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USNESENÍ Č. 12/2007

z 12. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 8. října
2007 v 16 hodin v zasedací síni
modřické radnice
1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je usnášení schopná v
počtu 4, jmenovitě viz prezenční
listina, omluven p. Eigner
2 RMM schvaluje
2.1 zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou
2.2 program 12. schůze RMM dle
pozměňujícího návrhu starosty
2.3 nahrávání schůze RMM na záznamové zařízení
2.4 smlouvu o zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni na
pozemku p.č. 460/30 mezi městem
Modřice (majitelem pozemku) a
ﬁrmou E.ON Distribuce a. s. na
umístění 10m nového kabelového
vedení NN za úplatu
2.5 smlouvu o umožnění provedení
stavby na pozemku p.č. 2056/1
mezi městem Modřice (majitelem pozemku) a p. Karpetem na
realizaci plynové přípojky na ul.
Brněnská pro stavbu RD
2.6 smlouvu o budoucí smlouvě na
zřízení věcného břemene mezi
městem Modřice (majitelem
pozemku) a ﬁrmou Telefonica O2,
Czech Republik a. s. na pozemek
p.č. 2059/6 na ulici Brněnské pro
vybudování vedení veřejné telekomunikační sítě pod označením
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„0679/07 TS2 mýtné I/52 Km BO
MK“ za úplatu
2.7 žádost ZUŠ Ořechov o uzavření
nové smlouvy o výpůjčce objektu
Benešova 268, Modřice, ZUŠ Ořechov místo v současnosti uzavřené
nájemní smlouvy, pro potřeby ZUŠ
2.8 žádost ZUŠ pracoviště Modřice
o zapůjčení budovy bývalé MŠ,
Benešova 271 do doby zahájení stavebních prací na výuku výtvarný
obor a předmět hudební nauky
2.9 smlouva o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č. 460/30
mezi městem Modřice (majitelem
pozemku), Statutárním městem
Brnem a Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi a. s. pro umístění
hlavního vodovodního řadu. Věcné
břemeno je zřízeno bezúplatně.
2.10 pronájem pozemku p.č. 878/3
ﬁrmě MaPa Patrik Macoun se záměrem zřídit půjčovnu lešení, bednění
a drobné stavební mechanizace za
120,-Kč/m2/rok
2.11 stanovisko k posudku záměru
„Olympia Brno – expanze, etapa
4,5“ k posouzení vlivů provedení
záměru na životní prostředí
2.12 stanovisko s podmínkami k předložené dokumentaci vlivů záměru
„Modřice - průmyslová zóna, Andrew - výrobní hala, PS4 strojírenská technologie v k.ú. Modřice“
2.13 pořízení reklamních předmětů
města dle nabídky ve výši 32.272,-Kč včetně DPH a pořízení měsíčních kalendářů s fotograﬁemi
historického a novodobého města
Zpravodaj 11/2007

v počtu 150 kusů za částku 42.007,-Kč včetně DPH. Částky budou
čerpány z paragrafu 6171, položky
5169 z rozpočtu města
2.14 text žádosti města Modřice o poskytnutí dotace z programu Dětská
hřiště v rámci JMK na vybudování
dětského hřiště v prostoru Rybníčku v hodnotě 312.977,-Kč včetně
DPH
2.15 odpis 249 nezvěstných knih zjištěných v rámci revize knihovního
fondu konané 12.7. - 30.8.2007 dle
přiloženého seznamu z Městské
knihovny
2.16 žádost o vyřazení 651 knih z
knihovního fondu dle přiloženého
seznamu
2.17 žádost p. Höklové o odkoupení
počítače umístěného na odboru
SMM za zůstatkovou cenu 2000,-Kč
po odsouhlasení výše částky FV
2.18 převod poskytnutých ﬁnančních
prostředků ve výši 20.000,-Kč za
prezentaci ﬁrmy Kooperativa na
7. ročníku fotbalového utkání „O
pohár starosty města Modřice“ ve
dnech 3.-5.8.2007 na organizátora
TJ Sokol Modřice
2.19 výroční zprávu o činnosti ZŠ za
školní rok 2006-2007
2.20 žádost p. Koudara na využití
příjezdové místní komunikace na
ulici Polní k p.č. 445/11 za účelem
stavebních prací, komunikace bude
protokolárně předána před zahájením stavebních prací a předána
po ukončení stavebních prací.
Po dokončení bude komunikace
uvedena do původního stavu.
Povolení vjezdu je pro auta s tonáží
do 10tun. Doporučujeme prověření
možnosti vjezdu ze severní strany
www.mesto-modrice.cz

2.21 částku 50.000,- na pokrytí nákladů spojených s oslavami konce
roku 2007 z toho 35.000,-Kč na ohňostroj a 15.000,-Kč na občerstvení.
Částka bude čerpána z paragrafu
6171 z rozpočtu města
2.22 rozpočet nákladů na rozsvěcení
vánočního stromu v ceně 7.500,-Kč kde 5.000,-Kč je na ozvučení
náměstí a 2.500,-Kč na cukrovinky
pro děti, částka bude čerpána z
paragrafu 6171 z rozpočtu města
2.23 pořádání vystoupení herce p.
Donutila v pořadu „Cestou necestou“ za částku 45.000,-Kč a organizací pověřuje KŠK pod vedením p.
Eignera. Náklady budou upřesněny podle návštěvnosti
2.24 večer rozsvícených lampiček
konaný dne 29.10. 2007
2.25 termín konání městského plesu a
pořádání tomboly dne 9.2. 2008
2.26 odměny vyhodnoceným vystavovatelům v rámci výstavy
zahrádkářů v průběhu konání
Svatováclavských hodů ve dnech
22.9. - 24.9. 2007 za 1. místo 500,-Kč,
2. místo 300,-Kč a 3. místo 200,-Kč
částky budou čerpány z paragrafu
6171 položka 5169 z rozpočtu města
2.27 částku 300,-Kč p. Václavu Žáčkovi v tíživé životní situaci na úhradu
poplatku exekuce
2.28 ﬁnanční dotaci pro dechový
orchestr ZUŠ Ořechov ve výši
10.000,-Kč na dopravu na soustředění v měsíci říjnu
2.29 návrh zadání pro vypracování
změny č. 1 ÚP obce Rebešovice
bez připomínek města Modřice
2.30 navýšení dotace na komorní koncerty ve výši 1000,-Kč pro rok 2007
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4 RMM pověřuje
4.1 starostu o uzavření nájemní smlouvy s ﬁrmou MaPa Patrik Macoun
dle nabídky a za stejných podmínek jako předchozímu nájemci s
výpovědní lhůtou 2 měsíce bez
udání důvodu
4.2 starostu k podpisu smlouvy o
zapůjčení budovy bývalé MŠ, Benešova 271 ZUŠ pracoviště Modřice
po řádném vyvěšení na úřední
desce
5 RMM bere na vědomí
5.1 odpověď Ing. Šišky na dopis zastupitelky RNDr. Ptáčkové
5.2 informaci starosty o budoucí rekonstrukci sítě E.ON Distribuce a. s.
a následnou realizaci rozvodů VO
5.3 zápis č. 9/2007 z jednání SDK ze
dne 4.10. 2007
5.4 zápis č. 5 ze zasedání KŽP ze dne
24.9. 2007
5.5 zápis č. 007 z jednání KÚPR ze dne
12.9. 2007
5.6 přehled činnosti Městské policie
za měsíc září 2007
5.7 zápis z jednání Muzejního spolku
ze dne 11.9. 2007
5.8 zápis ze zasedání KV ze dne 25.9.
2007
5.9 protokol o revizi knihovního fondu
Městské knihovny konaného 12.7.
- 30.8. 2007
5.10 návrh ZŠ Modřice na vyplacení
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mimořádné odměny ve výši 75%
základního platu ředitelce PaedDr.
Ludmile Procházkové z prostředků
MŠMT
5.11 nabídku ﬁrmy TEWIKO Systems
na poskytnutí ukazatelů rychlosti
5.12 předběžné vyúčtování Svatováclavských hodů v roce 2007
6 RMM navrhuje
6.1 zařazení žádosti 43. pionýrské
skupiny Vinohrady, Brno, 66.
pionýrského táborového oddílu
Brabrouci Modřice o příspěvek ve
výši 8.000,-Kč na potisk triček pro
zaregistrované členy k 10. výročí
do rozpočtu na rok 2008
7 RMM zařazuje
7.1 nabídku ﬁrmy TEWIKO Systems na
poskytnutí ukazatelů rychlosti do
zásobníku na případné pořízení
8 RMM nedoporučuje
8.1 předložení výzvy na členství v organizaci „Smlouva obcí a měst proti
daňové diskriminaci“ do ZMM
Použité zkratky:
SMM – správa majetku města
FV – ﬁnanční výbor
KŠK – kulturně školská komise
ÚP – územní plán
VO – veřejné osvětlení
SDK – stavebně dopravní komise
KŽP – komise životního prostředí
KÚPR – komise územního plánování a rozvoje
KV – kontrolní výbor
MŠMT – ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy
ÚPN SÚ – územní plán sídelního
útvaru
Zpravodaj 11/2007

Oznámení o vystavení a veřejném projednání
návrhu aktualizace Změny č. I. ÚPN SÚ Modřice
Městský úřad Modřice, odbor správy majetku města, jako pořizovatel návrhu
aktualizace Změny č. I. ÚPN SÚ Modřice, oznamuje v souladu s § 52 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále
stavební zákon), veřejné projednání návrhu aktualizace změny č. I. ÚPN SÚ
Modřice.
Veřejné projednání návrhu aktualizace Změny č. I. ÚPN SÚ Modřice
se uskuteční ve středu dne 21. listopadu 2007 v 17,00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Modřice, doplněné odborným výkladem projektantky, Ing.
Arch. Aleny Košťálové.

Zprávy z radnice

3 RMM neschvaluje
3.1 žádost p. Grubera na vybudování
reklamního zřízení na pozemku
p.č. 1554/1 v k.ú. Modřice
3.2 žádost p. Grubera na možnost pronájmu části protihlukové stěny pro
umístění reklamního panelu

Návrh aktualizace Změny č. I. ÚPN SÚ Modřice bude k veřejnému nahlédnutí
u pořizovatele ve dnech 19.10. 2007 - 19.11. 2007
Nejpozději při veřejném projednání dne 21.11. 2007 může, každý uplatnit své
připomínky a dotčené osoby podle odst. 2 § 52 stavebního zákona námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány uplatní
na závěr veřejného projednání své stanovisko k připomínkám a námitkám. K
později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Návrh aktualizace Změny č. I. ÚPN SÚ Modřice je k nahlédnutí na Městském
úřadě Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, I. patro, dveře č. 16,
zejména v úřední dny pondělí a středa 7,30 - 11,30 a 12,00 - 17,00 hodin, jinak
dle telefonické dohody (tel 547 243 391)
Návrh aktualizace Změny č. I. ÚPN SÚ Modřice je uveřejněn na webových
stránkách města Modřice www.mesto-modrice.cz .
Ing. Josef Šiška, starosta města

POZVÁNKA na 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se

koná V PONDĚLÍ DNE 10. PROSINCE 2007 V 18 HODIN
ve velké zasedačce nové radnice na náměstí Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích a na internetových stránkách města Modřice.

www.mesto-modrice.cz
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Doprava a hluk
v Modřicích
Problémy se stále se zvyšující dopravou a s tím způsobenou zhoršující se
pohodou bydlení v našem městě se
stále zabýváme. Ne vždy se, ale dá
vše vyřešit rychle a uspokojivě.
V krátkosti malé shrnutí.
Problémy s protihlukovými opatřeními se řeší v našem městě již několik
let. Od loňského listopadu proběhla
řada různých jednání s menším či
větším úspěchem.
Jak je zmiňováno v jiném příspěvku
tohoto zpravodaje, na popud města
Modřice zahájila Krajská hygienická
stanice šetření o hlukové situaci na
nejvíce zatížených ulicích v Modřicích. Jsou to ulice Masarykova, Brněnská, jižní obchvat II/152 a přilehlé obydlené území.
Ředitelství silnic a dálnic zpracovává hlukovou studii u silnice I/52
a návrh protihlukových opatření
( musí je předložit do konce roku
2008 Krajské hygienické stanici) Na
jednáních bylo přislíbeno urychlení
prací na studiích i urychlení zahájení realizace protihlukových opatření
v Modřicích.
Samo město Modřice pokračuje ve
výstavbě protihlukových opatření, a
to v jižní části obchvatu II/152. Letos
byla dokončena další část protihlukové stěny, je těsně před kolaudací.
Somerston Olympia CZ, s. r. o. do 15.
května 2008 zrealizuje na svoje náklady opravu stávající protihlukové

1
stěny (dřevěná část), tak aby zachytila i
nárůst dopravy z plánovaného a v současnosti projednávaného rozšíření jejich
areálu – etapa 4,5.
Město Modřice v příštím roce vyčlení ze
svého rozpočtu ﬁnanční prostředky na
výstavbu další části protihlukové stěny
u II/152, a to směrem od vyústění ulice
Havlíčkova směrem na Želešice.
Dále bude město Modřice iniciovat jednání se všemi ﬁrmami v lokalitě průmyslové zóny U vlečky pro řešení křižovatky
II/152, Havlíčkova, U vlečky a souvisejících nutných protihlukových opatření.
Proběhla také jednání ohledně přestupních terminálů IDS JMK, které také zatěžují Modřické občany svým provozem.
Změnu systému provozování a zónování
se nám zatím nepodařilo prosadit, ale je
pro nás samozřejmostí o těchto problémech jednat dále.
Zrušení zastávky autobusů na ul. Brněnská, po kterém volají nejvíce obtěžovaní
občané, v současnosti také nelze provést,
jak je nám na všech jednáních neustále
zdůrazňováno. Úlevu přinese vybudování nového mostu přes dráhu ČD v ústí ul.
Benešova, které je úspěšně nastartováno
(probíhají projekční práce), v rámci kterého je navrhovaná nová obousměrná
zastávka před tímto mostem.
Vedení města má před sebou k řešení
mnoho dalších problémů, například dopravní obslužnost lokality Bobrava, bezpečnější pěší trasu k Olympii, parkování
osobních automobilů ve městě, podchody u tramvaje, průtah městem přes náměstí Svobody a ul. Masarykovu, dovybavení přestupních terminálů, atd.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
Zpravodaj 11/2007

Rozhovor na aktuální téma

Dopravní hluk a co s ním
Krajská hygienická stanice (KHS) JMK v
Brně, ředitel MUDr. Jan Mareček a hluková specialistka MVDr. Ivana Fajkošová - prostředí k povídání, které začnu příkladem:
(Č) Z brněnského letiště v noci odstartuje letadlo a nad Modřicemi probudí půl
města ...
(F) To je samozřejmě obtěžování občanů,
ale přes vysokou okamžitou hlučnost, se s
tím ze zákona nedá nic dělat. Je možné se
bránit prostřednictvím tlaku na provozovatele letiště, žalobou u soudu anebo změnou
legislativy. Ale nařízení vlády č. 148/2006
Sb., které pro Česko aplikuje hygienické limity hluku dle EU vychází z průměrných
hodnot za vymezený časový úsek denních
či nočních hodin a takto stanovený limit ve
zmíněném příkladě určitě není překročen.
(Č) Takže když se budu cítit ohrožován
hlukem, budu muset měřit celý den ...
(M) Aby bylo měření oﬁciálně srovnatelné
s limitem, musí být autorizovaně nebo akreditovaně doloženo jeho provedení podle
platných metodických pravidel a norem.
To je nutné jako obrana proti zneužití a k
zachování objektivity. V praxi na základě
podnětu a všeobecného posouzení situace
na místě, zajišťuje KHS příslušné měření i
odborné vyhodnocení a když je prokázáno překročení některého z limitů, tak koná
potřebné kroky k nápravě. Ochrana před
nadměrnou hlučností je ale obtížná a nákladná, takže celkově to bohužel hygiena v
boji s hlukem zatím moc nevyhrává.
(F) Konkrétně v Modřicích v současné
době pracujeme na podnětu ze strany
vedení města k posouzení hlučnosti v některých ulicích a na jižním obchvatu a ze
zákona pro silnice I. třídy je v běhu posuzowww.mesto-modrice.cz

vání vlivu výpadovky Brno-Vídeňská na
sousedící obytnou zástavbu. Příslušnou
studii o stavu aktuální hlukové zátěže z
této komunikace má Ředitelství silnic a
dálnic předložit do konce letošního roku
a návrh na opatření pak do konce roku
2008.
(Č) Dá se alespoň rámcově odhadnout
výsledek posuzování ?
(F) Pro hluk z dopravy platí různé korekce, např. pro silnice dříve postavené
jako je modřický obchvat platí korekce
pro „starou hlukovou zátěž“. Takže namísto základních 50 decibelů po dobu 16
hodin ve dne a 40 po 8 hodin v noci je
přípustných třeba až 70, resp. 60. Při měření pak musí být předepsaným způsobem zohledněna intezita provozu a další
kriteria. Stanoveno je také místo měření,
které musí být v „chráněném prostoru“
- např. v určité vzdálenosti od obytného
domu. Je to někdy paradox, ale třeba
přípustný limit hluku, který platí pro rekreační městský park, nemusí platit pro
zahradu rodinného domu v jeho sousedství. Celá problematika je hodně složitá a
příslušné předpisy značně obsáhlé, takže prokázat překročení povolených limitů hlučnosti není vůbec jednoduché.
(Č) Můžeme shrnout, jak stát chrání
veřejné zdraví před hlukem ?
(M) V této oblasti je úkolem KHS dozorovat, zda jsou dodržovány platné limity
hlučnosti a pokud nejsou, tak dotlačit
viníka k nápravě. K tomu je zpravidla
potřebný též určitý časově vymezený
prostor, aby se dalo něco udělat. Způsoby řešení mohou být různé podle druhu
zdroje hluku, ale pro dopravní hluk je to
vždy velice dlouhodobá záležitost.

Informace pro občany

Informace pro občany

i

Informace pro občany

(Č) Děkuji za poskytnutí zajímavých informací - Vlastimil Čevela
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Město Modřice Vás
zve na tradiční rozsvícení vánočního
stromu,

které se koná v úterý
11. prosince 2007 od
17 hodin na náměstí
Svobody

d

K plánům rozvoje města Modřice (2)

Celkové řešení dopravy

Průmysl a obchod

Aby se zabránilo řádovému zvýšení
hlučnosti, exhalací a prašnosti a nevratné ztrátě „zelené využitelnosti“ velké
části katastru Modřic, tak by se měl především důrazně a všemi prostředky
odmítnout další jižní dopravní koridor - z Ostopovic, kolem Moravan, podél
„Vajglu“ a „Primálu“ na Bratislavskou
dálnici. Křižovatka na Želešice by se
měla co nejříve zrekonstruovat, ale
pouze pro současné dopravní směry
a bezpečné pěší + cyklo spojení..

S ohledem na dosavadní ztráty volné
půdy přehnanou zastavěností, by se
mělo odmítnout další rozšiřování
průmyslové zóny od Evropské ulice směrem na Želešice i případné
rozšiřování jižní průmyslové zastavěnosti vlevo od železnice na
Břeclav.

Rovněž severní dopravní koridor by neměl být mezi Modřicemi a Přízřenicemi,
protože oblast mezi Svratkou a náhonem je poslední (!) blízká a bez křížení komunikací dostupná možnost pro
„zelené aktivity“ - zemědělství, zahrady, rekreace.

Zazpívají Vám žáci Mateřské a Základní školy Modřice,
Základní umělecké školy a pěvecký sbor města Modřice.
Přijďte si mezi nás také zazpívat.
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Dotazy a názory

Ze strany vedení města by se mělo
odmítnout rozšiřování brněnského
letiště, pokud nebudou dány reálné
záruky, že nedojde k neúměrnému
obtěžování Modřic hlukem. Na druhé
straně by se měl podporovat rozvoj
kvalitních cyklostezek na území Brna
- aby ta na Modřice nebyla jediná a
tím značně přetížená.

www.mesto-modrice.cz

Dotazy a názory

Rozsvícení
vánocního
stromu

Pokud jde o severní oblast, vymezenou dálnicí a Svratkou, která má
dnes již snad rozumnou dopravní
infrastrukturu – tak si myslím, že je
natolik zatížena, že něco navíc to už
výrazně neovlivní. Další případné
dopravní spojení přes řeku je určitě nutno odmítnout, ale přiměřené
dostavbě obchodních center by se
asi nemělo bránit.
Vlastimil Čevela

V minulém čísle Zpravodaje došlo
k nekvalitnímu tisku fotograﬁe na
2. straně obálky. Zpracovatel se
tímto čtenářům i autorovi snímku
omlouvá.
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KULTURA

Tři desítky komorních koncertů
Koncem listopadu oslavíme malé kulturní výročí - už 30. pravidelný komorní koncert vážné hudby .Setkávání přátel a příznivců hudebních zážitků v přívětivých
prostorách zasedacího sálu modřické radnice se postupně stává významnou kulturně-společenskou událostí v životě města. Díky opakovaně oceňované vnímavosti a vstřícnosti modřického publika mají naše koncerty zvláště mezi mladými
umělci dobré jméno, takže máme možnost zvát skutečně kvalitní muzikanty a
zpěváky.
Přiložené fotograﬁe připomínají koncert skupiny „laLabium consort“ - Alena Horáková, Martina Komínková, Rita Ryndová a Karel Odehnal ze dne 26. září. V
procítěném podání jsme nejen vyslechli hudbu pro zobcové ﬂétny z období 500
let od renesance po současnost, ale též absolvovali malou cestu kolem světa. Od
perfektně vykreslené „Alpské suity“ ze švýcarského Zermattu od známého Benjamina Brittena, přes dokonale navozený temperament přírody a lidí Afriky (Sören
Sieg - Časné jitro, Velká řeka, Tržiště), až po japonské budhistické motivy (Ryohei
Hirose - Idyll).
Pro jubilejní koncert k „podzimnímu zamyšlení“ v závěru listopadu je připraveno
vystoupení sólistů - zpěvák Josef Škarka a klavírista Richard Pohl, kteří přednesou skutečně „klasický repertoár“ - od Bacha přes Beethovena a Dvořáka až po
Janáčka. Předvánoční hudební setkání už tradičně posluchačům nabídne modřický pěvecký sbor. Vzácnými hosty v první polovině jeho koncertu pak budou
houslista a zpěvák František Černý - umělecký vedoucí obnoveného Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN) Českého rozhlasu Brno a
jeho kolega cimbalista Jan Telecký. Na samostatných plakátcích jsou další informace k oběma koncertům, na které tímto všechny zájemce též srdečně zveme..
Vlastimil Čevela

Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

30.

Život v našem městě - KULTURA

Život v našem městě - KULTURA

ž

1

Život v našem městě

NA RADNICI

Podzimní zamyšlení s klasiky
Účinkují:
Josef Škarka – basbaryton, Richard Pohl - klavír
Program:
J. S. Bach, L. van Beethoven, A. Dvořák, L. Janáček

Středa 28. listopadu 2007 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
foto Miroslav Hájek
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KNIHOVNA

31.

KOMORNÍ
KONCERT

Městská knihovna
v Modřicích

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

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

13 - 18
13 - 16
13 - 16

Podrobnější informace o knihovně a knihách získají zájemci
na www.volny.cz/mkmodrice
VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Černík: Nauč mě říkadla
Hopkins: Mezi hvězdami, Sladké lži a
hořké pravdy
Kimpton: Eliška a noční dobrodružství, Eliška a tajná jeskyně
Pitro: Otřesné dějiny českých zemí
Pospíšilová: Popletená abeceda
Stará: Žežicha se neříká
Šplíchal: Nauč mě mluvit
Wilsonová: Anděl Vicky

NA RADNICI

Předvánoční hudební setkání
Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - dirigent Jana Šuplerová
Jako hosté vystoupí:
František Černý - housle, zpěv a Jan Telecký - cimbál

Středa 12. prosince 2007 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
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Půjčovní doba:
Život v našem městě - KNIHOVNA
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Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků
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PRO ŽENY
Beverley: Zdráhavá nevěsta
Byrd: Šarlatová vdova
Coelho: Čarodějka z Portobella
Deveraux: Mstitel, Princezna
Dumas: Rytíř de Sainte-Hermine
Jeffries: Nebezpečná láska
Jordan: Strážný anděl
Khady: Zmrzačená
Kinsella: Dokážete udržet tajemství?,
Báječné nakupování se sestrou
Minot: Ten večer
Quick: Vezmu si tě
Tejkalová: Můj řecký rozvod

www.mesto-modrice.cz

Tichá: Incest
Verner: Jak nezabít manžela
PRO MUŽE
Fleming: Žít a nechat zemřít
Francis: Žralok
Furst: Krev vítězství
Lehmann: Arcimboldovy truhlice
Proulx: Zkrocená hora
Puzo: Poslední kmotr
Wilson: Plavba šedých vlků
Žilák: Kleptoman
PRO POUČENÍ
Budínský: Deset prezidentů
Castel: Slavkov 1805
Dvořák: Největší české záhady
Filip: Procházka po Petrově
Horčica: Bojovali za hranicemi za
svobodu vlasti
Konrádová: Byl jsem letcem RAF
Michora: Český Honza: Cesta kolem
světa za 99 dní, Maringotkou napříč republikou
Nyklová: Pravda a báseň Evy Kantůrkové
Šolc: Po boku prezidenta
Zajíček: Moravský kras
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Španělský plzák v Modřicích ?

Se změnami klimatu se v našem regionu objevují živočichové, ptáci i hmyz,
kterí se dříve v našich končinách neobjevovali.
Zavítal k nám nezvaný a velmi nebezpečný host plzák španělský, který se
stává nejen naší, ale i celoevropskou
pohromou.
Plzák španělský pochází ze západní Evropy, ale před 50 lety se začal
rozšiřovat dále a brzo obýval celou
Evropu. U nás byl poprvé objeven v
roce 1991 a od té doby se velmi rychle
šíří. Velikostí 8-12 cm se podobá našemu původnímu plzáku lesnímu, ale
ten dorůstá ještě větší velikosti a liší
se zabarvením. Hlavně mláďata jsou
nezaměnitelná. U lesního plzáka jsou
mléčně bílá s tmavými tykadly, u španělského se vybarvují žlutě až hnědě
a hřbet jim zdobí dva jasnější pruhy…
Španělský plzák je rezavý, hnědý a jakoby ušpiněný. Plzák španělský dělá
velké starosti zahrádkářům. Má v ob-
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libě nejen řepku, ale i malé zahrady a
zaplevelené plochy v blízkosti sídlišť a
hlavně se invazně množí.
Plzáci španělští se páří v červnu, vajíčka kladou od poloviny srpna do poloviny prosince-nejvíc na přelomu srpna a
září. Mladí se líhnou po 38-43 dnech. Vajíčka kladená v září později přezimují a
Plzáčci se líhnou až na jaře – čím tepleji,
tím dříve. Jeden až dva cm velká mláďata pak vylézají při oteplení. Nejvyšší
početnost dosahují v květnu a červnu.
Jsou hermafrodité a každý jedinec má
tedy v sobě samčí a samičí pohlavní orgány. Při námluvách se k sobě přitisknou spodní plochou těla-tedy nohou po
které lezou a druhému vyšlou tzv. Amorův šíp se samčími pohlavními buňkami. Oplodní se tedy navzájem a plodí
oba. To je také jeden z důvodů rychlého
množení. Každý z nic může každoročně
naklást až 220 vajíček.
Kalamitě můžeme předcházet již v zimě,
když za prvních mrazů zryjeme záhony
Zpravodaj 11/2007

co nejhlouběji. V půdě nakladená přezimující vajíčka se tak dostanou na povrch
a mráz je zahubí. Na malých plochách je
můžeme sbírat a neposkytovat jim úkryty jako jsou kupky posečené trávy, položené folie apod. Nejlépe se plzáci sbírají
po dešti, kdy všichni vylézají nebo ráno
a za soumraku. Jsou totiž náchylní na vyschnutí a suché počasí je jejich nepřítelem. Milují vlhko a stín. Proto se jim také
lépe daří tam, kde se zalévá postřikem
hadicí. Sbíráme je do nádoby a co nejrychleji usmrtíme vařící vodou. Plzáky
také žerou prasata i drůbež. Záhony můžeme mechanicky chránit 10 cm pruhem
pilin, slámy, ale po dešti je musíme obnovit. Piliny můžeme polévat kávou se
sedlinou, která plže odpuzuje a kofein je

pro ně jedovatý.
Hubení plzáků chemicky je dvojsečná
zbraň – můžeme ohrozit nezávadnost
naší zahrady. Ačkoli plzák španělský u
nás není původní, přirozené nepřátele
si již našel. Jsou to ježci, ropuchy, ještěrky, slepýši, užovky, rejsci a některé
druhy ptactva. Také brouci, střevlíci,
drabčíci a zástupci světluškovitých
jsou jejich nepřátelé. Stačí, když je na
zahrádku přilákáte malou vodní plochou nebo úkryty ze dřeva a kamení,
živými ploty a křovinami. Nedopusťte
aby k nám zavítali v takovém množství, že nám na zahrádce snědí docela
všechno.
TOJA

Život v našem městě - ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Život v našem městě - ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Čerstvá rajčata v listopadu
Podle vztahu k rajčatům se lidé
zpravidla dělí na
dvě skupiny - buď
je zásadně nejedí,
anebo je výrazně
propagují. Protože
patřím k těm druhým, tak si dovoluji
pro zájemce z řad
zahrádkářů připomenout, že je velice
snadné si výrazně
prodloužit sklizeň popisuji zkušenost
s poloranou drobnější odrůdou Start F1. Stačí těsně

www.mesto-modrice.cz

před prvními mrazy otrhat všechny nedozrálé plody
a uložit je doma ve
vytápěné místnosti. Třeba položit na
skříň na podložku
z lepenkové krabice a kolem dokola
dát čtyři laťky, aby
se rajčata nerozkutálela - a pak už se
jen divit, jak během
pár dnů začnou i
ta úplně zelená postupně
dozrávat.
text a foto ČeV
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vonka Racing tým v roce 2007

Na základě kontroly naším zřizovatelem se platby za obědy v hotovosti přijímají
na pokladně ŠJ výhradně v úterý, v jiné dny nebude platba přijata.
Vzhledem ke zvýšení cen vstupů, tzn. cen potravin a energií, se zvyšují náklady
na přípravu obědů.
Od 1.1. 2008 budou ceny obědů následovné:
Žáci 7-10 let:
18,- Kč
Žáci 11-14 let:
21,- Kč
Žáci 15 let a více:
24,- Kč
Cizí strávníci :
39,- Kč
Od 1.1.2008 se úhrada obědů bude provádět pouze bezhotovostním stykem –
trvalým příkazem z účtu na účet ZŠ Modřice.
Variabilní symboly a číslo účtu sdělí vedoucí ŠJ. Platba na měsíc leden 2008 musí
být provedena trvalým příkazem do 10. 12. 2007!
V souvislosti s tímto upozorňujeme strávníky, kteří již mají trvalý příkaz zadán,
aby si částku trvalého příkazu navýšili následovně:
Žáci 7-10 let:
360,- Kč
Žáci 11-14 let:
420,- Kč
Žáci 15 let a více:
480,- Kč
Vypracovala: Jana Baťková, vedoucí ŠJ

Život v našem městě - SPORT

PaedDr. Ludmila Procházková, ředitelka školy

SPORT

TVR

Modřičtí cyklisté na trase do Hevlína
V sobotu 29. září se konalo tradiční ukončení sezóny na cyklotrase
Brno-Vídeň a slavnostní otevření
přeshraničního turistického informačního centra v Hevlíně s mažoretkami a rakouskou dechovkou.
Kromě jiných se akce zúčastnila i
skupina cyklistů z Modřic

Přijeďte ve svém voze
a vyzkoušejte si své schopnosti na škole smyků
automobilový závod ve sprintrallye a slalomu pro všechny řidiče

8. 12. 2007

8,00 – 9,00 hod.
registrace jezdců – nám. Svobody, Modřice
9,00 hod.
start – nám. Svobody, Modřice
odjezd na rychlostní úseky dle itineráře
více info na
www.vonka.cz
602 717 903

autor: Čev

- fotograﬁe pořídila St. Pudelková.-
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Po dlouhé době závodění v zahraničí se automobilový závodní tým modřického Jana Vonky rozhodl pro starty v České republice. Chtěl českým fanouškům
ukázat, že stále patří k nejlepším týmům. Proto zvolil závody cestovních vozů ve
sprintu D4 nad 2 000 ccm. Závody této kategorie patří u nás i v Evropě k nejprestižnějším, a to hlavně svojí účastí silných závodních strojů včetně výborných jezdců
a zahraničních týmů. Startovní pole tvořilo někdy více jak čtyřicet startujících.
Mezi nimi silná auta značek Mercedes a Audi z prestižního německého šampionátu DTM, americký Saleen a Corvetta, italský Pagani Zonda, spousty vozů Porsche
a Ferarri a v neposlední řadě několik rychlých vozů BMW. V tomto pestrém startovním poli se Vonka Racing tým s vozem Porsche neztratil. Škaredě vypadající
nehoda po defektu pneumatiky při
Jarní ceně Brna sice vůz vážně poškodila, avšak mechanici ho v rekordně krátké době opět postavili
na kola. Až na závod v Mostě, při
kterém došlo k poškození motoru,
se tým stabilně držel na šestém až
sedmém místě.
A rok 2008? Na stole leží nabídky
na závodění Jana Vonky v americkém závodě 24 hodin v Daytoně,
německé 24 hodinovce na Nürburgringu a na starty s Corvettou a Saleenem v šampionátu FIA GT. „Českým fanouškům se ztratit z očí nehodláme,“ říká Jan Vonka a pokračuje: “Doufáme, že českého mistrovství na okruzích se budou pravidelně zúčastňovat oba naše vozy.“

Život v našem městě - SPORT

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

OZNÁMENÍ

Zpravodaj 11/2007
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Modřické žihadlo
Různé

Různé

r

1

Různé

Jen oul, jenž hojnost zdravých včelek chová
přináší užitek, jest úrodný a dlouho trvá.
Schudlý, chorý v krátké zhyne době
a nepřinese nikdy štěstí tobě.
Muzeum včelařství v Rosicích

Dovolíme si malé ohlédnutí do doby
hodového veselí v letošním roce. Podzimní období již umožnilo předběžná
hodnocení výsledků činnosti mnohých kutilů, hledajících odpočinek
i uspokojení v houževnaté práci za
získáním krásné květiny, chutné zeleniny, sladkého medu nebo vkusného
obrázku. Ukázka výsledku takové práce určitě nemá sloužit k vyvolání závisti, ale naopak snahy dokázat totéž
nebo ještě více a především děti motivovat k zájmu o dění ve svém okolí,
možnosti zájmového vyžití ve volném
čase a pomoci jim v orientaci v poměrně složitém společenském dění.
Ukázka členů Českého svazu včelařů
v Modřicích, kteří jsou mimochodem
4, po loňském úspěchu se skleněným
úlem s živými včelami, byla obohacena o další novinky. S mottem „Kdo si
hraje nezlobí“ byla uspořádána soutěž
o „Modřické žihadlo“ pro děti do 14 let.
Prakticky, ale mohly soutěžit všechny
věkové skupiny. I dospělí si mohli
vyzkoušet své vědomosti o přírodě.
Přestože byla soutěž bohatě zásobena
cenami svazem včelařů, takže byl oce-
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něn zájem všech soutěžících, byli včelaři připraveni na ještě vyšší účast. Nijak
to ovšem nesnižuje kvality 22 dětí, které
se bezchybným zodpovězením všech
otázek všeobecného testu kvaliﬁkovali
do ﬁnálového losování o vítěze. Čestným titulem „Modřické žihadlo 2007“
se až do příštího ročníku může pyšnit
žačka Jitka Kralová. Upřímně blahopřejeme a nejen jí přejeme, aby vždy našla
dostatek píle i odvahy přírodu poznávat
a chránit ji.
Včelaři by jistě uvítali, kdyby propagace včelařství zvýšila zájem o tuto prastarou chovatelskou zálibu především
mezi mládeží a vedla ke zvýšení počtu
včelařů ve městě. Na místě je, ale odpovědnost při rozhodování, protože se
jedná o práci s živými tvory, k čemuž
je potřeba mít určité zázemí a příznivě
nakloněné okolí.
Kdokoliv může říci, že každá taková práce dozná odměny, která má i svůj ekonomický význam. Snahou Modřických
včelařů není pouze medobraní, ale rádi
bychom přispěli do vytváření kladného
přístupu k našemu příměstskému regionu.
Včelaři
Zpravodaj 11/2007

Včelaři na zahrádkářské výstavě – foto ČeV

CD ročenka Modřice
Pokud se nic zlého nestane, taky by měla být občanům a návštěvníkům Modřic k dispozici tentokrát už začátkem prosince. Možná již
na výstavě v muzeu a snad určitě na předvánočním komorním koncertě a současně v prodejně textilu paní Havlátové a v Městské
knihovně. Díky sponzorování ze strany poskytovatele bezdrátového internetu www.voda.cz bude CD opět prodáváno za režijní cenu
30.- Kč. Úsporné ukládání dat zatím umožňuje, že na něm bude celý
Modřický internetový magazin, tj. vč. obsahu CD 2005 a 2006 s novými desítkami stránek a stovkami fotograﬁí z roku 2007. Cílem souběžného vydávání CD je, aby si každý zájemce vybavený běžným
počítačem i bez připojení na internet, příp. s jeho pouze pomalou
variantou, mohl připomenout celou historii komorních koncertů na
radnici či modřického pěveckého sboru, zopakovat několik ročníků
modřických hodů a hodových výstav - včetně letošních detailních
fotograﬁí „přírody zblízka“, či v klidu prohlédnout exponáty výstav
v muzeu, anebo alespoň zprostředkovaně znovu prožít momentky
z atmosféry tradičních modřických závodů a sportovních utkání - a
stejně jako v minulých letech, tak i letos k tomu přibude řada inspirací na výlety do přírody v okolí i kousek dál. Doufáme, že takto nabídnutý souhrn dění v našem městě nalezne i letos svoje příznivce.
Vlastimil Čevela a Miroslav Hájek

www.mesto-modrice.cz
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Připomínka výročí 28. října 1918



Benáčková Marie
Benáček Stanislav
Batelka Karel
Chládek Stanislav
Tománek Jan
Tománková Marta
Hájek Jan
Šulová Františka

i

malá znamení víry
Výstava vznikla ve spolupráci s místními občany.

Bude otevřena dne

7.12.2007
8.12.2007
9.12.2007

od 13.00 – 18.00 hodin
od 10.00 – 18.00 hodin
od 10.00 – 18.00 hodin

v budově muzea Komenského ul. 399 v Modřicích
Srdečně zvou pořadatelé
Zpravodaj 11/2007

Vítáme do života
Cetlová Simona
Viktorinová Markéta
Hochman Jiří
Starý Vojtěch
Zapletal Karel

Rozloučili jsme se
Bedřichová Pavlína

1

Inzerce

HLEDÁME

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

IT řešení přímo pro Vás

Muzejní spolek Modřice zve na předvánoční výstavu

náboženské předměty v obydlích našich předků i v současných interierech.
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Významného kulatého
výročí se dožívají

Inzerce

V návaznosti na výročí založení Československého státu se též letos v Modřicích
konal lampiónový průvod s
ohňostrojem. Občas zaslechneme jisté výhrady, spojené
s bývalými povinnými průvody „k VŘSR“, ale mladším
a především těm nejmladším
se to líbí, protože historické
souvislosti nevnímají a alespoň se „něco děje“. Především se pár stovek lidí projde večerními ulicemi, kde je
Večer rozsvícených lampiček patřil dětem s lampiony. měštší strážníci chrání před
Foto: Miroslav Hájek
jinak všudypřítomnými auty.
Děti si vychutnají romantické blikání lampiónů i malou sladkou pozornost s ohňostrojem - a všichni mají „příležitost se potkat a v klidu si chvíli vzájemně popovídat“. To v dnešní uspěchané době, kdy nikdo nemá čas se zastavit a přes stále
útočící „klipy“ života i médií něco souvisleji vnímat, už samo o sobě má nějaký význam. Proto si myslím, že je to dobrá akce. K připomenutí výše citovaného výročí
také dojde, takže ten „výchovný moment“ zde je. A že něco nového na dříve jinak
tradiční slavení navazuje - to se úspěšně dělá už přes tisíc let o vánocích - bývalé
oslavě slunovratu. Takže dík za pěkný večer ...
Vlastimil Čevela

s

Společenská kronika

Různé

Večer rozsvícených
lampiček

1

Společenská kronika

• 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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Cukrářství
ČERMÁK
Inzerce

telefon:
547 243 592

Inzerce

Dobrovodského 339,
664 42 Modřice

vykupujeme loupané
vlašské ořechy,
cena 80,- Kč/kg

Koupím

družstevní byt

2+1

v Modřicích.
Telefon:
721 388 521

HLEDÁME

Firma Vít Makovský s.r.o. Přijme do pracovního poměru
INSTALATÉRY A TOPENÁŘE

Bližší informace získáte na tel. čísle 608 470 370, 547 243 491,
nebo osobně, Brněnská 292, Modřice

Pronájem garáže, ul. K Náhonu. Tel: 723 451 571.
Ostraha komerčního
objektu v Modřicích.
Informace na tel.
602 513 680.
Nástup od 1.12.2007
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Koupím rodinný dům
v Modřicích a okolí.
Platba hotově.
Za nabídku předem děkuji.
Tel: 776 206 702
251

přijme zaměstnance
 na plný úvazek
 částečný úvazek
 i brigádu

GE Money Bank
Inzerce

Inzerce

Restaurace McDonald's Olympia

HYPOTÉKY • ÚČTY • KARTY • PŮJČKY

Směny vhodné pro studenty i pro matky s dětmi.
Bližší informace Vám rádi poskytneme na adrese:
Olympia Centrem, U Dálnice 777, Brno
nebo na tel. čísle: 724 323 688
Hledáte rozmanitou práci, která vás bude bavit? Práci s přizpůsobivou pracovní dobou, slevou na jídlo a partou příjemných lidí?
Zavolejte nám!

Je tisíc jobů, ale jen jeden u McDonald's

Plaťte levněji – plaťte kartou

textil – tex. Galanterie –
papírnictví – hračky – pracovní
oděvy – potisk triček
126
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Potřebujete více místa?
S Hypotékou GE Money Bank to jde opravdu snadno a rychle.
Navíc teď neplatíte žádný poplatek za vyřízení. Domluvte si
schůzku s naším hypotečním bankéřem ještě dnes a dopřejte
si tolik místa, kolik si zasloužíte.
Žádejte také na www.gemoney.cz/hypoteky
nebo volejte 844 844 844.

kc
e

A

fa BETA, nám. Svobody 88,
Modřice zavedla pro své zákazníky
novou službu
– bezhotovostní placení kartou.

Nyní zpracování
hypotéky zdarma.
Ušetřete až
25 000 Kč!
pla

tí do
3

0. 11. 2007

Nabídka platí pro hypotéky s 5letou ﬁxací
úrokové sazby, při podání žádosti do 30. 11. 2007
a uzavření smlouvy do 31. 1. 2008.
GE Money
MoneyBank
Bank
adresa
Holandská
3
telefon
639
00 Brno - Spielgerk
Tel.: 602 114 015
543 420 301
www.gemoney.cz

www.mesto-modrice.cz
Regiony A5 vyska cb.indd 1

GE Money
Bank Bank
GE Money
adresa
Benešova 14/16
telefon
602 00 Brno

Tel.:606 661 274
606 661 320
542 425 311
www.gemoney.cz

GE MoneyGE
Bank
Money Bank
adresa Lidická 301
telefon 602 00 Brno

Tel.: 724 353 917
606 661 286
541 126 011
www.gemoney.cz

GE Money Bank
GE Money Bank
adresa
Křížová 18
telefon
603 00 Brno

Tel.: 606 661 320
543 421 159
www.gemoney.cz

1.10.2007 17:53:49
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