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USNESENÍ ZMM

USNESENÍ ze 7. mimořádného
veřejného zasedání Zastupitelstva
města Modřice (dále jen „ZMM“),
konaného dne 2. listopadu 2009 v
18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 12, jmenovitě viz prezenční
listina)
ZMM schvaluje zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou a ověřovatele
zápisu MUDr. Radvanu Ergensovou a MVDr. Luďka Slaného
Hlasování: pro9, proti 0,zdrželi se 2 (Ergensová, Slaný)

ZMM schvaluje pořízení zvukového
záznamu dnešního jednání. ZMM
schvaluje program dnešního
zasedání ZMM.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Bod 1 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení M7.1.1: ZMM schvaluje
nákup pozemku p.č. 1749/1 v k.ú.
Modřice za cenu 95.000,- Kč
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)
Komentář: Jedná se o polní cestu o výměře asi
1100 m2 v lokalitě „Rybníky“, která vede
ve směru prodloužení obchvatu kolmo k
řece Svratce, mj. i po naučné cyklotrase
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USNESENÍ RMM č. 26/2008
Z usnesení RMM č. 37/2009

„Přírodním parkem Bobrava“. Stávající majitel je v likvidačním řízení, likvidátor proto
pozemek nabídl městu a to jej zakoupilo.

komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
9. listopadu 2009

Usnesení M7.1.2.1: ZMM schvaluje
nabytí nemovitosti pozemku ve
zjednodušené evidenci - parcely
původ Přídělový nebo jiný podklad
(GP) 1273 v k.ú. Modřice o výměře
1240 m2 vydražením v ceně od
26.000,- Kč do 300.000,- Kč.

Úhrada škody na vozidle
V rámci dobrých vztahů RMM schvaluje
úhradu škody ve výši 20.000,- Kč, kterou
na soukromém osobním vozidle způsobil spadlý strom, který byl v majetku
města. (1.1)

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Komentář viz dále.

Obchvat - protihluková stěna
RMM schvaluje mandátní smlouvu mezi
městem Modřice a panem Liborem
Kočířem na zajištění technického dozoru
investora při realizaci akce „Protihluková stěna Modřice na silnici II/152 vlevo
– 3. etapa – úsek 3.001 – 3.099“ (3.1 a
Zpravodaj 10,11/2009)

Usnesení M7.1.2.2: ZMM pověřuje starostu města Modřice Ing. Josefa Šišku k účasti a vydražení nemovitosti
pozemku ve zjednodušené evidenci
- parcely původ Přídělový nebo jiný
podklad (GP) 1273 v k.ú. Modřice
o výměře 1240 m2 na dražebním
jednání dne 5.11.2009
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
Souhrnný komentář k bodu 1.2: Jedná se o pozemek - poměrně úzký asi 10m pruh, navazující
na areál „Pod kaštany“ a rozkládající se
směrem ke zpevněné polní cestě v údolí. Jde
o prostor, kde se podle platného ÚP počítá
s veřejnou zelení. Dražba proběhla dne 5.
11. 2009 a město pozemek získalo za cenu
150.000,- Kč.
Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil Ing. Josef Šiška - starosta města
(red-ČeV)

Zpravodaj 12/2009

Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři
RMM dodatečně schvaluje smlouvu
o spolupráci při reklamě a propagační činnosti na rok 2009 v rámci konání turnaje ml. žáků v kopané O pohár
starosty města Modřice ve dnech
7.8.-9.8.2009 mezi městem Modřice
a firmou ZOLP s.r.o. na sponzorský
dar ve výši 5.000,- Kč. (3.7, Zpravodaj
10,11/2009)
Májové hody - květen 2010
RMM schvaluje smlouvu o vytvoření
a veřejném provozování uměleckých
výkonů mezi městem Modřice a dechovou hudbou Liduška na produkci
hudby po dobu konání ženáčských
hodů 9.5.2010 v ceně 22.000,-Kč (3.13
a Zpravodaj 5,6/2009)

Městský úřad - závodní stravování
RMM schvaluje obchodní smlouvu mezi
městem Modřice a společností EXIT
s.r.o. o zabezpečení závodního stravování pro pracovníky městského úřadu
– nákup stravenek (3.2)

Prodej pozemku - ul. Brněnská
RMM nedoporučuje prodej městského pozemku p.č. 1341/1 firmě Autodíly Kelbl, s.r.o. a s tímto stanoviskem
postupuje žádost do prosincového
zasedání ZMM. Důvodem je, že jde
o zahradu v užívání modřických
občanů. (4.1)

Pronájem sálu na radnici
Vzhledem k naprostému nedostatku volných hodin v Sokolovně, město umožňuje formou pronájmu zasedacího sálu na
radnici za symbolickou cenu 50,- Kč/hod
vč. DPH, realizaci tanečních hodin pro
děti převážně z Modřic a RMM schvaluje
příslušnou smlouvu se spolkem Dance
Sport Pro,s.r.o.(3.6 a Zpravodaj 10/2009)

Sadová ul. - garáže
K žádosti o dostavbu 4 ks nových
garáží ke stávajícím ve vnitrobloku
na ul. Sadová RMM požaduje doložit
vyjádření příslušného stavebního
úřadu jako správce územního plánu
(4.3)
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Dětská hřiště - provozní řády
V návaznosti na rozšíření inventáře
RMM schvaluje též doplnění provozních řádů dětských hřišť Rybníček a
Husova (7.1 a 2, Zpravodaj 11/2009)

Drobný majetek ZŠ - vyřazení
RMM souhlasí s vyřazením drobného hmotného majetku ze ZŠ Modřice
ve výši 289.389,20 Kč dle přiloženého soupisu. Jedná se o staré lavice
a židle dosud uskladněné na půdě,
které dle hygienických předpisů
nelze využívat k vybavení ZŠ (7.6)
Bytový dům Za Humny - garáže
RMM schvaluje cenu za pronájem
garážových stání v BD Za Humny

16

Výherní automaty - vyhláška
RMM pověřuje místostarostku organizací a zajištěním vypracování vyhlášky o
Výherních hracích automatech (7.17)

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body
úplného znění usnesení, které je k dispozici u
asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.
cz (red-ČeV)

Myslivecký ples - leden 2010
RMM schvaluje pořádání akce „Myslivecký ples“ a výherní tombolu na plese
konaném dne 9.1.2009 (7.10)
Svatováclavské hody - vúčtování
RMM bere na vědomí vyúčtování a
průběh Svatováclavských hodů v září
2009. Celkové příjmy činily 126.550,- Kč z toho příspěvky sponzorů byly STAPO
Morava 25 tisíc, CTP Invest 20 tisíc,
Olympie 10 tisíc, Sceptrum 5, Kamoho
3 a PODA 2 tisíce - tedy celkem 65.000,Kč. Při celkových nákladech 169.403,- Kč
tedy město investovalo do konání hodů
42.853,- Kč, což je asi polovina oproti
roku 2008. Za snížení nákladů vděčíme
zmíněným firmám a proto jim tímto
ještě jednou děkujeme (7.12 a Zpravodaj
9 až 11/2009)
Nabídka koncertu - zamítnutí
RMM zamítá nabídku na uskutečnění
Adventního koncertu ve velké zasedací
místnosti komorním uskupením Shadow
Quartet v termínu 13.12.2009 za částku
8.000,- Kč (7.14)
Údržba komunikací - vyhláška
V návaznosti na podnět ze zákona RMM
schvaluje nařízení města č. 1/2009 o
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období. Úplné znění
všech vyhlášek je k dispozici na webu
radnice (7.15)

Zpravodaj 12/2009
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Městský úřad během vánočních svátků
Oznamujeme občanům, že Městský úřad Modřice bude z provozních důvodů v době od 21. prosince 2009 do 3. ledna 2010
pro veřejnost uzavřen.
Z pracovních dnů se jedná o:
•
pondělí 21. prosince 2009
•
úterý 22. prosince 2009
•
středa 23. prosince 2009
•
pondělí 28. prosince 2009
•
úterý 29. prosince 2009
•
středa 30. prosince 2009
•
čtvrtek 31. prosince 2009
V případě neodkladných záležitostí je možné se s pracovníky
úřadu domluvit telefonicky.

1
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Sběr bio-odpadu
RMM schvaluje nabídky společnosti
Grantika České spořitelny pro zajištění výběrového řízení na dodavatele akce a na zajištění služby „Dotační
Management“ v rámci projektu
„Nádoby na bioodpad ve městě
Modřice“ pro město Modřice v ceně
35.700,- a 71.400,-Kč vč. DPH (7.3 a 4,
Zpravodaj 4,7-8,11/2009)

ve výši 400,-Kč/měsíc pro obyvatele BD
a 500,-Kč/měsíc pro ostatní nájemce s
trvalým pobytem ve městě Modřice. (7.9
a Zpravodaj 7-8/2009)

Zprávy z radnice

Bojové akce v areálu Pod kaštany
RMM pověřuje místostarostku
projednáním podrobných podmínek
bojové akce v areálu Pod Kaštany
na pozemcích p.č. 1291/1, 1290/2 a
1292/3 s tématikou 2. světové války
u Vojenského historického klubu Erika Brno a.s.. Důležité je zvolit takové
formy prezentace, aby nedošlo k
poškození udržované zeleně. (4.4)

Městská knihovna bude ve dnech 21. prosince, 22. prosince a 28.
prosince 2009 otevřena!
Děkujeme za pochopení!
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Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích
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Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve
sjízdnosti a schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich
důsledky, a to tak, aby zimní údržba
byla zajišťována s přihlédnutím ke
společenským potřebám na straně
jedné a ekonomickým možnostem
vlastníka místních komunikací na
straně druhé.
Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které
slouží převážně místní dopravě na
území obce a dále mezi ně patří také
chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky.
Zimní údržbou místních komunikací
se rozumí zmírňování zimních závad
ve sjízdnosti a schůdnosti na těchto

18

komunikacích, které byly způsobeny
zimními povětrnostními vlivy a podmínkami.
Sjízdnost a schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací,
který umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel nebo chodců,
přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a
povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve sjízdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve
sjízdnosti, kterou řidič nemůže předvídat při pohybu vozidla přizpůsobenému
dopravnímu stavu a stavebně technickému stavu komunikací a povětrnostním
situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve schůdnosti na místních komunikacích se rozumí taková změna ve
schůdnosti, kterou chodec nemůže předvídat ani při pohybu přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně technickému
stavu komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Vlastníkem a správcem místních komunikací je město Modřice.
Zpravodaj 12/2009

Základní povinnosti vlastníka a
správce místních komunikací
• Zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby
• Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní
údržbou
• Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
• V průběhu zimního období zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti s přihlédnutím k ekonomickým možnostem vlastníka místních
komunikací
• Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby, úzce spolupracovat s Městskou policií
Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
• Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období
obvyklý
• Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve
schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu kowww.mesto-modrice.cz

munikace (např. zmrzlé kaluže,
kluzkost ve stínu stromů a budov
apod.)
• Při chůzi po chodníku používat
té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem
• Při přecházení použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou podle tohoto
plánu zmírňovány závady ve
schůdnosti

Informace pro občany

Při zimní údržbě místních komunikací se vychází z obecně závazných
předpisů, což je zejména zákon č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění a Vyhláška č.
104/1997 Sb. v platném znění. Rada
města Modřice vydala dne 9.11.2009
Nařízení č. 1/2009 o sjízdnosti a
schůdnosti místních komunikací
v zimním období a starosta města
vydal Pokyn č. P 13/2009 Plán zimní údržby místních komunikací ve
městě Modřice. Oba dokumenty řeší
podrobnosti zimní údržby v Modřicích a jsou přístupné na www.mesto-modrice.cz nebo k nahlédnutí na
Městském úřadě.
Pokusím se rozsáhlou problematiku
zimní údržby co nejstručněji vysvětlit.

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují
jednak pro jejich malý dopravní význam,
jednak pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1.
listopadu do 31. března následujícího
roku.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace i mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé
situaci a technickým možnostem vlastníka a správce místních komunikací.

Místní komunikace se udržují v pořadí podle důležitosti a to v časových limitech:
I. pořadí důležitosti do 4 hodin od
pokynu k zahájení
II. pořadí důležitosti do 12 hodin od
pokynu k zahájení
III. pořadí důležitosti do 48 hodin
od pokynu k zahájení.
Teprve po dokončení zimní údržby
strojní technikou se provádí ruční
údržba, zejména v místech pro stroje nepřístupných (úzké chodníky,
schodky zasahující do chodníku,
dešťové svody).
Co se týče chodníků, jsou do I. a II.
stupně zařazeny hlavní komunikační chodníky, kde se pohybuje nejvíce lidí. Vedlejší chodníky, což jsou
zejména propojky od hlavních komunikačních chodníků k bytovým
domům na ul. Husova, Poděbradova, Sadová, Komenského, apod.
jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti.
Z toho vyplývá, že pokud majitel
přilehlé nemovitosti bude chtít mít
chodník uklizen dříve, musí si ho
uklidit sám. Podobně také při dlouhodobém sněžení nebo námraze
91
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Těžko se dá dopředu odhadnout,
jaká bude zima a jaká potřeba
zimní údržby vlastně vyvstane.
Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí a výzvou, abyste



nám se zimní údržbou chodníků pomohli. Tak jako se většina občanů stará o předzahrádky a okolí svých domů
včetně chodníků bez ohledu na jejich
vlastnictví po celý rok, nezapomeňte,
prosím, na chodníky u svých domů
ani v zimě.
Všem, kteří tak činí a i nadále budou
činit, patří náš velký dík.
Ing. Hana Chybíková
místostarostka

Změny ukládání odpadu ve Sběrovém dvoře od 1.1.
2010
•oprávněnost uložení odpadu na sběrném dvoře zdarma bude dokládáno:
- potvrzením o trvalém pobytu (např. občanský průkaz), nebo
- výpisem z katastru nemovitosti nebo informací o budově z katastru nemovitosti, nebo potvrzením od Městského úřadu Modřice,
které je možno si vyzvednou na Městské úřadu Modřice u paní Dagmar Hoškové
•zdarma tím se rozumí – na jeden dovoz/den 50 kg komunální a
velkoobjemový odpad, 30 kg stavební suť, 20 kg nebezpečný odpad
Upozornění občanům, kteří mají bioopopelnice
prosíme, v den svozu umísťovat popelnice na viditelné místo (ke komunikaci, k chodníku). Popelnici označit číslem popisným, zejména
tam, kde není popelnice před domem, ale za zahradou nebo od více
domů na jednom místě.

1
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Poplatek ze psů pro rok 2010
Obecně závaznou vyhláškou města Modřice v platném znění, O místních poplatcích, byl stanoven poplatek ze psů pro rok 2010
a) v bytovém domě
- 500,-- Kč za psa
- 750,-- Kč za druhého a každého dalšího psa
b) v rodinném domě
- 100,-- Kč za psa
- 150,-- Kč za druhého a každého dalšího psa
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není v silách města dokonalou
údržbu zajistit. Zodpovědnost za
případné úrazy způsobené špatnou zimní údržbou místních komunikací, ale má obec, která je na
toto náležitě pojištěna. Nelze tedy,
tak jako tomu bylo dříve, vynucovat úklid po vlastnících přilehlých nemovitostí.

Poplatek pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo je poživatelem sirotčího důchodu, činí 100,-- Kč za 1 psa ročně, 150,-- Kč za druhého
a každého dalšího psa.
Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek ze psů,
který činí 500,-- Kč a více ročně, může poplatník zaplatit ve dvou splátkách. První polovina poplatku je splatná do 31. března každého roku a druhá polovina je
splatná do 31. srpna každého roku.
Držitel psa s trvalým pobytem v Modřicích, obdrží zdarma na Městském úřadu
Modřice evidenční známku. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes pohybující se
na veřejném prostranství, byl opatřen touto evidenční známkou.
Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný pouze s náhubkem!
Výše uvedený poplatek můžete zaplatit:
- v hotovosti na majetkovém odboru města 1. patro, dveře č. 13 Městského úřadu v Modřicích u paní Dagmar Hoškové, DiS
úřední dny: pondělí a středa 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
- bezhotovostně na účet České spořitelny č.ú. 19-2051183379/0800 (variabilním symbolem je vždy rodné číslo poplatníka)

V případě dotazů kontaktujte:
Hošková Dagmar, DiS, tel: 537 001 015
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Sirény jsou prostředkem k varování obyvatel při hrozícím nebezpečí. Každý občan by měl vědět, jaké druhy signálů existují, co který znamená a hlavně – jak
se v případě ohrožení zachovat. Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s
Policií ČR – Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou Brno Vám nabízí několik
základních informací o tom, jak rozlišit od sebe „houkání“ sirén a jak se chovat
při spuštění varovného signálu.
Jak funguje varovný systém a k čemu slouží
V České republice je zaveden systém varování obyvatelstva, který pokrývá téměř
100% všech trvale osídlených oblastí naší země. Je tvořen převážně sirénami, ale
také obecními rozhlasy, napojenými na dálkové ovládání nebo ovládanými ručně/místně. Některé sirény (elektronické) „umějí mluvit“, tj. po zaznění signálu
je automaticky sdělena tísňová informace. Obdobně to platí i pro některé obecní rozhlasy (plní funkci místních informačních systémů). Většina sirén je však
staršího typu (rotační), pouze „houkají“ a po zaznění signálu není možné prostřednictvím sirény sdělit obyvatelům obce druh ohrožení. Proto je důležité umět
rozlišovat jednotlivé druhy signálů.
Celý systém slouží k okamžitému varování obyvatelstva při ohrožení takového
charakteru, kdy je nezbytné okamžité ukrytí nebo evakuace. V České republice
od r. 2001 můžete slyšet tři signály, ale pouze jeden varovný signál „Všeobecná
výstraha“, který Vám sdělí, že „se něco děje“ a je na Vás se rychle dostat na bezpečné místo a zjistit další informace.
Jaké druhy signálu můžete slyšet
Všeobecná výstraha - tento signál oznamuje hrozící nebezpečí a může zaznít
kdykoli, v kteroukoli denní i noční dobu. Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý
tón po dobu 140 sekund a může zaznít 3x po sobě. U „mluvících“ sirén následuje informace o druhu ohrožení, např. „Nebezpečí zátopové vlny“, v každém
případě ale příslušná tísňová informace zazní v nejbližší možné době po odeznění
signálu zpravidla v obecním rozhlase, vysílají ji radiovozy policie/hasičů nebo
také zazní v televizi a rozhlase.

Zkouška sirén - tento signál uslyšíte nejčastěji, a to každou první středu v měsíci
ve 12.00 hodin. Ověřuje se jím funkčnost systému a také slyšitelnost sirén. Pokud
v tuto dobu neslyšíte „svoji“ sirénu v místě Vašeho bydliště, nahlaste to na příslušný obecní úřad nebo hasičům. Signál „Zkouška sirén“ je nepřerušovaný tón
sirény po dobu 140 sekund. U „mluvících“ sirén a některých obecních rozhlasech je doplněn informací „Zkouška sirén“. Zkouška sirén není tedy varovným
signálem!
Zkouška sirén se obvykle provádí každou první středu v měsíci ve dvanáct
hodin.

Informace pro občany

Informace pro občany

Co udělat, když zazní sirény?

Požární poplach - tento signál slouží pouze ke svolání jednotek požární ochrany
k výjezdu na zásah. Signál „Požární poplach“ je 1x přerušený tón po dobu 60
sekund, u elektronické sirény napodobující zvuk trubky HÓ-ŘÍ, HÓ-ŘÍ. Požární poplach také není varovným signálem! Při tomto signálu doporučujeme pouze
zjistit, jestli se případný požár nebo jiná mimořádná událost neděje ve Vašem
bezprostředním okolí a pokud Vás neohrožuje, zachovejte klid a nic nedělejte,
nebudete-li k tomu záchranáři vyzváni.

Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

Jak skutečně jednotlivé signály znějí, si můžete vyzkoušet na www.firebrno.cz/
jak-zni-sirena
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Život v našem městě
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Klidné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví a spokojenosti
v novém roce
Vám přejí

Život v našem městě

Jak se zachovat po spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“
Vyhledat úkryt
Především se okamžitě snažte najít úkryt v jakékoli blízké zděné budově (i tehdy,
jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt). Budova, do které se ukryjete, musí mít
uzavíratelné prostory. Dejte přednost místnostem ve středu budovy bez oken, vyhněte se sklepním prostorám. Některé chemické látky jsou těžší než vzduch a místo
pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud se nacházíte v cizím prostředí,
nebojte se požádat kohokoli o pomoc a vpuštění do budovy. A naopak - poskytněte
vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují.
Pozor - v některých případech se do budov neukrývejte! V případě hrozby povodně
najděte vhodné vyvýšené místo (kopec, úbočí kopce). Volné prostranství využijte
i např. při rozsáhlém (např. lesním) požáru, sesuvu půdy, zemětřesení (časté např.
ve Středomoří) atp.
Zodolnit úkryt
Místnost, ve které se ukryjete, je třeba co nejlépe izolovat od okolního prostředí.
To je důležité zvláště při úniku chemických nebo radioaktivních látek. Především
zavřete dveře a okna. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a
okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi do místnosti. Použijte k tomu
izolační pásky nebo např. deky. Pokud nemáte jinou možnost, k ucpání použijte
vlastní oblečení.
Zajistit si informace
Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí hrozí. V žádném případě zbytečně
netelefonujte, především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé mimořádné události se vše důležité dozvíte z televize a rádia - především ČT 1 a ČRo 1-Radiožurnál,
popř. z obecního rozhlasu nebo od zasahujících záchranářů.

vedení a všichni zaměstnanci základní
školy v Modřicích

npor. Ing. Bronislav Kocman, Hasičský záchranný sbor Jmk, Projekt „Vaše cesty k bezpečí“

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Modřice
pro školní rok 2010/2011
se koná v pátek 15. ledna 2010 od 13.00 do 19.00 h v budově
školy na ulici Komenského.

Náhradní termín je v pátek 22. ledna 2010 od 13.00 do 17.00 h.
K zápisu zveme děti narozené od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004.
U zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte.
Prosíme rodiče dětí narozených od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003, kterým byl v
loňském roce umožněn odklad školní docházky, aby přišli k zápisu potvrdit
nástup dítěte do naší školy.
Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky.

Pozvánka na Den otevřených dveří
na 1. stupni ZŠ Modřice
Vážení rodiče,
nabízíme Vám možnost zhlédnout výuku v 1. až 5. ročníku naší školy
dne 11. ledna 2010 od 8.00 do 10.00 h.
Prostory budovy včetně školní družiny Vám budou otevřeny
také v době od 14.00 do 16.00 h.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PaedDr. Jana Šenkýřová
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Život v našem městě

Výstava tak přispěla k příjemnému zahájení adventu a díky oběma autorkám,
ale i kurátorce výstavy, paní ing. Libuši Kolářové a aranžérce výstavy, paní Jaroslavě Palečkové nám vlila klid a radost do duší. Poděkování pak kromě již
jmenovaných patří i členům Muzejního spolku města Modřice, díky jejichž obětavosti byla výstava zpřístupněna po dobu dvou víkendů a čtyř pracovních dnů.

KRÁSNÉ VÁNOCE

Život v našem městě

jako zvonečky. Obě autorky nám představily to nejlepší ze svých nápadů realizovaných jejich šikovnýma rukama. A v obou případech šlo o předměty, které
byly nejen krásné na pohled, ale jsou určené především ke zkrášlení běžného
života. Vernisáže výstavy se zúčastnily obě autorky a sobě vlastním milým a
skromným způsobem odpovídaly na zvědavé dotazy obdivovatelů jejich díla. A
některé výrobky bylo možné po ukončení výstavy i odkoupit.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

mar.

A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2010
přejí učitelé Základní umělecké školy
Modřice - Ořechov

MUZEUM
Ohlédnutí za výstavou v Muzeu města Modřice
na téma „Vánoční poezie“
Kdo shlédl na přelomu listopadu a prosince letošního roku výstavu v Muzeu
města Modřice nazvanou „Vánoční poezie“, dá mi jistě za pravdu, že si tento
název zasloužila. Pohled na nádherné paličkované výtvory paní Naděždy Bělíkové, či keramiku paní Dagmar Wallerové musel potěšit každého návštěvníka.
Ať už to byly šperky, svatební šaty, obrazy, betlém, panenky, vánoční ozdoby,
dečky, spony na ubrousky a malované modely na hedvábí či doplňky, různé
šály a další, krásně se snoubily se svícny, aromalampami, poháry, lahvicemi, vázami a vánočními ozdobami ve tvaru malých keramických věžiček upravených
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KULTURA
Výsledky benefičního koncertu
Život v našem městě

Život v našem městě

20. listopadu na radnici
Ze strany města Modřice bylo převedeno 8.000,- Kč ve prospěch Domova sv.
Markéty pro matky s dětmi v tísni, který působí při Diecézní charitě Brno. Z
toho bylo 4.270.- Kč vybráno na dobrovolném vstupném při koncertě a zbytek
doplněn z prostředků na plánované honoráře, kterých se účinkující vzdali. Pořadatelé a realizační tým srdečně děkuji všem, kteří přispěli k úspěchu této akce
Vlastimil Čevela

Pěkné Vánoce a hodně zdraví v roce 2010 přeje

Smíšený
sbor města
Modřice
Pěkné
Vánocepěvecký
a hodně zdraví
v roce 2010
přeje
mim.voda.cz/sbor.htm

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
mim.voda.cz/sbor.htm

Kresba “Slovácké jesličky” - Miloslav Čevela (1923-1945)

Kresba “Slovácké jesličky” - Miloslav Čevela (1923-1945)

foto: M. Hájek
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Rád využívám příležitost, která mně byla poskytnuta, abych vám napsal pár větiček o Vánocích. Proč vlastně slavíme Vánoce?
25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se
odebral Josef z Nazareta do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií,
která v té době čekala dítě. „Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit.
I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně
místo...“ (Luk 2,1-7).
Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn, „Emmanuel“ což v
překladu znamená „Bůh s námi“. Křesťané na celém světě si připomínají toto
veliké tajemství, kdy se narodil Spasitel. Spasitel, nejenom pro křesťany, ale pro
každého člověka. Spasitel pro lidi dobré vůle, pro ty, kterým záleží na dobru. A
ten, kdo se snaží činit dobro, hledá Boha, i když o tom možná ani neví. Ježíš přišel, abychom měli život v hojnosti. Skrze své narození, utrpení, smrt a zmrtvýchvstání nám daroval život věčný. Proto Ježíše nazýváme Spasitelem. Křesťané totiž
věří v život věčný, život po smrti.
Vraťme se ale k Vánocům. Jak je prožít? Myslím, že nikdo z nás si nepřeje prožít vánoční svátky ve stresu, shonu, nervozitě a nakupování. Většina z nás touží
prožít tyto dny v klidu, pohodě, ve vzájemném porozumění, toleranci, odpuštění
a lásce. Co nám tedy brání, aby tomu tak bylo? Přeji Vám proto a vyprošuji, abychom znovu objevili krásu a kouzlo Vánoc, abychom dokázali nejenom pěkně
uklidit a připravit naše domovy, ale také připravit naše srdce na Boží lásku, která
k nám přichází v božím synu Ježíši Kristu, zvláště nyní o Vánocích.
S přáním všeho dobrého Váš farář, Robert. M. Mayer OFMConv.

MUDr. JAN MAREČEK
Střední 796, 664 42 MODŘICE

VÁNOČNÍ
POŘAD
BOHOSLUŽEB v
V KOSTELE
Vánoční
pořad
bohoslužeb
kostele SV.
sv.GOTHARDA
GothardaV MODŘICÍCH
v Modřicích
datum
24.12.2009
25.12.2009
26.12.2009
27.12.2009
31.12.2009
1.1.2010
3.1.2010
6.1.2010

čas
00
22
30
9
30
9
30
9
30
17
30
9
30
9
30
17

den
čtvrtek - Štědrý den
pátek - Hod Boží vánoční
sobota – svátek sv. Štěpána
neděle
čtvrtek - Silvestr
pátek - Nový rok
neděle
středa

pozn.
půlnoční mše svatá – se zpěvy sboru
mše svatá – se zpíváním sboru
mše svatá
pravidelná nedělní mše svatá
mše svatá – s poděkováním za uplynulý rok
novoroční mše svatá
pravidelná nedělní mše svatá
svátek Tří králů

Život v našem městě

Život v našem městě

Milí modřičtí občané, drazí farníci.

Za světlem dobrých skutků
Stalo se již tradicí, že v prvních dnech nového roku potkáváme v našich městech a obcích tříkrálové koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými
logem Charita Česká republika. Stejně tomu bude i ve dnech 1.-14.1.2010, kdy bude
probíhat již desátý ročník Tříkrálové sbírky a na svěřeném území modřického a
rosického děkanátu ji organizuje Oblastní charita Rajhrad. Prostředky získané z
Tříkrálové sbírky slouží pro potřeby nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných, mládeže a rodin v nouzi.
Výtěžek loňské Tříkrálové sbírky byl použit na opravu havarijního stavu střešní krytiny a izolace budovy Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě. Z dalších prostředků bylo pořízeno zejména vybavení farního sálu setkávání
Římskokatolické farnosti Ostrovačice a prostor Farní charity Podolí počítačovou
a audiovizuální technikou určenou na vzdělávací a volnočasové aktivity mládeže,
seniorů a sociálně slabých rodin.
Vámi věnované dary z Tříkrálové sbírky 2010 budou využity na realizaci projektu
Centra pro mládež, dále na podporu a rozvoj činnosti farních charit. Další prostředky přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, kterými jsou Charitní ošetřovatelská služba, Charitní pečovatelská služba a
Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.
Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky,
otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným. Stejné díky
patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci
druhým.
Hana Bělehradová-koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad
Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad

Na oslavu Narození Páně jsou srdečně zváni všichni občané našeho města.

Na oslavu Narození Páně jsou srdečně zváni všichni občané našeho města.
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Farnost Modřice a KDU-ČSL
Vás zvou na

POVÁNOČNÍ

BENEFIČNÍ

KONCERT

3. farní ples v Modřicích
Ples zahájí svým vystoupením
soubor lidových písní a tanců Májek z Brna.
Taneční vystoupení skupiny Virginia.
Tombola.

Účinkují:
Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové
za doprovodu instrumentální skupiny vedené Jiřím Bradou
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - pod vedením
Mgr. Lucie Vitáskové
In nomine consort - příležitostné sdružení amatérských hudebníků

K tanci a poslechu hrají Šohaji.
15. ledna 2010 od 19.30 hod.
Hotel Gregor Modřice
Vstupné 100,-Kč

Na programu budou vánoční skladby a jiné písně

Sobota 9.1. 2010 v 17 hodin

Život v našem městě
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Smíšený pěvecký sbor města Modřice
ve spolupráci s Modřickým chrámovým sborem
Vás zve na

Předprodej:
od 4.1.2010 pí Havlátová, Havlíčkova 210,Modřice

Chrám sv. Gotharda v Modřicích

Koncert se koná pod záštitou města Modřice
Výtěžek koncertu bude věnován na opravy kostela
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Vánoční tradice

Život v našem městě

Svítící vánoční strom.
Podle jedné z legend vděčí vánoční stromek za svůj vznik opatovi Kolumbanovi.
Chtěl pohanům přiblížit pravý význam vánočních dní a k tomu využil starobylou jedli, kterou původní obyvatelé uctívali co by bohyni. Ozdobil ji hořícími
fanglemi ve tvaru kříže. Žár přilákal obyvatele a Kolumba jim přednesl kázání o
narození Ježíška. Možná právě tehdy přišel na svět zvyk zdobit vánoční stromek
svíčkami a světly.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Dávno se všechny sněhy rozplynuly
I letošní se rozplynou
Jen více lásky ke člověku
Všem přejeme do příštího věku
Vše dobré, zdraví, štěstí, lásku a pohodu
Vám přeje Zahrádkářský spolek Modřice
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Adventní věnec.
Již více než 170 let trvá tradice zdobit stoly nebo dveře adventním věncem. Nejstarší písemně doložená zpráva o něm pochází totiž z roku 1838 z Hamburgu,
kde teolog johan Heinrich Wichern zavěsil věnec na dveře sirotčince.

Hvězda z fresky.
V době Kristova narození se podle astronomů žádná kometa nad Betlémem neukázala. Tradice prý
vznikla jinak. V roce 1304 maloval Giotto di Bondone fresku Klanění pro padovskou kapli Scrovegni.
Inspiroval se vlastním pozorováním návratu Halleyovy komety a malba se tak stala vzorem pro mnoho dalších. Tím je vysvětlena hvězda s chvostem
nad Betlémem. Ale – vysvětlení záhady se našlo.
Přece Bible je posvátná kniha, která by se neměla
mýlit. Ta mluví o hvězdě, která přivedla k Ježíškovi
tři mudrce. Tato záhada nedala astronomům spát.
Vysvětlil ji až německý astronom Johanes Keller.
Ten 17. prosince 1603 pozoroval v Praze úhlové
sblížení planet Jupiteru a Saturnu a spočítal, že k
takovému sblížení došlo v roce 7 před n.l.. Podle
toho objevu se tedy Kristus narodil již před našim
letopočtem. Tuto skutečnost se podařilo dokázat
až v minulém století, kdy bylo zjištěno, že při tvorbě nového kalendáře podle narození Krista bylo
uděláno několik chyb, a tak je současný kalendář
od správného data narození Krista posunutý.
TOJA
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A opět po roce máme tu vánoce a
na dveře klepe Nový rok, tentokrát
s číslem 2010. Potkala mě jedna milá
paní a při řeči řekla, že se moc těší až
si zase přečte mé předvánoční rozjímání.
Ano, adventní čas vybízí k bilancování a rozjímání, ale je to čím dál
smutnější. Zdá se mi totiž, že takové
ty předvánoční radosti ustupují starostem. Děti jsou čím dál náročnější
a ve společnosti narůstají větší rozdíly mezi majetnými a chudými.
Víte kolik je nezaměstnaných? Moc!
A také se mi zdá, že chybí základní
úcta člověka k člověku. Na každém z
nás totiž záleží jaká bude společnost
– je to všechno v nás, v našem jednání, v chování úředníků, prodavačů...
narůstá i arogance politiků. A když
mlčíme a necháme si všechno líbit,
nemůžeme se divit, že společnost je
taková jaká je. Bojíme se však ozvat?
Ano, protože arogance a možnosti
těch mocných jsou nepostižitelné.
Vůbec jim nejde o lidi, jen o zisky a
když se ti to nelíbí, můžeš jít. Proto
ve společnosti převládá strach o práci u těch co chtějí pracovat a ti co o
práci nemají zájem, ti si opatří obživu
krádežemi, násilím i vraždou. Vždyť
máme plné kriminály a podvodů,
úplatků i u těch, kteří nás mají chránit je dost.
Nechci vám kazit předvánoční čas,
ale taková je realita. Přála bych celé
společnosti, aby v adventním čase

otevřela svá srdce pro to lepší co je v
nás.
A tak se ponořme do adventní atmosféry – vůně jehličí, purpury, vánoční
koledy, báječné cukroví, nazdobený
stromeček, rozzářené oči dětí – to je
idylka. Co to ale obnáší, co musí každá
z nás všechno udělat, aby to klaplo –
radši nemluvit.
Vanilkové rohlíčky, smažený kapřík,
bramborový salát, křupavá kachnička
s červeným zelím.... Tohle potěšení
jistě s láskou připravíte. Určitě patříte k těm, pro něž Vánoce znamenají
nejen kulinářský a uklidový maratón,
ale také radost z dárků, pocit štěstí, že
se rodina sejde v klidu a míru. Pokud
chcete v radosti prožít to krásné období vánočních svátků, tak se prosím vás
nehoňte. Skoro jsem to napsala jako
kdyby vánoce pracovně patřily jen ženám. Nechci se však dotknout mužů,
vždyť i oni jsou potřební a rádi se do
příprav zapojí. Kdo by nám zasadil
stromeček a zabil kapra?
Přeji vám všem radostné a spokojené
vánoční svátky i ten předvánoční čas,
veselého Silvestra – doufám, že na
modřickém náměstí – a mnoho dobrého, hlavně hodně zdraví, kapičku štěstí, jistotu i úspěch a pohodu do Nového roku 2010. Pamatujte, že s úsměvem
jde všechno líp.
A přidám na závěr jeden citát od Jana
Pavla II:
Poselství vánočního stromu spočívá v
tom, že život zůstává zelený pokud obdarováváme. Ne však tolik dary hmotnými, ale sebou samými, přátelstvím,
citem, pomocí a odpuštěním, společně
stráveným časem a vzájemným nasloucháním.
TOJA
Zpravodaj 12/2009

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

Půjčovní doba:

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

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

V době vánočních prázdnin bude knihovna otevřena v pondělí 21. a 28. prosince
a v úterý 22. prosince
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Tiše spí ve větvích
heboučký bílý sníh,
cestičky letních dní
ztrácí se v závějích.

AKCE: 14. 12. – 15. 1. - VÁNOČNÍ VÝSTAVA prací žáků Základní umělecké školy v Ořechově a Modřicích.
VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Asber: Proč? 13x proto
Asquith: Patnáctka v tom
Braunová: Princové nemyjou záchody
Březinová: Blázniví donkichoti
Čapková: Jak jsem dostal ségru
Ježková: Řecké báje
Krejčí: Nebohé čarodějnice a boží
inkvizitoři
Lada: Pohádkové dárky Josefa Lady
Mackler: Země, můj zadek a další
velký kulatý věci
Macků: Teen pop
Miler: Krtek a Vánoce
Sernel: Láska pro začátečníky
PRO ŽENY
Astonová: Dcery pana Darcyho
Beverley: Tajný sňatek
Cartlandová: Láska na útěku
Drake: Vikingova žena
Epoch: Vévodovy hříchy
www.mesto-modrice.cz

Fieldingová: V pavučině vztahů
Chamberlainová: Před bouří
Janouchová: Dcera na přání
Lowell: Podzimní milenec
Plaidy: Přísaha na volavku
Safier: Mizerná karma
Swann: Rubínová pouta
Tomešová: Matky, upracovaní
andělé
PRO SILNÉ NERVY
Grisham: Hra o pizzu
Kessler: Hlídka smrti
Klevisová: Kroky vraha, Zlodějka
příběhů
Lambert: K slávě odsouzeni
Lustig: Ulice ztracených bratří
McBain: Tak nahá, tak mrtvá
Palmer: Peklo návratů, Významný
pacient
Soukup: Smrt v dešti
Vašíček: Návrat Strážce duší
271

Významného kulatého
výročí se dožívají
Holub Josef
Šmíd Josef
Hašková Vlasta
Kočířová Irmgarda
Novotný Ludvík
Němečková Libuše
Pekařová Drahuška

Rozloučili jsme se
Pavesková Marie
Resler Karel
Mihelová Marie
Dobeš Vladimír
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Jak to vlastně je s multifunkční halou?
(Č) Ve snaze poskytnout vyvážené informace nabízíme různá konkretní stanoviska i
objektivní fakta. Účelem je, aby bylo možno si na problém udělat vlastní názor.
Komentář k Usnesení č. 13/2009 ze zasedání Zastupitelstva města Modřice
zveřejněném ve Zpravodaji č. 10/2009
Jak jsem správně předpokládala, obrátilo se na mě po přečtení výše uvedeného Usnesení
v minulém Zpravodaji několik zahrádkářů. Ptali se, proč jsem hlasovala proti v bodě 10 Různé zářijového Zastupitelstva města Modřice (dále ZMM), usnesení pod poř. č. 13.10.1.:
„ZMM ve svém volebním období nebude prosazovat zrušení zahrádkářské kolonie“, když
jsem před tím deklarovala, že nesouhlasím se záměrem rušit zahrádky v lokalitě U hřiště
v souvislosti s úvahou o stavbě sportovní haly.

Životní jubileum
Velmi krásného a významného životního jubilea se dne 17. listopadu
dožili manželé Helena a Vratislav Brožovi. Tohoto dne před 60. lety
byli oddáni v chrámu sv. Gotthrada v Modřicích.
Oba manželé jsou modřickými občany. Paní Helena Brožová, roz.
Gregorová od roku 1946, pan Vratislav Brož se v Modřicích narodil a
po absolvování povinné školní docházky se vyučil v závodě Kovolit
Modřice, kde pracoval až do odchodu do důchodu.
Diamantovou svatbu oslavili manželé brožovi v kruhu svých dětí,
vnoučat, pravnoučat a přátel ve zdraví a pohodě. Do dalších let přejeme hodně životního optimismu.
Věra Dušová

Bohužel, občané, kteří vycházejí pouze z Usnesení, ať už Rady města Modřice nebo ZMM,
a ne ze zápisů, nebo se přímo neúčastní jednání, nemusí vědět, že k dané problematice
může být navrženo i více usnesení. Avšak podle jednacího řádu ZMM se hlasuje pouze v
pořadí od posledně podaného návrhu, což se stalo i v tomto případě. Ing. Vykoukal a já
jsme navrhli, aby ZMM vyslovilo nesouhlas s plánovanou stavbou multifunkční haly na
místě zahrádkářské kolonie U hřiště a aby uložilo Radě města Modřice a) vybrat jinou,
vhodnější lokalitu, b) zrekonstruovat popř. rozšířit stávající tělocvičnu
Byl však podán protinávrh proti tomuto usnesení (uvedený výše pod poř. č. 13.10.1.), který byl většinou 12 hlasů zastupitelstvem přijat (proti byla Bernátová, zdrželi se Vykoukal,
Ptáčková). Tudíž se stalo, že sice ZMM schválilo, že do konce volebního období, tj. do podzimu 2010, nebudou zahrádky rušeny, ale jejich další osud po této době (pokud se nezmění
územní plán) je značně nejistý.
Apeluji tímto nejen na zahrádkáře, ale i na ostatní spoluobčany, aby, pokud chtějí mít lepší
přehled o dění v obci, buď četli zápisy z jednotlivých jednání, které jsou k dispozici na radnici, nebo se zúčastňovali zasedání ZMM. Tato se konají čtvrtletně, jsou veřejná a rozhodně ne nudná. Navíc každý občan Modřic má právo se zde veřejně vyjádřit k problematice,
která ho zajímá. Příští zasedání je 14. 12. 2009. Přijďte!
Sylva Bernátová, zastupitelka za Občanské sdružení „Za čisté a klidné Modřice“
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1995 - říjen
V rámci hlavního výkresu Územního plánu Modřic schváleného Zastupitelstvem města
dne 25.10. 1995 je plocha současné zahrádkářské osady mezi ZŠ na ulici Benešova a travnatým fotbalovým hřištěm rezervována pro „Občanskou vybavenost“ a je do něj pod číslem
(19) zakreslena „Víceúčelová sportovní hala“. Vyhláška č. 19/1995 o závazných částech
ÚP sídelního útvaru Modřice pak v bodě C.5 specifikuje: „Výhledová dostavba sportovního
areálu včetně krytého bazénu a tělocvičny a potřebných parkovišť - p.č. 915/2, 915/3, 914 a
992/2“. Tuto vyhlášku dne 25. října 1995 podepsal i starosta Ing. Jaromír Valenta, do roku
1993 předseda a potom místopředseda ZO českého zahrádkářského svazu v Modřicích.
2008 - září
V rámci usnesení č. 9. 4. Zastupitelstvo 12 hlasy schválilo bez výhrad „Strategický plán
města Modřice“, který v bodě 2.3 deklaruje návaznost na platný Územní plán a kde se
v rámci akčního plánu (bod 5 str. 25) doporučuje vybudovat víceúčelovou halu. Jako
členka zastupitelstva tento plán odsouhlasila i MUDr. Jaroslava Tomandlová, předsedkyně
Zahrádkářského spolku Modřice.
2009 - leden
Usnesením RMM č. 27.7.20 Rada města v souladu s výše citovanými dokumenty zahájila zkoumání možností k vybudování a provozování víceúčelové haly. V komentáři pak
zdůraznila, že půjde „o víceleté předprojektové práce a jednání... „ a že „... v nejbližších
několika letech se s rušením zahrádek v žádném případě nepočítá ...“
2009 - duben
Článkem ve Zpravodaji v rubrice „Zahrádkáři informují“ zastupitelka MUDr. Tomandlová
z pozice předsedkyně Zahrádkářského spolku umístění víceúčelové haly do prostoru zahrádkářské osady odmítá.
2009 - červen
Petice za zachování zahrádkářské kolonie „U hřiště“
Dle dostupných informací chce Městský úřad Modřice zrušit zahrádkářskou kolonii „U hřiště“
a postavit na toto místo multifunkční halu. Toto sdělení přijali všichni zahrádkáři se zděšením. Všichni zahrádkáři jsou většinou důchodci, kteří si zahrádky zakládali v mladém věku
a mají k nim více než osobní vztah. Jsou pro ně srdeční záležitostí, potěšením, koníčkem a
místem, kde mohou zapomenout na nemoci, bolesti a starosti, které život přináší. Každý se
nemůže dočkat, až skončí zima a budou moci opět hrábnout do půdy. A to nemluvíme o tom,
že je to jediná zelená plocha ve středu města Modřice.
Myslíme si, že by představitelé města (volení občany) měli mít na mysli spokojenost starších
spoluobčanů a nejenom zájmy jednoho nebo dvou funkcionářů Městského úřadu.
Město má jistě dost volných pozemků, na kterých by se tato monstrózní hala, která bude sloužit pouze několika sportovcům, dala postavit. Mimo jiné jedna podobná hala se dokončuje v
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areálu cihelny Modřice. Myslíme si, že dvě haly na toto malé město jsou opravdu zbytečný
přepych.
Věříme, že zastupitelé znovu celou záležitost zváží a rozhodne zdravý rozum. Pokud se tak
nestane, budeme muset přistoupit k dalším protestním akcím.
Za níže podepsané zahrádkáře a občany: Naděžda Svobodová, Poděbradova 577, Modřice,
V Modřicích dne 8.6.2009 (v příloze 86 podpisů)
2009 - červen
Mimořádné zasedání Zastupitelstva 17. 6. 2009 schvaluje v bodě M6.2.44 bez výhrad zadání ÚP, ve kterém je na str. 8 a 9. uvažována „víceúčelová sportovní hala pro veřejnost“
v lokalitě dle platného ÚP, tj. na pozemcích dnešních zahrádek. Rovněž toto zadání jako
členka zastupitelstva bez připomínek odsouhlasila i MUDr. Tomandlová, předsedkyně
Zahrádkářského spolku Modřice.
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(Č) Na radnici jsem požádal o vyhledání souvisejících dokumentů a podkladů ...

2009 - červen až září
Jménem zastupitelstva města Modřice informoval starosta Ing. Šiška paní Svobodovou,
jako zástupkyni signatářů výše citované Petice o jejím projednání na 13. řádném veřejném
zasedání zastupitelstva dne 14. září 2009 s tím, že bylo přijato usnesení 13.10.1. ZMM ve
svém volebním období nebude prosazovat zrušení zahrádkářské kolonie.
2009 - červenec
Na základě podnětu ze Zastupitelstva Rada města pověřuje oba místostarosty oslovením
odborných firem na předložení nabídek na zpracování investičního záměru a vyhledání
lokality ve městě Modřice pro vybudování sportovní víceúčelové haly.

(Č) ... a nyní jaké názory došly do veřejné diskuze ...
K tomuto tématu je nutné vyjádření v souvislostech.
Modřice po roce 1990 nastoupily cestu rozvoje s cílem téměř zdvojnásobení počtu obyvatel na 5.000. K tomuto cílovému stavu byl záměr vytvořit v katastru města dostatek
pracovních příležitostí a odpovídající prostory pro kulturní a sportovní vyžití. Do roku
2006 se podařilo naplnit předsevzetí v oblasti pracovních příležitostí a rozvoji bytové výstavby. Proto bylo nutné zaměření na prostory kulturně sportovního vyžití, které se již od
roku 1995 schváleným územním plánem směřovalo do prostoru mezi fotbalové hřiště a
základní školu.
V těchto souvislostech si Strana zelených dala do volebního programu na toto volební
období jako jeden z bodů – podporu investic do sportovních areálů.
Politická situace v naší republice svým složením vládní koalice ODS, KDÚ-ČSL a Strana
zelených, které bylo stejné jako stranické zastoupení vedení města Modřice dávalo určitou naději, že bychom mohli dosáhnout na dotační titul. Nabádání k urychlenému podání
žádosti o dotaci od ministra školství Ondřeje Lišky při jeho návštěvě Modřic se ukazuje
jako správná předpověď horších časů.
www.mesto-modrice.cz
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Zahrádkářské práce si vážím, ale domnívám se, že není možné, aby skupina zahrádkářů,
hospodařící na pozemcích pronajatých od města, blokovala řádně dlouhodbě naplánovaný a podle zákonných pravidel schválený rozvoj chybějící vybavenosti k rozvoji oblasti
kultury a sportu, která by měla sloužit všem obyvatelům. Umístění víceúčelové haly v
tomto prostoru považuji za správné a myšlenku na realizaci nevzdávám. Rozhodnout však
musí občané a proto předpokládám, že by se stanovisko k tomuto tématu mělo objevit ve
volebních programech pro komunální volby na podzim roku 2010.
Ivan Doleček, místostarosta města

Sportovní halu ano, ale ne na úkor zeleně
I když jsou Modřice známé pro své výborné úspěchy nohejbalistů, mnoho sportovního
vyžití pro nejširší veřejnost nenabízejí. Žáci využívají v tělesné výchově Sokolovnu a mimo
zimu i školní hřiště, pro první stupeň na Komenského ulici vznikne navíc modernizací
školy cvičebna. Mládež mimo vyučování a zejména ta odrostlejší a dospělí ale mnoho možností k rekreačnímu sportování nemají. Nějaká víceúčelová hala by se tedy zřejmě hodila.
Proč by ale musela být zrovna na úkor zahrádek za školou na Benešově ulici? Proč by se
měly zmenšit již tak malé plochy zeleně ve městě? I kdyby se snad někdy v budoucnu
pro malý zájem zahrádky za školou rušily, mohl by je na stejném místě nahradit městský
park. Zeleň prostě za zeleň. V tomto smyslu budeme též usilovat o změnu Územního plánu
lokality zahrádek za školou na plochu zeleně místo stávající plochy občanské vybavenosti,
která s výstavbou haly již dopředu počítá.
Pro výstavbu sportovní nebo i multifunkční haly je třeba hledat jiné vhodné místo např.
v bývalých areálech Fruty. Pozemky od stávajících soukromých subjektů by šlo možná
vykoupit nebo naopak na nich projekt jiného investora podpořit. Vždyť nikde není psáno,
že halu musí stavět město. Mohla by naopak v budoucnu představovat pro město neúměrnou finanční zátěž. Proslýchá se, že prostory pro sport mají též vzniknout v areálu bývalé
cihelny na Brněnské ulici. Pokud by tomu tak skutečně bylo, možná by se tím diskutovaný
problém bez starosti města alespoň částečně vyřešil.
Libor Procházka, předseda občanského sdružení Za čisté a klidné Modřice, prochazka@osmodrice.cz
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Tuto problematiku vidím jako dvě otázky.
1.Potřebují Modřice víceúčelovou halu? a 2.Kam takovou halu umístit?
V poslední době Modřice zaznamenávají velký nárůst nejmladší populace. Mateřská školka praská ve švech a základní škola není se svými dvěma budovami také žádný drobeček.
Navíc nemá pořádnou moderní tělocvičnu, kam by mohly naše děti - poměrně velmi početná nejmladší část občanů Modřic chodit. Co se týká většiny společenských událostí v
Modřicích, ty se odehrávají v hotelu Gregor. Ale jeho kapacita, např. v plesové sezóně je
také omezená. Domnívám se tedy, že další zařízení, které by mohlo funkci hotelu Gregor
doplnit, by Modřicím prospělo. Víceúčelová hala by mohla být využívána jak pro společenské akce, tak pro sportovní vyžití a potřeby školy.

Dotazy a názory

Výsledek průzkumů z roku 2008 prováděný nezávislou externí firmou, která zpracovávala
Plán strategického rozvoje na dalších 25 let, potvrdil, že výstavba víceúčelové haly je přáním modřických občanů. Předpokládal jsem, že budování nové víceúčelové haly městem
Modřice bude provázet podobné nadšení jako budování sokolské tělocvičny v poválečných letech, ale opak začíná být pravdou. Ukazuje se, že schválení území občanské vybavenosti mezi travnatým hřištěm a základní školou nebylo myšleno vážně, a zahrádkářská
organizace, která v roce 1995, ani v průběhu přípravy zadání nového územního plánu v
roce 2009 neuplatnila žádné připomínky, v současné době žádá změnu územního plánu.

Její umístění se mi zdá velmi vhodné v prostoru dnešní zahrádkářské kolonie. Jedná se o
prostor za školou, v blízkosti fotbalového a nohejbalového hřiště s velmi dobrou dostupností. Víceúčelovou halu rozhodně nevidím jen jako obrovskou budovu s velkým parkovištěm. Domnívám se, že její architektura může být zajímavá a mohla by zkvalitnit tuto
lokalitu. Předpokládám, že její okolí bude doplněno parkovými úpravami, možná vodní
plochou. Parkoviště bude samozřejmě nezbytné, ale také nemusí znamenat pouze holou
betonovou nebo asfaltovou plochu. I sem může být včleněna zeleň.Záleží přece jen na
tom, jaký si necháme vypracovat projekt! Takto upravený a řešený prostor dnešní zahrádkářské kolonie by mohli využívat všichni občané. Navíc bychom zde mohli vybudovat
další plochy veřejné zeleně, o jejichž nedostatku se stále mluví.
Ing. arch. Elena Sládková

Hala z pohledu starosty
V poslední době je velmi diskutovaná otázka budování či nebudování zdůrazňuji víceúčelové sportovní haly. Proto bych chtěl ve svém příspěvku vyložit důvody pro její umístění
a celkovou koncepci objektu. Občané města Modřice dobře vědí, že naše základní škola
nevlastní žádné sportovní zařízení, které by umožňovalo výuku tělesné výchovy mimo
letní měsíce a bylo součástí některého ze dvou jejích areálů. Do projektu rekonstrukce
budovy ZŠ na Komenského ulici se podařilo včlenit učebnu – sál, který bude sloužit k
výuce tělesné výchovy na I. stupni, tedy pro žáky 1. až 5. třídy ZŠ. Tím bude z velké části
odstraněno přecházení těchto tříd do tělocvičny TJ Sokol.
Problém výuky tělesné výchovy na II. stupni však zůstává. Pro vlastní výuku tělocviku
žáků 6. až 9. třídy se jeví jako nejlogičtější vybudování tělocvičny - haly v co možná největší blízkosti budovy školy na Benešově ulici. Poloha nového objektu je jednoznačnou
logickou úvahou dána do místa mezi stávající areál ZŠ a travnaté fotbalové hřiště TJ Sokola
Modřice. Ostatní okolní pozemky totiž svojí velikostí a především vlastnickými vztahy tuto
možnost nedovolují. Největší devízou objektu by bylo jeho přímé napojení na budovu
základní školy. Žáci by nebyli nuceni se na výuku tělesné výchovy na přechod do jiného
objektu oblékat, přecházet venkovním prostorem a opět vracet do svých běžných učeben.
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Závěrem bych chtěl zdůraznit, že investice by to byla nemalá a nelze o ní uvažovat bez
dokončení důležitějších staveb, jako je výstavba všech kanalizací, vybudování domu
pro seniory či provedení rekonstrukcí ZŠ Komenského a veřejného osvětlení. Proto
vážnější rozhodování o hale neočekávám dříve, než v horizontu příštích 5 až 10 let.
Přesto jsem ale navrhl zařadit do Zpravodaje diskuzi na toto téma už nyní, aby bylo možno
si otevřeně vyměnit názory a čtenářům poskytnout informace k zamyšlení nad budoucím
rozvojem našeho města.
Ing. Josef Šiška, starosta města

Širší urbanistické řešení jako vize ...
Můj názor je, že by se naše úvahy neměly omezovat na halu, ale měli bychom se zamyslet
nad celou oblastí podél železnice od mostu u sokolovny až po most na jižním obchvatu. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že je to prakticky poslední větší nezastavěná a
snadno dostupná souvislá plocha, která je v majetku města (podrobná bilance viz Zpravodaj č. 9/2009 str. 30). Musíme si uvědomit, že pokud na svých pozemcích vybudujeme za
veřejné peníze kulturně-společensko-sportovní oddychový areál s víceúčelovou halou, tak
má vedení města také zásadní vliv na podmínky jeho provozování. Konkretně třeba na to,
kolik občan zaplatí za koupání v bazénu, či za nájem klubovny nebo sálu pro rodinnou nebo
kulturně-společenskou událost.
Město Modřice díky výstavbě, která se zde uskutečnila, je a pokud se nepřipojí k Brnu, tak
i nadále bude dost bohaté na to, aby svým občanům ve svých zařízeních mohlo nabídnout
daleko výhodnější podmínky, než jakýkoliv soukromý subjekt. Jednoduše proto, že na nich
nemusí vydělávat - a to platí i pro případná spojení veřejného a soukromého sektoru. Není
to tak dávno, co bylo nutno právě z uvedených důvodů od podobného projektu odstoupit
a začít připravovat výstavbu domu pro seniory ve vlastní režii města. Bohužel ale kromě
prostor na radnici a nádvoří v sousedním domě, areálu „Pod kaštany“, připravovaného
„rybníka“ u Moravanského potoka a pár dětských hřišť či parčíků - už město zatím nic jiného občanům nabídnout nemůže.

Proto je žádoucí velice pečlivě zvažovat, zda městské pozemky dnešních zahrádkářských osad zejména uvnitř města budou i nadále vyčleněny pro poměrně úzkou skupinu občanů, anebo na nich vybudujeme areál, který bude sloužit všem obyvatelům
města. Multifunkční hala by měla sloužit nejen jako tělocvična pro ZŠ, ale jako městské
sportovní, kulturní a společenské centrum. Kvalitní úprava širšího okolí, kde bude park
s dostatkem zeleně s možností sportovního vyžití pro – náctileté, koutek pro maminky
s dětmi i pro seniory, skloubení přírody, sportu odpočinku, místo k posezení s přáteli.
Využití pro všechny věkové kategorie a snadná dostupnost v centru města.
Je takový prostor v Modřicích potřeba ? - ZŠ nemá žádnou tělocvičnu, sál v hotelu Gregor
nemá vyhovující akustiku pro koncerty a nestačí svou kapacitou pro mnoho akcí. Na spolkových plesech jsou vstupenky velmi rychle vyprodány a na ostatní zájemce se nedostane,
pro atraktivní umělce je potřeba dvou vystoupení. Sokolovna není ve stavu dle současných
nároků a přesto je plně vytížena, iniciativy rodičů zřídit nový oddíl již nemají žádný prostor
a musí hledat jinde, není prostor pro další sportovní aktivity dospělých modřických občanů – různé druhy cvičení (na balonech, futsalový oddíl atd atd) a v neposlední řadě máme
mimořádně úspěšný oddíl nohejbalistů, který však nemůže mít zápasy na své domácí
půdě, ale musí si pronajímat tělocvičnu jinde. Máme zájem nabídnout mládeži jinou alternativu, než poflakování po ulicích, hospody a herny ? Nabídneme seniorům a maminkám
s dětmi příjemné místo k procházkám a posezení v pěkně upraveném prostředí v blízkosti
bydliště ? Je tady šance vytvořit prostor pro potkávání se různých věkových skupin a napomoci tak jejich vzájemnému poznávání se a snad i vzájemné toleranci - dokážeme ji využít ?
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Veškerý provoz školy by se tak odehrával pod jednou střechou. Vybudování halového sportovního zařízení na jakémkoliv jiném místě ve městě nevyřeší výuku tělesné výchovy ve
škole (II. stupně) a nezabrání nutnému přecházení žáků.
Budova haly by však mimo hodiny školní výuky měla umožňovat i využití pro ostatní veřejnost města. V objektu lze vytvořit víceúčelový sál, využitelný nejen pro sport, ale i pro
kulturně-společenské akce (karnevaly, plesy, vánoční besídky atd.). V současnosti je takových akcí pořádaných městem a sponzorovanými spolky přibližně deset za rok a jenom
na nájmech sálu se za ně z městské pokladny zaplatí přibližně sto tisíc korun. Také by zde
mohl být menší bazén pro výuku plavání, který by odpoledne a večer mohl za zvýhodněné
ceny sloužit místním občanům, případnou součástí by se mohla stát i sauna. V objektu by
dále bylo možné vybudování posilovny pro veřejnost, zařízení na občerstvení (bufet) a
klubovny. Hala by měla být provozována ve vlastní režii města s tím, že využívání širokou
veřejností by mělo částečně pokrývat náklady provozu.

Popisovaná vize ale bude stát nemalé peníze a jsou již nastartovány finančně náročné a
pro obyvatele města naléhavější investiční akce – kanalizace ulice Nádražní a Masarykovy, dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce budovy ZŠ na
Komenského ul. a hlavně mnoho let slibovaný dům pro seniory. Také je zřejmé, že
zatím panují velice různé a protichůdné názory, které v řadě případů vycházejí z minimální informovanosti o tom, co by se v diskutované lokalitě mohlo udělat a v neposlední
řadě i naprosto zkreslené představy o tom, co město může či nemůže „snadno“ udělat
jinde - viz předchozí témata ve Zpravodaji.
Předloženou vizi je taky třeba důkladně prověřit z různých pohledů, včetně alternativ,
možností zakomponování současného areálu TJ Sokol a dalších souvislostí. To však vyžaduje zpracování odborné studie, která by odpověděla na všechny otázky typu „proč
zrovna tak a tady a ne jinak a jinde“ a názorně ukázala, o co by vlastně mělo jít. Dopady
konečného rozhodnutí jsou velké, takže přípravu podkladů k němu nelze uspěchat. Nemůže to být záležitost příštího roku, ale s ohledem na výše zmíněné financování jiných
dlouhodobých investic ani příštího volebního období. Současně jsem toho názoru, že by
v této věci nemělo rozhodovat pouze Zastupitelstvo, ale po srozumitelném předložení
všech podstatných informací případná realizace této vize by mohla být předmětem
referenda občanů.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

(Č) Doufám, že čtenáři Zpravodaje ocení otevřenost předložených názorů podobně jako redaktor rubriky, který tímto všem zúčastněným srdečně děkuje.
Rubriku připravil Vlastimil Čevela
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Vážený pane starosto,

Kabelová TV, telefon, počítače a rozvoj internetu jsou věci, ke kterým si dnes každá domácnost musí definovat svůj vztah. Existuje přitom řada možných řešení,
která mohou mít v různých případech různé finanční nároky i různou užitečnost.
Pravdou je, že v záplavě nabídky souvisejících informací není snadná orientace,
ani nelze vždy rozlišit, co je či není marketingově férové, ale přesto se nějakým
způsobem pokusíme shrnout a zhodnotit technické možnosti či určitou formu
doporučení. Také by měla být řeč o souvislostech - tedy o tzv. „synergickém
efektu“ - to jest o přínosech určitého společného celkově pojatého řešení.

dovolte, abych Vám vyjádřila srdečné a upřímné díky za zřízení euroherny na
Benešově ulici. Toto je zlatým hřebem snahy o povznesení jinak poklidného
městečka na světovou úroveň Las Vegas či alespoň brněnského Bronxu. Dosud byli občané v noci rušeni jen občasným hlučením opilců, převracením
popelnic či jinými otřepanými kousky návštěvníků obyčejné hospody, nyní se
snad konečně dočkáme i nějakého toho loupežného přepadání. Vždyť provoz
není omezen nějakou otevírací dobou, herna je v provozu nonstop. A jak prokoukla budova sokolovny, dosud fádní a tuctová, veselými blikotavými neony,
které září celou noc, že i pracující kráčející na ranní směnu v ranním přítmí
mohou potěšit své zraky.

Proto jsme na příští měsíc zvolili téma

Internet - telefon - televize

aneb možnosti datové sítě v Modřicích
Zeptáme se na radnici, zda existuje ucelená představa či podpora ze strany města a položíme odborníkům pár otázek, které by mohly pomoci při
rozhodování, kterým směrem se v domácnosti vydat při volbě z nabídky uvedených technologií. Současně bychom zvláště v této oblasti velice
rádi přivítali nejen dotazy, ale i zkušenosti s různými poskytovateli a také
- JAKÉ SLUŽBY VE MĚSTĚ CHYBÍ . Proto se po dohodě s vedením radnice
uskuteční i mailová anketa u všech odběratelů „novinek“ na internetových stránkách města.
uzávěrka dotazů a názorů je 25. prosince 2009
kontakt - asistentka starosty - viz tiráž
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Téma měsíce na leden 2010

A což teprve kladný vliv na děti a mládež z nedaleké základní školy! Provozovatel jistě dbá zákazu hraní nezletilých, ale děti mohou pozorovat své starší
kamarády a těšit se na dovršení plnoletosti. Vždyť i zakladatel Sokola Tyrš, v
své době znám pokrokovými ideály, by v dnešní době jásal, že nejen tužení
svalů v místní sokolovně, ale i bystření ducha u hracích automatů přispívá k
zdárnému vývoji mladé generace. Pokrok spěje mílovými kroky kupředu a
proto nelze očekávat, že se mládež bude ve volném čase zabývat jen čutáním
do balonu, když může své kapesné, případně rodičovské úspory utrácet v automatech.
Svůj dopis končím neskromným přáním, zda by mohl být otištěn v Modřickém
Zpravodaji, jistě by se k němu připojili mnozí občané.
Ještě jednou srdečné díky, s pozdravem ,,Hazardu zdar!“
J. Šmídová

(redakčně připravil ČeV)

Vážená paní Šmídová,
Rejstřík témat, diskutovaných ve Zpravodaji
(vybrané příspěvky, postupně je doplňován)
Bytový dům pro seniory
Cyklostezka
Dětská hřiště
Doprava
Internet - telefon - televize
Koupaliště
Multifunkční sportovní hala
Nová prodejna potravin v býv. Frutě
Územní plán města
Veřejná doprava
Zpravodaj

136

ukončení účasti města 4/2008, nový pasivní dům 3/2009,
5/2008,6, 9/2009, téma 10/2009
7-8/2008, 7-8,9/2009,
celkově 2,4,9/2009, značení 4,12/2008,
12/2009, téma 1/2010
10/2007, 6/2008, 9,10/2009, téma 11/2009
4,11/2009, téma 12/2009
2, 6/2009,
zeleň a relaxační plochy 7-8,téma 9/2009,
ceny 5, 6/2009,
pravidla 3/2007, inzerce 1/2009, téma měsíce 7-8/2009

Zpravodaj 12/2009

musím uznat, že Váš příspěvek přesně i vtipně popisuje situaci a jako občan se k němu
mohu jen připojit. Taky se mi vůbec nelíbí herny, ani zmiňované znehodnocení tradiční
fasády budovy na Benešově ulici. Z pozice starosty to ale už tak veselé není. Díky skutečnosti, že tvorba a kvalita zákonů v našem státě je jaká je, tak z ní vyplývají též možnosti
vedení města pro regulaci herních činností.
a) Objekt, ve kterém sídlí herna je v soukromém vlastnictví a pokud není nějakým významným způsobem narušován klid a pořádek, tak město nemá ze zákona žádné pravomoce omezovat způsob jeho využívání, ani podnikatelské aktivity v něm provozované.
b) Provozovna herny splňuje odstupové vzdálenosti od objektů, v jejichž blízkosti nesmí
být - tj. v tomto případě 100 m od vchodu do školy.
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Ing. Josef Šiška, starosta města

Dětské hřiště
Ve zpravodaji 11/2009 jsem se dočetla o schválení doplnění inventáře na dětská
hřiště v celkové hodnotě 480.159,- Kč. Mě, stejně, jako jistě další rodiče malých
dětí tento záměr města velmi potěšil a s malým synem jsme se zájmem sledovali,
jak se hřiště ve vnitrobloku ulice Husova rozrůstá o další zajímavé atrakce.
Jelikož je hřiště v podstatě u našeho domu, navštěvujeme jej často a mám možnost sledovat, co se na hřišti odehrává. A upřímně řečeno, už mi došla trpělivost.
Je velmi únavné chodit na hřiště s mokrým hadrem a otírat hlenovité „flusance“ z klouzačky, odklepaný tabákový popel a bahno z bot na lavičkách. Není
výjimkou rozbité sklo z lahví v okolí laviček a samozřejmě dostatek nedopalků
zahrabaných v písku a štěrku. Vrcholem bylo večerní močení dvou mladíků do
pískoviště. Na slovní upozornění teenageři buď nereagují, nebo odejdou s tím, že
se časem opět vrátí.
Stále mezi některými lidmi platí, že „z cizího krev neteče“ a asi jim nedochází, že
investice je z našich daní, nebo přesněji z daní rodičů těchto jednotlivců. Jedná
se především o mládež cca kolem 13-15let, která v zámci „zabití“ času pomalu, ale
jistě rozebírá inventář hřiště, či ho jinak devastuje.
Pro ukázku přikládám fota. Doplňuji, že šroubovací kuličky, sloužící jako madlo k
zabezpečení branky byly odcizeny cca týden po dokončení prací na hřišti. Pokud
si tito výrostci neuvědomují důsledky svých činů, přikládám názornou ukázku
rozseklého čela mého syna. Ten manipuloval s brankou na které zbyly pouze
ostré závity šroubů.
Hřiště Na Rybníčku má prolomený posuvný kryt pískoviště. Vzhledem k síle
materiálu krytu se musel dotyčný hodně vynasnažit, aby se kryt prolomil.
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c) Město sice může omezit hrací automaty - ve Zpravodaji 9/2009 jsem komentoval případ
provozovny na Komenského ulici a Rada města připravuje regulační vyhlášku, ale praktický
efekt takových kroků se pokusím osvětlit dále.
Jak bylo už vícekrát rozebíráno v celostátním tisku - současná legislativa rozlišuje dva druhy přístrojů v hernách - výherní hrací přístroje a video-terminály. Provoz hracích přístrojů
povoluje či omezuje obec a přibližně polovina jejich tržeb jde do obecní pokladny, což v
Modřicích dělá necelý 1 milion Kč/rok. Na schvalování provozu video-terminálů nemá obec
žádný vliv, protože je povoluje ministerstvo financí a také žádný podíl z tržeb, získaných
při jejich provozování se obci neodvádí. Z takto nastavených podmínek vyplývá, že pokud
obec tvrdě zakáže provoz hracích automatů, tak nic nebrání provozovateli herny přejít na
video-terminály - a hrát se bude klidně dál s tím rozdílem, že obec do pokladny nedostane nic.
Nevymlouvám se, ale snažím se Vám i všem čtenářům na tomto příkladu ukázat, že funkce
starosty při hájení zájmů občanů v mnoha případech představuje i „velké starosti“. Kritika
popisovaného stavu ze strany měst a obcí je poměrně silná, takže doufejme, že v dohledné
době přiměje i naše zákonodárce k rozumnější právní úpravě.

Domnívám se, že za 10-15let to budou právě tito jedinci, kteří budou kritizovat
město, že si jejich děti musí hrát na nebezpečném, zdevastovaném hřišti a přisuzovat onen stav hřiště přírodním vlivům. Samotnou by mě zajímalo, který přírodní jev dokáže odšroubovat ochranný kryt závitu....
Nejsem tak naivní, abych předpokládala, že by se chování teenagerů ze dne na
den změnilo a v jejich hlavách se rozsvítilo. V provozním řádu je uveden zákaz
vodění psů a koček do prostoru hřiště, jsem si však jista, že tito tvorové by udělali
méně škody a znečištění. Uvítala bych proto doplnění provozních podmínek o
zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů v prostorách hřiště a udržování
pořádku v rámci možností. Dodržování provozního řádu by mělo být častěji,
především ve večerních a nočních hodinách kontrolováno městskou policií.
Odpovídajícím postihem by bylo natření laviček, vysbírání nedopalků a odstranění sprejových nápisů, nebo úhrada výměny poškozených částí inventáře hřiště. Příště si to jistě rozmyslí.
Předem děkuji
Markéta Tůmová

Komentář k příspěvku „Dětská hřiště“ od paní Tůmové
Provozní řády na dětských hřištích na Rybníčku i na Husové jsme doplnili podle doporučení paní Tůmové.
A jak bojovat proti vandalství? Myslím si, že jakákoliv kontrola a represe je marná pokud
sami rodiče nemají zájem o to, co jejich děti dělají, s kým se stýkají, jaké mají kamarády a
jak tráví svůj volný čas a pokud je sami nevedou k pořádku, neučí je správnému chování.
Městská policie kontroly provádí, ale je důležité, aby se o devastaci dozvěděli včas, proto pokud jste svědky nevhodného chování, volejte na telefonní číslo mobilního telefonu
602555193. Pokud je číslo nedostupné nemají strážníci službu. Může se ale stát, že budou
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Inzerce

1

Inzerce

řešit něco jinde a nemusí přijet okamžitě. Od prosince budou ve službě další dva strážníci a
služby budou lépe pokryté.
Na informační tabuli je také telefonní číslo, kam volat při zjištění závady na vybavení hřiště –
537 001 015, 602 563 454, 606 764 544.
Jednou z možností je zřídit kamerový sytém a k tomu nutně i dostatečné osvětlení hlídaných
ploch. Pokud má být monitorovací systém účinný, souvisí s tím nemalé finanční náklady i
potřeba dalšího personálního doplnění pracovníků městského úřadu.
Další možností je nabídnout teenagerům prostor s náležitým vybavením (hodně bytelným
a takzvaně antivandalovým). V současné době hledáme vhodný prostor, kde by takovéto
zařízení mohlo být umístěno tak, aby docházková vzdálenost byla přiměřená a aby byla také
možná přiměřená kontrola, i když si nejsem zcela jista, zda jsme tím schopni úplně vandalství
odstranit.
Buďme všímaví a nedávejme vandalům prostor pro jejich řádění!
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Vyjádření Městské policie k příspěvku „Dětská hřiště“ od paní Tůmové
Městská policie monitoruje pohyb na všech dětských hřištích a hracích plochách. Je pravdou,
že mládež cca kolem 13 – 15 let, která se v rámci „zabití času“ potuluje nejen v okolí těchto
hřišť, ale po celém městě. Jejich chování se vyznačuje značnou dávkou agresivity, nevyjímaje
dívky. Většinou dobře znají svoje práva, ale povinnosti se z jejich paměti jaksi vytratily. Městská policie v nočních hodinách neustále opravuje např. poničené dopravní značení, popelnice
ve vozovce či převrácené kontejnery. Když strážník Městské policie kontroluje dětská hřiště,
všichni jsou vzorní.
Proto se obracíme na občany, aby nebyli lhostejní k projevům vandalismu v jejich okolí. Netrváme na tom, aby občan udával svoje jméno. Naprosto stačí udat ulici a předmět stížnosti.
Strážník je povinen učinit příslušná opatření. Výchova těchto mladistvých přísluší rodině. Negativní chování na našich ulicích můžeme (za vaší pomoci) alespoň do určité míry eliminovat
Děkujeme za spolupráci.
Tel.: 537001030, 602555193 - mobilní telefon upřednostňujeme
Radomil Schoř
pověřený strážník Městské policie Modřice
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DARUJEME ŠTĚNÁTKA

pejsky do dobrých rukou.

Tel. 606 764 544
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Györ – Maďarsko 2009/2010

19.12.(so)2009
9.1.(so), 23.1.(so), 6.2.(so), 20.2.(so), 6.3.(so)2010
Cena: doprava a vstupné 550,- Kč dospělá osoba/500,- Kč dítě do 14 let
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody//Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo
Odjezd z Györu v 16.00 hod..

KUDYKAM

muzikál

16.1.2010 (sobota) Státní opera Praha
Cena: doprava a vstupné 1.150,-Kč (I.kategorie)/1.050,- Kč (II.kategorie)
Odjezd: Modřice 8.30 hod., nám. Svobody//Brno 9:00 hod., Janáčkovo divadlo
Začátek představení ve 14.00 hod..

CARMEN

muzikál

19.3.2010 (pátek) Hudební divadlo Karlín Praha
Cena: doprava a vstupné 1.150,-Kč
Odjezd: Modřice 13.30 hod., nám. Svobody//Brno 14.00 hod., Janáčkovo divadlo
Začátek představení v 19.00 hod..

Tel. 547 216 850
Oznamuje, že jsme pro Vás rozšířili prodejní plochu naší lékárny a
tím i sortiment a naše služby pro Vás.
Najdete u nás:

 Veškeré léky na předpis - speciality objednáme
většinou již do 24 hod.
 Široký sortiment bylinných čajových směsí, sirupů,
tinktur a mastí, léčivé včelí produkty
 Kojeneckou a dětskou výživu a kosmetiku
 Léčebnou kosmetiku
 Zdravotnické pomůcky a obuv
Nabízíme:

Zahradnická prodejní výstava

 Lékárenské poradenství zdarma
 Různé výhody: zákaznické karty, akce, slevové
kupony, atd.

27.3.2010 (sobota) Drážďany
Cena: doprava a průvodce 650,- Kč /cena nezahrnuje vstup na výstavu 10 €/
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody//Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo
Předpokládaný návrat cca ve 22.00 hod..

Upřímně Vás zveme k návštěvě a věříme, že se k nám budete rádi
vracet.

ORCHIDS-WORLD 2010

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

V době otevírací doby lékárny otevřen vchod od lékárny k bytovkám.

Tento celý leták (do 15. 1. 2010) zároveň slouží jako

Kupón na slevu 30 Kč na 1Rp.
www.mesto-modrice.cz
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Dobrovského 339, 664 42 Modřice

Prodej máslového
vánočního pečiva

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

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

Víte, že již šestým rokem
funguje v Modřicích
Brněnská 442
Modřice 664 42

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

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

Nabízíme:

Cena: 230,- Kč / kg

PC, notebooky, veškeré
komponenty a příslušenství k
výpočetní technice
• Tiskárny, kopírky a spotřební1
materiál
• Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
• Síťová řešení, návrhy, realizace,
547 243
592
certifikace
•

pozastaven výkup loupaných ořechů
www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.:

MONA STUDIO s.r.o.
Zahájila provoz solária na ul. Havlíčkova 751
Provozní doba
po – pá od 10:00 hodin - 19:00 hodin

•
•
•
•
•
•
•
•

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

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Prodám byt
v Modřicích
OV 3 + 1 cihlový s balkonem

Objednávky na tel. 603 842 689

PSÍ SALON TINA?
I pro Vašeho domácího mazlíčka
nabízíme stříhání, trimování, koupání a ostatní služby dle standardu
nebo Vašeho přání.

Inzerce

Inzerce

Cukrářství ČERMÁK

4IT.cz
Brněnská 442
Modřice 664 42

Vlídné zacházení, příjemné prostředí a rozumné ceny.
Objednávky na tel. 604 821 228. Na
Vaši návštěvu se těší
Lenka Hebnarová
Brněnská 662, Modřice

Nabízím vedení účetnictví, DE, zpracování
mezd, daňových
přiznání,
komunikaci s úřady
externě na ŽL nebo
na zkrácený úvazek
ve Vaší firmě.
Kontakt: Alena Maršálková,
telefon: 604 44 34 17

Telefon: 728 329 215
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4IT.cz
Brněnská 442
Modřice 664 42
Inzerce

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

Hledám
garáž

Brněnská 442
Modřice 664 42

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

do OV v Modřicích

Nabízíme:
•
•
•
•

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

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

•
•
•
•
•
•
•
•

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

tel.: 603 254 455

18:00

14. 12. po
>>>
15. 12. út

www.mesto-modrice.cz

16. 12. st
24. 12. čt

Knihovna
15. 1. pá
17:00
17:00
15 – 18
>>>

14. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice
- zasedací sál na radnici – nám. Svobody
Vánoční výstava výtvarného oboru ZUŠ Modřice
- v otevírací době Městské knihovny
Koncert žáků a učitelů ZUŠ Modřice – Vánoční pohlazení
Vánoční besídka ZŠ Modřice – budova na ul. Benešova
Vánoční výstavka keramiky – ZŠ na ulici Komenského
Vánoční pořad bohoslužeb v kostele do 6. ledna
>>>

2010
9. 1. so
11. 1. po
15. 1. pá
15. 1. pá
22. 1. pá
27. 1. st

17:00
>>>
19:30
13 – 19
13 – 17
19:00

Povánoční benefiční koncert v kostele sv. Gotharda
Den otevřených dveří na 1. stupni ZŠ, 8 – 10, 14 – 16 hod
3. farní ples v hotelu Gregor
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – v budově na ul Komenského
Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ – náhradní termín
43. komorní koncert na radnici – Saxofonové trio ZUŠ

Zpravodaj 12/2009
Zpravodaj 12/2009
Zpravodaj 12/2009
Zpravodaj 12/2009
Zpravodaj 12/2009
mim.voda.cz/koncerty.htm

6. 3. so
31. 3. st
8.-9. 5.
22. 5. so
26. 5. st
19. 6.
6.-8. 8.
25.-26. 9.
29. 9. st
24. 11. st
8. 12. st

Běh městem – Modřický pohár
44. komorní koncert na radnici – J. Mazourová a M. Šilar
Májové hody
Cyklistická časovka jednotlivců – Modřická 21
45. komorní koncert na radnici – Modřický sbor a hosté
Šermířský den
Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků
Svatováclavské hody
46. komorní koncert na radnici – barokní a renes. Hudba
47. komorní koncert na radnici – účinkující v jednání
48. komorní koncert na radnici – Modřický sbor a hosté

bbp.webzdarma.cz
mim.voda.cz/koncerty.htm

2010

po

út

>>>
17:00
18:00
18:30
19:30
9:30
>>>
15:00
19:00

st
čt
pá

ne

>>>
18:30
>>>
17:00
18:30
19:30
9:30

Opakovaně týdně
Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“
TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici
TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici
Cvičení Fit & Overball v baletním sálku ZUŠ
Cvičení Chi-toning v baletním sálku ZUŠ
Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem
- klubovna nad knihovnou na radnici
Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny
Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška
- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“
Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda
Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny
Cvičení Fit & Overball v baletním sálku ZUŠ
Cvičení Chi-toning v baletním sálku ZUŠ
Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

Zpravodaj 12/2009
Zpravodaj 11/2009
Zpravodaj 11/2009
Zpravodaj 11/2009
Zpravodaj 12/2009

Modřický kalendář

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

14. 12. po

mim.voda.cz/modrice.htm#sport
mim.voda.cz/koncerty.htm

mim.voda.cz/koncerty.htm
mim.voda.cz/koncerty.htm
mim.voda.cz/koncerty.htm

www.volny.cz/mkmodrice
Zpravodaj 10/2009
Zpravodaj 10/2009
Zpravodaj 9/2009
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz
Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
mim.voda.cz/sbor.htm
www.volny.cz/mkmodrice
www.biskupstvi.cz/petrov
www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
Zpravodaj 9/2009
Zpravodaj 9/2009
www.biskupstvi.cz/petrov

Ověřovací vydání – redakce nezodpovídá za případné nepřesnosti nebo změny v termínech – ČeV
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