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Zprávy z radnice

Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych Vás opět seznámil
s průběhem a výsledky některých
důležitých jednání z období od mého
posledního příspěvku v této rubrice.
Jsem velice rád, že Vám mohu sdělit, že dlouhodobé odkládání rekonstrukce mostu přes železnici z ulice
Benešovy na ulici Brněnskou se
konečně zdárně posunulo. Zásluhu
na tom má především podpora ze
strany vysoce postavených představitelů kraje - radního odpovědného
za dopravu – ing. Pospíšila z ODS,
hejtmana Ing. Juránka a náměstka
hejtmana Ing. Horáka z KDU-ČSL.
Ještě před začátkem prázdnin bylo
svoláno již druhé projednání příslušného investičního záměru na
výstavbu nového mostu. Na této
schůzce byly doladěny některé detaily řešení celého mostu a dnešním
dnem mohu konstatovat, že čistopis
investičního záměru výstavby nového mostu je před dokončením.
Předběžné ﬁnanční náklady se prozatím nepohybují v takových výškách, aby celou akci nebyl schopen
Jihomoravský kraj realizovat. V měsíci srpnu jsme tuto otázku položili
i zástupcům Jihomoravského kraje

14

odpovědným za řešení dopravy a bylo
nám přislíbeno, že pokud bude v rámci
zajištění stavebního povolení probíhat
vše podle zákonných lhůt, mohlo by se
s výstavbou započít někdy v roce 2009.
Už tak pozitivní není situace na ulici
Masarykově v otázce řešení rekonstrukce komunikace, která je v majetku JmK
a kterou má realizovat JmK. Rekonstrukci kanalizace, která je v majetku
města Modřice, bude realizovat Město
Modřice. K této problematice byla svolána dvě jednání, jedno na půdě našeho úřadu a druhé na odboru dopravy
Jihomoravského kraje za účasti náměstka hejtmana Ing. Horáka a člena rady
JmK Ing. Pospíšila – pověřeného zabezpečováním úkolů v oblasti dopravy.
Na obou sezeních nám bylo současně
přítomnými zástupci Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje sděleno,
že na rekonstrukci ulice Masarykovy
nemá kraj ﬁnanční prostředky. Nejbližší
období, kdy by se dalo o této skutečnosti hovořit je horizont 5-7let. Jelikož
jsme předpokládali spojení rekonstrukce vozovky s rekonstrukcí kanalizace
tak, aby náklady nebyly na kanalizaci
velké ve vztahu k zapravování povrchu
stávající komunikace, jsme nyní před
Zpravodaj 10/2007

zpracovaná Ředitelstvím silnic a dálnic. Na základě této studie budou
do konce roku vypracovány návrhy
protihlukových opatření a doufejme,
že je provozovatel komunikace dle
svého příslibu začne realizovat již v
roce 2008.
Dále jsme přislíbili účast na jednání
JMK s ministrem dopravy v Praze
ohledně situace stanovení třídy komunikace R/52 a I/52.
V měsíci září mají probíhat další jednání s provozovatelem IDS ﬁrmou
KORDIS o řešení hromadné dopravy
v Modřicích včetně zavedení linky do
lokality Bobrava. Toto prodloužení je
ale podmíněno vybudováním zastávky, kde jsme již provedli předběžná
zjišťovací šetření.
Bez povšimnutí nenecháváme ani
další jiné problémy jako stav lokality
Za Humny, řešení křižovatky ul. Havlíčkovy-jižní obchvat atd.
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otázkou, jak celou záležitost vyřešit.
Touto otázkou bychom se chtěli zabývat v dalších měsících.
Na výše citovaném jednání se zástupci
Jihomoravského kraje jsme otevřeli i
další otázky týkající se města Modřice.
Jsou to :
- řešení problémů souvisejících se
silnici I/52 a R/52 jako např.
- realizace protihlukových stěn na ul.
Brněnské
- zpoplatnění této komunikace i pro
osobní vozidla
- řešení hranice mezi rychlostní komunikací a komunikací I.třídy
- umístění svodidlových zábradlí na
zastávky tramvaje
- údržba pochodů
- vlastní údržba komunikace
- řešení protihlukových stěn na jižním
obchvatu
- problematika veřejné hromadné
dopravy v otázkách
- přestupní terminály
- provoz integrovaného dopravního
systému (linka 510,tarifní zóny,zastávky)

Ing. Josef Šiška
starosta města

V otázce odhlučnění jižního obchvatu
naše město za značného ﬁnančního
úsilí již realizuje dokončení této části
protihlukových stěn na východní části
obchvatu, která bude vybudována ještě v letošním roce. Příští rok bychom
chtěli pokračovat dále od ul. Havlíčkovy na západ. Přes naše urgence a
apelace není kraj ochoten do této akce
investovat žádné prostředky.
V otázce odhlučnění ulice Brněnské
je před dokončením hluková studie
www.mesto-modrice.cz
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z 11. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 10. září
2007 v 15 hodin v zasedací síni
modřické radnice
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1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je usnášení schopná v
počtu 4, od 15.25 h v počtu 5, jmenovitě viz prezenční listina
2 RMM schvaluje
2.1 Zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou
2.2 Program 11. schůze RMM dle
návrhu starosty
2.3 Nahrávání schůze RMM na záznamové zařízení
2.4 opravu usnesení a zápisu z
10. schůze RMM konané dne
13.8.2007. V bodě 2 odst. 2.5 umožnění vstupu ﬁrmě Truck Trade s. r.
o. na pozemek p.č. 1282/1 z důvodu vedení vodovodní přípojky je
chybně uvedeno p.č. 1282/1, kde
patří správné číslo 2082/1
2.5 částku do 14.000,- Kč na opravu
dveřního hlásiče u vstupu do
objektu radnice
2.6 plnou moc od města Modřice pro
společnost EUROTRACE, s. r. o.
zastoupené Ing. Petrem Strnadem
na vyřízení územního řízení a
stavební povolení a veškerých
náležitostí při jednání s Katastrálním úřadem ve věci získání
informací o parcelách dle přiloženého seznamu na akci „Doplnění
chodníků a parkovacích ploch v

k.ú. Modřice“
2.7 ukončení smlouvy s ﬁrmou Novapol Group, a .s. k 30.9. 2007 o
pronájmu pozemku na ul. Nádražní
p.č. 878/3
2.8 souhlasné stanovisko k ÚR pro
rozšíření manipulačních ploch v
areálu ﬁrmě KOVO-PLAZMA s. r. o.
na ul. Brněnská, p.č. 1132/10, 2165/3
2.9 záměr ﬁrmy Ager, spol. s r. o. s
vydáním kladného stanoviska k
územnímu řízení na akci „Komunikace - II etapa v areálu bývalé
cihelny Modřice dle předložené
projektové dokumentace, p.č.
1132/2, 2165/2
2.10 předloženou projektovou dokumentaci rozvodu vodovodu a
kanalizace splaškové i dešťové v
areálu ﬁrmy Ager, spol. s r. o. na ul.
Brněnská p.č. 1132/2 k územnímu
řízení s vydáním kladného stanoviska k územnímu řízení
2.11 vydání kladného stanoviska k
územnímu řízení pro stavbu IFE
– přístavek (skladový přístavek o
velikosti 74,2 x 9m, výšky 8,6m) v
areálu jejich ﬁrmy v CTParku na
pozemcích p.č. 1536/83, 1536/84
2.12 závěry uvedené v zápisu z jednání SDK ze dne 6.9.2007
2.13 ﬁrmu Zuzana Rouzková jako
odbornou ﬁrmu na zahradnickou
údržbu města Modřice
2.14 závěry stanovené v návrhu zápisu č. 006 z jednání KÚPR ze dne
25.6.2007
Zpravodaj 10/2007

2.15 přidělení bytu č. 8/29 v BD Za
Humny sl. M. Záklasníkové
2.16 zaslat výpověď z nájmu manželům Schäfferovým na byt v BD Za
Humny 770, Modřice z důvodu
neužívání k trvalému pobytu
2.17 legislativní postup v rámci vypovězení nájemní smlouvy a následného vystěhování ﬁrmy Dřevoplast
s. r. o. z nemovitosti Poděbradova
413, Modřice
2.18 překročení počtu žáků osmé třídy
v ZŠ Modřice
2.19 změnu odpisového plánu ZŠ pro
rok 2007
2.20 podmínky pro výzvu k podání
nabídky a složení hodnotící komise
a komisi pro otevírání obálek ve
složení - Ing. Josef Šiška ml., Ing.
Hana Chybíková, Ing. arch. Eva
Mattušová, pí Květoslava Höklová,
MUDr. Jaroslava Tomandlová na
akci veřejné osvětlení Modřice – ul.
Masarykova, Benešova a Husova
2.21 předložený rozpočet konání Svatováclavských hodů, ﬁnance jsou
zahrnuty v oddělení a paragrafu
č. 3399 – ostatní záležitosti kultury
a církví, dále bude z prostředků
města zajištěno: skákací hrad do
výše 10.000,- Kč, cimbálová muzika
5.000,- Kč a odměny zahrádkářům
ve výši 1.000,- Kč
2.22 prezentaci pro rok 2008 v turistickém průvodci Okolo Brna na kole
i pěšky v ceně 12.500,-Kč + DPH a
zakoupení 25 ks vydání v hodnotě
70,-Kč/ks bez DPH
2.23 smlouvu o umožnění provedení
přípojky kanalizace splaškové pro
www.mesto-modrice.cz

areál ﬁrmy Stavebniny Pe&M s. r.
o. na pozemku města
2.24 vyhlášení výběrového řízení na
pracovníka čety
Zprávy z radnice - USNESENÍ
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3 RMM neschvaluje
3.1 nabídku od ﬁrmy Horvát Ludevít
na nájem pozemku p.č. 878/3 z
důvodu podnikatelských aktivit,
které by byly na pozemku konány
3.2 předložený návrh dopravního
značení ul. U Vlečky od ﬁrmy
PASO Brno a. s.
3.3 sponzorský a reklamní program
Divadla Spejbla a Hurvínka
4 RMM pověřuje
4.1 Ing. Josefa Šišku k vypracování
výzvy na pronájem pozemku p.č.
878/3
4.2 KŽP posouzením ořechu na ul.
Sadová 575
5 RMM bere na vědomí
5.1 zápis z jednání SDK ze dne
6.9.2007
5.2 zápis ze 4. zasedání KŽP ze dne
28.8.2007
5.3 návrh zápisu č. 006 z jednání
KÚPR ze dne 25.6.2007 včetně
jejich vyjádření
5.4 přehled činnosti Městské policie
za měsíc srpen 2007
5.5 zápis z jednání Muzejního spolku
ze dne 16.8.2007
5.6 poděkování diecézní charity Brno
– oblastní charita Hodonín za
poskytnutí ﬁnančního daru na humanitární pomoc českým vesnicím
v Rumunském Banátu

71
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6 RMM ukládá
6.1 SDK dále pokračovat v kontrole
a řešení stavu neudržovaných
nemovitostí ve městě
6.2 KŠK posouzení nabídky hudebně
zábavných pořadů pro děti i dospělé od Marie Novákové a Josefa
Mikulčáka a případné zařazení do
kulturních akcí pro rok 2008
6.3 KŠK posouzení nabídky koncertu
komorního dua Pavel Burdych
– housle, Zuzana Berešová – klavír
na rok 2008 a případné zařazení
do kulturních akcí na rok 2008
6.4 KŠK posouzení nabídky divadelního studia GAGA ve spolupráci
s Divadlem Bolka Polívky v Brně
na představení „Neslyšitelný řev
umění“ a případné zařazení do
kulturních akcí na rok 2008
6.5 odboru správy majetku města
Modřice posouzení nabídky ﬁrmy
Techem, spol. s r. o. na nákup radiových indikátorů topných nákladů
pro bytové domy v ceně 665,- Kč
vč. DPH/ ks
6.6 Ing. Josefu Šiškovi na zvážení
přijetí právníka jako zaměstnance
městského úřadu

7 RMM postupuje
7.1 nabídku programu „S Hurvínkem
na cestách“ v realizaci v měsících
září a říjnu ZŠ a MŠ Modřice
8 RMM vyzývá
8.1 ﬁrmu Sceptrum k vypracování
podrobné ﬁnanční kalkulace se
zdůvodněním navýšení a předložení kalkulace do 30.9.2007 na
výstavbu 20 bytových jednotek v
BD
9 RMM navrhuje
9.1 zahájit jednání o možném převedení komunikace na ul. U Vlečky
do majetku města

Použité zkratky:
RMM/ZMM – rada/zastupitelstvo
města Modřice
SDK – stavebně dopravní komise
KÚPR – komise územního plánování a rozvoje
FV/KV – ﬁnanční/kontrolní výbor
BD - bytový dům
ÚR - územní rozhodnutí
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USNESENÍ Č. 5/2007
z 5. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného dne 10. září 2007 v 18 hodin v
zasedací síni modřické radnice
1 Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 14, jmenovitě viz prezenční
listina)
1.2 zápis z minulého ZMM je řádně
vyhotoven dle zákona bez připomínek
2 ZMM schvaluje
2.1 ověřovatele zápisu 5. zasedání
ZMM Rostislava Eignera a Doc. Ing.
Ludvíka Nováka, CSc.
2.2 zapisovatelku zasedání ZMM Bc.
Kateřinu Homolkovou
2.3 pořízení zvukového záznamu z 5.
zasedání ZMM
2.4 navržený program 5. zasedání
ZMM s pozměňujícím návrhem na
změnu znění v bodu 10 – Složení
inventarizačních komisí
2.5 zprávu o hospodaření města v
období 1-7/2007
2.6 kupní smlouvu na odkoupení
pozemků p.č. 1097 o výměře 472m2
a p.č. 1098 o výměře 198m2 pro
město Modřice od p. Ing. Poledny a
p. Švábenského za cenu 1.500,-/m2
+ výlohy spojené s vkladem do
katastru nemovitostí
2.7 adresný prodej pozemku p.č.
2123/5 o výměře 41m2 ﬁrmě Somerston Olympia SZ, s. r. o. za částku
www.mesto-modrice.cz

1.500,-Kč/m2
2.8 adresný prodej pozemku p.č.
2056/1 o výměře cca 520m2 ﬁrmě
Ager, spol. s r. o. za částku 312,-Kč/m2 s realizací parkovacích míst
pouze jako veřejně přístupná pro
veřejné stavby
2.9 rozpočtové opatření č. 03/2007 dle
předloženého návrhu
2.10 podmínky pro vydání obecně
závazné vyhlášky města č. 3/2007,
„Podmínky pro spalování suchých
rostlinných materiálů“. Tato obecně závazná vyhláška bude obsahovat následující principy:
1. Povoluje se pálení v souladu se
zákonem č. 86/2002 Sb. ve dnech
středa a pátek v době od 9-11 h a v
době od 16 do 20 h.
2. V časovém rozmezí dle bodu 1
musí být pálení započato, ale i
ukončeno, tzn. uhašen doutnající
popel.
3. Povoleno je pouze pálení suchých
rostlinných materiálů.
4. Město Modřice dále zajistí pro
biologický odpad kontejnery v
období od dubna do října kalendářního roku dle přistavovacího
plánu 1x za 14 dní po celý den.
Aktuální umístění kontejnerů bude
občanům sděleno vždy v dostatečném předstihu všemi dostupnými
informačními prostředky.
5. Pracovníci údržby a úklidu města
sváží rostlinný odpad od občanů
1x za 14 dní v úterý ze zastavěných
částí ve městě. Takový odpad

Zprávy z radnice - USNESENÍ
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5.7 nabídku hudebně zábavných pořadů pro děti i dospělé od Marie
Novákové a Josefa Mikulčáka
5.8 nabídku koncertu komorního dua
Pavel Burdych - housle, Zuzana
Berešová – klavír na rok 2008
5.9 nabídku divadelního studia GAGA
ve spolupráci s Divadlem Bolka
Polívky v Brně na představení
„Neslyšitelný řev umění“

91

3 ZMM neschvaluje
3.1 zpracovat znalecký posudek
soudním znalcem na cenu v místě
a čase obvyklém ke kupní smlouvě
na odkoupení pozemků p.č. 1097 o
výměře 472 m2 a p.č. 1098 o výměře
198 m2 pro město Modřice od p. Ing.
Poledny a p. Švábenského
3.2 pronájem pozemku p.č. 2056/1 o výměře cca 520 m2 ﬁrmě Ager, spol. s r.
o. až do ukončení nájemní smlouvy
a pak následný prodej
3.3 zákaz pálení v lokalitě u hřiště
4 ZMM bere na vědomí
4.1 plnění úkolů uložených na 4. zasedání ZMM dne 11.6.2007 a mimořádném zasedání ZMM dne 26.6.2007.
Dále ZMM bere na vědomí zprávu
starosty od činnosti úřadu od posledního řádného zasedání ZMM do
dnešního dne
4.2 předložený nástin rozpočtu na rok
2008 s dopracováním do konečné
podoby do příštího jednání ZMM v
měsíci prosinci
4.3 informace zastupitelů za Občanské
sdružení „Ochrana zdravého života
Zpravodaj 10/2007
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a krajiny města Modřice a okolních
obcí“ o měření hluku a poletavého
prachu a vyzývá Občanské sdružení k doložení dokumentů k zápisu
z jednání do 7 dnů v elektronické
podobě
4.4 zprávu o činnosti FV
4.5 zprávu o činnosti KV

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

MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, 664 42 MODŘICE
vydává v souladu s ust. § 6 a následujících zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto

VEŘEJNOU VÝZVU K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ NA FUNKCI
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– Přízřenická, a ulice kolmá na ulici
Masarykovu – Severní
2.12 pokyn starosty č. 5/2007 k provedení inventarizace majetku města
provést fyzickou inventarizaci se
zahájením 1.10.2007 a dokončením a
zpracováním příslušných písemných
materiálů do 15.1.2008
2.13 prodloužení uzavření veřejnoprávní smlouvy pro agendu projednání
a rozhodování přestupků s městem
Šlapanice pro rok 2008

Zprávy z radnice

musí být umístěn před domem
občana v průsvitném igelitovém
pytli. Průsvitnost je požadována z
důvodu kontroly nezneužívání k
umisťování jiných odpadů. Město
Modřice dále zajistí pro biologický odpad kontejnery v období od
dubna do října kalendářního roku
dle přistavovacího plánu 1 x za 14
dní po celý den
6. Druhá změna: Likvidace rostlinných materiálů způsobem dle
bodu 4 a 5 má přednost před
spalováním dle bodu 1 až 3.
7. Kontrolou dodržování těchto zásad je pověřena Městská policie
Modřice.
8. Změny zde uvedené, které se dotýkají i obecně závazné vyhlášky
č. 1/2005, kterou se zavádí systém
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, budou
do této zaneseny a připraveny
jak podklad pro jednání zastupitelstva města Modřice v měsíci
prosinci 2007.
9. Městská policie bude poučena
o důkladné kontrole dodržování
stanovených zásad všemi dostupnými legálními prostředky.
10. Město Modřice bude provádět
pravidelnou osvětu v této oblasti
a neustále prověřovat funkčnost,
účelnost a hospodárnost zavedeného systému a navrhovat zastupitelstvu nutné změny a úpravy.
2.11 dojmenování ulic v severní
lokalitě u ulice Masarykove s
těmito názvy: ulice v zástavbě
rovnoběžná s ulicí Masarykovou

Funkce: úředník - právník
(odbor personalistiky, ekonomiky a kontroly)

 

Místo výkonu práce: Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
Druh práce: právní poradenství a metodika, kontrola a dozor, smluvní vztahy, vymáhání pohledávek, přestupková agenda, dotace státu a EU, správa nemovitostí
Předpokládaný nástup: 1. ledna 2008
Předpoklady pro funkci dle zákona:
•fyzická osoba, jež je státním občanem České republiky, popř. fyzická osoba, jež je
cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, starší 18 let, způsobilá k
právním úkonům, bezúhonná a se znalostí jednacího jazyka
Další předpoklady:
•vzdělání: vysokoškolské magisterské v oboru právo, právní věda
•praxe ve veřejné správě výhodou
•práce na PC (MS Ofﬁce, Internet Explorer, MS Outlook)
•znalost alespoň jednoho světového jazyka
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
www.mesto-modrice.cz
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MĚSTO MODŘICE, NÁMĚSTÍ SVOBODY 93, 664 42 MODŘICE
vydává v souladu s ust. § 6 a následujících zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto

VEŘEJNOU VÝZVU K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ NA FUNKCI :
Funkce: pracovník údržby a čištění města

 

 

Místo výkonu práce: město Modřice
Druh práce: sekání travnatých ploch, úklid sněhu, posyp pozemků v zimních měsících,
zálivka stromů, drobné opravy majetku města, údržba a oprava pracovních nástrojů
Předpokládaný nástup: 1. ledna 2008
Předpoklady pro:
•fyzická osoba, starší 18 let, způsobilá k právním úkonům
•dobrý zdravotní stav
•vzdělání: vyučen
•řidičský průkaz sk. C výhodou
•organizační a komunikační schopnosti výhodou
Přihláška musí obsahovat:
•jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, 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
•ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: platová třída 3 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 3
Lhůta pro podání: do 30. října 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
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UPOZORNĚNÍ

Na rok 2008 – 2009 plánuje E.ON ČR s.r.o. České Budějovice (bývalé JME Brno)
přeložku volného vedení NN do kabelového vedení nn v katastru Modřice.
Jedná se o ulice : Komenského, Husova, Pilcova , Poděbradova, Brněnská, Náměstí Svobody, Havlíčkova, Sadová, Hybešova – část od č. objektu 262 – 277
V současné době se zpracovávají na tyto lokality projektové dokumentace ﬁrmou
ENERG – SERVIS a.s., Příkop 4, 602 00 Brno
Při této příležitosti budou projektantky Ing. Marie Krejčí a Alena Šenková navštěvovat majitele nemovitostí připojovaných objektů za účelem domluvy umístění přípojkové skříně, buď do fasády tak, aby spodní okraj skříně byl 0,6m nad
terénem pro zemní kabel, nebo bude skříňka umístěna v pilíři v předzahrádce.
Z přípojkové skříně bude proveden odvod kabelem CYKY 4x10 do elektroměrového rozvaděče.
Investorem stavby včetně odvodů do ER příslušných objektů je E.ON Distribuce a.s. České Budějovice.
Dále je nutno, aby projektantky s vlastníky nemovitostí uzavřely podle nového
Stavebního zákona Smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro přípojkovou skříň a část kabelu nn, který bude do této skříně zaústěn.

Informace pro občany

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.
Platové zařazení: platová třída 11 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 3
Lhůta pro podání: do 30. října 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

Likvidace bio-odpadů
(tráva, jablka, listí, stonky rajčat, okurků, staré brambory, větvičky do průměru 4,5 cm apod.)

Kontejnery na bio-odpad - jeden je umístěn na sběrovém dvoře trvale a další
bude umístěn každé liché pondělí celý den v období do začátku prosince ( 22.10.,
5.11., 19.11., 3.12.2007) od 9:00 hodin u zahrádkářské kolonie u travnatého fotbalového hřiště.
Svoz od občanů - bio-odpad bude svážen v pytlích, každé liché pondělí v období
do začátku prosince ( 22.10., 5.11., 19.11., 3.12.2007). Svoz bude zajišťovat naše pracovní četa. Ve výše ručené dny musí být zavázané pytle umístěny před domem
na viditelném místě do 9.00 hodin.
Pytle lze zakoupit na městském úřadě u p. Fňukalové 1 ks za cenu do 10,- Kč. Minimální odběr 5 pytlů, maximální odběr do konce roku 2007 je 10 pytlů.
V příštím roce bude svoz probíhat stejným způsobem každé liché pondělí od
měsíce dubna - vše bude též znovu oznámeno ve Zpravodaji.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
www.mesto-modrice.cz
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Hotel Gregor ve spolupráci s městem Modřice pořádá
v pondělí 29.října 2007

Městský úřad Modřice jako příslušný orgán státní správy v níže speciﬁkovaných oblastech odpadového hospodářství dle ust. § 80 zákona č.
185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o odpadech“) v současné době prověřuje funkčnost městem zavedeného systému pro nakládání s komunálními i jiným odpady nejen u občanů našeho města, ale i u právnických a podnikajících fyzických osob v
katastru Modřic. Účelem tohoto průzkumu je zjištění nedostatků v zavedeném systému a jejich náprava vedoucí k zlepšení našeho společného
životního prostředí.

VECER ROZSVICENYCH
LAMPICEK

Vzhledem k výše uvedenému Vás tedy žádáme o akceptování uvedených zásad, neboť připravujeme preventivní kontrolu u podnikajících
subjektů. Těmto může být za porušení právních povinností uvedených v
ust. § 80 zákona o odpadech uložena pokuta dle ust. § 66 odst. 1 zákona
o odpadech až do výše 300.000,-- Kč a dále za porušení právní povinností
uvedených v ust. § 58 odst. 2-3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, do výše 200.000,-- Kč. Pevně ovšem věříme, že k
těmto krokům nebudeme nuceni přistoupit, neboť příznivé životní prostředí je v zájmu občanů města, ale i Vás podnikatelů.
Máte-li dotaz k této problematice, kontaktuje místostarostku Ing. Hanu
Chybíkovou, příp. pracovnici Městského úřadu Modřice Dagmar Fňukalovou, DiS. Kontakty získáte na našich internetových stránkách, příp. volejte ústřednu 547243391.
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Sejdeme se u Sokolovny v 18.00 hodin, po rozsvícení lampionků půjdeme ulicemi Benešova, Komenského, Husova, Poděbradova na náměstí
Svobody, kde na děti bude čekat sladká odměna, teplý čaj a ohňostroj

d

1

Dotazy a názory

K plánům rozvoje města Modřice (1)
V poslední době se zdá, že novému vedení města se postupně daří též nový
styl komunikace. Kromě srozumitelně
formulovaných usnesení rady i zastupitelstva se ve Zpravodaji začínají objevovat i konkretní věcné informace o práci
a záměrech radnice s výzvami k připomínkám a na jeho stránkách byl též nabídnut prostor různým názorům. Protože
tuto rubriku zatím nikdo nevyužil, tak
jsem se co člen redakční rady rozhodl jít
příkladem. Nejsem vázán záměry žádné
politické strany či sdružení, ani nehodlám „objevovat ameriku“ - většinou jde
o věci diskutované a známé. Jen jsem se
jako obyčejný občan pokusil postupně
shrnout pár námětů, na jejichž zvážení v
rámci přípravy územního a strategického
plánu by se dle mého názoru nemělo zapomenout.

www.mesto-modrice.cz

Zaměnit kvantitu za kvalitu
V uplynulých letech došlo v Modřicích k velkému extenzivnímu rozvoji – především v oblasti obchodu a
průmyslu, dopravy i bydlení. Tento
kvantitativní nárust však nebyl provázen odpovídající péčí o rozvoj kvality
životního prostředí. Proto by se měla
výstavba nových obchodních a průmyslových objektů, dopravních koridorů a bytových komplexů pozastavit
nebo rozumně omezit. Další rozvoj
by měl být zaměřen především na zeslabení existujících negativních civilizačních vlivů a vytváření podmínek
pro lepší kvalitu života v našem městě. - Konkretní náměty k jednotlivým
kapitolám (průmysl, bydlení, životní
prostředí atd) jsem v rámci vymezeného rozsahu této rubriky připravil
pro další čísla Zpravodaje. Souhrnně
je již nyní přináší Modřický internetový magazin.
Vlastimil Čevela

Dotazy a názory

V této souvislosti bychom Vás rádi upozornili na Vaše povinnosti jako
původce odpadů, upravené z největší části v ust. části třetí, zejména hlava II zákona o odpadech a dále také v naší obecně závazné vyhlášce č.
1/2005, kterou se zavádí systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“).
Text naší vyhlášky lze získat na našich webových stránkách www.mesto-modrice.cz v kategorii právní předpisy nebo na Městském úřadu. Zvláště upozorňujeme, že pokud se na základě písemné smlouvy s městem
Modřice nezapojíte do našeho systému, nemůžete jej využívat (týká se
odkládání odpadů do kontejnerů, umístěných ve městě, do sběrného
dvora zdarma apod.).
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POZVÁNKA

ODPADY
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

NÁKUP A PRODEJ SPORTOVNÍCH POTŘEB

Nabídka zájmových útvarů a nepovinných předmětů
na 1. stupni Základní školy Modřice:
Dyslektický kroužek Čj
Dyslektický kroužek Aj
Dyslektický kroužek Čj
Němčina
Kroužek šikovných rukou
Výtvarně keramický kroužek
Výtvarně keramický kroužek
Keramický kroužek
Keramický kroužek
Keramický kroužek
Sportovně turistický oddíl
Náboženství – nepovinný předmět

POZVÁNKA

pro žáky 5. roč.
3. roč.
3. – 4. roč.
2. – 3. roč.
2. roč.
3. roč. začátečníci
3. roč. pokročilí
5. roč.
1. roč.- 1. skupina
1. roč.- 2. skupina
4. – 5. roč.

Mgr. Jana Svobodová
Eva Kuchtová
Mgr. Jana Veselá
Jana Řehořová
Jana Řehořová
PaedDr. Jana Šenkýřová
PaedDr. Jana Šenkýřová
Mgr. Eliška Součková
Mgr. Eliška Součková
Mgr. Eliška Součková
Mgr. Iva Vaculíková
Mgr. Jana Veselá
Mgr. Alžběta Grünvaldová

PaedDr.. Jana Šenkýřová za 1. stupeň ZŠ Modřice

Akce se koná 9.- 10. listopadu. (Pá,So)
V pátek bude na ZŠ Benešova od 14 do 18 hod příjem věcí. V sobotu od 9.15 do 11.30 prodej.
Vracení neprodaného a vyúčtování prodaného zboží bude od 12 do 13 hod ( taktéž v sobotu).
Všechny zveme jak k prodeji sportovních zimní věcí, tak k nákupu. Zvažte tuto výhodnou možnost
a projděte své šatníky.
Za ZŠ Modřice a spoluorganizující oddíl Lyžák, Mgr. Iva Vaculíková

KULTURA

Město Modřice spolu s kulturně školskou komisí
zve všechny občany na vystoupení herce

Ve středu 19. září 2007 se zúčastnili žáci 1. – 9. ročníku výchovného koncertu v
hotelu Gregor.
Zlínská cimbálová skupina Réva pod vedením primáše Pavla Brunclíka provedla
žáky nejrůznějšími hudebními žánry, od klasické hudby přes jazz a ﬁlmovou hudbu až po současný rock. Na rozdíl od žáků však pedagogický sbor nejvíce ocenil
slováckou lidovou píseň.
Výchovným pořadem nás vtipně provázel zpěvák a basista kapely Radek Hala.
Skupině se v klasickém obsazení cimbálové muziky dařilo nejen zaujmout interpretací skupin Beatles, Queen, Elvise Presleyho, Franka Sinatry a Michaela Jacksona, ale dokonce také žáky roztančit.
S nadšením odcházeli jak mladší, tak i starší žáci. Budeme se proto těšit na další
vystoupení skupiny Réva.

Miroslava Donutila v pořadu
„Cestou necestou“
Vystoupení se uskuteční 13. listopadu 2007
v 19,30 hodin ve velkém sále hotelu Gregor.
Předprodej vstupenek bude v prodejně u paní Havlátové na ulici Hybešova v Modřicích.

Přijďte se podívat na večer plný legrace od začátku až do konce.

Vstupné 150,-Kč

PaedDr. Jana Šenkýřová, učitelka 1. stupně ZŠ Modřice
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Výchovný koncert cimbálové skupiny Réva
pro žáky ZŠ Modřice

Stejně jako v předchozích letech bude na naší škole probíhat tato výhodná
akce nejen pro sportovce. Čeho se to týká? Prostě, to z čeho vyrostly vaše
děti. tzn. zimní bundy, kombinézy, oteplovačky, zimní obuv, čepice, lyže, hole,
přezkáče, snowboardy, sáně a tak podobně, přinesete k prodeji do naší školy.
Určíte si ceny a pak během dalšího dne budou moci ostatní občané a i vy se
podívat na náš mini market a vybrat pro sebe nebo své děti další sportovní
vybavení nebo zimní oblečení.

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ž

1

Život v našem městě
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Fotograﬁe M. Hájka z letošních hodů a hodových výstav

Pozvánka na výstavu v muzeu

Modřický Muzejní spolek o letošních
hodech obohatil svoji výstavu novým
prvkem - slavnostní vernisáží za účasti
oﬁciálních představitelů města a dalších
hostů. Nejprve jsme v krásném prostředí parčíku u muzea na Komenského
ulici měli možnost vyslechnout několik
lidových písní z našeho regionu v mimořádně působivém podání Františka Černého s cimbalistou Janem Teleckým. Po
krátkém úvodním slovu autora výstavy
Rudolfa Procházky a zdravici pana starosty Josefa Šišky nás čekala prohlídka
výstavy a malé občerstvení - stylově
připravené členkami spolku. Zvláštní
pozornost přitom vzbudilo originální
modřické cukroví, jehož vzácný recept i
formu pro výrobu z roku 1920 zachovala
paní Libuše Zálešáková. Ve srovnání s lidovými kroji, které jsem viděl v různých
muzeích, se modřická výstava zásluhou
aranžérky Jarmily Palečkové vyznačuje
překvapivě svěží instalací, která mnohé
řekne i současnému vnímavému divákovi. Díky obětavosti členů Muzejního
spolku je výstava otevřena v období
22.9. - 21. 10. 2007, vždy od soboty do
středy v 10 až 17 hodin a její návštěva
je určitě zajímavým kulturním zážitkem.
Pro trvalejší připomenutí pak s fotografem Miroslavem Hájkem připravujeme
rozsáhlou fotoreportáž i zmíněný recept
pro MIM a CD ročenku Modřice 2007.

Stárci na Sokolovně

Vlastimil Čevela
foto: Eva Mattušová a Vlastimil Čevela
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Předávání práva před radnicí - foto V. Čevela

Modřický pěvecký sbor

Výstava výtvarného oddělení ZUŠ

Výstava obrazů paní Sklenářové

Ze zahrádkářské výstavy - foto V. Čevela

Výstava fotograﬁí M. Hájka - foto V. Čevela

Zrušená výstava T. Paufeca

www.mesto-modrice.cz
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Lidový kroj Brněnska
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KNIHOVNA
Podrobnější informace o knihovně a knihách získají zájemci na
www.volny.cz/mkmodrice
VÝBĚR Z NOVINEK - PRO DĚTI
Bachner: Poník na výletě
Boehme: Loupež v Safariparku
Deary: Surová středověká Anglie
Hopkinsová: Holčičí tajnosti
PRO ŽENY
Brownová: Exkluzivně
Cabot: Velikost L
Carlyle: Opovrhovaná
Cartlandová: Hledání lásky
Drake: Peklo a ráj, Rytíř ohně
Hanibal: Úděl královský
Harrisová: Ostružinové víno
Kinsella: Bohyně v domácnosti
Kleypas: Najdu si tě
Koubková: Rytíř zelené růže
Moravia: Horalka
Mérimée: Carmen
Shaw: Zátoka bouří
Steelová: Dům
Thomasová: Příliš jednoduchý
život

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

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

13 - 18
13 - 16
13 - 16

PRO SILNÉ NERVY
Borovička: Pařížská Sureté pátrá
Christie: Kočka mezi holuby
Crichton: Kongo
Davis: Tři ruce ve fontáně
Dovrtělová: Smrt kazí obchod
Hassel: Legie prokletých
Köthe: Kriminalistika
MacBain: Gangy, Uprchlík
PRO MATURANTY
Maturitní otázky – Chemie, Literatura, Dějepis
Maturita – Angličtina, Němčina, Literatura, Český jazyk
Vogt: Všeobecný rozhled
Zubíková: Společenské vědy v kostce
Vošický: Matematika v kostce
Bauer: Dějiny výtvarného umění

ticky vyrovnala svoje nejlepší dosavadní umístění z roku 2005, kdy v
boji o titul mistra Evropy podlehla
Rakušanovi Stoitznerovi na Lotusu
F2.
Závodní tým SK Industrietechnik reprezentuje Modřice od svého vzniku
v roce 1998 a za tu dobu si připsal na
českých a zejména zahraničních tratích řadu významných úspěchů. Podílí se na nich i další modřické ﬁrmy
– HN Motor, Hotel Gregor či Reklamní agentura Svobodová.

Život v našem městě - SPORT
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Městská knihovna v Modřicích

Závodní tým SK Industrietechnik Modřice si přitom letos naplánoval jen odpočinkovou sezónu a vynechal podniky v
Chorvatsku a Itálii. A snad právě proto
se vše dařilo na jedničku. Jediný opravdu kritický moment nastal ve slovinské
Ilirske Bistrici, když Petr „nacouval“ v
přemíře snahy ve stopadesátikilometrové rychlosti do šikany vybudované
z těžkých nákladních pneumatik. To se
naštěstí událo v tréninku a po opravě v
místních dílnách přišlo další vítězství. A
možná malá poznámka na okraj. Závody historických závodních automobilů
nejsou žádnou přehlídkou veteránů, ale
jen jinou kategorií v rámci závodů do
vrchu moderních aut. Jezdí se tedy současně a na totožných tratích. Například
ve zmíněném slovinském závodě jel
Petr Tykal průměrem přes 106 km/h.
Vynikající výsledek sezóny podtrhl i
druhý pilot modřického týmu, respektive pilotka, Kamila Stará. Ta se s jedním
ze svých soupeřů dělí rovným počtem
bodů o pozici vicemistra.Tím tak prak-

2001 – Kamila Stará – vicemistr středoevropské zóny FIA
2002 – Kamila Stará – mistr středoevropské zóny FIA
2002 – Petr Tykal – mistr ČR
2005 – Kamila Stará – FIA vicemistr
Evropy a vicemistr středoevropské
zóny FIA
2006 – Petr Tykal – FIA vicemistr Evropy a
mistr středoevropské zóny FIA
2007 – Petr Tykal –FIA mistr Evropy a
mistr středoevropské zóny FIA
2007 – Kamila Stará – FIA vicemistr
Evropy a vicemistr tředoevropské
zóny FIA
Text a foto: alt

SPORT

Titul mistra Evropy
putuje do Modřic
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Jeden z titulů Mezinárodní automobilové
federace FIA letos míří do Modřic. Jezdec
týmu SK Industrietechnik z Brněnské ulice
Petr Tykal zvítězil v evropském šampionátu v závodech historických automobilů do
vrchu v kategorii 4 (monoposty) a se svojí
formulí Easter MTX 1-03 se tak stává mistrem Evropy.
Zpravodaj 10/2007

Slovinsko 2007: 1. Petr Tykal, 2. Kamila Stará (oba
SK Industrietechnik Modřice), 3. Walter Komornik
(Rakousko – Formule V McNamara).
www.mesto-modrice.cz

Petr Tykal i Kamila Stará (na snímku) jezdí
na identických vozech MTX 1-03.
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Není na světě větší zázrak než dítě
Není nic čistšího než jeho oči
Není nic sladšího než jeho úsměv
Není nic krutějšího než způsobit
dětem utrpení
Nedávno se v denním tisku objevil
článek o zrušení dětského hřiště - fotbalového plácku v Modřicích a ještě
před pár týdny, kdy modřičtí občané
prožili tzv. „den s Deníkem Rovnost“,
bylo nejvíc stížností na nedostatek
dětských hřišť. U prvního případu
bych řekla, že dospělí už dávno zapomněli, že také byli dětmi a v tom
druhém ....
MÚ Modřice zbudoval mezi bytovkami hřiště - a ne za malý peníz - a sotva
se zprovoznilo již nastávají od okolí
stížnosti. Maminky pokuřují a ani se
svým dětem moc nevěnují a ti větší
- no zůstává na hřišti pěkný nepořádek... A to by mnozí chtěli, aby město
ten nepořádek denně i uklízelo. Chce
to jen málo - uklidit po sobě a být trochu ukáznění.
Pár slov k těm našim potomkům. Je
fakt, že děti a mládež jsou daleko
chytřejší, technicky vyspělejší, ale
také bezohlednější, agresivnější drzí
a někdy velmi vulgární, ničeho si neváží i když na druhé straně jsou velice šikovní. Fakt je, že odevšad jsou
vyháněni. Je přece přirozené, že při
hře se projevují hlasitěji. Ruku na srdce - byla dřívejší generace při hrách
tichá? Bude přibývat daleko více nepravosti. Pořád ještě platí, že kdo si
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hraje nezlobí.
Čí je to tedy vina, že jsou naši potomci
takoví jací jsou. Rodina - škola - společnost. Všichni mají podíl na výchově. Rodina - většinou nemá na děti čas. Škola
- kde se poděla autorita školy a učitelů?
Společnost - nedává moc dobrý příklad.
Jak se jinak může stát, že absolventi 9 tř.
základní školy, kteří si v restauraci poručí pivo, ho dostanou bez problémů.
Televize, počítačové hry a to ostatní udělejte si úsudek sami, ale neubližujte
těm mladým ještě víc. Raději si jich více
všímejte a věnujte se jim. Vždyť rodiče
někdy ani neví co dělá to jejich zlato ve
volném čase.
Tak aby nebylo pozdě - zaplňte jejich
volný čas a nenechte je jen tak „ﬂákat“
a hlavně jim buďte dobrým vzorem, věnujte jim dostatek času i lásky. Bude to
nejlepší investice do budoucna.
TOJA

historické centrum města - hrad Wawel
s katedrálou, Rynek, Sukenice, Mariánskou baziliku s nádherným oltářem, Jagelonskou univerzitu, Královskou cestu
apod. Rovněž jsem navštívili muzeum
Czartoryských, ve kterém kromě mnoha uměleckých pokladů je umístěn i
slavný obraz : Dáma s hranostajem“ od
Leonarda da Vinci.
Po příjemném noclehu a výtečné snídani jsem druhý den uskutečnili prohlídku královských solných dolů ve Wieliczce, které jsou stejně jako historické
centrum Krakowa památkou UNESCO a
patří k nejzajímavějším turistickým objektům v Polsku.
Solný důl je komplex podzemních vytěžených šachet umístěných v patrech
1 - 9., nacházejících se v hloubce 64 až
327 metrů. Solný důl se skládá z více
než 300 km chodeb a cca 3000 komor.
Všechno začalo zhruba před 15 mil. let,
kde začala krystalizace soli rozpuštěné
v mořské vodě. Sůl se ve Wieliczce těžila nepřetržitě od středověku až do r.

1996. My jsme navštívili po sestoupení 378 schodech unikátní prostory
100 až 135 m pod zemí. Kaple, solná
jezera, sochy králů, královen, trpaslíků, madony apod. a to vše vyrobené
ze soli a opředené pověstmi v délce
3 km. Po návratu do Krakowa jsme si
prohlédli starobylé židovské město
Kazimierz s mnoha synagogami a i
se starým židovským hřbitovem.
Vrátili jsem se poté ještě zpět na
hrad Wawel a prohlédli si unikátní
katedrálu, representační komnaty
polských panovníků s nádhernými
gobelíny, dračí jeskyni a to, co jsme
ještě nestihli. Po ochutnání polských
specialit včetně vynikající čokolády
zn. E. Wedel a po nádherně prosluněné procházce po nábřeží řeky Visly jsme odjeli zpět domů.
Nádherný zájezd s dobrým a znalostmi oplývajícím průvodcem, šoférem
i počasím. Litovat mohou jen ti, co
nejeli.

Život v našem městě - ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJ
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

M. Malá

Vydařený zájezd do Polska
Někteří z řad modřických zahrádkářů se
zúčastnili krásného dvoudenního zájezdu do Polska a to hlavně do královského města Krakowa a jeho okolí. Při cestě
byla krátká zastávka ve Wadovicích - rodišti jana Pavla II. Před Krakowem potom
prohlídka barokní památky Kalvárie Zebrzydovské, která je významným poutním místem a kde jsme viděli také několik zpívajících procesí.
Po příjezdu do Krakowa jsem si prohlédli
Zpravodaj 10/2007
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Svatý Hostýn - od roku 1982 bazilika
minor, patří společně s Velehradem a
Svatým Kopečkem u Olomouce k tradičním a nejnavštěvovanějším bodům
moravského církevního života. V sobotu 8. září 2007, v den svátku Narození Panny Marie, se k němu společně
s Otcem Františkem Hemalou vypravil
autobus s modřickými poutníky.
Vydali jsme se do míst, spojených s
legendou zachycenou jezuitou Bohuslavem Balbínem (1621-1688). Podle ní,
po vpádu Tatarů v roce 1241, se lidé
před krvežíznivou lavinou ukrývali v
lese. Trpěli však nedostatkem vody.
Spásu hledali v modlitbě k Matce Boží,
na jejíž přímluvu vytryskl pramen. Zároveň se spustila mohutná bouře, která nájezdníky zahnala k ústupu. Voda
pak měla a dodnes má uzdravující
sílu.
U baziliky Nanebevzetí Panny Marie
jsme si připomenuli, jak tok odešlých
staletí Hostýn poznamenal. Víme, že
první kaple tady stála již v roce 1544.
Tehdy se zde dokonce dolovalo zlato
a stříbro. V roce 1748 skončila stavba
velkého chrámu, který za jednadvacet
let potkalo neštěstí - od zásahu bleskem vyhořel. Po dvou letech pilné práce byl obnoven. Zatrnulo nám, když
jsme se dozvěděli, že v době josefínských reforem došlo k zákazu poutí,
což vedlo k odsvěcení kostela, následnému drancování a rozebrání střechy.

Touha křesťanů - putovat na oblý vršek
tyčící se nad rovinatou krajinou však represemi neutuchala. Zvláště po zrušení
zákazu roce 1840, proud poutníků ještě
zesílil. Nové vysvěcení chrámu však
proběhlo až za dlouhých jedenačtyřicet
let. Ve zcela zaplněném kostele jsme se
zúčastnili oslavné mše svaté.
S hlubokým duchovním a uměleckým
prožitkem jsme prošli křížovou cestu,
vytvořenou ve stylu valašské lidové
architektury. Její autor, architekt Dušan
Jurkovič (1868-1947) ji s mozaikovými
obrazy J. Koehlera, vytvořenými podle
návrhu Joži Úprky (1861-1940), znamenitě zasadil do přírodní scenérie. Křížová
cesta skončila u hřbitova, kde jsou pohřbeni jezuité a členové Matice svatohostýnské. Poslední odpočinek zde nalezl
také olomoucký arcibiskup František
Vaňák (1916-1991). Vedle hřbitova nás
upoutal pomník věnovaný popraveným,
zastřeleným, umučeným a vězněným
obětem z období komunistického teroru
let 1948-1989.
Naše další cesta vedla do Kroměříže,
již od poloviny 13. století rozprostřené
na březích řeky Moravy. Město nabylo
na významu především tím, že zde olomoučtí biskupové nechali postavit renesanční zámek, který jim sloužil jako
reprezentativní letní sídlo. V 17. století
se Kroměříž stala kulturním centrem
střední Moravy a dostala pyšný název
„hanácké Athény“.
Při krátké procházce historickým centrem jsme navštívili perlu barokní arZpravodaj 10/2007

chitektury kostel svatého Jana Nepomuckého, obdivovali stavitelský um
v gotickém chrámu svatého Mořice
a modlili se v kostele Blahoslavené
Panny Marie. Prošli jsme kolem sídla kanovníků a rodného domu Maxe
Švabinského (1873-1962). V nádherně
obnoveném centru nás okouzlilo za-

chovalé náměstí, výstavné budovy piaristického, arcibiskupského a státního
gymnázia. Pamětní desky na několika
domech připomenuly, že v letech 18481849 zde zasedal ústavodárný říšský
sněm.

Různé

Různé

Pouť na svatý Hostýn
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Různé

Josef Chybík

Má v Modřicích šanci koupaliště ?
Pamatuju ještě v provozu bazének u Bobravy i rozpadající se dřevěné kabinky koupaliště na Zátiší u Anenského mlýna. Pak jsem byl dlouhé roky už smířen s faktem,
že se veřejné koupací zařízení v našich končinách realizovat nedá. Před listopadem
nešlo opravit ani sál na tancovačky - natožpak postavit bazén. Dnešní modré zázraky
z barevných prospektů představují zas příliš velkou hromadu peněz a v přírodních
nádržích jsou hned sinice. Letos v létě jsme si však i s rodinou vyzkoušeli, že to taky
může být úplně jinak ... .
Kovalovice jsou menší obec, mají asi 600 obyvatel a nacházejí se pod kopcem hned
vedle Pozořic. Na jejich katastru je „Stará pošta“, kde kdysi přespal Napoleon a od
začátku sezóny 2007 tam funguje první veřejné přírodní „bio-koupaliště“, resp „koupací biotop“ v Česku. Na pohled rybník s dřevěným molem a oblázkovými okraji
uprostřed rozlehlé travnaté plochy. Nad ním mírně vyvýšená téměř parková terasa,
na které jsou mělká jezírka s vodními rostlinami. Dosavadní investice asi 5 milionů,
provozní náklady minimální - kromě malého oběhového čerpadla to totiž celé běží
„na přírodní pohon“. Žádná strojovna s nádržemi a ﬁltry, žádná chemie.
www.mesto-modrice.cz
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Různé

Vlastimil Čevela

Připravujeme CD Modřice
2007

Vlastimil Čevela a Miroslav Hájek
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Významného kulatého
výročí se dožívají
Horaisová Josefa
Šmerková Marie
Lux Gustav

Rozloučili jsme se
Pekařík Vladimír
Pudelka Jaroslav st.
Bedřich Pavel
Rylichová Marie

i

1
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Vítáme do života
Loučanská Barbora
Homolková Lucie
Nesvatbová Radka
Kovařík Adam
Marčák Tomáš
Mana Robert
Pokruta Matěj
Stenclová Aneta
Hanzlík Lukáš

1

Inzerce

MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZIN

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

aktuálně
Modřické hody, Hodové výstavy, Komorní koncert laLabium
na radnici, Reference pro Bio-koupaliště, Zahrada paní Libuše Kolářové, Náměty k plánům
rozvoje města Modřice a další

aktuálně

NOVĚ OTEVŘENA KANCELÁŘ

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

Inzerce

Obdobně jako v minulých letech, tak i
letos chystáme CD ročenku MIM. Koncem září došlo k dohodě s panem Tomášem Vránou, že oﬁciálním vydavatelem
a hlavním sponzorem bude jeho ﬁrma
VODA IT, která v Modřicích a v řadě dalších obcí poskytuje bezdrátový internet
www.voda.cz. Na jejich serveru je také
umístěn náš Modřický internetový magazin. Rádi bychom CD vydali do poloviny
prosince, aby mohlo být využito i jako
vánoční dárek či suvenýr pro příbuzné
a známé. Podrobnější informace budou
v příštím čísle Zpravodaje.

s

Společenská kronika

Průběžné automatické čištění vody je výsledkem vzájemného působení zooplanktonu, bakterií a rostlin. Základním stavebním prvkem je substrát s velkou plochou
(oblázky) v mělké okrajové části koupacího zóny, na kterém se rozmnožují bakterie.
Ty slouží jako potrava pro zooplankton, který vyprodukuje živiny pro rostliny v zóně
čistících jezírek. Fungovalo by to i bez čerpadla, ale nucený oběh vody celý proces
urychlí, takže stačí menší plocha i objem vody.
Jezírka s rostlinami rádi obsazují obojživelníci (žáby), ale v nádrži nesmí být ryby, protože produkují výkaly a žerou zooplankton. Při správném provozování by mělo stačit
jednou za rok nebo dva odsát přirozené kaly ze dna hluboké koupací zóny.
„Bio-koupaliště“ je skoro opravdický rybník, takže normálně se voda vůbec nevypouští a v zimě může sloužit jako přírodní kluziště - tedy když bude mrznout. Poblíž samozřejmě mohou být i stromy, aby v létě daly příjemný stín. Na podzim i na jaře se tam
pak dá chodit na procházku, anebo se na trávníku proběhnout či posadit se na lavičku
a jen koukat na vzácný kousek „obyčejné přírody“ - alespoň trochu stranou od dálnic,
parkovišť a průmyslových hal. V nivě řeky Svratky nad Modřicemi je podzemní vody
pro naplnění takového rybníka určitě dost, to mám vyzkoušené ze zahrady. Dokonce
jsou tam i velké, trvale nevyužívané a naprosto zanedbané pozemky.
Přiznám se, že je mi úplně jedno, zda by se to realizovalo z veřejných, soukromých
či sdružených peněz a komu by to přinášelo zisk z provozu v letní sezóně. Uvážíme-li
obecný nedostatek příležitostí ke koupání, umístění u jediné kloudné cyklostezky v
Brně a zvyšování síly a trvání letních veder, taky by ten zisk určitě nebyl zanedbatelný. Protože mi roky a zdravotní stav neumožňují v tom něco začít dělat, tak si alespoň
dovoluji veřejně předložit tuto vizi - třeba někoho moudrého zaujme ...

Dále zajišťujeme: výrobu a dodávku tepla, autodopravu, úklidové
a vyklízecí práce a údržbu zeleně.
V případě zájmu kontakt na tel:
pí. Alena Pejchalová 724 633 613 nebo
Ing. Martina Halásková 533 338 644

http//mim.voda.cz/
Zpravodaj 10/2007

www.mesto-modrice.cz

271

PesDIDO.cz

Koupím
rodinný dům

CHOVATELSKÉ POTŘEBY A KRMIVA

Platba hotově.

Možnost výběru z 26ti kvalitních
značek krmiv pro psy.

Za nabídku předem děkuji.

Tel. 776206702.

Při nákupu nad 600kč vč. DPH
doprava až k Vám do domu

Cukrářství
ČERMÁK
Dobrovodského 339,
664 42 Modřice

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

ZDARMA!!!

Objednávky je možno provádět i přes mobilní telefon!

+420 737 712 032

IT řešení přímo pro Vás

Tel. č. 777718577

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

128

Zpravodaj 10/2007

www.pesdido.cz

Navštivte naše stránky a seznamte se s naším sortimentem.

Prodáme zahradu s chatkou a studnou. Vše v dobrém stavu.
Zahrada je na pozemku zahrádkářského spolku.

HLEDÁME

Inzerce

Inzerce

v Modřicích a okolí.

• 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

www.mesto-modrice.cz
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Vychází: 1 x měsíčně do 15. kalendářního dne
a je distribuován do každé rodiny zdarma.
Současně je zveřejňován i v rubrice Kultura na
intenetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakce: Kulturně školská komise - redakční
rada
Editor vydání: Ludmila Procházková
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
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Příspěvky: Zásady vydávání určuje „Koncepce“
schválená Radou města (k dispozici na radnici
a na www). Preferovaná forma příspěvků je
počítačový formát „doc“, zaslaný e-mailem. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připomínky
- asistentka starosty města: e-mail: katerina.homolkova@mesto-modrice.cz, tel.: 547 243 391.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
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