopírování, komerční
hlášení městského rozhlasu a inzeráty ve Zpravodaji. Největší položkou výdajů je 1,9 milionu
za novou multikáru včetně rozmetadla a radlice
pro zimní údržbu komunikací, jako náhradu za
stávající již definitivně nefunkční stroj. Následuje 350 tisíc jako příspěvek ZŠ na vybudování
altánu v areálu na ulici Benešova, který bude
sloužit pro venkovní výuku a cca 300 tisíc jako
odvod DPH - město se dle rozsahu příjmů

www.mesto-modrice.cz
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USNESENÍ Č. 13/2009
z 13. zasedání Zastupitelstva
města Modřice (dále jen „ZMM“),
konaného dne 14. září 2009 v 18
hodin v zasedací síni modřické
radnice

povinně stalo od letošního 1.6. jejím
plátcem. Dalších 265 tisíc je určeno na
zpracování projektu a žádosti o dotaci ve
výši asi 2,5 milionu pro komplexní řešení
sběru a likvidace bioodpadů. Poslední
významnou výdajovou položku pak tvoří
ubytování sportovců při mezinárodním
turnaji v kopané žáků, která je plně kryta
sponzorskými dary (Olympia - 50 tisíc,
EON - 50, SITA - 20, Energ-Servis - 20,
Kooperativa - 10) .

Bod 5 – Nástin rozpočtu na rok
2010
13.5: ZMM bere na vědomí předložený nástin rozpočtu města
Modřice na rok 2010 a pověřuje
starostu města a Radu města
dopracováním rozpočtu do
konečného stavu na předložení v
prosincovém zasedání ZMM
Hlasování: pro 12, proti 1 (Ptáčková), zdržel se
2 (Bernátová, Eigner)
Komentář: Nástin rozpočtu je navržen se
schodkem cca 42 milionů Kč, určeným na
velké investice. Především je to 8,8 milionu na rekonstrukci budovy ZŠ na Komenského ulici, nařízenou Krajskou hygienickou stanicí, při které je navíc uvažováno
i vybudování cvičební místnosti pro žáky
I. stupně. Dalších 12 milionů se uvažuje
na pokračování rekonstrukce veřejného
osvětlení, 12,5 milionu na realizaci kanalizace v ulicích Nádražní a Masarykově,
a 10 milionů se předpokládá na přípravu
a zahájení stavby pasivního bytového
domu pro seniory. Nástin rozpočtu zatím
nekalkuluje s případnými dotacemi..

Bod 6 – Schválení zřizovací listiny
13.6.1: ZMM schvaluje zřizovací
listinu příspěvkové organizace
města Modřice ZŠ Modřice dle
předloženého návrhu verze 3.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 7 – Zprávy z činnosti výborů
13.7.1: ZMM bere na vědomí zprávu o
činnosti FV přednesenou předsedou Doc. Novákem.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

13.7.2.1: ZMM bere na vědomí zápis z
jednání KV ze dne 9.6.2009
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

13.7.2.2: ZMM nepřijímá pravidla pro
zasedání výborů ZMM, protože
základní pravidla jsou dostatečně
určena v zákoně č. 128/2000 Sb.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 5 (Tomandlová, Brettfeldová, Bernátová, Ptáčková,
Vykoukal)

Bod 8 – Schválení inventarizačních
komisí pro rok 2009
13.8: ZMM schvaluje pokyn starosty
č. P11/2009 k provedení inventarizace majetku města Modřice k
31.12.2009 s doplněním v bodu
ostatní e) do závorky za slovo
včetně slovo „kontroly“
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Projednání žádostí o změnu ÚP
K tomuto bodu nebylo žádné usnesení.
Bod 10 – Různé – diskuse
13.10.1: ZMM ve svém volebním období nebude prosazovat zrušení

1
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zahrádkářské kolonie
Hlasování: pro 12, proti 1 (Bernátová)
zdržel se 2 (Vykoukal, Ptáčková)
Komentář: Jedná se o kolonii U hřiště za Sokolovnou, o které se psalo v rubrice zahrádkářů ve
Zpravodaji 4, 9/2009 ve spojitosti s úvahami o
sportovní hale.

13.10.2: ZMM bere na vědomí 18. návrh
zastupitele RNDr. Ptačkové a pověřuje
RMM přípravou podkladů pro jednání v
rámci projednávání ZÚR JMK se záporným stanoviskem k JZ tangentě
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Jihomoravský kraj v současnosti
zpracovává Zásady územního rozvoje (ZÚR),
které navrhují vedení mezinárodních komunikací bez ohledu na katastrální území měst
a obcí. Na všech dosavadních pracovních
jednáních, svolaných v této souvislosti krajem
s dotčenými obcemi, zástupci našeho města
opakovaně vždy požadovali vedení této komunikace mimo katastr Modřic. Další vyjádření v
tomto smyslu bude město dávat k oficiálnímu
návrhu dokumentu ZÚR, který by měl být
předložen počátkem roku 2010. Důležitou oporou přitom bude právě dokončovaný koncept
Územního plánu Modřice, včetně posouzení
vlivů na životní prostředí (SEA).

13.10.3: k tomuto bodu nebylo přijato
žádné usnesení
Komentář: Důvodem bylo nedodržení jednacího
řádu ze strany p. zastupitelky Ptáčkové, protože jejích 9 dotazů na starostu bylo doručeno
na podatelnu MÚ až v den jednání 14. 9. 2009.
Ze zákona o obcích má i starosta, jako každý
zastupitel, 30-denní lhůtu pro vypracování
odpovědi. Starosta přesto na některé dotazy
reagoval ihned v diskuzi, ale vzhledem k
závažnosti některých otázek, nebylo možno
za několik hodin do zasedání ZMM zajistit
kvalifikované odpovědi a proto nebylo přijato
žádné usnesení
Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil Ing. Josef Šiška - starosta města.
(red-ČeV)
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Informace pro občany

Koše na psí exkrementy
V měsíci září byly instalovány další odpadkové koše na psí exkrementy. Jsou
umístěny na ulicích:
Brněnská - u chodníku ve směru k zastávce MHD Cihelna
Roh Nádražní a Husové v zelené ploše
Komenská poblíž křižovatky se Spojovací
Za Humny u bytového domu
Benešova u křižovatky s Poděbradovou
Prusinovského v zelené ploše parčíku
U Hřiště u stanoviště kontejnerů na separovaný odpad
Severní za bytovým domem
Umístění košů lze také nalézt na www.mesto-modrice.cz
Prosíme majitele psů, aby sáčky na psí exkrementy ze zásobníků vytahovali a
utrhávali tak, aby bylo možno použít i následující sáček - musí zůstat kousek povytažený.
Všichni majitelé psů, kteří mají zaplacený poplatek ze psa si mohou na městském
úřadě u p. Hoškové také sáčky vyzvednout.

Informace pro občany

Zprávy z radnice

13.6.2: ZMM schvaluje dodatek č. 1
ke zřizovací listině příspěvkové
organizace města Modřice MŠ
Modřice verze 3

Oznámení
Oznamujeme občanům, že Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno, zřídila pevnou havarijní linka + fax 541 213 948, na kterou lze telefonovat
při podezření ze znečištění životního prostředí (ovzduší, voda a podobně).
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Pozor na zloděje!
Policie radí: nevpouštějte neznámé lidi do bytu, domu
Na Brněnsku se v minulých dnech objevilo nemálo případů okradení občanů
přímo v jejich bytech. Pachatelé této trestné činnosti se zaměřují především na
starší občany. Pod různými záminkami se snaží vloudit do jejich příbytků. Často
se představují jako pracovníci elektráren, vodovodů či telekomunikačních firem.
Přicházejí také s nabídkou prodeje zboží, výrobků podporovaných reklamou v
mediích. Podvodně vystupují také jako úředníci či revizní technici. Zazvoní také u
domu se zprávou o nemalé výhře. Když je občané pozvou do bytu, v nestřeženém
www.mesto-modrice.cz
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Policie radí občanům, aby do domu či bytu nevpouštěli cizí osoby. Pracovníci
firem jako jsou elektrárny, plynárny vodovody a kanalizace jsou vybaveni průkazy, kterými prokazují příslušnost k dané firmě. Zpravidla přijíždějí služebními
automobily, které jsou výrazně označeny. Občané se nemusí stydět a při jakékoliv pochybnosti případného pracovníka požádat o předložení průkazu. Na místě
je také poznamenání si údajů o pracovníkovi, vozidle a jeho registrační značce.
Občané si také mohou na dispečinku firem telefonicky ověřit, zda firma pracovníka do jejich domu vyslala. Až potom pracovníka do domu vpustit. Opatrnost a
obezřetnost je vždy na místě.
Policisté zároveň vyzývají občany, aby bez odkladu při jakékoliv pochybnosti a
pohybu podezřelých osob po obci kontaktovali Policii ČR. Na telefonním čísle 158
jsou policisté připraveni vždy pomoci.
policie ČR Rajhrad

SDH Modřice
Sbor dobrovolných hasičů Modřice touto
cestou hledá nové zájemce a bývalé čeny
kteří mají zájem se připojit k nám a stát se
hasičem v Modřicích aby nás kontaktovaly
Na telefonních číslech:

SDH Modřice

Putna Milan - 728480460
Chalupa Roman - 724025031
Homolka Petr - 608744605
Homolka Jan - 774417825
1
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Život v našem městě
ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

V sobotu 5. září Zahrádkářský spolek
Modřice uspořádal poznávací zájezd
na Mohelenskou hadcovou step, Dalešickou přehradu, Dukovanskou jadernou elektrárnu a do Dalešického
pivovaru.
Přesto, že pátek propršel celý, my
jsme se probudili do svěžího rána bez
deště celý den nám. sv. Petr přál. Má
nás zahrádkáře rád. Cesta autobusem
byla krátká, jeli jsme vlastně kousek za
„humna“.
Unikátní skalnatá step nad řekou Jihlavou o rozloze 48,1 ha – to je mohelenská hadcová step – národní přírodní rezervace již od r. 1933 a patří
k nejvzácnějším přírodním útvarům
v České republice. Díky vlastnostem
podložní horniny zvané hadec a reliéfu terénu jsou zde unikátní podmínky
pro stepní rostliny a živočichy. Tmavý
hadec je schopen do sebe absorbovat
velké množství slunečních paprsků a
teplo postupně předávat rostlinám a
živočichům. V létě je zde teplota o více
než 10 st. vyšší než o pár set metrů
vzdálené obci Mohelno. Žije zde přes
60 nových druhů rostlin a živočichů a
některé z nich se vyskytují jen tady. Ze
stepi je krásný výhled na řeku Jihlavu, která tu vytváří hluboce zaříznutý
meandr zv. Čertův ocas a na severní
straně dosahují skalnaté svahy až 120
metrů výšky.
Ze stepi je také vidět průtočná malá
vodní elektrárna Mohelno. Na hráz
www.mesto-modrice.cz

Dalešické přehrady jsme raději zajeli.
Vodní dílo Dalešice bylo vybudováno
na řece Jihlavě v letech 1970 – 1978 a
patří k významným technickým stavbám v kraji. Je dlouhá 22 km a je nejhlubší přehradou v ČR, má hloubku
85,5 m. Sypaná hráz se svou výškou
99,5 m je nejvyšší sypanou hrází ve
střední Evropě. V koruně je 300 m
dlouhá a 8 m široká s kubaturou 1,95
m krychlových. Vodní dílo tvoří vlastně dvě nádrže – Dalešice s vodní přečerpávající elektrárnou v ČR a menší
nádrž Mohelno, která je z hlediska
výkonu druhou největší vodní elektrárnou v ČR a menší nádrž Mohelno,
která vyrovnává odtok z Dalešické
elektrárny a odebírá se z ní voda pro
chladící systém jaderné elektrárny
Dukovany.
Jaderná elektrárna Dukovany JEDU
bude příští rok slavit 25 ti leté výročí
svého provozu a patří podle měřítek
WANO /World Association of Nuclear
Operators – Světové sdružení provozovatelů jaderných elektráren na světě/
mezi pětinu nejlépe provozovaných
jaderných elektráren. JEDU vyrábí
nejlevnější proud v ČR 1 kWh za 0,60
Kč.
Jedno mohu říci – po prohlídce a
seznámení s provozem nemáme už
strach, je ekologičtější a velmi bezpečný provoz. Koukali jsme a doporučujeme všem návštěvu elektrárny
v Dukovanech. Po velmi zajímavé a

Život v našem městě

Informace pro občany

okamžiku obyvatele domu okradou. Zpravidla o nemalé finanční částky. Požádají
o vodu, rozměnění peněz na vyplacení výhry či vrácení přebytku za pravidelné
platby. Takto získávají informace o skrýších hotovosti občanů. Pak občanovi v
nestřeženém okamžiku nenávratně odcizí všechny úspory.
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tři druhy, světlou a tmavou jedenáctku
a světlou desítku. Musím přiznat, že je
dobré, zkušeným pivařům chutnalo. Jen
ten pivovarský komín z Postřižin se nám
ve filmu zdál vyšší.
A potom jsme spokojeni a poučeni ujížděli k domovům a dobře dojeli. Doporučuji – navštivte tuto trasu, budete spokojeni.
TOJA

KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.volny.cz/mkmodrice

Půjčovní doba:

Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa		
Pátek
9 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 18
13 - 16

V ŘÍJNU PRO VÁS KNIHOVNA PŘIPRAVUJE AKCE:
do 30. 10. – VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků ZUŠ v Ořechově a Modřicích
5. 10. – 9. 10. TÝDEN KNIHOVEN
čtenářská amnestie – čtenářům se prominou poplatky za upomínky
prodej vyřazených knih
zápis nových čtenářů bez poplatku na rok 2009
15. 10. ve 14.00 - NOVÝ ZÉLAND - země protinožců
- cestovatelská přednáška Jiřího Máry
KNIHA MÉHO SRDCE - výsledky ankety v Modřicích
Celkem bylo v anketě odevzdáno 492 hlasů
Na 1. místě se s 36 hlasy umístily knihy:
J.K. Rawlingová: Harry Potter a A. de Saint-Exupéry: Malý princ
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poučné prohlídce jsme se odebrali do
zámecké restaurace v Dukovanech na
dobrý obídek a po krátkém odpočinku
jsme se vydali do Dalešic, abychom si
prohlédli tamnější slavný pivovar, kde
se v květnu 1980 točil film Postřižiny.
Prohlédli jsme si nynější varnu piva
a šli si sednout do pivnice, abychom
ochutnali dalešické pivo vyráběné postaru bez chemické přísady. Vyrábějí

VÝBĚR Z NOVINEK

s

Významného kulatého
výročí se dožívají
Brachtlová Eliška
Máčalová Růžena
Matocha Ladislav
Prosecká Anna
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Společenská kronika
Rozloučili jsme se
Kosař František

Vítáme do života
Kratochvílová Agáta
Studená Alena
Stejskal Pavel
Zpravodaj 10/2009

PRO DĚTI
Gordon: Volný pád do Podzemí
Karmel: Vařím s maminkou
Krzyzanek: Abeceda slušného chování pro děti
McCombie: Moje trhlá rodinka, Brácha je super
McNab: Jak přežít v přírodě
Stará: Strč prst skrz krk
Witcher: Čarodějka Šestého měsíce
Zinnerová: Hádanky a básničky pro
kluky a holčičky
PRO ŽENY
Alexandr: Tajemství ctnostné dámy
Cabot: Na velikosti nezáleží
Cordonnier: Arlana a rytíř
Formanová: Ten sen
www.mesto-modrice.cz

Jones: Bez sestry neodejdu
McCullough: Ptáci v trní
Pawlowská: Když sob se ženou
snídá
Steel: Milost
PRO SILNÉ NERVY
Grisham: Odvolání
Cílek: Úkol pro spolehlivého kata
Cook: Mutace
Kessler: Vlčí smečka
Kuťák: Podraz na přítele
Ludlum: Rhinemannova výměna
Lustig: Odcházím do snu a jiné
povídky
McBain: Velký šéf
Vondřuška: Znamení Jidáš
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Čistička odpadních vod - ČOV MODŘICE

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÏCH

NOVÝ ZÉLAND
země protinožců
příběh o splnění životního snu

Ve čtvrtek 15.října ve 14:00 v klubovně nad knihovnou
v Modřicích, nám. Svobody 93
Poutavé i poučné vyprávění a promítání nádherných fotografií a videosekvencí připravil:

Jiří Mára

Seznámíte se s překrásnou přírodou Nového Zélandu i zvyky domorodých obyvatel. Uvidíte tančit
Maory, vařit bláto i tryskat gejzíry. Poznáte jak se na Novém Zélandu slaví vánoce i Silvestr.
Nahlédnete do země Pána prstenů. Současně se dozvíte, že podobnou cestu je možné absolvovat i na
invalidním vozíku.
Syn autora cestopisné knihy a dokumentárního filmu Jirka je jediným českým občanem, který na
invalidním vozíku procestoval celý Nový Zéland, nejvzdálenější zemi na světě.
Úspěšné cestopisné knihy nebo dokumentární filmy na DVD nebo videokazetě Nový Zéland – země
protinožců si můžete i objednat na jirimara@seznam.cz nebo na www.jirkamara.cz

Je to již téměř 5 roků co byla nově rekonstruovaná ČOV uvedena do trvalého provozu. Stavba, která svou velikostí a složitostí byla ojedinělá v rámci ČR. Vlivem
rozvoje města Brna a napojováním dalších obyvatel na kanalizační síť došlo ke
zvýšení přítokového množství odpadních vod na ČOV a zároveň vyššímu látkovému zatížení.To pak ve svém důsledku způsobovalo nižší čistící efekt čistírny.
Proto bylo v roce 2008 přistoupeno k intenzifikaci biologického stupně čistírny
odpadních vod.
Během letošního roku pokračovala na ČOV Modřice další etapa intenzifikace biologické části. Cílem je dosažení vyššího efektu odstranění znečištění dusíkatými
látkami v odpadní vodě. Postup prací byl zvolen tak, aby byl co nejméně ovlivněn proces čištění a tak byla upravována vždy jen jedna aktivační linka ze stávajících čtyř. První linka byla již takto upravena v minulém roce během období
říjen – prosinec 2008. Další dvě linky byly upraveny v období březen – červenec.
Nyní zbývá již poslední část která bude spuštěna do provozu začátkem října.
Během úprav bylo nutné jednotlivé skupiny nádrží odstavit z provozu a vyčistit
a během těchto prací bylo nutné vytěžit usazené materiály ze dna nádrží což
v letním období způsobovalo občas pachové problémy. Snahou provozu ČOV
bylo tyto materiály vytěžit co v nejkratším termínu, provést jejich neutralizaci
a následně zajistit odvoz k jejich likvidaci. O těchto pracích bylo informováno
zastupitelstvo města Modřic.
Vzhledem k povaze provozu ČOV, která zpracovává a čistí odpadní vody z celé
brněnské aglomerace a okolí, města Modřice, Kuřim a celé řady obcí, dochází
občas za nevhodných povětrnostních podmínek k zanášení pachu z odpadní
vody z kanálů, případně zpracovávaných kalů (sušení nebo odvodnění) i směrem na město Modřice. Provoz ČOV přitom vynakládá nemalé prostředky na
likvidaci zdrojů zápachu a čištění odpadního vzduchu. Nicméně nelze zcela zabránit únikům pachů z provozu a když tak za cenu značných investic města a
Brněnských vodáren a kanalizací a.s. Výsledky povinných pravidelných měření,
které jsou prováděny, vykazují hodnoty které splňují požadavky vyžadované pro
zařízení na čištění odpadních vod a zpracování kalu.
Situaci na ČOV je možné osobně zhlédnout v rámci pořádaného dne otevřených
dveří, který je plánován v součinnosti s městem Modřice během měsíce října, na
které zveme zvláště občany města Modřic.
Den otevřených dveří se koná v pátek 23. října od 15 hodin.
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pořádá cestovatelskou přednášku

Ing.Jan Muller - vedoucí ČOV
Ing.Robert Hrich- technolog ČOV
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Nový typ výtvarnické výstavy

Stavba máje

Zahrádkářská výstava

V rámci tradičních hodových akcí se letos poprvé na společné výstavě prezentovalo zájmové občanské sdružení seniorů „Dobromysl“ při Grand Residenci - podrobnější informace byla ve Zpravodjai č. 7-8/2009. V klubovně nad knihovnou se
svými pracemi představily oba zájmové okruhy - Tvořivá dílna pod vedením manažerky Mgr. Heleny Kučové a Výtvarný ateliér, vedený Ing. Josefem Burianem.
Vystavovány byly různé ozdobné předměty, koláže a další výsledky dílny i řada
zajímavých obrazů, malovaných akrylem, pastely a další artefakty - podrobnější fotoreportáž připravuje Modřický internetový magazin „mim.voda.cz“. Dosud
jsme mívali v Modřicích příležitost vidět výstavy spíše individuálních dospělých
tvůrců obrazů, grafiky, fotografií, krajky, plastiky a potom výstavy dětských kolektivů - ZUŠ a ZŠ. Nyní jsme měli možnost seznámení s tvorbou členů teprve nedávno utvořeného kolektivu seniorů ve věku 59 až 81 let, jejichž výtvarné zachycení
světa je samozřejmě už vyzrálejší a zkušenější. Popřejeme jim tedy hodně tvůrčího zaujetí a těšíme se na další setkání s jejich pracemi.

Život v našem městě

Život v našem městě

Foto z hodových akcí

text a foto - Vlastimil Čevela

Výstava v muzeu

Výstava včelařů

Pěvecký sbor

Výstava prací ZUŠ
foto: M. Hájek
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Od začátku září probíhá pod záštitou
TJ Sokol Modřice

tancování pro tanečníky - pokročilé, pro velký zájem
Vám nabízíme i lekce pro začátečníky
KDY: (pondělí (od října) 17:00 18:00 děti (do 9 let)
				
18:00 - 19:00 junioři a senioři
KDE:

Městský úřad Modřice, náměstí Svobody,
naproti hotelu Gregor

CO SE VAŠE DĚTI NAUČÍ:

• základy pohybové průpravy (správné držení těla, nášlapy, točení....)
• základní prvky disco, hip hop, show dance
• základy společenských tanců
• jednoduché sestavy v kolektivu dětí
• a mnoho dalších dovedností...

Popisovat dnes na tomto místě historicky první návštěvu papeže v Brně by asi
bylo nošením sov do Athén, protože i ten, kdo nebyl poslední záříjovou neděli
účastem mše na tuřanském letišti, měl možnost si tuto událost prožít u televize
nebo si alespoň přečíst komentáře v tisku od daleko lepších autorů, než jsem já.
Proto mi dovolte jen několik postřehů a fakt z pohledu modřického občana.
Farníci z Modřic pojali účast na této mši jako pouť. Chtěli jsme si totiž tuto vzácnou příležitost trochu „zasloužit“, alespoň tím, že k účasti vynaložíme určitou
námahu. Proto se nás celkem 18 sešlo v neděli ráno již ve 4 hodiny před naší
radnicí a vyrazili jsme na tuto slavnost pěšky. Cestou po cyklostezce se k nám
na mostě u soutoku Svratky se Svitavou připojilo dalších 12 poutníků z Přízřenic,
které rovněž patří k naší farnosti. Společně jsme cestu zvládli asi za 2 a ¾ hodiny,
takže před sedmou hodinou ranní jsme byli na místě. Tady nás čekali další účastníci, kterým např. zdravotní problémy bránily v cestě pěšky a kteří sem z Modřic
přijeli veřejnou dopravou.
Čekání na mši jsme si krátili různě, rozhodně jsme se však nenudili. Po příjezdu
Svatého otce jsme sice mohli sledovat jeho cestu „papamobilem“ pouze na velkoplošné obrazovce, náladu nám to však nijak nepokazilo.
Popisovat mši svatou moc nedokážu. Ve mně totiž zanechala hluboký dojem.
Jednak díky slovům všech celebrujících, na která jsem se snažil soustředit, jednak kvůli nadšení z toho, že stodvacetitisícový dav lidí se může chovat jinak, než
jak jsem často svědkem na mnohem menších shromážděních při různých show
akcích, při kterých jsem nucen služebně působit.
Svatého otce jsme však přece jen viděli přímo. Při odjezdu z letiště projel v „papamobilu“ jen několik desítek metrů od nás. A i na tu dálku na mne silně zapůsobilo kouzlo člověka, který svými činy prokazuje lásku, pochopení, úctu a
vstřícnost všem lidem bez rozdílu. Zvláště v dnešní době by nám všem mohl být
alespoň v tomto vzorem. Svatý otče, děkujeme.

Život v našem městě

Život v našem městě

TANCOVÁNÍ PRO DĚTI

Papež v Brně

mar.

CENA: 100 Kč/měsíc (+ příspěvek pro TJ Sokol 300 Kč/rok)
Tímto bychom Vás rádi pozvali na ukázkové hodiny, které se konají vždy v úterý
15:30 – 17:00 děti a junioři,
17:00 – 18:30 senioři a čtvrtek 16:00 – 17:30 děti a junioři,
17:30 – 19:00 senioři, na Městském úřadě v Modřicích.
V případě zájmu volejte nebo pište na kontakt: Michaela Hrochová, tel.: 608 322 572,
e-mail: Hrochova.Michaela@seznam.cz
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Cyklodresy

Ve dnech 12. - 13.9.2009 se konal v Praze Český pohár baseballu do 8 let (T-ballu).
Jedná se o nejvyšší soutěž tohoto sportu v dané věkové kategorii.
Za tým Draků Brno hrála Eva Ventrubová z Modřic. Všechna Dráčata předvedla
bojovnost draků a disciplínu sportovců, za což právem získala zlato.
BLAHOPŘEJEME!
(velen)

Vážení milovníci cyklistiky,
v průběhu měsíců října a listopadu proběhne druhá etapa objednávek na modřický cyklistický dres. Všichni zájemci se mohou přihlásit do 30.11. 2009 na městském
úřadě u asistentky starosty slečny Kateřiny Homolkové. Cena jednoho dresu je
880,- Kč. Tato částka bude vybrána ihned při přijetí objednávky. Z důvodu upřesnění objednávky na velikost, by bylo vhodné, vyzkoušet si dres u někoho, který
ho již vlastní. Podrobné informace můžete získat na telefonních číslech 603841710
(Lubomír Sekerka) nebo 604216525 (Pavel Kovář).
Lubomír Sekerka

Život v našem městě

Život v našem městě

SPORT

Ukončení sezóny 2009 na cyklotrase Brno - Vídeň
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TÉMA MĚSÍCE

Cyklostezka Brno - Modřice a souvislosti
(Č) Složitou situaci kolem cyklostezky znám z první ruky, protože naše rodina má
mezi její trasou a Svratkou už 40 let zahradu. Pamatuju, kdy u blátivé polňačky
stávala jediná stará jabloň - panenská, každoroční lány vysoké kukuřice i úvahy
tehdejšího JZD o nuceném zabrání zbytků soukromých pozemků. Doba se změnila natolik, že za pěkného počasí se manželka bojí na kole po cyklostezce jet
- podobně jako i řada jiných místních, kteří nejsou dostatečně otrlí ... Občas nutná
dopravní obsluha zahrady autem v davu cyklistů a bruslařů je pak i vzhledem k
jejich nevraživým pohledům velice nepříjemným nervákem. Pravdou ale taky je,
že mimo sezónu, prázdniny a volné dny, ve všední den dopoledne, anebo za méně
atraktivního počasí, je na kvalitním povrchu cyklostezky celoročně velice příjemná a pohodlná procházka či projížďka ...

Připomínky k provozu cyklostezky do Modřic
Syn má pronajatou zahrádku u cyklostezky na staré silnici do Olympie. Jako důchodci
jsme často do zahrádky jezdili posedět a něco pracovat. Tak jsme několik let mohli pozorovat život na cyklostezce a okolí. Provoz cyklistů a bruslařů je v současnosti veliký od
jara do podzimu. Část přijíždí od přízřenic a část přijíždí auty do Modřic, zaparkovala u
plotu zahrádek, obula brusle a vyrazila na cyklostezku, a to mladí i staří. Mnohokrát přijely i mladé maminky vyložily kočár i s dítětem a s bruslemi tlačily kočár po cyklostezce.
U cyklostezky je malé odpočívadlo a letos bylo zřízeno i občerstvení se soc. Zařízením.
Dle posledního zpravodaje Modřice schválily i vybudování druhé stezky po levém břehu
Svratky. Modřice tedy provoz stezky podporují. Provoz po staré silnici z Modřic do Olympie je někdy velmi silný, proto auta zahrádkářů i turistů parkovaly u plotu zahrádek v
pásu, který je asi 6 m široký v délce asi 50 m, auta tedy nebránila provozu. Nikdy jsme nepozorovali, že by někdo házel odpadky do zahrad ani hlučné chování turistů. Několikrát
ročně těžká mechanizace posekla trávu kolem zahrádek a tak provoz turistů i zahrádkářů
v klidu probíhal řadu let.
Na jaře letošního roku došlo k nepochopitelné změně. Po celé délce možného parkování
byly dovezeny velké balvany. Začalo se parkovat na silnici vedle balvanů. Tím se vytvořila nebezpečná dopravní situace. Následovalo další opatření, že se u Drůbežáren dala
značka zákaz stání po celé délce silnice. Dále městská policie hlídkuje na silnici a za stěrače aut dává upozornění na pokuty. Je zajímavé, že taková akce kdy došlo k záboru velkého pozemku a stála desítky tis. Kč nebyla, ve zpravodaji vůbec oznámena a zdůvodněna,
proč se tak stalo. Dnes za balvany nemůže těžká mechanizace a pás zarůstá nevzhlednou
džunglí o kterou se nikdo nestará. Prospěly tímto Modřice k rozvoji cykloturistiky?
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Nás se to dotýká pouze okrajově, tím že už na zahrádku nemůžeme. Auto není kde zaparkovat, autobusem jedna návštěva za 4 x 14 Kč je neúnosná a pěšky to už nezvládneme.
Kdybychom šli pěšky, pod náměstím u náhonu se nedá bezpečně projít, když se potkají autobusy, nebo kamiony zbývají pro chodce pouze centimetry. Loni za mostem přes
náhon byl vyvěšen plán, že pod náměstím se přejde přes můstek a po druhém břehu k
silnici. Akce se nezdařila, ale byla to dobrá snaha.
Věříme, že Rada celou situaci zváží a správně rozhodne tak, aby neutrpěla pověst Modřic,
a balvany může poslat vytopeným obcím na ochranu proti záplavám.
Karel Nedělka – 82 let, Modřice

Dotazy a názory

Dotazy a názory

d

1

Dotazy a názory

(Č) Objektivní rámec k dnešnímu tématu dává částečná citace platné vyhlášky a
na související otázky odpověděli starosta města Ing. Josef Šiška (Š) a jeho místostarostové Ing. Hana Chybíková (Ch) a Ivan Doleček (D)
Zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu v aktuálním znění k 1. 1. 2009
http://www.autoskoly.cz/psp/Zakon_361_2000_k_1_1_2009.pdf
par. 2 Vymezení základních pojmů ...
a) řidič je účastník provozu ..., který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo ...
h) nemotorové vozidlo ... je např. jízdní kolo ...
j) chodec je i osoba ..., která se pohybuje na kolečkových bruslích ..., nebo vede jízdní
kolo
l) nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému ... nevzniklo nebezpečí
m) nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému ... nijak nepřekážel
cc) obec je zastavěné území, jehož začátek a konec ... je označen příslušnými dopravními značkami
par 25 (1) Řidič smí zastavit a stát jen ...
a) vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji komunikace ...
b) ...; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,
smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg
zastavit a stát kolmo, případně šikmo k okraji komunikace ...
par. 27 (1) Řidič nesmí zastavit a stát ...
r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou ...
par. 53 Chůze
(1) Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce ...
(2) Jiní účastníci provozu než chodci ... nesmějí chodníku používat ...
(4) ... „Stezka pro chodce a cyklisty“ ... chodec nesmí ohrozit cyklistu ...
(8) Osoba na kolečkových bruslích ...
nesmí na chodníku nebo na stezce ohrozit ostatní chodce
www.mesto-modrice.cz
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(Č) Vzhledem k tématu ponecháme otázku pěšího spojení z města na jindy a soustředíme se na okolí cyklostezky. Po novém umístění značky „Modřice“ u Drůbežářských závodů je prostor podél zahrádek uvnitř obce. Kolmé stání přes „silniční
vegetaci“ by tedy ze zákona mělo být možné, pokud by se provedla místní úprava.
Proč vedení města parkování u cyklostezky zablokovalo ?
(Š) Na základě opakovaných připomínek z různých stran i mého vlastního přesvědčení,
není v zájmu našich občanů podporovat jakékoliv další dopravní zátěže. Parkoviště u cyklostezky s intenzivním provozem bezesporu takovou další zátěží je. Navíc je reálnou skutečností, že cyklostezka v úseku Přízřenice - Modřice je ve špičkách natolik přetížená, že se
stává nebezpečnou a také její využívání pro přístup našich občanů k přilehlým pozemkům
je obtížné. Cílovým řešením v této lokalitě by mělo být dokončení bezpečného okruhu směrem na Olympii formou pruhu pro cyklisty a bruslaře na silnici, s případným minimálním
parkovištěm, vyhrazeným pro uživatele zahrádek. Současný provoz na cyklostezce je proto potřeba omezovat, takže umožnění výhodného parkování v její blízkosti a tím zvyšování
především počtu bruslařů zde není žádoucí.

(Č) Za sebe jako řidič dávám k úvaze, umístit v místech bývalého divokého parkování i na silnici až k náhonu několik průběžných značek, aby bylo dostatečně zřejmé,
že toto dopravní omezení město Modřice myslí vážně. Taky by možná šlo provizorně
vymezit menší parkoviště pro zahrádkáře na povolení MÚ - ale otázkou je praktické
zamezení jeho zneužívání ... Cyklisté mohou jet po silnici, ale bruslaři jako „chodci“
podle zákona „musí užívat především chodník“, kde je zámková dlažba ...
Kdy bude na silnici pruh pro cyklisty a bruslaře ?
(Ch) Při projektování cyklostezky bohužel nebylo dořešeno její bezpečné pokračování
směrem k Olympii, což nyní ve spojení s velkým soustředěním bruslařů způsobuje problémy. Stávající silnice totiž není dostatečně široká, aby bylo možno zřídit vyhrazený pruh
v souladu s předpisy. Navíc není ve vlastnictví města, ale zatím jako silnice III. třídy patří
Jihomoravskému kraji. Město sice má zájem ji převzít, ale teprve tehdy, až bude opraven
most přes Svratku, který je ve špatném stavu. K tomu by mělo dojít postupně v rámci oprav
všech sousedních mostů - už se to i začalo projektovat, ale realizace je otázkou peněz na
investice a za současné finanční krize proto odhadnout termín není možné.
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(Č) Takže jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce - dokud silnici nebude mít město,
nelze ji rekonstruovat a převzít se dá, až současný vlastník opraví most a to bude
„někdy“ - až na to zbudou peníze. Nechtěl bych mít na radnici na starosti řešení
takových dědictví ...
Proč se buduje nová cyklostezka u Olympie ?
(Š) (citace dle Zpravodaje 5/2008) ... především by měla přinést odlehčení provozu na existující trase ..., pohodlnější parkování u Olympie a in-line trasy v plánovaném oddychovém
areálu by mohly odlákat část bruslařů ..., pro dálkové cyklisty by mělo být zajímavější, dostat se po kvalitní cyklostezce až na křižovatku, bez delší a složitější objížďky po stávající
silnici ..., je to v souladu se záměrem kraje i sdružení cyklostezky - postupně odstraňovat
provozně nebezpečná místa ...,

Dotazy a názory

par. 57 Jízda na jízdním kole
(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty ...,
je cyklista povinen jich užít
(2) ... Jízdním kolem se z hlediska provozu ... rozumí i koloběžka
(5) ... „Stezka pro chodce a cyklisty“ … cyklista nesmí ohrozit chodce ...
(7) Jízdní pruh ... nebo stezku pro cyklisty může užít i osoba
na kolečkových bruslích ...

Jaký je stav nové cyklostezky v září 2009 ?
(D) Součástí čtvrté fáze rozšiřování Olympie, která má být dokončena v nejbližší době,
bude bezmála pětihektarová zelená zóna pro odpočinkové a rekreační aktivity, včetně dráhy pro bruslení. Původně měla být cyklostezka vybudována současně, ale vzhledem ke
složitějším jednáním o jejich parametrech i s vlastníky pozemků, se už nestihne územní
řízení pro podzimní dotační výzvu, takže realizace se předpokládá v průběhu příštího
roku.

Kudy nová cyklostezka povede ?
(D) Od mostu na soutoku v Přízřenicích nahoře na levém břehu Svratky po trase bývalé
polní cesty až k areálu Drůbežářských závodů, který by potom měla z levé strany obejít až
na světelnou křižovatku na modřickém obchvatu. Cyklisté i bruslaři budou mít možnost
využívat nově vybudované parkoviště i přilehlou zelenou zónu mezi Olympií a řekou.

(Č) Je zřejmé, že sousedství 400-tisícového Brna, jehož zodpovědní činitelé zatím
nedokázali svým občanům nabídnout dostatek kvalitních a bezpečných cyklistickobruslařských tras, přináší našemu městu problémy, které nelze snadno ani rychle
řešit. Doufejme, že všeobecná popularita těchto pohybových aktivit se v dohledné
době projeví v postupném zlepšování současného nepříznivého stavu. Děkuji za
příspěvek i za odpovědi.
Rubriku a otázky připravil Vlastimil Čevela (Č)

Omluva čtenářům
Vlivem dokončování dovolených a velkého rozsahu příspěvků, došlo v minulém
vydání Zpravodaje ke zpoždění při předávání podkladů do tiskárny. Bohužel
jsme ale přehlédli, že je potřeba posunout i termín uzávěrky dotazů, proto ho
pro další témata posouváme na 25. den v měsíci. Děkujeme za pochopení - ČeV.
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Před dvěma lety jsem se poprvé veřejně zamýšlel nad případným biokoupalištěm v Modřicích a před rokem hovořil pan místostarosta Ivan Doleček o možnosti víceúčelového využití protipovodňového rybníka, který již dříve prosadil
do územního plánu. Po návštěvě vedoucích představitelů města v Kovalovicích
byla zpracována stručná studie na oficiální příměstské koupaliště. Pan starosta
Ing. Josef Šiška v pravidelných komentářích k usnesením Rady města nedávno
informoval o nákupu pozemků a dalších přípravných krocích a v tématu minulého měsíce pak o své vlastní představě, jak rozšířit plochu pro relaxaci v přírodě
(viz příslušná č. Zpravodaje v rejstříku). Konečné rozhodnutí ale zatím ještě nepadlo - zkoumají se technické a další podmínky ...
Zahrádkáři dobře vědí a státní ovocnářská zkušebna na kopci v Želešicích měřením potvrzuje, že naše město leží „v dešťovém stínu“, což v kombinaci s nejteplejší oblastí Moravy a letními vedry není vůbec příjemné. Máme sice chráněný
rybníček Primál pro různou vodní havěť, ale i když naším katastrem protéká
řeka Svratka, starý náhon a potůček od Moravan, tak pro lidi žádná příležitost
k aktivnímu osvěžení u alespoň trochu přiměřené a snadno dostupné vodní
plochy není ... (ČeV)

i

• Venkovní a vnitřní zateplení rodinných a bytových domů.
Kontaktním zateplovacím systémem MAMUT – THERM P
• Montáž a pronájem lešení • Montáž sadrokartonu
• Fasády,omítky,nátěry

4IT.cz
Brněnská 442
Modřice 664 42

Je v Modřicích šance na přírodní koupání ?
„zeptáme se odborníků a vedení města na reálné možnosti ...“

tel: 538 728 134
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

uzávěrka dotazů a názorů je 25. října 2009
kontakt - asistentka starosty - viz tiráž

www.4it.cz
info@4it.cz

Rejstřík témat, diskutovaných ve Zpravodaji

Prodám byt
tel:
728 134velký.
v OV
2 538
balkony,
Brněnská
442 3+1 smob:
733 331 065
Modřice 664 42
mob: 603 254 455

Tel. 733 653 317

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz

Nabízíme:

(vybrané příspěvky, postupně bude doplňován)
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• Zednické práce

TEL : 739 445 565
E-mail: kaneuzil@seznam.cz

Proto jsme jako téma příšího měsíce zvolili otázku

Bytový dům pro seniory		
Cyklostezka			
Dětská hřiště 			
Doprava				
Koupaliště				
Nová prodejna potravin v býv. Frutě
Územní plán města			
Veřejná doprava			
Zpravodaj				

1

Inzerce

Inzerce

Dotazy a názory

Téma měsíce pro listopad 2009

ukončení účasti města 4/2008, nový pasivní dům 3/2009,
u Olympie 5/2008, 9/2009 ve městě 6/2009
na Rybníčku 7-8/2008, 7-8, 9/2009,
celkově 2, 4, 9/2009, značení 4, 12/2008,
10/2007, 6/2008, 9/2009,
2, 6/2009,
zeleň a relaxační plochy 7-8, 9/2009,
ceny 5, 6/2009,
pravidla 3/2007, inzerce 1/2009, téma měsíce 7-8/2009
Zpravodaj 10/2009

•
•
•
•

PC, notebooky, veškeré
komponenty a příslušenství k
výpočetní technice
Tiskárny, kopírky a spotřební1
materiál
Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
Síťová řešení, návrhy, realizace,
certifikace

www.mesto-modrice.cz

•
•
•
•
•
•
•
•

Koupím garáž

Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
kdekoliv
v Brně i v horším stavu.
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

Dohoda jistá.
Tel.: 776 809 213
291

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

KOSMETICKÉ STUDIO
S

PŘÍRODNÍ
KOSMETIKOU

Györ – Maďarsko 2009
7.11.(so), 21.11.(so), 5.12.(so), 19.12.(so)

Cena: doprava a vstupné 550,- Kč dospělá osoba / 500,- Kč dítě do 14 let
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody, Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo
Odjezd z Györu v 16.00 hod.

Inzerce

Inzerce

Nově otevřeno !

- Dr.HAUSCHKA jedinečná
filozofie ošetření a
ingredience z přírody

1 denní LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD
Stuhleck - Semmering

- CAPRI kosmetika z kozího
mléka a s výtažky z bylin

14.11.2009 (sobota)

Cena 480,- Kč /v ceně není zahrnuto pojištění a skipas/
Cena skipasu cca 34,5 EU dospělí, 17,5 EU dítě
Odjezd: Brno 5.30 hod., Janáčkovo divadlo, Modřice 6.00 hod., nám. Svobody
Odjezd do ČR cca 17.00 hod.

Radka Putnová
Ctiradova 27
tel: 777106551
Brno-Chrlice r.putnova@email.cz

Rakousko

1 denní
MARIAZELL A ČERTOVSKÁ VESELICE
5.12.2009 (sobota) Cena 500,- Kč

Odjezd: Brno 5.30 hod., Janáčkovo divadlo, Modřice 6.00 hod., nám. Svobody
Odjezd z Brna přes Pohořelice, Znojmo, Lilienfeld - prohlídka známého kláštera s vánoční výzdobou, dále Annaberg vyhlídka, Mariazell - návštěva poutního místa s vánočními trhy na náměstí, prohlídka katedrály, muzea, velkých
pohyblivých jesliček zabudovaných do skalního výklenku s vyobrazením města Jeruzaléma a celého Kristova života od
narození až po ukřižování. Odpolední slavnost, zahájení Adventu. Večer přejezd na přehlídku více než 100 čertů
v hrůzostrašných maskách, tradiční ČERTOVSKÁ VESELICE s alegorickými vozy, živým ohněm, kouřovými barevnými
efekty, hudbou a strašidelnými scenériemi. Odjezd po přehlídce alegorických vozů, cca 21.00 hod., předpokládaný návrat do
Brna v nočních hodinách.

Kudykam

4IT.cz
Brněnská 442
Modřice 664 42
tel: 538 728 134
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

www.4it.cz
info@4it.cz

Prodám garáž
Brněnská 442
Modřice 664 42

tel: 538 728 134
mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz

(muzikál) Nabízíme:

16.1.2010 (sobota), Státní opera, Praha

•

Cena za dopravu a vstupné 1.150,- Kč(I.kategorie)/1.050,- Kč(II.kategorie)
Odjezd: Modřice 8.30 hod., nám. Svobody, Brno 9:00 hod., Janáčkovo divadlo
Začátek představení 14:00 hod.

•

V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová.
nebo pište na e-mail coufalik@expressbus.cz
•
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 210, p. Havlátová.
Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík.

•

130

Zaváděcí ceny do 31.10.2009

PC, notebooky, veškeré
komponenty a příslušenství k
výpočetní technice
Tiskárny, kopírky a spotřební1
materiál
Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
Síťová řešení, návrhy, realizace,
certifikace

Zpravodaj 10/2009

•
•
•
•
•
•
•
•

Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

www.mesto-modrice.cz

v Modřicích „U Hřiště“.
Cena 135.000,- Kč.

Tel. 737 806 479
Koupím pozemek v Brně
i okolí, pokud možno stavební (menší i větší).
Prosím nabídněte. Rychlé
jednání. Tel.: 776 637 839
311

Inzerce

Inzerce

132

Zpravodaj 10/2009

www.mesto-modrice.cz

331

Inzerce

Provoz solária na ul. Havlíčkova 751

Cukrářství ČERMÁK

Dovoz písku, odvoz suti
a komunálního odpadu

různé dorty, zákusky,
minizákusky a svat. koláčky

Dobrovského 339, 664 42 Modřice

pozastaven výkup loupaných ořechů

tel.: 547 243 592

tel.: 602 763 910

www.cukrarstvi-cermak.cz

Provozní doba
po – pá od 10:00 hodin - 19:00 hodin
Objednávky na tel. 603 842 689

Čištění koberců,
sedaček a čalouněných
povrchů.
Ceny od 13,- Kč m2.
Doprava zdarma.

Tel. 775 242 041

Pokrývačské, klempířské, natěračské a stavební práce,
drobné opravy v domácnosti
nabízí fa. Minster.

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2009
15. 10. čt

14:00

Nový Zéland – přednáška v klubovně nad knihovnou

17. 10. so

15:00

Fotbalové utkání Modřice – Nová Ves (muži B)

18. 10. ne

12:45

Fotbalové utkání Modřice – Rosice (dorost)

15:00

Fotbalové utkání Modřice – Zastávka (muži A)

Od 15:00

Den otevřených dveří v čistírně odpadních vod Modřice

24. 10. so

10:15

Fotbalové utkání Modřice – Mělčany (přípravka)

25. 10. ne

Termín

Je v Modřicích šance na přírodní koupání ?

Zpravodaj 10/2009

- uzávěrka dotazů a názorů pro téma měsíce

- asistentka starosty
Zpravodaj 10/2009

18:00

Večer rozsvícených lampiček – sraz u Sokolovny

28. 10. st

10:15

Fotbalové utkání Modřice – Oslavany (přípravka)

31. 10. so

14:00

Fotbalové utkání Modřice – Mor. Bránice (muži B)

1. 11. ne

11:45

Fotbalové utkání Modřice – Oslavany (dorost)

14:00

Fotbalové utkání Modřice – Tuřany (muži A)

11:45

Fotbalové utkání Modřice – Vojkovice (dorost)

14:00

Fotbalové utkání Modřice – Vojkovice (muži A)

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

17:00

TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici

Zpravodaj 10/2009

18:00

TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici

Zpravodaj 10/2009

8. 11. ne

Opakovaně týdně
po

út

pronajmu - prodám.

Tel: 604940171

Hledám zahradu

Tel.: 776 637 839.

www.volny.cz/mkmodrice

18:30

Cvičení Fit & Overball v baletním sálku ZUŠ

Zpravodaj 9/2009

19:30

Cvičení Chi-toning v baletním sálku ZUŠ

Zpravodaj 9/2009

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz
Zpravodaj 9/2009

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

>>>

kdekoliv v Brně i okolí, ve
vlastnictví možno i s chatou.
Finance mám.

Zpravodaj 10/2009

26. 10. po

- klubovna nad knihovnou na radnici

Garáž U hřiště

Zpravodaj 10/2009

23. 10. pá

Přijatelné ceny a seriózní jednání.

Tel. 775 242 041

Modřický kalendář

MONA STUDIO s.r.o.

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st

>>>

Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

čt

18:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

pá

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net

ne

www.volny.cz/mkmodrice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

18:30

Cvičení Fit & Overball v baletním sálku ZUŠ

Zpravodaj 9/2009

19:30

Cvičení Chi-toning v baletním sálku ZUŠ

Zpravodaj 9/2009

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Ověřovací vydání – redakce nezodpovídá za případné nepřesnosti nebo změny v termínech – ČeV
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Zpravodaj 10/2009

www.mesto-modrice.cz
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