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USNESENÍ Č. 9/2007

ze 9. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 18. července 2007 v 16 hodin v zasedací
síni modřické radnice
1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je plně usnášení schopná (v
počtu 5, jmenovitě viz prezenční
listina)
2 RMM schvaluje
2.1 program a zapisovatelku 9. schůze sl. Bc. Homolkovou
2.2 využít hlasové záznamové zařízení na jednání
2.3 zápis a usnesení č. 8/2007 z červnového zasedání RMM
2.4 smlouvu o dílo mezi městem
Modřice a Ing. arch. Alenou Košťálovou na zpracování územního
plánu Modřice v celkové výši
999.600,- včetně DPH
2.5 smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení práva odpovídajícímu
věcnému břemeni mezi městem
Modřice a ﬁrmou E.ON Distribuce
a. s. na realizaci stavby přípojky
NN pro RD Modřice, Prusinovského p. Šimunek
2.6 smlouva mezi městem Modřice
a ﬁrmou Delikomat, s. r. o. na
umístění nápojového automatu v
přízemí radnice
2.7 smlouvu o dílo mezi městem
Modřice a ﬁrmou Poring, s. r. o.
na sazbu a tisk měsíčníku Zpravodaje v ceně 9.200,-Kč bez DPH za
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1700 Ks o obsahu 24 stran
2.8 smlouvu mezi městem Modřice a
p. Aloisem Pořízkem na opravu
náhrobku na hřbitově v Modřicích
v ceně 46.500,-Kč včetně DPH
2.9 žádost pronajímatele p. Hanzlíčka
o změnu v nájemní smlouvě ze dne
15.11.2004 na pronájem pozemku p.
č. 1977/129 a to z důvodu změny
pronajímatele na ﬁrmu King Style
s. r. o.
2.10 žádost ﬁrmy Avalanche o umístění
reklamních panelů v areálu společnosti Promt v Modřicích
2.11 žádost p. Havlíka o umístění
informačního poutače na pozemek
města p. č. 991/41 s prověřením stanoviska v rámci správního silničního úřadu s doložením velikosti
poutače
2.12 pořadí nabídek na realizaci akce
protihluková stěna Modřice na silnici II/152 a jako dodavatele ﬁrmu
STRABAG a. s. V ceně 4.658.800,Kč včetně DPH
2.13 dopis koncipovaný Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje,
majetkovému odboru (smlouva o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Modřice
a JMK v rámci realizace protihlukové stěny)
2.14 návrh konceptu odpovědi na
zanesení požadavků pro zadání
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, po konzultaci s Ing.
Košťálem
Zpravodaj 09/2007

2.15 vypracování investičního záměru
na rekonstrukci náhradního fotbalového hřiště v Modřicích ﬁrmou
DRIFT – SPORT, a. s. dle nabídky
v hodnotě do 15.000,- a následné
zpracování žádosti na získání
dotace
2.16 dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění
zpětného odběru a využití odpadu
z obalů s ﬁrmou EKO-KOM, a. s.
a udělení plné moci ﬁrmě Sita CZ,
a. s.
2.17předložený návrh odměn občanům
a členům komisí dle předloženého
návrhu s doplněním p. Cupala, sl.
Součkové a p. Trumpešové v celkové částce 33.700,- Kč
2.18 navýšení nájmu v městských
bytech dle zákona 107/2006 Sb. o
jednostranném zvyšování nájemného z bytů z 14,69 Kč/m2 na 19,10
Kč/m2 s účinností od 1.1.2008
2.19 přidělení garážového stání č. 10 v
BD Za Humny p. Molnárové
2.20 výměnu bytu mezi p. Sedláčkem
a manželi Smejkalovými v BD
Sadová 563
2.21 žádost o jednorázový příspěvek v
tíživé situaci pro p. Vystrčilovou ve
výši 1.000,- Kč
2.22 odpověď p. Jindřichovskému – při
bezproblémovém průběhu letošního festivalu možnost žádat o dotaci
na příští rok, v letošním roce se
promíjí nájem za pronájem areálu
2.23 zřízení parkovacího místa pro
invalidy u BD Sadová 563 bez dodatkové tabulky – SPZ
2.24 registraci města do datové databáze katalogu ﬁrem zdarma
2.25 Ing. Šišky jako zástupce města
www.mesto-modrice.cz

Modřice v rámci pořízení prověřovací Územní studie v oblasti
jihozápadně města Brna
2.26 pořízení jednoho kusu kolmého
leteckého snímku města Modřic v
měřítku 1:2000 do částky 20.000,Kč od ﬁrmy JAS AIR CZ spol. s r. o.
2.27 pořízení reklamních předmětů
se znakem a logem města do výše
10.000,-Kč z paragrafu položky
6171 schváleného rozpočtu města
2.28 pořízení poháru na pořádání
turnaje o pohár starosty města do
výše 12.000,-Kč z oddělení paragrafu 6171
2.29 dotace na fotbalový turnaj ve výši
38.000,- Kč. Částka bude čerpána z
oddělení paragrafu 3419 schváleného rozpočtu města Modřice
2.30 smlouvu o umožnění provedení
stavby přípojek pro RD na pozemku města mezi městem Modřice a
p. Tylmanovou
2.31 nájemní smlouvu na pozemek
p. č. 2068/1 u ﬁrmy JM Klíma, s. r.
o. po ukončení nájmu původního
nájemce
2.32 souhlasné stanovisko s podmínkami k ÚR pro stavbu „Olympia
Brno – protihluková stěna Modřice“
2.33 souhlasné stanovisko s podmínkami k ÚR pro stavbu „Přístavba
haly dílen“ v areálu ﬁrmy TRUCK
TRADE spol. s r. o.
2.34 souhlasné stanovisko s podmínkami k ÚR pro stavbu „Přístavba
MOSTEX import-export“ v jejich
areálu
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3 RMM neschvaluje
51
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4 RMM bere na vědomí
4.1 zprávu z činnosti KŽP
4.2 přehled činnosti Městské policie
za červen 2007
4.3 zápis z jednání muzejního spolku
ze dne 7.6.2007
4.4 zprávu o činnosti knihovny za I.
pololetí 2007
4.5 čerpání řádné dovolené ředitelky
MŠ Mgr. Stanislavy Šikulové v době
od 9.7.2007 do 20.7.2007

4.6 příští schůzi RMM v pondělí
13.8.2007
5 RMM ukládá
5.1 p. Dolečkovi zajistit písemnou odpověď p. Brázdovi na jeho dotazy
ze zasedání ZMM
6 RMM pověřuje
6.1 Ing. Šišky
že nájemní smlouvu na pozemek p.
č. 2068/1 u ﬁrmy JM Klíma, s. r. o.
podepíše v době ukončení nájmu
po dodání ukončení
Vysvětlení a upřesnění editora:
k bodu 2.22 – jednalo se o hudební
festival Pod Kaštany 2007
k bodu 2.28 – jednalo se o fotbalový turnaj mladších žáků
Použité zkratky:
ZMM – zastupitelstvo města
Modřice
ÚR – územní rozhodnutí
BD – bytový dům
JMK – Jihomoravský kraj
přípojka NN – přípojka nízkého
napětí

USNESENÍ Č. 10/2007
z 10. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 13. srpna
2007 v 16 hodin v zasedací síni modřické radnice
1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je usnášení schopná v počtu
3, od 16.25 h v počtu 4, jmenovitě viz
prezenční listina
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2 RMM schvaluje
2.1 Zapisovatelku Bc. Andreu Kovářovou
2.2 Program 10. schůze RMM dle
návrhu starosty
2.3 Nahrávání schůze RMM na záznamové zařízení
2.4 Opravu bodu 2.9 usnesení z
Zpravodaj 09/2007

minulé schůze RMM – pronajímatel se mění z King Style, s. r. o. na
Komplex Real, s. r. o.
2.5 Umožnění vstupu ﬁrmě Truck
Trade, s. r. o. na pozemek p. č.
1282/1 z důvodu vedení vodovodní přípojky na základě smlouvy
o umožnění provedení stavby na
pozemku města
2.6 Smlouvu o zřízení věcného břemene s Dr. Filipenským na pozemcích
p. č. 444/4 a 444/5 za 1 Kč na vedení dešťové kanalizace města
2.7 Smlouvu o dílo s ﬁrmou Strabag
na protihlukovou stěnu na silnici
II/152 vlevo – II. etapa v délce 106
m v ceně dle nabídky a výběrového řízení 4.650.820,-- Kč včetně DPH
2.8 Návrh smlouvy o dílo mezi
městem Ing. Evou Vágnerovou na
projektovou přípravu na úpravu
části ul. Prusinovského v ceně
12.733,-- Kč včetně DPH s termínem
odevzdání 30. 9. 2007
2.9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
servis zdvihacího zařízení s ﬁrmou
OTIS z důvodu změny statutárního zástupce města bez ﬁnanční
změny
2.10 Smlouvu o hudební produkci
v době Svatováclavských hodů
se skupinou Bojané v sobotu 22.
9. 2007 v ceně 18 tis. Kč včetně
dopravy
2.11 Mandátní smlouvu mezi městem
a p. L. Kočířem na technický dozor
stavby protihlukové stěny u II/152
vlevo – II. etapa v délce 106 m v
ceně 20 tis. Kč
2.12 Instalaci přístupového bodu pro
příjem a šíření internetu na bytowww.mesto-modrice.cz

vém domě Za Humny na základě
žádosti p. Víta Šikuly
2.13 Změnu stanoviska města k umístění recyklační linky kovového šrotu ﬁrmě Siderem Czech republic,
s. r. o. v areálu Paso v průmyslové
zóně U Vlečky - souhlas se stanovením závazných podmínek
2.14 Darovací smlouvu na dar 50.000
Kč na podporu turnaje mladších
žáků v kopané o pohár starosty
města Modřice mezi městem Modřice a ﬁrmou Somerston
2.15 Darovací smlouvu na dar 20.000
Kč na podporu turnaje mladších
žáků v kopané o pohár starosty
města Modřice mezi městem Modřice a ﬁrmou Kooperativa, a. s.
2.16 Finanční příspěvek oblastní charitě Hodonín ve výši 5.000,-- Kč
2.17 Opravu dveřního hlásiče před
radnicí dle nabídky ﬁrmy Intersecurit v ceně 14 tis. Kč bez DPH
včetně instalace
2.18 Návrh pokynu starosty na složení
inventarizačních komisí na majetek
města za rok 2007
2.19 Upřesnění bodu 2.27 minulého
usnesení z RMM – změna částky 10
tis. Kč na max. 30 tis. Kč na pořízení reklamních předmětů města
2.20 Vyjádření města k žádosti ﬁrmy
Kovolit, akciová společnost na KÚ
JMK o vydání integrovaného povolení s podmínkami
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3.1 žádost p. Jindřichovského o dotaci
na akci hudební festival Pod Kaštany 2007
3.2 zařazení města Modřice na portál
www.vyletnik.cz na dobu 12 měsíců v ceně 3.000,- bez DPH
3.3 nabídku knih od Občanského
sdružení život a zdraví ke sňatkům
jedná se o knihy „Umění komunikace“ a „Umění výchovy dítěte“ v
ceně 328,- Kč
3.4 nabídka právnické a exekutorské
ﬁrmy z Prahy na poskytování
služeb
3.5 záměr ﬁrmy SIDEREM, s. r. o.
„Recyklace kovového odpadu fy.
SIDEREM“ v areálu Paso

3 RMM doporučuje ZMM ke schválení
3.1 Návrh kupní smlouvy na pozemek
p. č. 1097 o výměře 492 m2 a 1098
o výměře 198 m2 mezi městem a p.
71
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5 RMM bere na vědomí
5.1 Vytvoření seznamu sociálně
potřebných občanů v Modřicích,
který předložila předsedkyně p.
Havlátová, který je k dispozici
pro potřeby města na sekretariátu starosty
5.2 Splnění úkolu p. Dolečka písemně odpovědět na dotazy p.
Brázdy ze zasedání ZMM
5.3 Nepodepsání nájemní smlouvy
starostou s ﬁrmou Klima, s. r. o.
na pozemek p. č. 2068/1, neboť
nebylo dodáno ukončení nájmu
5.4 Nekonání schůzí Muzejního spolku a KÚPR v letních měsících
5.5 Zápis z jednání SDK dle komentáře starosty
5.6 Zápis z jednání Kontrolního
výboru ze dne 28. 6. 2007 dle
komentáře starosty
5.7 Přehled činnosti Městské policie
za měsíc červenec 2007 s komentářem starosty a úvahou na přijetí nového strážníka od 1. 1. 2008
5.8 Podnikatelské aktivity ﬁrmy
Eurostar Trading v areálu ﬁrmy
Agro, Brněnská 270
5.9 Zastupování nepřítomného
starosty Ing. Šišky a místostarostky Ing. Chybíkové v době od 22.
do 26. srpna 2007 I. Dolečkem a
v případě jeho nepřítomnosti p.
Havlátovou
5.10 Zprávu Ing. Hany Chybíkové o
probíhajícím řízení na akci OlymZpravodaj 09/2007

pie, expanze 4 a 5 dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
6 RMM ukládá
6.1 Správě majetku města Městského
úřadu Modřice zaslat výzvu uchazečkám o byt v bytovém domě Za
Humny p. Horké a Záklasníkové a
vyčíslení přesného doplatku v rámci
složeného předplaceného nájmu na
město
6.2 Ing. Josefu Šiškovi a Ing. Haně Chybíkové zadat vypracování cenové
kalkulace na zateplení fasády a
výměnu skel oken v bytovém domě
Za Humny z důvodu vzniku plísní a
orosení oken
6.3 Ing. Josefu Šiškovi upřesnění rozsahu systému dveřního hlásiče dle
bodu 2.17 tohoto usnesení

 

4 RMM navrhuje ZMM
4.1 Program zasedání dne 10. září 2007
bod 1 – Zpráva starosty a kontrola
úkolů
bod 2 - Hospodaření v roce 2007
bod 3 – Majetkové transakce
bod 4 – Projednání rozpočtového
opatření 3/2007
bod 5 – Nástin rozpočtu na r. 2008
bod 6 – Projednání obecně závazné vyhlášky č. 3/2007 – Podmínky
spalování
rostlinných materiálů
od 7 – Zprávy z činnosti výborů
bod 8 – Dojmenování ulici v oblasti
pod areálem Chapel Invest
bod 9 – Schválení složení Inventarizačních komisí majetku města
bod 10 – Různé, diskuse
4.2 Dojmenování ulic v lokalitě
bydlení pod bývalou Frutou na ul.

Masarykové: ulice Severní, příp.
Přízřenická (kolmá k Masarykově), Pod Frutou nebo Pod Kopečkem (souběžná s Masarykovou)

6.4 Ing. Haně Chybíkové prověřit
připomínky p. Havlátové k
6.4.1 havarijnímu stavu chodníku
na ul. Poděbadové (u studny) a
Nádražní
6.4.2 nutnosti vyčištění příkopů
ve spodní části náměstí Svobody
v levé části

Použité zkratky:
ZMM – zastupitelstvo města
Modřice
KÚ JMK – Krajský úřad Jihomoravského kraje
KÚPR – komise územního plánování a rozvoje
SDK – stavebně dopravní
komise

OZNÁMENÍ

Zprávy z radnice - USNESENÍ

Ing. Polednou a p. Švábenským z
důvodu nutnosti pozemků pro rekonstrukci mostu na ul. Benešově
3.2 Doporučení prodeje pozemků
ﬁrmě Ager, spol. s r. o. na vybudování parkovacích stání u areálu
bývalé cihelny na pozemcích
města Modřice za cenu 312,-- Kč za
m2 dle propočtu správy majetku
města v celkové ceně 162 tis. Kč
3.3 Prodej pozemku ﬁrmě Somerston
Olympia CZ, a. s. – změna prodeje
celého pozemku p.č. 2123/1 o výměře 704 m2 na prodej části téhož
pozemku o výměře 41 m2.
3.4 Prodej pozemku ﬁrmě Eurostar
Trading, s. r. o. na ul. Brněnské 270
pod budovou v areálu bývalého
Agra dle komentáře starosty za
cenu 1.500,-- Kč za m2

 

O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
v souladu s ust. § 7 a následujících zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Starosta města Modřice, Městský úřad Modřice se sídlem na náměstí Svobody 93, 664 42
Modřice
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ :
Funkce:
vedoucí odboru personalistiky, ekonomiky a kontroly
Místo výkonu práce:
Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
Druh práce:
personalistika, platy, ﬁnanční kontrola, pojištění majetku
Typ pracovního poměru: doba určitá (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou)
Předpokládaný nástup: nejpozději 1. prosince 2007
www.mesto-modrice.cz
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Přihláška musí obsahovat:
•jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis zájemce
K přihlášce zájemce připojí:
•strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
•výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
•ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
•osvědčení Ministerstva vnitra dle lustračního zákona, příp. čestné prohlášení o tom, že taková žádost byla podána a že žadatel splňuje podmínky stanovené § 2 lustračního zákona
Platové zařazení: platová třída 10 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Lhůta pro podání: do 30. září 2007
Způsob podání: písemně na adresu: k rukám starosty města, Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
Případné dotazy: Bc. Andrea Kovářová, tel. 547 242 161 (přímá linka), 547 243 391 (ústředna), 728529745 (mobil), andrea.kovarova@mesto-modrice.cz, ICQ 239-675-140
Ing. Josef Šiška, starosta města
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ČOV Modřice a problém zápachu
Čistírna odpadních vod v Modřicích byla nedávno zrekonstruována a rozšířena
tak, aby umožňovala kromě Brna čistit vody z Modřic, Kuřimi a několika dalších
obcí.
Moderní technologie umožňují dosahovat hodnot vyčištěné vody vypouštěné
do řeky dle požadavků vodohospodářských orgánů dle směrnic EU. Při zpracování splaškových vod vzniká řada odpadů, které je nutno dále separovat, shromažďovat a likvidovat buď na skládkách nebo pokud je to možné zpracováním
do kompostů.
Tyto odpady představovaly na ČOV Modřice největší pachovou zátěž v bezprostředním okolí. Nová výstavba v okolí a vlastní rekonstrukce ČOV, byla příčinou
přijetí řady opatření na omezení zápachu ( vzduchotechnika, změna technologie ,
aplikace deodorantů , omezení nebo vyloučení dovozu některých druhů odpadních vod atd.)
I přesto na tak složitém a velkém zařízení dochází k občasným odstávkám části
technologické linky kvůli čištění, údržbě a poruchám a to bývá spojeno s případným výskytem zápachu, který za nevhodných povětrnostních podmínek proniká
až do Modřic.
Provoz ČOV se bude snažit všechny plánované odstávky přesunout do období
mimo léto a přijme všechna možná opatření aby se obtěžování zápachem omezilo na minimum. Na druhé straně žádáme občany Modřic o trochu pochopení v
případě neočekávaných poruch na zařízení. V tomto případě se snažíme provést
nápravu v nejkratším čase. Kromě toho byla dohodnuta s radnicí v Modřicích
výměna informací v případě výskytu zápachu nebo poruchy na ČOV.

Zprávy z radnice

Předpoklady pro funkci dle zákona:
•fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
•věk minimálně 18 let
•způsobilost k právním úkonům
•bezúhonnost
•znalost jednacího jazyka
•osvědčení vydané Ministerstvem vnitra České republiky dle ust. § 4 zákona č. 451/1991
Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lustrační zákon), kterým se stvrzují
skutečnosti uvedené v § 2 téhož zákona (neplatí pro fyzické osoby narozené po 1. prosinci
1971)
Další předpoklady:
•vzdělání: minimálně vyšší odborné, nejlépe v oblasti ekonomických věd nebo veřejné
správy
•zvláštní odborná způsobilost v oblasti ﬁnančního hospodaření, správy daní a poplatků,
správy na úseku matrik nebo na úseku evidence obyvatel a občanských průkazů výhodou
•praxe ve veřejné správě výhodou
•práce na PC (MS Ofﬁce, Internet Explorer, MS Outlook)
•znalost alespoň jednoho světového jazyka

Ing . Jan Müller vedoucí ČOV Modřice, Ing. Robert Hrich technolog ČOV

Předání cen výhercům soutěže „O nejkrásnější výsadbu květin v oknech, na
balkonech a v předzahrádkách“ v roce
2007, vyhlášenou občanským sdružením
„Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice a okolních obcí“
Občanské sdružení (OS) vyhlásilo pro období jaro až podzim 2007 soutěž pro občany města na podporu zlepšení životního prostředí ve městě Modřice ve Zpravodaji 3/2007.
www.mesto-modrice.cz
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Otevřený dopis redakční rady

Z účastníků, kteří se přihlásili do soutěže písemně na adrese OS, Sokolská 725,
Modřice, tel. 54721 6717 a výsadbu udrželi na uvedeném místě do 7.9.2007 budou
vybráni výherci, kteří obdrží dar od občanského sdružení ve výši:
1.
místo 900,- Kč
2.
místo 700,- Kč
3.
místo 400,- Kč.

Organizátorům sportovních
a kulturně-společenských akcí

Výhry předá vybraným výhercům za OS RNDr. Milada Ptáčková a členové
výboru v restauraci „U Trávníčka“ dne 18. 9. 2007 od 20 hod.
Výherci budou pozváni OS telefonicky.
Konkrétní výsledky soutěže zveřejní OS ve Zpravodaji č. 10/2007.

POZVÁNKA NA VÝSTAVY

Redakční rada má za úkol dbát o poskytování informací modřické veřejnosti prostřednictvím Zpravodaje. V rámci tohoto pověření se za poslední půlrok ve spolupráci s vedením města a tiskárnou Poring podařilo znatelně zlepšit vzhled, obsah
i pravidelnost vydávání. Základní podmínky jsou tedy vytvořeny a stabilizovány.

Informace pro občany

Ke zlepšení životního prostředí města přispívá i hezká výsadba květin v oknech,
na balkonech a v předzahrádkách domů.

Aby bylo možno informovat, musí být příslušné informace k dispozici. Bez aktivních příspěvků od Vás – představitelů modřických spolků, organizátorů
závodů, utkání, turnajů, koncertů, výstav či dalších veřejných akcí – se tedy
kvalitní Zpravodaj dělat nedá.
Vážíme si Vaší organizátorské práce a víme, co starostí to obnáší, protože řada z
nás s tím má svoje vlastní zkušenosti. Proto také dobře víme, že jednou z velice
důležitých věcí je dotažení odpovídající veřejné prezentace. V té souvislosti
jsme toho názoru, že není společensky únosné, když se v Modřicích koná např.
velký sportovní turnaj s mezinárodní účastí.- a v informačních médiích města
(Zpravodaj, plakáty, internet) se o tom veřejnost nedozví ani slovo !
V usneseních RMM můžeme pravidelně číst, že spolky i akce bývají více či méně
dotovány též z veřejných peněz. Organizátoři by proto asi měli nést i jistou
zodpovědnost za informování veřejnosti o způsobu jejich utrácení. Nejde o
psaní rozsáhlých textů, ale o základní informace. Především včas oznámit konání
akce, aby měl občan v případě zájmu možnost zvážit svoji účast. Pro pozvání prostřednictvím Zpravodaje (uzávěrka posl. den v měsíci, vyjde do 15. další. měsíc)
není potřeba žádná graﬁcká úprava – tu umí profesionálně udělat tiskárna. Pouze
následně je pak třeba si dát trochu práce a v rámci „fair play“ alespoň pár řádky
sdělit občanům, jak to dopadlo – ono to totiž „částečně bylo i za jejich peníze“.
Zpravodaj Modřice má šanci být skutečně živou kronikou o dění v občanské
společnosti našeho města. Proto by mělo být v zájmu nás všech, kteří se do
toho dění aktivně zapojujeme, aby v té kronice žádná důležitá nebo zajímavá
kapitola nechyběla.
Redakční rada
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Největším dobrem je žít podle přírody
Cicero
V minulých dnech probíhala diskuse
o pálení či nepálení různého komunálního a zahrádkářského odpadu.
A tak na ohlasy této diskuse vznikl i
můj příspěvek a to nejen pro členy
zahrádkářského spolku.
Zahradní kompost vzniká rozkladem
zelené hmoty a používá se ke zlepšení půdy. Místo pro kompost na zahrádce vybíráme pečlivě. Měl by to
být zahradní kout, ke kterému bude
snadný přístup a který bude trochu
stranou hlavního výhledu.
Máme-li dostatek místa je lepší mít
k dispozici dva boxy na kompost. V
jednom kompost po zaplnění okraje
zraje a druhý se plní. Na malou zahrádku si můžeme pořídit plastikový
komposter, který má větrané stěny a
víko proti dešti a dovede vyrobit použitelný kompost v létě během tří až
čtyř měsíců, v zimě během 6-8 měsíců. Postavit vlastní kompostové boxy
lze snadno z druhořadého dřevěného
materiálu nebo z vyřazených železničních pražců. Dřevo, které použijeme na ohrazení - např. z dřevěných
palet - musíme napustit ochranným
nátěrem.
Kompost zakládáme asi 25 cm vrst-
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vou zahradního odpadu a pokryjeme
vrstvou půdy. Je-li sucho jako letos,
zalijeme ji. Postupně přidáváme vrstvy
odpadu a po několika vrstvách přidáme
mletý vápenec asi 130 - 140 g na 1 m2.
Můžeme také přidat kompostový aktivátor nebo žížaly. Obojí pomáhají rychleji
a dobře kompost zpracovávat.

Co můžeme kompostovat:
Kompostovat se dá každá rostlinná
hmota, avšak některá se rozloží rychleji, jiná zase pomaleji. Posekaná tráva,
zeleninové slupky se rozkládají rychle,
větvičky nebo dokonce větší větve je
lépe před přidáním do kompostu rozdrtit. Objemný odpad jako jsou listy zelí,
zbytky k
ošťálů je lépe před přidáním do kompostu
smíchat třeba s posekanou trávou. Listy
stromů by se měly skladovat samostatně a přidat do kompostu až se změní v
listovku. Posekaná tráva se nemá házet
přímo na kompost, když se slehne tak
vytvoří mazlavou neprodyšnou hmotu
a pod ní se vytváří plíseň. Proto je lépe
před přidáním na kompost smíchat s
jiným materiálem. Plný kompost propícháváme tyčí a tak děláme svislé větrací
otvory. Občas kompost zvlhčujeme. Na
dobře uleželém kompostu se velmi daří
dýním, melounům, cuketám, ale pozor
na slimáky a hlemýždě.

Co patří na kompost:
jednoleté plevele a rostliny, kávová sedlina, čajové lístky, vaječné skořápky, posekaná tráva, hnůj, papír a tenká lepenka
roztrhaná na malé kousky, sláma, seno,
použitá zemina z květináčů, rebarborové
listy, slupky ze zeleniny, listy a stonky,
nalámané větvičky a větvě ev. prach z
vysavače - pouze však z koberců a přírodních vláken.

Co na kompost nepatří:

potravy, které by mohly nalákat hlodavce a hmyz, silný papír a silná lepenka a PVC výrobky (sáčky apod.).
Pamatujte, že kompostováním lze vrátit do půdy velké množství organické
hmoty. Není dobré všechno spálit a
správný zahrádkář to ani nedělá. Pálí
jen to co se nedá zkompostovat, ale
ne PET láhve! Ty patří do určených
kontejnerů.
Doufám, že zahrádkáři budou natolik
ukáznění a nebudou naše ovzduší zamořovat valícím se dýmem.

barevné časopisy, chemické výrobky, vytrvalé plevele - ty je lepší spálit-, zbytky

TOJA
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Život v našem městě

Zahrádkářský spolek Modřice
Vás srdečně zve na výstavu ovoce, zeleniny, obrázků a jiných
výtvorů našich členů, která se koná tradičně u příležitosti Svatováclavských hodů
V neděli 23. září od 9 - 18 hod.
V pondělí od 9 - 16 hod.
ve dvorních prostorách objektu na nám. Svobody č.90
Květinovou výzdobu nádvoří zajistí Zahradnictví Brabec
Soutěž o nejlepší exponáty
Cimbálová muzika a lahodný burčák nebudou chybět
V neděli, ve 14.00 hod. výstavu obohatí svým vystoupením smíšený pěvecký
sbor města Modřice
Všichni jste srdečně zváni.
Příjem vzorků se koná v sobotu 22. září od 16 do 18 hod.
Vracení vzorků se koná v pondělí od 16 do 17 hod.
Vzorky mohou vystavit všichni, nejen členové Zahr. spolku
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Městská knihovna
v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci
na www.volny.cz/mkmodrice

SPORT

7 let turnaje O pohár starosty města Modřice

Půjčovní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

9 - 12
9 - 12
13 - 18
9 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 16

V září a říjnu pro Vás knihovna připravuje akce:
23. 9. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 9 do 18.00 hod.
21. 9. – 31. 10. – VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků ZUŠ v Ořechově
a Modřicích
1. 10. – 5. 10. TÝDEN KNIHOVEN
čtenářská amnestie – čtenářům se prominou poplatky za upomínky
prodej vyřazených knih
zápis nových čtenářů bez poplatku na rok 2007
VÝBĚR Z NOVINEK PRO DĚTI
Bauerová: Římané, Jak se stát detektivem
Březinová: Teta to zase plete, Zuby
nehty
Crummenerl: Pirátská nauka, Vikingové, Vše o delfínech
Franková: Čarodějnice bez koštěte
Lenk: Zrada v aréně, Spiknutí proti
Hannibalovi, Útok na Pompeje
Ooomen: Jak přežít první pusu
Steklač Dvojčata v akci
Sýkora: Pat a Mat dokážou všechno
Uebe: Povídky o upírech, Mrazivé
příběhy
Ulrichová: A kdo má rád mě?
PRO ŽENY
Frýbová: Milostí prezidenta
Lambová: Nevěsta z Inverness
Monyová: Kudlanka bezbožná, Manželky na odpis, Konkurz na milence,
Krotitelka snů, Roznese tě na kopytech, Jednou nohou v blázinci
Steklač: Šeredka
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PRO SILNÉ NERVY
Gulik: Slavné případy soudce Ti,
Císařova perla, Červený pavilon,
Fantom chrámu
King: Dlouhý pochod, Pátá čtvrtina,
Puls, Mlha, Pytel kostí
Neff: Tma
Swofford: Mariňák
PRO POUČENÍ
Bauer: Krajinou domova s holí
poutnickou
Conway: Domácí násilí
Dibelková: Pevnosti a opevnění v
Čechách a na Moravě
Einon: Všechno o matce a dítěti
Korán
Minerbi: Nacismus
Noble: Jak uplést rukavice norských vzorem
Pacner: Atomoví vyzvědači
Polák: Trpaslík a jeho svět
Roberts: Dvacáté století
Šolc: Kam i císař pán chodil pěšky
Zpravodaj 09/2007

Ve dnech 3.- 5. srpna 2007 se uskutečnil 7. ročník mezinárodního turnaje žáků „O pohár
starosty města Modřice“, který pořádá klub 1. FC Brno ve spolupráci s TJ Sokol Modřice.
Za uplynulých 7 ročníků se turnaje zúčastnilo 92 družstev z ČR, Slovenska a Rakouska. V
letošním ročníku si zde odbyla premiéru družstva Slovanu Liberec, Dukly Bánská Bystrica
a Venglošova fotbalové akademie Bratislava. Potěšilo nás, že většina družstev byla velice
spokojena a po skončení turnaje se hlásila již do příštího ročníku, který se opět uskuteční
začátkem srpna roku 2008. O důležitosti a uznání svědčí i pravidelná účast čestného hosta,
sekretáře Komise mládeže ČMFS pana Vladimíra Betky.
Největším a svým obsazením nejkvalitnější turnaj bychom nemohli uspořádat bez ﬁnanční pomoci řady sponzorů, jelikož zúčastněným družstvům je hrazeno ubytování, strava a
pitný režim na turnaji. Hlavními sponzory a garanty úspěšnosti mezinárodního turnaje je
město Modřice a 1. FC Brno.
Nejvýznamnější sponzoři: Olympia Modřice, Magnum, a. s., Sita CZ, a. s., Beater, s .r. o.,
Kovolit, a. s., Kooperativa, a. s., Bachl, s. r. o., směnárny Deea Future, Ager, s. r. o., Agropol,
Maso uzeniny Bzduch, Onsa, Mogador, Ife, Van Gansenwinkel, První balírenská, restaurace
U Švejka, restaurace Železná růže, restaurace Sherwood, vinařství Martinec a ubytování
– penzion Eva, hotel Gregor, penzion Atrium a Studentské koleje Masarykovy univerzity
bří Žurků.
Poděkování patří spolupracovníkům ředitele turnaje (Ing. Petru Zoufalému – manager turnaje a Jaroslavu Sommernitzovi mladšímu – sportovně organizační zabezpečení) za bezproblémový chod celého turnaje, zdravotnické službě, kterou zajistil MUDr. Šimon Ondruš
– primář FN Brno a klubový lékař 1. FC Brno, v neposlední řadě starostovi města Modřice
panu Ing. Josefu Šiškovi fotbalovým klubům a funkcionářům v Modřicích, Nosislavi, Židlochovicích a Ořechově, Sokolům z Modřic pod vedením Michala Lederera a rodičům hráčů
1. FC Brno.

Výsledky turnaje:
Modřický tým
se umístil na
14. místě.

E2 SK Rapid Wien
F2 FK Teplice
E2 SK Rapid Wien
F2 FK Teplice

výsledek:
2:0

4. místo: FK Teplice

výsledek:
2:0

2. místo: 1. FC Brno

Život v našem městě - SPORT

Život v našem městě - KNIHOVNA

KNIHOVNA

3. místo: SK Rapid Wien

1. místo: SK Slavia Praha

foto: Miroslav Hájek
Z podkladů ředitele turnaje Jaroslava Sommernitze staršího zprcovala Bc. Andrea Kovářová
www.mesto-modrice.cz
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Fotbalové A mužstvo mužů Modřic, které postoupilo do I. b třídy župních fotbalových soutěží, Vás zve na zápasy všech fotbalových mužstev města Modřice, jejichž rozpis je na následující straně.

Rozpis fotbalových zápasů Modřických fotbalistů v sezóně 2007/08

našich mistrovských utkáních, ve kterých jsme po 31 letech dokázali vybojovat
postup z okresního přeboru do krajské soutěže. Několik let jsme se drželi vždy v
popředí tabulky, ale bohužel nám postup vždy o několik málo bodů unikl. Poslední
sezona nám vyšla nad očekávání dobře a konečně jsme prolomili naši dlouholetou smůlu a snažení. Za tuto dlouhou dobu se v našem týmu vystřídalo několik
dobrých fotbalistů. Nechtěl bych nikoho z bývalých spoluhráčů urazit, ale musím
zmínit jednoho hráče který, celé ty roky se mnou hrával a patřil v každé sezoně k
nejlepším hráčům v celé soutěži. Každý fanoušek našeho týmu ví, že to není nikdo
jiný než Přemysl Šiška, který kvůli problémům s kolenem ukončil kariéru právě
před postupovou sezonou.
Rád bych ještě připomněl zápas, kdy jsme bojovali jako vedoucí tým tabulky s
druhými Mělčany o náš postup. Na domácím hřišti v předposledním kole jsme porazili 3-0 a mohli slavit vysněný postup. Na tento zápas přišlo bez mála 400 diváků
z celého okolí a atmosféra byla vynikající.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem hráčům, trenérům, masérů, pořadatelům a
všem co se o modřický fotbal starají. Samozřejmě nesmím zapomenou i na naše
sponzory, město Modřice a nakonec Vás, diváky a fanoušky.
Těšíme se na Vaši podporu v dalších zápasech na modřickém hřišti
na shledanou ….....
Patrik Goiš

Život v našem městě - SPORT

Život v našem městě - SPORT

Vážení sportovní přátelé, předem bych Vám chtěl poděkovat za podporu

Horní řada zleva: Antonín Svoboda-masér, Miloslav Buršík-trenér, Patrik Goiš, Jaroslav Dvořák, Jiří
Šula, Martin Dofek, Lukáš Adamec, Roman Mulíček, Roman Chalupa, Lukáš Mlejnek, Luděk Večeřa vedoucí mužstva. Spodní řada zleva: Marek Loučanský, Josef Malak, Petr Tošnar, Ondřej Šidlo, Tomáš
Pastva, Marek Burian, Michal Huňař. Na snímku chybí: Emil Pastva, Zdeněk Dvořák, Petr Šiška
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Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

Modřický hudební
festival
V areálu Pod kaštany proběhl v sobotu
11.8. 2007 druhý ročník Modřického hudebního festivalu. Zúčastněné kapely
Kulturní úderka Brno, Nohama nahoru
Modřice, Život je jinde Brno a B.N.8 Brno
nabídly zajímavou směsici melodického
i tvrdšího rocku. Navzdory deštivému
počasí se lidé dobře bavili a nabízenou
produkci si naplno vychutnávali. Své
příznivce si ale festival našel převážně
mimo modřické, hlavně kvůli malé propagaci v místě konání. Snad příští ročník
přiláká více místních diváků.

KOMORNÍ
KONCERT

29.
Jazz-rocková kapela „Nohama nahoru“ Modřice

MH
Miroslav Hájek, Modřice
Jazz-rocková kapela „Nohama nahoru“ Modřice

Život v našem městě - KULTURA

Život v našem městě - KULTURA

KULTURA

NA RADNICI

Cesty polyfonie od renesance
po současnost

Návštěvníci

009 - Rocková kapela „Život je jinde“ Brno
foto: Miroslav Hájek, Modřice

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
si dovoluje pozvat své příznivce a ostatní zájemce
na vystoupení v areálu zahrádkářské výstavy
v neděli 23. září ve 14. hodin
120
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Účinkují:
laLabium consort - A. Horáková, M. Komínková,
R. Ryndová,
K. Odehnal – zobcové ﬂétny
Program:
H. Isaac, J. Desprez, M. Locke, J. S. Bach,
G. F. Händel, B. Britten, S. Sieg a další

Středa 26. září 2007 v 19 hodin

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
www.mesto-modrice.cz
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Město Modřice
a kolektiv stárků pořádají
Život v našem městě - KULTURA

Život v našem městě - KULTURA

Pátek 21.9.

Sobota 22.9.

Neděle 23.9.

Pondělí 24.9.

17:00 - stavění máje na náměstí
Svobody

9:00 - zvaní občanů doprovází
dechová kapela Bojané

9:30 - mše svatá v kostele
sv. Gottharda

20:00 - předhodová zábava
v sále hotelu Gregor hraje
skupina Kessler Band

13:00 - sraz stárků na Sokolovně
a průvod pro hlavní pár
15:00 - předání práva před radnicí
16:30 - hodová zábava na Sokolovně
(při nepřízni počasí v sále hotelu
Gregor) celý den doprovází dechová
kapela Hovorané

20:00 - pohodová zábava
v sále hotelu Gregor hraje
skupina Panorama

Vstupné: 60 Kč
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Vstupné: 60 Kč
231

r
Různé

Při burčáku o víně …

tury vína na Moravě. Mám zájem o skutečně kultivovanou nabídku i prostředí
vinotéky bez kouření a jiných rušivých
elementů. Zdá se, že se nám to zatím
daří a budeme se o to snažit i nadále.
(Č) Ve Vašich názorech je určitě i kousek
romantiky – jaká je další vize ?
(J) Po sezóně burčáku uvažujeme o
prezentacích lahvových vín od různých
vinařství, nabízených ve vinotéce. Ta
zpravidla nabízí vyšší kvalitu než běžná
vína sudová a proto jsou samozřejmě
dražší. Proto bych chtěl umožnit, aby
si lidé mohli u nás ochutnat i taková
vína, která by si sami jen tak nekoupili.
O konkretních akcích se budeme snažit
předem informovat ve Zpravodaji i na
internetu.
(Č) Doufám, že se Vaše představy uskuteční, že naleznou u modřických občanů
patřičný ohlas a děkuji za rozhovor.

s

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Gottwaldová Marie
Ing. Trávník Zdeněk
Čermáková Marie
Doležal Ivan
Hradský Miloslav
Martínek Jaroslav
Kaprál Otakar

Vítáme do života
Jankovič Ladislav
Tichý Ondřej
Albrechtová Soﬁe
Pícková Veronika
Lučanská Barbora
Smejkalová Veronika
Fic Adam

Rozloučili jsme se
Kuklová Jarmila
Manolov Angel
Kurková Miluška

i

1

Inzerce

ul Komenského 600
Modřice
objekt bývalé cukrárny

Inzerce

Záležitosti kolem kolem vína teď na
podzim určitě zajímají poměrně dost
lidí. Proto jsem požádal o rozhovor
pana Ing. Petra Jaroše, který už téměř
rok provozuje na Husově ulici v Modřicích vinotéku. Popíjíme burčák „večerku“ - Veltlínské červené rané, koukáme
na „Životní příběh vinného hroznu“ ve
fotograﬁích M. Hájka na stěně malého
salónku, a povídáme si …
(Č) Jak je to vlastně s tím burčákem –
dobrý je jen krátce a přitom se prodává
čtvrt roku
(J) Podle Vinařského zákona musí být
výhradně z hroznů révy vinné a smí
se prodávat od 15. srpna do 30. listopadu. Možnost průběžné výroby během
delší doby je dána tím, že se vyrábí z
různých odrůd tak, jak postupně dozrávají – nejdříve Irsay Oliver, pak
zmíněné Veltlínské, Müller Thurgau a
další. Jsou lidé, kteří považují „jaro-léto-burčák-zima“ za roční období. Já
osobně miluju podzim – zastaví se to
příšerné vedro, objeví se burčák a ořechy – vše se tak nějak zpomalí a na
všechno je víc času ...
(Č) Proč jste si vlastně vymyslel v Modřicích vinotéku ?
(J) Mám rád ježdění na kole, přes rameno foťák a pití vína – dá se o něm
povídat, básnit i přehánět. Bydlím s rodinou v Modřicích už pár let a když
se objevila prázdná cukrárna, tak mě
napadlo, že by se tam docela hodila
stylová vinotéka s prodejem sudového a lahvového vína – prostě něco pro
radost sobě i druhým. Asi v tom byla
trochu i snaha o pěstování tradiční kul-
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1

Různé

Po-Pá 14.00 - 20.00 hod
tel.: 777 906 091
Vlastimil Čevela, Foto Miroslav Hájek

sudová vína
lahvová vína
burčák

MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZIN

aktuálně

Fotoreportáže: Mezinárodní žákovský fotbalový turnaj, Cyklistické závody „Modřická
21“, Modřický hudební festival „Pod kaštany
2007“ - Rozhovor: Při burčáku o víně – a další

http//mim.voda.cz/
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pozemek pro komerční využití 1 000 - 3 000 m2
halu 100 - 300 m2
garáž
volejte tel.: 602 717 903

Cukrářství ČERMÁK

Dobrovodského 339, 664 42 Modřice

tel.: 547 243 592
vykupujeme loupané vlašské ořechy,
cena 80,- Kč/kg

Chcete prodat či koupit nemovitost
v hodnotě do milionu korun?
Využijte služeb naší specializované
reklamní kanceláře.
Více na www.domelounu.cz .
Kontakt: email: domelounu@seznam.cz,

tel: 777 757 313

Prodáme zahradu
s chatkou a studnou.
Vše v dobrém stavu.
Zahrada je na pozemku zahrádkářského
spolku. Email:
m.tichy@archatt.cz

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

Pronajmu v klidné
části Modřic
provozovnu 85 m2.
Tel 603 420 846 od
19:30-20:30 denně.

Koupím pozemek
na rodinný domek
do 400 m2 v Modřicích
a okolí. Tel: 606 659 799

Prodám byt

v Modřicích 3+1 v OV,
cihla, cena dohodou +
garáž.

Od září 2007 je v areálu bývalé
„CIHELNY – MODŘICE“, na ul. Brněnská 404

Tel: 722 564 781.

NOVĚ OTEVŘENA KANCELÁŘ

f. Ager, spol. s r. o. pro správu bytových domů
obecních, družstevních, SVJ a komerčních objektů.

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

Dále zajišťujeme: výrobu a dodávku tepla, autodopravu, úklidové
a vyklízecí práce a údržbu zeleně.

Dovoz písku,
odvoz suti
a komunálního odpadu

V případě zájmu kontakt na tel:
pí. Alena Pejchalová 724 633 613 nebo
Ing. Martina Halásková 533 338 644
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Inzerce

Inzerce

HLEDÁME

telefon:

602 763 910
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a je distribuován do každé rodiny zdarma.
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