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Hlavní stárek Svatováclavských hodů se svojí stárkou
foto: M. Hájek
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Vážení spoluobčané

Dostává se Vám do rukou nové číslo Zpravodaje města Modřice, které přináší, po 
zasedání zastupitelstva města Modřice, pravidelnou čtvrtletní zprávu starosty o pra-
covní náplni a činnosti zaměstnanců MěÚ a RMM. V uplynulém období byly aktivity 
úřadu ovlivněny zejména probíhajícími letními prázdninami a tím čerpání dovole-
ných v tomto období. Nicméně i přes tuto skutečnost bylo provedeno mnoho užiteč-
né práce a proběhla řada důležitých jednání. 

Nejvýznamnější záležitostí pro budoucí rozvoj města Modřice je projednání a vydání 
ZÚR JMK. Ve sdružení s dalšími obcemi dotčenými navrhovanou silniční sítí kolem 
Brna jsme prostřednictvím právní kanceláře podali proti vydaným ZÚR JMK žalobu, 
kterou projednal NSS 19. - 21. 6. 2012 s výsledkem celkového zrušení platnosti ZÚR 
JMK z důvodu neposouzení kumulativních a synergických vlivů v rámci zpracování 
a to bez možnosti odvolání. Po rozhodnutí NSS začal JMK vytvářet okamžitě nový do-
kument. Svolal jednání na 20. 7. 2012 jako seminář o rozvojových záměrech obcí JMK 
a na něm požadoval sdělení požadavků obcí k zapracování do ZÚR. Ve své podstatě 
ale zadání, které jsme 7. 9. 2012 písemně připomínkovali, zůstalo proti původnímu 
dokumentu stejné. S obcemi, se kterými jsme spolupracovali při žalobě, spolupra-
cujeme při připomínkování a projednávání nového dokumentu ZÚR JMK i nadále.  

Druhým neméně důležitým jednáním byla schůzka 25. 6. 2012 se starostkou Sokolské 
župy Jana Máchala pí. Ryšavou ohledně projednání převodu majetku Sokola Mod-
řice na město Modřice. Tak jak byl projednán na červnovém zasedání ZMM ústní 
postoj zástupců sokolů ze župy k převodu majetku místní jednoty na město rozděle-
ním převodu na budovy s pozemky pod nimi a na volné nezastavěné pozemky, se 
v tomto duchu též neslo jednání na župě. Bylo prezentováno, že nastavený převod 
celého majetku Sokola Modřice bude pravděpodobně nebo spíše určitě ústředním 
vedením České obce Sokolské zamítnuto a máme žádat o vše bez nezastavěných 
pozemků, neboť Sokolská župa Jana Máchala na doporučení celorepublikového ve-
dení nedoporučí takto nastavený převod k odsouhlasení. Žádost na převod majetku 
byla zaslána bez požadovaných úprav dle rozhodnutí zastupitelstva a doposud jsme 
neobdrželi žádnou odpověď. Současně je vedení města připraveno vyvolat jednání s 
nejvyššími orgány České obce Sokolské v Praze. 

Období letních prázdnin je současně vrcholem stavební sezóny. Z akcí, které nefi nan-
cuje přímo město Modřice byla zahájena výstavba protihlukové stěny silnice R 52 
úsek sever, kterou fi nancuje ŘSD ČR a 26. 6. 2012 byl do předčasného užívání uveden 
nový most přes železnici na ulici Benešově, který realizovala SÚS JmK. Z investič-
ních akcí, které zajišťuje přímo město Modřice bych zmínil dokončenou a 21. 8. 2012 

zkolaudovanou nástavbu MŠ provedenou z mobilních kontejnerů. Tímto se provizor-
ně zřízená třída MŠ v budově ZŠ na Komenského ulici přesune do společného areálu 
MŠ na ulici Zahradní. Současně k této výstavbě jsme konečně po 8-leté snaze obdrželi 
smlouvu o bezúplatném převodu pozemků před budovou MŠ od ČR – úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, které budou využity na vybudování nové 
moderní zahrady pro MŠ. Dále ve sledovaném období byla dokončena výstavba 4 
přechodů pro chodce, z nichž 3 jsou na ulici Masarykově a jeden na ulici Benešově 
před základní školou. Současně 16. 7. 2012 byla předáním staveniště zahájena nej-
významnější akce tohoto volebního období výstavba PBDS, o které máte podrobné 
informace na jiném místě tohoto čísla zpravodaje.

Další drobné akce se připravují projekčně. V rozpracovanosti jsou zastávky v lokali-
tě Bobrava pro budoucí zavedení hromadné autobusové dopravy, vypracovávají se 
variantní řešení případné kruhové křižovatky silnice II/152 – ul. Havlíčkova – ul. U 
Vlečky, které si po předložení námi navrhovaného řešení vyžádal JMK a v neposled-
ní řadě projednání PD pro stavební povolení rekonstrukce muzea. 

Období letních prázdnin svým rámcem přímo vybízí ke konání různých kulturních a 
sportovních akcí. Již tradičně dne 23. 6. 2012 proběhl Šermířský den, který sice měl o 
něco menší návštěvnost, proti loňskému roku, ale svým programem opět nezklamal. 
Druhou významnou kulturní akcí byl Country večer ČASomíra konaný dne 11.8.2012, 
jehož organizací se již tradičně na výbornou zhostili naši dobrovolní hasiči. V ter-
mínu 3. – 5. 8. 2012 se v Modřicích uskutečnil již 12. ročník mezinárodního turnaje v 
kopané mladších žáků O pohár starosty města Modřice za účasti 20 týmů. Poprvé se 
z vítězství radovalo mužstvo téměř domácí FC Zbrojovky Brno. 

V rámci vlastního chodu úřadu a informovanosti občanů došlo k defi nitivnímu vytvo-
ření nových webových stránek města, které se bude nutné postupně naplnit novými 
informacemi o dění ve městě. Dne 10. 8. 2012 proběhlo výběrové řízení na novou ma-
trikářku města Modřice. Přijetí nové matrikářky bylo nezbytně nutné, neboť dosavad-
ní pí. Sobotková již dosáhla důchodového věku a do svého defi nitivního odchodu 
musí novou zaměstnankyni v tak důležité funkci plně zaučit. Jako nejlepší uchazečka 
byla vybrána slečna Kateřina Zbořilová s nástupem 1. 11. 2012, která již v minulých 
letech na městském úřadě prováděla svoji školní praxi. 

Po vybudování místnosti recepce jsme na měsíc srpen v rámci brigády otestovali 
funkčnost této pozice a velice se osvědčila. Z tohoto důvodu bylo vytvořeno pevné 
pracovní místo úředníka pro styk s veřejností, který nastoupil 1. 9.2012 na základě ma-
lého výběrového řízení. Na post byla přijata paní Lenka Ventrubová. Činnost úřední-
ka pro styk s veřejností spočívá v zajištění základních úkonů pro občany, aniž by tito 
museli pracně po budově úřadu hledat kompetentní osobu k vyřešení požadavků.

Výčtem personálních změn a rozšíření služeb pro občany uzavírám svoji zprávu o 
činnosti MěÚ a RMM za uplynulé období letních prázdnin s konstatováním, že zahá-
jením výstavby PBDS započalo nelehké 1,5-leté období tvrdé práce.

Ing. Josef Šiška

ZPRÁVA STAROSTY
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USNESENÍ RMM č. 23/2012

Zpravodaj 10/2012

Z usnesení RMM č. 23/2012
Komentář k vybraným bodům ze 
schůze RMM konané dne 10.9.2012
 
Přechody pro chodce 
RMM schválila úhradu faktury 
č.1171200105 ve výši 1.285.789,-Kč včet-
ně DPH fi rmě M-Silnice, a.s. za realizaci 
přechodů pro chodce v Modřicích  
RMM schválila úhradu faktury 
č.1171200106 ve výši 19.667,-Kč včetně 
DPH fi rmě M-Silnice, a.s. za realizaci 
přechodů pro chodce v Modřicích    
RMM schválila odpočet ve výši 21.408,-
Kč včetně DPH za neprovedené do-
pravní značení v rámci přechodů pro 
chodce v Modřicích realizované fi rmou 
M-Silnice, a.s.
RMM schválila pokutu ve výši 7.000,-Kč 
za nedodržení termínu opravy funkč-
nosti osvětlení přechodů pro chodce 
v Modřicích realizovaných fi rmou 
M-Silnice, a.s.   
Všechny body jednají o vyúčtování 
a proplacení faktur za provedení 4 
nových přechodů pro chodce v Mod-
řicích 

Výpůjčka pozemků 
RMM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o výpůjčce č. 1/2012/23 s Pozemkovým 
fondem na výpůjčku pozemků mezi by-
tovkami, ulice Sadova, Komenského a 
Poděbradova za účelem zajištění jejich 
údržby (sečení)

Smlouvy o věcných břemenech 
RMM schválila smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení práva odpovídajícího 
věcnému břemenu za úplatu s fi rmou 
E.ON Distribuce na vedení sítě NN po 
nám. Svobody
RMM schválila smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu za 
úplatu 65.400,- Kč vč. DPH s fi rmou 
E.ON Distribuce na vedení sítě NN v ul. 
Brněnská

Lávka a chodník do Olympie 
RMM schválila smlouvu o realizaci 
překládky kabelového vedení společ-
nosti Telefonica O2 Czech Republik pro 
možnost budoucí výstavby lávky pro 
pěší přes náhon na nám. Svobody
RMM schválila smlouvu o právu 
provést přeložku přípojky plynu k RD 
pana Novotného a p. Pačesové pro 
možnost budoucí výstavby lávky pro 
pěší přes náhon na nám. Svobody 

Nájem pozemků 
RMM schválila smlouvu o pronájmu 
pozemků p.č. 1988/7, 1988/43, 2134/2, 
460/188 a 2123/1 fi rmě AGRO  Brno 
Tuřany k zemědělským účelům 
  
Sponzorské dary
RMM schválila smlouvy pro poskytnutí 
peněžních darů a zajištění reklamy na 
zajištění akce Svatováclavské hody 2012 
se společností SIKA CZ, s.r.o. 5.000,- Kč 
vč. DPH a se společností V.I.G. ND, uza-
vřený investiční fond, a.s. 7.000,- Kč

Dotace 
RMM schválila poskytnutí dotace ve 
výši 3.000,- Kč sdružení Babybox pro 
odložené děti – SATIM na zřízení Baby-
boxu v Nemocnici Milosrdných bratří 

Křižovatka II/152 – Havlíčkova 
RMM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo „DUR křižovatky silnice II/152 
a ulic Havlíčkova a U Vlečky“ mezi 
městem Modřice (objednatel) a fi rmou 
Ateliér DPK, s.r.o. (zhotovitel) na pro-
vedení dopravního průzkumu, kapa-
citního posouzení a variantního řešení 
křižovatky za cenu 19.000,-Kč bez DPH 
vyžádané ze strany JMK   

Veřejná služba
RMM schválila smlouvu o organizaci 
a výkonu veřejné služby mezi městem 
Modřice a Úřadem Práce ČR – krajská 
pobočka v Brně

Převod vozovky a IS 
RMM vzala na vědomí nabídku fi rmy 
Moravostav Brno a.s. na předání komu-
nikace a IS na ulici Tyršovaz majetku 
fi rmy do majetku města a uložila majet-
kovému odboru přípravu podkladů k 
transakci 

Převod majetku JMK 
RMM souhlasila s převodem movitého 
i nemovitého majetku týkajícího se 
přestupních terminálů IDS JMK z JMK 
na město s podmínkou budoucího 
fi nančního vypořádání JMK s majiteli 
dotčených pozemků 

Souhlas s užíváním 
RMM souhlasí s užíváním učeben v 
budovách ZUŠ na ul. Benešova 271 a 

268 v Modřicích pro pořádání kurzů 
uměleckého vzdělávání organizované 
SRPŠ při ZUŠ Ořechov ve školním roce 
2012/2013 

Zapůjčení zasedací místnosti MěÚ 
RMM schválila zapůjčení nebytového 
prostoru velké zasedací místnosti pro 
taneční kurzy pro dospělé vždy v 
neděli od 18:00 do 19:30 hodin za ná-
jemné ve výši 50,-Kč/hod skupině DSP 
Kometa Brno  

Zastávky Bobrava 
RMM schválila předložené návrhy na 
řešení vybudování 2 ks zastávek hro-
madné dopravy v lokalitě Bobrava 

Nové ZÚR 
RMM projednala požadavky města na 
zapracování do nově připravovaného 
dokumentu ZÚR JMK 

Sazebník věcných břemen 
RMM schválila aktualizaci sazebníku. 
Sazebník je zveřejněn na jiném místě 
tohoto zpravodaje 

Příspěvek města na mzdy pedagogic-
kých pracovníků 
RMM vzala na vědomí žádost ZŠ Mod-
řice o dokrytí mzdových a sociálních 
nákladů pedagogických pracovníků 
ve výši 82.000,-Kč a doporučuje ZMM 
zařazení prostředků do rozpočtu města 
roku 2012.
Příspěvek je určen na pokrytí mezd 
učitelů 1. třídy školního roku 2012/2013 

Fakturace nástavby kontejnerové MŠ 
RMM vzala na vědomí fakturaci prací 
ve výši 2.405.587,- K4 a fakturaci více-
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prací ve výši 370.449,- Kč na výstavbě 
nástavby kontejnerové MŠ 

Křižovatka silnice II/152 – ul. Havlíč-
kova 
RMM schválila nabídku fi rmy Atelier 
DPK, s.r.o. ve výši 19.000,-Kč bez DPH 
na vyhotovení dopravního průzkumu 
vč. vyhodnocení, posouzení kapacity 
a studie řešitelnosti křižovatky silnice 
II/152 - ul. Havlíčkova a U Vlečky vyžá-
dané JMK 

Finanční příspěvek SRPŠ 
RMM schválila fi nanční příspěvek SRPŠ 
při ZŠ Modřice ve výši 1.200,-Kč na 
nákup Mikulášských balíčků pro žáky 
1. Stupně
RMM pověřila starostu města a ekono-
mický odbor prověřením a případným 
zařazením fi nančního příspěvku SRPŠ 
při ZŠ Modřice ve výši 12.500,-Kč do 
rozpočtu města na rok 2013 na nákup 
2 ks fotbalových minibranek do areálu 
ZŠ Komenského 

z 9. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 10. září 2012 v 18 hodin v zaseda-
cí síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné 
(v počtu 14, jmenovitě viz prezenční 
listina, řádně se omluvil Doc. RNDr. Petr 
Sládek, CSc.)

Usnesení 9.Ú/2012: ZMM schvaluje 
zapisovatelkou 9. řádného veřejného 
zasedání ZMM Bc. Kateřinu Brabco-
vou 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 9. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
Marii Havlátovou a Mgr. Radku 
Matějkovou       

ZMM schvaluje program 9. řádného 
veřejného zasedání ZMM beze změn 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 9.1/2012: ZMM bere na vědomí 

zprávu starosty města Modřice o 
činnosti Městského úřadu Modřice 
a Rady města Modřice za období od 
11.06.2012 do 10.09.2012

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 9.2.1/2012: ZMM bere na vědo-

mí zprávu starosty města o plnění 
úkolů uložených na předchozích 
zasedání ZMM 

Hlasování: pro 10, proti 2 (Procházka, Bernátová), 

zdrželi se 2 (Matějková, Kratochvíl)

Usnesení 9.2.2/2012: ZMM bere na vědo-
mí Směrnici o oceňování majetku ur-
čeného k prodeji reálnou hodnotou 
a úpravu Směrnice o inventarizaci 
majetku města Modřice - přílohu č. 1 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 9.2.3/2012: ZMM schvaluje spl-
nění opatření k odstranění nedostat-
ků uvedených ve zprávě nezávislé-
ho auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Modřice za rok 
2011

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 9.3.1/2012: ZMM schvaluje 

Smlouvu o bezúplatném převodu ne-
movitostí č. BP – 12/21 mezi městem 
Modřice (nabyvatel) a ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (poskytovatel) na pře-
vod pozemků p.č. 814/3, 814/7, 814/8 
a 822/9 dle geometrického plánu č. 
1893-73/2008  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: Jedná se o pozemky mezi BD Sadova 

573 a Mateřskou školou, které budou využity 

zejména k vybudování zahrady pro mateřskou 

školu Modřice. Smlouva je Úřadem pro zastupová-

ní státu ve věcech majetkových předložena městu 

po 8 letém úsilí tyto pozemky k citovaným účelům 

bezplatně získat.

Usnesení 9.3.2.1/2012: ZMM schvaluje 
Kupní smlouvu mezi městem Modři-
ce (kupující) a společností COP COR, 
s.r.o. (prodávající) o koupi pozemků 
p.č. 962, 963/2, 964/2, 2031/2, 2031/14 
vč. nemovitostí vybudovaných na 
těchto pozemcích  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: Jedná se o část areálu bývalého Saro-

mexu (Zoomarket) na ulici Hybešova

Usnesení 9.3.2.2/2012: ZMM schvaluje 
Svěřeneckou smlouvu mezi měs-
tem Modřice (složitel), společností 
COP COR s.r.o. (příjemce) a JUDr. 

Rostislavem Kovářem (správce) 
o úschově a vydání fi nančních 
prostředků na koupi pozemků p.č. 
962, 963/2, 964/2, 2031/2, 2031/14 
vč. nemovitostí vybudovaných na 
těchto pozemcích 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: Jedná se o část areálu bývalého Saro-

mexu (Zoomarket) na ulici Hybešova

Usnesení 9.3.3/2012: ZMM schvaluje 
text Směnné smlouvy mezi městem 
Modřice a Ing. Irenou Sklenářovou 
na směnu nemovitostí RD Benešova 
247 (majetek města) a RD Benešova 
280 (majetek Ing. Sklenářové)  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 4 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2012
Usnesení 9.4.1/2012: ZMM bere na vědo-
mí zprávu o hospodaření města Modři-
ce v období 1-7/2012 
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 9.4.2/2012: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření platů č. 1/2012 
bez výhrad 

Hlasování: pro 10, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0

Komentář: Rozpočtové opatření platů spočívá ve 

zvýšení mzdových výdajů z důvodu nutnosti při-

jetí jedné účetní a budoucí nové matrikářky. Přijetí 

účetní je důsledkem nárůstu legislativy v oblasti 

účetnictví. Druhým důvodem rozpočtového opat-

ření platů je zvýšený počet členů komisí a výborů 

zejména Kulturně školské komise a Muzejního 

spolku, bez jejichž práce by tyto oblasti téměř 

nefungovaly.

Usnesení 9.4.3/2012: ZMM bere na vě-
domí rozpočtové opatření č. 3/2012 
provedené RMM 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

USNESENÍ ZMM č. 9/2012
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Usnesení 9.4.4/2012: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4/2012 ve výši 
příjmů po úpravě 71.169.100,- Kč a ve 
výši výdajů po úpravě 95.263.600,- 
Kč bez výhrad. Schodek rozpočtu 
města Modřice bude uhrazen z 
rozpočtové rezervy let minulých 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 4 (Bernátová, 

Matějková, Kratochvíl, Procházka)

 
Bod 5 – Nástin rozpočtu na rok 2013
Usnesení 9.5/2012: ZMM bere na vědomí 

nástin rozpočtu města Modřice pro 
rok 2013 a pověřuje starostu města 
a RMM dopracováním rozpočtu do 
konečného stavu k projednání v 
prosincovém zasedání ZMM

Hlasování: pro 10, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0  

Bod 6 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 9.6.1/2012: ZMM bere na vědo-

mí zápisy č. 016 a č. 017 ze zasedání 
FV  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 9.6.2/2012: ZMM bere na vědo-
mí zápis č. 6-8/2012 ze dne 29.6.2012, 
zápis č. 9/2012 ze dne 6.9.2012 ze 
zasedání KV a zápis z kontroly 
řešení stížností občanů konané dne 
20.6.2012 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 7 – Projednání žádostí o změnu 
ÚP NSÚ Modřice
Usnesení 9.7.1/2012: ZMM zamítá žádost 

o změnu ÚP NSÚ Modřice podanou 
fi rmou DARE – Eurookna s.r.o.  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0    

Usnesení 9.7.2/2012: ZMM zamítá žádost 
společnosti CTP Invest spol. s r.o. 
o připojení ke změně č. IX ÚP NSÚ 
Modřice a pořízení změny ÚP NSÚ 
Modřice na určení pozemků p.č. 
1523/57, 1523/28, 1594/1, 1594/2, 1600, 
1599, 1598, 1596 a 1595

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 9.7.3/2012: ZMM zamítá žádost 
společnosti CTP Invest spol. s r.o. 
o připojení změny určení pozem-
ků p.č. 1952/11, 1952/18, 1952/23, 
1952/28, 1952/27, 1952/17, 1952/16 
a 1952/15 ke změně č. IX ÚP NSÚ 
Modřice

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 8 – Obecně závazná vyhláška o 
zřízení Městské policie Modřice
Usnesení 9.8.1/2012: ZMM pověřuje sta-

rostu města jako osobu pověřenou 
vedením městské policie v souladu 
s §3 zákona výběrem pověřeného 
strážníka městské policie dle vyhlá-
šeného výběrového řízení    

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Komentář: Záměrem vedení města je zvýšení 

počtu městských strážníků z dnešních 5 na 8, z 

důvodu zajištění 24 hodinové služby Městské 

policie Modřice. 

Usnesení 9.8.2/2012: ZMM ukládá staros-
tovi města informovat o vybraném 
pověřeném strážníkovi na nejbližším 
zasedání ZMM

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

Komentář: Záměrem vedení města je zvýšení 

počtu městských strážníků z dnešních 5 na 8, z 

důvodu zajištění 24 hodinové služby Městské 

policie Modřice.

Usnesení 9.8.3/2012: ZMM stanovuje 
určenému strážníkovi tento rozsah 
pověření:

a. Rozpis směn strážníkům MP dle podmí-

nek určených starostou města a s ohle-

dem na počet strážníků a minimalizaci 

přesčasových hodin 

b. Určování čerpání dovolené strážníků MP 

c. Rozdělení přidělených úkolů mezi jednot-

livé strážníky MP 

d. Vedení příruční spisovny MP, včetně 

průkazné evidence dokumentů MP v 

souladu zejména se zákonem a zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě, ve znění pozdějších předpisů 

e. Vedení evidence o nákupu a přidělování 

stejnokrojů MP a ostatních pracovních 

pomůcek, které podléhají evidenci na 

osobní kartě pracovníka 

f. Kontrolou funkčnosti stanoveného sys-

tému chodu MP a navrhováním případ-

ných změn starostovi města 

g. Kontrolou plnění úkolů jednotlivými 

strážníky a návrhem případných opatření 

při nesplnění povinnosti strážníka MP 

plynoucí s právních a jiných předpisů 

h. Ostatními výše nespecifi kovanými úkoly v 

oblasti organizačně technického zabezpe-

čení MP   
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

Komentář: Záměrem vedení města je zvýšení 

počtu městských strážníků z dnešních 5 na 8, z 

důvodu zajištění 24 hodinové služby Městské 

policie Modřice.

Usnesení 9.8.4/2012: ZMM schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 
o zřízení Městské policie Modřice 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

Komentář: Záměrem vedení města je zvýšení 

počtu městských strážníků z dnešních 5 na 8, z 

důvodu zajištění 24 hodinové služby Městské 

policie Modřice.

Bod 9 – Schválení inventarizačních 
komisí
Usnesení 9.9/2012: ZMM schvaluje plán 

inventur majetku města Modřice ke 
dni 31.12.2012 včetně složení jednotli-
vých inventarizačních komisí

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

   
Bod 10 – Různé – diskuse
Usnesení 9.10.1/2012: ZMM schvaluje fi -

nanční příspěvek města Modřice do 
fondu fi nancování systému IDS JMK 
na rok 2013 ve výši 237.100,- Kč 

Hlasování: pro 13, proti 1 (Bernátová), zdržel se 0 

Usnesení 9.10.2/2012: ZMM bere na 
vědomí zprávu o průběhu výstav-
by „Pasivního bytového domu pro 
seniory“   

Hlasování: pro 12, proti, zdrželi se 2 (Bernátová, 

Procházka) 

Komentář: Zpráva o průběhu výstavby Pasivního 

bytového domu pro seniory je zveřejněna na 

jiném místě tohoto čísla Zpravodaje. 

Usnesení 9.10.3/2012: ZMM bere na 
vědomí informace o postupu prací 
na přípravě rekonstrukce křižovat-
ky silnice II/152 – ul. U Vlečky – ul. 
Havlíčkova

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

místostarostka města Ing. Hana Chybíková

starosta města Ing. Josef Šiška
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Městský úřad Modřice

Funkce Telefonní íslo Vnit ní 
klapka 

Mobilní íslo E-mail 

Starosta 
Ing. Josef Šiška 

537 001 012 12 602 559 055 josef.siska@mesto-modrice.cz 
 

Místostarostka uvoln ná  
Ing. Hana Chybíková 

537 001 013 13 724 767 000 hana.chybikova@mesto-modrice.cz 
 

Místostarosta neuvoln ný
Ivan Dole ek  

537 001 014 14 602 533 748 ivan.dolecek@mesto-modrice.cz 
  

Asistentka starosty 
Bc. Kate ina Brabcová 

537 001 011 11 602 728 350 katerina.brabcova@mesto-modrice.cz 
 

Vedoucí MO 
Kv toslava Höklová 

537 001 016 16 606 764 544 kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz 

Správa majetku 
Kate ina Habartová  

537 001 018  18 725 011 334 katerina.habartova@mesto-modrice.cz 

Matrika, evidence 
obyvatel 
Danuška Sobotková 

537 001 024 24 602 574 466 danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz 
 

Ú etní, p ihlašování 
k trvalému pobytu 
Jana Vránová 
 
Ú etní Marta Hu a ová  

537 001 023 
 
 
 
537 001 022 

23 
 
 
 
22 

721 229 949 
 
 
 

jana.vranova@mesto-modrice.cz 
 
 
 
marta.hunarova@mesto-modrice.cz  

Personální, Vedoucí 
odboru vnit ních v cí 
Bc. Andrea Ková ová 

537 001 021 21 728 529 745 andrea.kovarova@mesto-modrice.cz 
 

Vedoucí finan ního 
odboru  
Ing. Roman Mulí ek 

537 001 022 
 
 

22 606 711 065 
 
 
 

roman.mulicek@mesto-modrice.cz 
 

Pracovník vn jších             
vztah  
Lenka Ventrubová 
 
Vedoucí pracovní ety       
Ji í Šula 

537 001 017    
 
 
 
---                 ---

17 
 
 
 
               

 
 
 
 
773 826 705 

lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz 
 
 
 
jiri.sula@mesto-modrice.cz  

Elektronická podatelna    podatelna@mesto-modrice.cz  

Faxové íslo MÚ 537 001 020      

M stská policie m sta 
Mod ice 

537 001 030  602 555 193 mestska.policie@mesto-modrice.cz  

ICQ 383-226-158    

Knihovna                            

Miroslava Kubíková 

537 001 028      28  mkmodrice@volny.cz  

Základní kámen Pasivního bytového domu pro seniory

Dne 7. 9. 2012 byla ofi ciálně zahájena stavba pasivního bytového domu pro seniory 
poklepáním základního kamene, kterého se zúčastnili mimo jiné hejtman Jihomorav-
ské kraje Michal Hašek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, 
Státní fond životního prostředí zastupoval Tomáš Podivínský. Stavbě požehnal du-
chovní správce farnosti otec Robert Mayer. 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Hledáme zájemce o vedení kroniky

Hledáme zájemce o vedení kroniky města Modřice od začátku roku 2013. 

Odměna za vedení kroniky je ve výši 25.000,- Kč/rok. 

Zájemci se mohou obracet přímo na starostu města Modřice, tel. 602559055.

Ing. Josef Šiška, starosta města

foto: M. Hájek
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1Informace pro občanyi
Separovaný sběr textilu

Vážení občané,

fi rma E+B textil, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik 
let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, si Vás dovoluje 
oslovit.
Připravili jsme separovaný sběr textilu i ve Vašem městě. Pro Vaše pohodlí jsme 
se opět rozhodli zorganizovat sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří 
– tzv. „DOOR“.

Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky, která je v případě potřeby 
k vyzvednutí na MÚ Modřice (Vaše vlastní tašky již nebudou vráceny). Tašku 
naplněnou nepotřebným textilem můžete dne 22. 10. 2012 v době mezi 16.00 a 
17.00. hod. umístit před svůj dům. Po 17.00 hod. budou tašky sesbírány a použitý 
textil odvezen k dalšímu zpracování.

Separovaný sběr textilu

P R O Č ?
Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat.

Snažme se proto o maximální ekologické využití tohoto textilního odpadu.

Co můžete nosit?
• funkční oblečení – pomoc lidem tzv. třetího světa

• textilie z přírodních materiálů  - např. bavlna,pletenina

Recyklovat nelze:
• oděvy znečištěné a poškozené (např. od molů)

• matrace  • koberce

Akci zajišťuje E+B textil s.r.o. s vědomím a souhlasem Městského úřadu Modřice
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Informace o průběhu výstavby

„Pasivního bytového domu pro seniory Modřice“

Na základě usnesení č. 5.2.1/2011 schválilo ZMM vypsání výběrového řízení na doda-
vatele výstavby „Pasivního bytového domu pro seniory Modřice“. Výběrové řízení 
na dodavatele stavby pro město zajišťovala externí fi rma IKIS s.r.o., která na zasedání 
RMM v únoru 2011 předložila čistopis zadávacích podmínek, které RMM schválila. 
Podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby si vyzvedlo celkem 12 uchazečů. 
Nabídky nakonec předložilo pouze 6 uchazečů. Z těchto 6 uchazečů byli 4 uchazeči 
hodnotící komisí vyloučeni pro nesplnění zadávacích podmínek. Byly to fi rmy či 
sdružení fi rem: Metrostav a.s., ZIPP Brno s.r.o., Sdružení s názvem „Pasivní dům pro 
seniory Modřice“ s vedoucím fi rmou SKANSKA a.s. a Sdružení s názvem „Sdružení 
COOPTEL-ROSS“ s vedoucím fi rmou Cooptel, stavební a.s.

Do závěrečného hodnocení postoupily nabídky těchto uchazečů: 

1) Sdružení „Inter-stav – Komfort, pasivní DPS Modřice“ s vedoucím sdružení 
fi rmou Inter-stav, spol. s r.o. za cenu 63.996.962,44 Kč bez DPH

2) Firma Reko a.s. za cenu 69.921.504,40 Kč bez DPH

Na základě hodnotících kritérií doporučila hodnotící komise RMM jako nejvýhodněj-
ší nabídku Sdružení „Inter-stav – Komfort, pasivní DPS Modřice“. S tímto sdružením 
po naplnění nezbytných administrativních záležitostí byla dne 16.7.2012 podepsána 
smlouva o dílo a předáno staveniště. Stavba od tohoto termínu běží dle předložené-
ho harmonogramu prací a bude ukončena 31.7.2013.

RMM v měsíci červnu 2012 oslovila dle směrnice o zadávání veřejných zakázek malé-
ho rozsahu potencionální uchazeče na zajištění Technického dozoru investora (dále 
jen TDI) a uchazeče na zajištění Koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
Na post TDI předložili nabídky z 5 oslovených uchazečů nakonec 2 uchazeči, kdy 
jednoho z nich tvoří sdružení ze 2 původně oslovených uchazečů. Byly to fi rma 
DEA Energetická agentura s.r.o. společně s osloveným p. Liborem Kočířem a fi rma 
TRESTAV s.r.o. Firma TRESTAV ale neměla svoji nabídku kompletní a tak byla ze 
soutěže hodnotící komisí vyloučena. Její cena ovšem posloužila jako orientační pro 
porovnání jediné platné nabídky. TDI tedy pro město zajišťuje fi rma DEA Energetická 
agentura s.r.o. za cenu 464.600,- Kč bez DPH ve spolupráci s p. Kočířem.

Současně s výběrem TDI byli osloveni 3 uchazeči na zajištění funkce Koordinátora 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Byly to fi rmy IKIS s.r.o., BOZPO servis Ing. Plšek 
a Ing. Jaroslav Sochor. Z nabídek RMM vybrala jako nejvýhodnější nabídku fi rmy 
IKIS s.r.o. v ceně 90.000,- Kč bez DPH.

V současné době probíhá veřejné výběrové řízení na poskytovatele úvěru k pokrytí 
nákladů na výstavbu díla. Výběrové řízení pro město zajišťuje na základě předložené 
nabídeky fi rma Tender invest s.r.o. za cenu 150.000,- Kč bez DPH. Termínově je výběr 
poskytovatele úvěru nasměrován na prosincové zasedání ZMM, na které hodnotící 
komise předloží zprávu o nejvýhodnější nabídce na úvěr ve výši 45 mil. Kč. Zásadní 
podmínkou nabídky je, aby město z částky 45 mil. Kč mohlo bez poplatků čerpat 
pouze nezbytně nutnou částku na dokončení celé výstavby.

Město Modřice dále požádalo Státní fond životního prostředí (dále SFŽP) o poskyt-
nutí dotace na výstavbu objektu v pasivním standartu. Fondem byla žádost akcepto-
vána a městu přiznána dotace ve výši cca 8.200.000,- Kč. Termínově měla být dotace 
vyúčtována do 31.10.2012, což by nebylo ve vztahu k zahájení výstavby možné. Vede-
ní města tedy požádalo o prodloužení termínu vyúčtování a ten byl SFŽP prodloužen 
do 31.8.2013. Pro bezproblémové vyúčtování dotace město oslovilo fi rmu DEA Ener-
getická agentura s.r.o. o zadministrování žádosti ve vztahu k fondu a fi rma tyto služby 
pro město zajistí za cenu 38.000,- Kč bez DPH. 

O dalším postupu prací na výstavbě PBDP bude vedení města své občany informo-
vat v dalších číslech Zpravodaje.  

Josef Šiška, starosta města

Poděkování strážníkům Městské policie Modřice 

Dne 3. 9. 2012 na konečné tramvajové linky č. 2 pomohli dva strážníci Měst-
ské policie naší pracovnici s nalezením a zjištěním totožnosti muže, který ji 
napadl a utekl. Za to jim patří velké poděkování.  

Janský Luděk, vedoucí oddělení přepravní kontroly

Dopravní podnik města Brna, a.s.
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1Život v našem městěž

BURZA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí. 

V sobotu 22. září, se konal 1. ročník Podzimního festivalu dětského umění - 
KAŠTÁNKOVÉ VESELÍ 2012 a byl velice úspěšný.

Zpočátku příznivé počasí později trochu zazlobilo a zkrátilo tak připravený kulturní 
program, ale díky vaší mimořádné návštěvnické podpoře, se podařilo vytvořit výji-
mečnou atmosféru.

Účinkující si pochvalovali báječné publikum; prodejci občerstvení zase, že všem 
opravdu chutnalo; děti byly nadšené ze získaných dárečků; diváci často díky sledo-
vání skvělých výkonů na podiu ani nezjistili, že prší a my organizátoři? My už víme, 
co do příště vylepšíme pro vaše maximální pohodlí a spokojenost.
Realizační tým obou sdružení, SRPŠ při ZUŠ Ořechov i SRPŠ při ZŠ Modřice, vám 
děkuje za to, že se vás Pod kaštany sešlo opravdu hodně. 
Již dnes se těšíme na další ročník. Věříme, že si s námi znovu přijdete zpříjemnit 
začátek školního roku a že se tak Kaštánkové veselí stane trvalou součástí kulturního 
programu Modřic.

Nyní k tomu, co nás čeká v nejbližší době. Nejprve to bude 6. členská schůze, kte-
rá se bude konat ve čtvrtek 11.10.2012, v 18:00 hodin, v sále modré budovy ZUŠ 
v Modřicích, na ulici Benešova 271. Přijďte posedět, jistě se mezi námi budete cítit 
dobře.

Současně vás již nyní zveme na tvořivé setkání, které jsme pro vás připravili v týdnu 
před první adventní nedělí, s názvem Vánoční tvoření – výroba adventních věn-
ců. Akce bude probíhat v pátek 30.11.2012, od 14:00 hodin, v modré budově ZUŠ v 
Modřicích, na ulici Benešova 271. 

Vzhledem k tomu, že některé detaily doladíme až na výše zmíněné členské schůzi, 
další podrobnější informace se včas dozvíte z Modřického zpravodaje č. 11/2012, z 
Okének sdružení v budovách ZUŠ a z internetových stránek sdružení i města Modřic.

Až na pár kapek je letošní podzim příjemný, tak nám všem přeji, ať takto vydrží až 
do zimy.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ, 723 627 389, 

irena@psenickova.cz , bank.účet č. 2800244838 / 2010

oblečení
a sportovních
potřeb
ZŠ a SRPŠ vás všechny zve
na tradiční zimní burzu. Můžete 
nabídnout k prodeji oblečení, boty, 
sportovní soupravy, sportovní po-
třeby, hračky a výhodně nakoupit 
nové vybavení nejen pro vaše děti.

Kdy? 2. a 3. listopadu 2012
 
Jak? 2. 11.  15.00 - 18.00 příjem věcí do prodeje
 3. 11.  9.00 - 11.30 prodej
   12.00 - 13.00 vracení a vyúčtování

Kde? prostory vstupní chodby ZŠ Benešova

Způsob? sami si určujete cenu, v případě prodeje se při vyúčtování
 strhává 10% z prodaného zboží.

Co? přijímáme čisté, nepoškozené a funkční věci :
 oblečení všech typů a velikostí, dětské, dospělé,
 zimní a sportovní obuv, lyže, sáně, snowboardy, brusle,
 helmy, brýle, batohy, .....

Za organizátory ZŠ a SRPŠ Mgr. Iva Vaculíková 
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Dotazníkové šet ení týkající se kvality života ve m st Mod ice

Vážení obyvatelé m sta Mod ice, rád bych Vás touto cestou požádal o vypln ní krátkého dotazníku.
Dotazník naleznete níže a jeho vypln ním poskytnete významné vstupní informace pro aktualizaci

Strategického plánu m sta Mod ice, která je ešena v rámci mé Diplomové práce. Výsledky
pr zkumu budou p edány zástupc m M stského ú adu. M žete tak dopomoci k zm nám

v oblastech, které považujete za problémové.

P edem d kuji za Váš as a spolupráci.

Bc. Jakub Rejnuš – student navazujícího magisterského studia Mendelovy Univerzity v Brn , Fakulta
regionálního rozvoje a mezinárodních studií

1) Jste celkov spokojeni s kvalitou života ve m st ?
(Prosím ozna te POUZE JEDNU z odpov dí)

 Velmi spokojen/a
 Spíše spokojen/a

 Spíše nespokojen/a
 Velmi nespokojen/a

2) Zajímáte se o d ní ve m st ?

 Ano  Ne
3) Jak jste spokojeni v jednotlivých oblastech?

(Prosím, ozna te p íslušný , dle Vašich preferencí)

Varianty Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a Neutrální Spíše

nespokojen/a
Velmi

nespokojen/a

Dostupnost a kvalita zdravotních služeb � � � � �
Dostupnost a kvalita sociální pé e � � � � �
Dostupnost a kvalita vzd lávacích za ízení � � � � �
Dostupnost a kvalita služeb � � � � �
Vst ícnost pracovník m stského ú adu � � � � �
Fungování m stské policie � � � � �
Dostupnost a kvalita kulturních akcí � � � � �
Kvalita infrastruktury pro d ti � � � � �
Kvalita infrastruktury pro mládež � � � � �
Dostupnost parkování ve m st � � � � �
Kvalita bydlení � � � � �
Úrove hromadné dopravy � � � � �
Úrove školských za ízení � � � � �
Úrove bezpe nosti ve m st � � � � �
Úrove sportovního vyžití � � � � �
Úrove možností nakupování � � � � �
Celkový vzhled m sta � � � � �
Úrove dopravní infrastruktury � � � � �
Stav ve ejných budov � � � � �
Stav komunikací � � � � �
Stav chodník � � � � �

Dotazník o spokojenosti občanů se životem v Modřicích

Rada města Modřice schválila na své 23. schůzi dne10.9.2012 spolupráci při tvorbě 
Diplomové práce studentovi Mendelovy Univerzity v Brně,  Bc. Jakubovi Rejnušovi,  
jejímž tématem je aktualizace  Strategického plánu města Modřice.
Uprostřed tohoto zpravodaje je vložen dotazník týkající se spokojenosti občanů se 
životem v Modřicích, prosíme o jeho vyplnění a odevzdání na městském úřadě do 
31.10.2012 do schránky umístěné u informačního okýnka v přízemí radnice.
Dotazník je také umístěn na www stránkách města, kde naleznete také verzi pro 
podnikatelské subjekty. Dále proběhne terénní šetření mezi obyvateli a podnikateli, 
oslovení spolků apod.
Výsledky průzkumu budou předány vedení města a mohou být využity pro další 
strategii rozvoje města.
Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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4) Odkud nej ast ji získáváte informace o m st ?
(Prosím ozna te POUZE JEDNU z odpov dí)

 Mod ický rozhlas
 Mod ický zpravodaj
 Ú ední deska
 Ve ejná zasedání

Zastupitelstva m sta
Mod ice

 Webové stránky Mod ic
 P ímo od pracovník

ú adu
 Známí/p átelé

 Jiné (prosím uve te)

…………………………………………
………………………………………..

5) Jak jste spokojeni s nabídkou trávení volného asu?
(Prosím, ozna te p íslušný , dle Vašich preferencí)

Varianty Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a Neutrální Spíše

nespokojen/a
Velmi

nespokojen/a

Procházky po m st a okolí � � � � �
Knihovna � � � � �
Koncerty � � � � �
Plesy � � � � �
Sportovní akce � � � � �
Restaurace/bary � � � � �
Kina � � � � �
Vzd lávací akce � � � � �
Jiné pravidelné kult. akce (hody, bitvy,…) � � � � �
Nepravidelné kult. akce (besedy, výstavy,…) � � � � �
Celkový pohled � � � � �

6) Jak jste spokojeni s inností m sta v oblasti životního prost edí a jeho stavem?
(Prosím, ozna te p íslušný , dle Vašich preferencí)

Varianty Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a Neutrální Spíše

nespokojen/a
Velmi

nespokojen/a

Celkový pohled na innost m sta � � � � �
Celkový pohled na stav životního prost edí � � � � �
Po et kontejner na t íd ný odpad � � � � �
Umíst ní t chto kontejner � � � � �
Pé e o m stskou zele � � � � �
Stav m stské zelen � � � � �
Hluk z dopravy � � � � �
Kvalita ovzduší � � � � �
Míra prašnosti � � � � �
Nakládání s odpady � � � � �
Stav ve ejných ploch � � � � �

istota a vzhled bydlišt � � � � �
7) Který z dopravních prost edk využíváte nej ast ji?

(Prosím, ozna te POUZE JEDNU z odpov dí)

 Automobil
 Autobus
 Tramvaj

 Vlak
 Motocykl
 Kolo

 Žádný z uvedených
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8) Jaký je Váš názor na dopravní dostupnost Mod ic?
(Prosím, ozna te p íslušný , dle Vašich preferencí)

Varianty Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a Neutrální Spíše

nespokojen/a
Velmi

nespokojen/a

etnost denních dopravních spoj � � � � �
Dostupnost okolních m st a obcí � � � � �
Dostupnost Brna � � � � �
Stav tramvají � � � � �
Stav autobus � � � � �

etnost no ních spoj � � � � �

9) Jak vnímáte bezpe nost ve m st Mod ice?
(Prosím, ozna te p íslušný , dle Vašich preferencí)

Varianty Velmi
spokojen/a

Spíše
spokojen/a Neutrální Spíše

nespokojen/a
Velmi

nespokojen/a

Bezpe nost osob ve dne � � � � �
Bezpe nost osob v noci � � � � �
Bezpe nost pro nemovitý majetek (d m,…) � � � � �
Bezpe nost pro movitý majetek (auto,…) � � � � �
Bezpe nost pro d ti (na h išti, v parku,…) � � � � �
Bezpe nost pro chodce � � � � �
P ítomnost problémových míst ( asté
krádeže, p epady, …) � � � � �

10) Pokud v Mod icích vnímáte n jaká problémová místa z hlediska bezpe nosti, která to jsou?
(specifikujte prosím lokalitu)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

11) V jaké oblasti spat ujete problémy?
(ozna te libovolný po et odpov dí)

 Absence relaxa ních ploch
 Silný hluk z dopravy
 Nedostatek možnosti trávení

volného asu
 P ítomnost nebezpe ných

dopravních úsek
 Nedostatek obchod a služeb
 Špatná kvalita vzduchu
 Absence koupališt
 Nedostate ná práce m stské

policie
 Nedostatek d tské infrastruktury

 Hluk z podnikatelských inností
 Kriminalita a vandalismus
 Špatná úrove sociální pé e
 Špatná úrove zdravotní pé e
 Špatná úrove dopravní

dostupnosti
 Špatný stav ve ejného prostoru

(parky, komunikace, nám stí,
zastávky,…)

 Ne innost M stského ú adu
 Špatná kvalita vzduchu
 Voln pobíhající psi a psí

exkrementy
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12) Které skupin obyvatel m sta Mod ice by m la být v nována v tší pozornost v rámci
vybavenosti a p íležitostí pro trávení volného asu? (Prosím, ozna te p íslušný )

Ur it ano Spíše ano Spíše ne Ur it ne
Malé d ti (p edškolní v k) � � � �
Školáci (žáci základních škol) � � � �
Mládež (studenti st edních a vysokých škol) � � � �
Rodi e na rodi ovské dovolené � � � �
Lidé st edního v ku � � � �
Senio i � � � �
Mladé rodiny s d tmi v p edškolním v ku � � � �

13) Které sm ry rozvoje Mod ic jsou pro Vás prioritou?
(Prosím, ozna te p íslušný , dle Vašich preferencí – 1 = nejv tší priorita, 3 = st ední priorita, 5 = nejmenší priorita)

1 2 3 4 5

Vytvo ení podmínek pro rozvoj lidské spole nosti � � � � �
Tvorba zájmových volno asových aktivit � � � � �
Obnova a pé e o ve ejné prostranství a zele � � � � �
Snižování zát že na životní prost edí � � � � �
Posilování sociálních vazeb a patriotismu � � � � �
Podpora podnikání � � � � �
Zatraktivn ní m sta pro obyvatele i návšt vníky � � � � �
Ú inná a otev ená územní samospráva � � � � �
Partnerství m sta � � � � �
Omezení silni ní dopravy ve m st � � � � �
Podpora hromadné dopravy � � � � �
Kvalita místních komunikací � � � � �
Obnova a rozší ení inženýrských sítí � � � � �

14) Doporu ili byste Mod ice k životu svým blízkým/p átel m?
 Ano  Ne

15) Identifikace respondenta

a) Jaký je Váš v k? (Prosím, ozna te POUZE JEDNU z odpov dí)
 Do 18 let
 19 – 35 let

 36 – 50 let
 51 – 65 let

 66 a více let

b) Jaké je Vaše pohlaví? (Prosím, ozna te POUZE JEDNU z odpov dí)
 Muž  Žena

c) Jaká je vaše výd le ná innost? (Prosím, ozna te vhodné odpov di)
 Zam stnanec
 D chodce

 Student/ka
 Podnikatel/ka

 Nezam stnaný
 V domácnosti

MUZEUM

Vernisáž výstavy v muzeu Modřické vinohrady 21. 9. 2012

foto: M. Hájek

125www.mesto-modrice.cz Život v našem městě 
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foto: M. Hájek

Sobota, 22. 9. 2012 

Počasí čtvrté zářijové soboty se podobalo spíše Aprílu. Chvíli poprchávalo, pak se 
nebe vyjasnilo, pálilo sluníčko a navečer, bohužel, začalo silně pršet. Spousta mod-
řických i přespolních dětí, si však toto odpoledne skvěle užila. V areálu Pod Kaštany 
probíhalo Kaštánkové veselí 2012 - festival šikovných dětí, které měly co ukázat. 

Na pódiu i na taneční ploše se střídala pěvecká, taneční či instrumentální vystoupení 
dětí z modřické základní školy, družiny, ZUŠ Ořechov, ale i dětského Folklórního 
kroužku. Prckové od čtyř let až po plnoleté mladé hudebníky, divákům předváděli 
to, čím se s láskou baví ve svém volném čase – uměním v jakékoliv formě. Uznalý i 
bouřlivý potlesk návštěvníků festivalu následoval po každém předvedeném vystou-
pení a malí umělci si jej patřičně vychutnávali. 

Ale protože šlo o festival pro děti, doplnili organizátoři program o oblíbené dětské 
disciplíny, od kterých žádný soutěžící neodešel bez odměny. Navíc každý, kdo sou-
těže absolvoval, si mohl zařádit na skákacím hradu a měl možnost být vylosován v 
závěrečném slosování o atraktivní ceny, jako například o sladký dort, rodinnou vstu-
penku do Bonga, či vstupenku do bazénu v modřickém wellness centru. 

Po páté hodině, bohužel, všechnu zábavu ukončil silný déšť, který ohrožoval hu-
dební aparaturu. Je to škoda, protože na mnoho úžasných čísel programu se už tím 
pádem nedostalo a zrušena musela být i závěrečná dětská diskotéka s tanečnicemi 
a tanečníky z modřického X-trimu. Přes to všechno si návštěvníci i vystupující děti z 
Kaštánkového veselí domů odnesli pocit příjemně a smysluplně stráveného sobotní-
ho odpoledne a vědomí, že děcka umí i jiné věci, než jen zevlovat a sedět u televize 
nebo u počítače.

Kaštánkové veselí 2012 pro děti společnými silami zorganizovalo SRPŠ při ZŠ Modři-
ce a SRPŠ při ZUŠ Ořechov. Organizátoři děkují městu Modřice za bezplatný proná-
jem areálu Pod Kaštany a těší se na Kaštánkové veselí 2013, na které srdečně zvou 
všechny modřické občany už dnes.

hmili
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Svatováclavské hody a doprovodné akce ve fotografi ích M. Hájka



PRO DĚTI
Březinová: Saxana a Lexikon kouzel
Cabot: Allie Finklová – Holčičí pravi-
dla
Klimek: Strašidlář – Mezi námi vod-
níky
Myracle: Deset, Jedenáct, Dvanáct, 
Třináct, Čtrnáct
Platt: Neštovice, mor a jiné pohromy
Steckelmann: Noc upírů

PRO ŽENY
Beráková: Zimní královna
Černá: Břetislav a Jitka
Deveraux: Měsíc za úsvitu
Francková: Hra na třetího, Půjčka na 
oplátku, Římské obrázky, Tajemné 
dědictví
Fuchsová: Když Aleš nosí moji sukni
Gillerová-Brezniková: Miluj mě navždy
Kazan: Chameleonka
Kleypas: Hlas srdce, Milenec lady 
Sophie, Nezkrotná touha
Kocábová: Jmenuji se Veronika Peko-
vá…

VÝBĚR Z NOVINEK

Körnerová: Dokud se budeš smát
Matthews: Já se z tebe zblázním, 
Jediná cesta vede nahoru
Obermannová, Vznášedlo, Život je 
ples
Roberts: Okamžik změny, Ruleta 
osudu
Rose: Má noc je tvůj den, Návrat 
domů
Řeháčková: Co mi život přichystal, 
Unesli nám dcerku
Steel: Domov, Dům na Charles Street
Zadinová: Čas zázraků, Šeptání v 
dešti

PRO SILNÉ NERVY
Berry: Benátská zrada, Kolumbova 
záhada
Cílek: Sázka na mrtvého muže
Cornwellová: Posmrtný přístav
Dán: Moucha
Hamerová: Vím, co jsi udělal
Hoag: Hlubší než hrob
Chmelanová: Potíže v ráji

POZVÁNKA
Zveme vás do knihovny na prodejní výstavu

ŠPERKY OLDŘICHA JEDLIČKY
Šperky ze dřeva, kovu a přírodních kamenů si můžete prohlédnout i zakoupit 

v půjčovní době knihovny od 5. listopadu do 19. prosince 2012

Pondělí   9 - 12 13 - 18
Úterý   9 - 12 13 - 16
Středa  13 - 18
Pátek   9 - 12 13 - 16

Městská knihovna v Modřicích Půjčovní doba:

Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získají zájemci na www.modrice.knihovna.cz
 a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

KNIHOVNA

Hotel Gregor  ve spolupráci s městem Modřice 

pořádá dne 29.10.2012.

Sejdeme se u Sokolovny v 18:00 hodin, po rozsvícení lampionků 

půjdeme ulicí Benešova, Komenského, Husova, Poděbradova na náměstí 

Svobody, kde na děti bude čekat sladká odměna, teplý čaj a ohňostroj. 

VEČER ROZSVÍCENÝCH LAMPIČEK

131130 www.mesto-modrice.czŽivot v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 10/2012
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
Naplň si srdce krásou.
V mládí tě okouzlí,  
ve stáří zahřeje.

(Lidová moudrost)

V sobou 22. září v 7,00 hodin jsme se 
sešli na náměstí, abychom se vydali na 
výlet do Nízkého Jeseníku.

Tentokrát jsme nasedli do autobusu za 
deště, což se nám ještě nestalo. Přesto 
se nakonec sv. Petr rozhodl, že nám vý-
let nezkazí a tak nám to docela všechno 
vyšlo.

Nejprve jsme navštívili „Pradědovu 
galerii U Halouzků" v Jiříkově u Rý-
mařova. Bylo na co koukat. Galerie se 
nachází na rozlehlém pozemku dančí 
farmy (cca 5ha). Část tohoto pozemku 
zdobí dřevořezby mistra řezbáře Jiřího 
Halouzky. Některá díla jsou zapsána 
v knize rekordů. Já jsem byla nejvíce 
uchvácena dřevořezbou „VYZNÁNÍ 
MÉ RODNÉ ZEMI" s velmi přiléhavým 
komentářem Praděda (mluvící socha). 
Dále sochou PRADĚDA (socha je vy-
soká 10,4 m a váží 15 tun), KŘÍŽOVOU 
CESTOU, také velmi zajímavou. Jako 
živý u vstupních vrat galerie nás téměř 
polekal vyřezávaný kanec. Mimo jiné 
jsme zhlédli několik betlémů v životní 
velikosti a také ten, co zdobí o Vánocích
brněnské náměstí Svobody. Děti by byly 
nadšené z krokodýlů, ze kterých šel 
strach i z dračí sluje. Obdivuji fantazii 
mistra Halouzka a o šikovnosti jeho 
rukou ani nemluvě, jehož jsme mohli 
pozorovat při práci přímo v dílně.

Další zastávkou byl hrad Sovinec, který 
pochází z r. 1330.

Páni ze Sovince postupně své panství 
zvětšovali a také se střídali majitelé. 
Roku 1623 koupil Sovinec Řád němec-
kých rytířů, kterým patřil do počátku 
2. světové války. Pohnuté osudy hradu 
zde nemohu celé popisovat, jen zmíním, 
že zde bývala lesnická škola, která se 
později přemístila do Hranic na Moravě 
a za války zde měli Němci vězení pro 
francouzské zajatce. Po osvobození v r. 
1945 hrad vyhořel. Od roku 1945 je hrad 
majetkem státu a je postupně opravo-
ván. Dnes je hrad atraktivní památkou 
se zajímavou prohlídkovou trasou, 

vysokou vyhlídkovou věží, ze které je 
nádherný pohled do okolí. Navštívili 
jsme i mučírnu, kde to nepůsobilo nijak 
povzbudivě. Zato hrad působí velmi 
majestátně.

Kousek od hradu je vstupní brána do 
pohoří Nízkého Jeseníku - obec Paseka. 
Uprostřed obce stojí zajímavá stavební 
památka ze 13. Století - kostelík sv. Kun-
huty, kterou jsme si prohlédli až cestou 
domů. Také je zde známá léčebna TBC.
Ve zdejší útulné restauraci „Na Vy-
hlídce" jsme poobědvali a nasyceni 
i osvěženi jsme navštívili arboretum 
„Makču Pikču". Bývala to skládka v 
nepoužívaném lomu, kterou Ing. Radim 
Slabý přetvořil v arboretum s krásným 
výhledem do celého Hornomoravského 
úvalu, a protože vysvitlo sluníčko, byl 
ten pohled opravdu úchvatný. Arbo-
retum je tvořeno terasami ze suchých 
kamenných zídek, osázených sbírkou 
asi 3200 druhů rostlin z celého světa.

Pro výjimečné mikroklima díky podloží 
zde přezimují i fíkovníky, blahočety, 
kaktusy a další exotické rostliny. Stále 
zde něco kvete.

Byla to pěkná procházka prohlídkovou 
trasou po obědě a také krásné zakonče-
ní výletu.

Sotva jsme se rozloučili a nasedli do 
autobusu začalo pršet a pršelo po celé 
cestě domů, před Brnem přestalo.

Tyto řádky mohou být pro mnohé z 
vás inspirací na výlet s dětmi, třeba o 
příštích prázdninách. Určitě vy i děti 
budete spokojeni i cenově. V restauraci 
„Na Vyhlídce“, jak jsem si zjistila, jsou 
ceny poloviční než v Brně.

Ještě nás čeká burčákový zájezd a už 
jen vzdělávací akce a příprava na jaro.

Přeji hezký den!

TOJA

VČELAŘI

Krádeže včelstev

V posledních letech se výrazně mění styl života na venkově. Z původních úbytků 

obyvatel je nyní trend opačný. Volné pozemky se rychle zaplňují, přibývá domů s 

venkovními bazény a lidmi, kteří hledají na venkově klid a čistý vzduch. Jindy ty-

pická vůně venkova, kokrhající kohout, štěkající sousedův pes, obtěžující hmyz a 

bohužel i včely utopené v bazénech, představují v dnešní době předměty stížností a 

problémy v soužití spoluobčanů. Z vesnic také rychle ubývá zdrojů snůšek, jednak 

kácením včelařsky důležitých dřevin, ať již pro potřeby levného paliva, ale i z dů-

vodů zastínění staveb. Rovněž pravidelná údržba trávníků a veřejných prostranství 

ubrala včelám v minulosti přirozené zdroje nektaru.
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Včelaři tudíž stále obtížněji hledají už z tak převčelených vesnic nová úživná sta-

noviště pro svá včelstva, která by nikomu nevadila a dosahovala lepších medných 

výnosů.

Pro představu v hustotě včelařů v krajině držíme absolutní primát. Největší koncen-

trace včelařů na plochu v ČR je 0,62 včelaře na 1 km2, průměr EU je pouhých 0,14 

včelařů na 1km2. Včelaři jsou tedy nuceni z bezpečně chráněného pozemku u svého 

domu stěhovat mimo obce. A zde právě začínají problémy. Včelstva jsou umístěna 

většinou volně, takže ztrácejí přirozenou ochranu před zloději a vandaly. Dle statisti-

ky přibývá krádeží včelstev a vandalismu, kdy jsou včelstva v lepším případě převrá-

cená, v horším zapálená. Je to zásluhou celkové situace ve společnosti a morálnímu 

úpadku některých tak zvaných včelařů, kteří buď sami včelstva odcizí, nebo ukrade-

ná za nízkou cenu koupí, popřípadě nabízejí k prodeji. Cena včelstva se zvýšila a je 

možné s nimi volně obchodovat a relativně získat značné fi nanční prostředky.

Dnešní situaci zlodějům usnadňuje moderní technika, jako jsou mobilní telefony či 

internet, kde existují weby s nabídkou a poptávkou včelstev. Dále mají mapy GPS 

souřadnice, které pomáhají zlodějům při odcizení. K odvozům jsou používána vyba-

vená terénní auta, v některých případech i nákladní auta s rukou. Ke všemu přispívá 

i málo účinný systém, práce policie a celkový nezájem dnešní společnosti. Jak se 

může současný včelař pojistit a bránit, aby o svá včelstva nepřicházel? Pojištění je 

problematické. Pojišťovna vám ráda pojistí betonový kryt proti požáru, ale volně sto-

jící včelstva u lesa, navíc neuzamčená a nezajištěná, to je neřešitelný problém. Zbývá 

tedy náš svépomocný fond, který sice plně nehradí, ale aspoň snižuje škody. Jako 

účinná ochrana se jeví různá mechanická uzamčení, která ztíží zlodějům práci, ale 

odradit zloděje nelze. Stále více se prosazuje v boji proti zlodějům nasazení moderní 

techniky, zabudování GPS mikročipů nebo rozmístění různých fotopastí. Jsou účinná 

ale i nákladná. Jako neúčinnější a nejjednodušší ochranu včelstva považujeme vrátit 

se do dob minulých a na úly vypalovat značky - loga, která by mohla být centrálně 

evidována. Těžko si můžeme chtít prosadit nejúčinnější opatření, které je nehumánní 

a zvýšilo by už tak vysoké počty invalidních důchodců, tj. aby se za krádeže včelstev 

sekaly ruce.

Nezbývá nám tedy nic jiného, než o problému hovořit a doufat, že včelařská čest 

ještě nevymřela a stále je mezi námi většina poctivých včelařů, kteří chodí s otevře-

nýma očima a nebojí se rozrůstající nešvar odhalit a nahlásit. Dnes jsem postižen já, 

zítra to může být kdokoliv z vás.
Zpracoval Jaromír Pokorný
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1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Šedý František 
Lux Gustav 
Mgr. Brožková Jana 
Kalvoda Bedřich 
Zelinka Miroslav 
Kalvoda Vladimír 

Palečková Eliška 
Dobšovič Marek 
Kovář Tadeáš 
Gerhardová Eliška

JUDr. Vorlíček Jan 
Kojetínský Vojtěch
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TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNN   
Györ – Ma arsko 2012 - 2013 

                                           20.10., 17.11., 15.12.2012 
                                     12.1., 19.2., 9.3., 13.4.,11.5.2013 

Cena: doprava a vstupné 585,- K  dosp lá osoba / 525,- K   dít  do 14 let 
Odjezd: Mod ice 5.30 hod., nám. Svobody 

Brno 6.00 hod., Janá kovo divadlo od restaurace Bohéma 
Odjezd z  Györu v 16.00 hod. 

 
Lázn  Györ tvo í nový moderní areál, otev ený v r. 2003. Lázn  jsou rozd leny na ást 
lé ebnou a ást zábavnou. V lé ebné ásti naleznete kryté i venkovní sedací bazény s termální 
vodou bohatou na minerály/29, 32 a 38 C/ú innou p i lé b  revmatismu kloub  a páte e, 
pohybového a trávícího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest. V zábavné ásti 
kryté i venkovní bazény s perli kovými lázn mi, podvodními masážními tryskami, vodopádem 
a tobogánem, vodním barem p ímo v bazénu/za forinty, EU/. 

 
V p ípadném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Rabo ová nebo pište na  
e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezdy po ádá firma EXPRESSBUS Coufalík. 
 

139138 www.mesto-modrice.czŽivot v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 10/2012



139138Inzerce www.mesto-modrice.cz InzerceZpravodaj 10/2012 141140 www.mesto-modrice.cz

 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 

 
mob: 733 331 065 
mob: 603 254 455 

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

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

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ 
KOTLE. Provádíme servis

a dodávku kotlů
a průtokových ohřívačů. 

www.serviskotlubrno.cz
tel. 777 171 926

Čištění koberců, sedaček
a čalouněných povrchů. 
Ceny: koberce od 13,- Kč m2,
sedací soupravy – jednosed 100,- Kč
Čištění je prováděno u zákazníka.

Tel. 775 242 041

MUDr. Jarmila Kočí
Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út 8-13 hod.

 St. 8-13 hod.

 Čt 8-11 hod.

tel. 777 268 848

HLEDÁM ZAHRADU

KDEKOLIV V BRNĚ i okolí,
ve vlastnictví možno i s chatou. 
Finance mám. 
Tel.: 774 248 403 

KOUPÍM POZEMEK

V BRNĚ
i okolí, pokud možno stavební 
(menší i větší). Prosím nabídněte. 
Rychlé jednání, tel.: 776 637 839 

KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV

V BRNĚ i v horším stavu.

Dohoda jistá, tel.: 776 809 213 

KOUPÍM RODINNÝ

DŮM V BRNĚ

(větší i menší i ve špatném stavu). Jen 
solidně. Platím hotově. Jsem přímý 
kupec.
Tel.: 608 730 043. Zn.: Brno i okraj  



Provedu v Modřicích
drobné opravy oděvů,
 výměny zipů apod.

Kontakt: 608 305 720

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

 17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

čt 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

17:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Bc. Kateřina Brabcová

22.10. Separovaný sběr textilu

29.10. Večer rozsvícených lampiček

2.11-3.11. Burza oblečení a sportovních potřeb

12.11.-25.11. Výstava Sami-proti sobě

23.11. Vánoční tvoření

Události

Opakovaně týdně

Zpravodaj 10/2012

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 

 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

Nabízíme:  

PC, notebooky, veškeré 
komponenty a p íslušenství k 
výpo etní technice 
Tiskárny, kopírky a spot ební1 
materiál  
Externí správu IT, záru ní a 
pozáru ní servis 
Sí ová ešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

KV TINY Šebestíková
objednávky a prodej

DUŠI KOVÉ VAZBY
od 1.10.2012

Po celý rok trvá prodej 
DOPL K  A POH EBNÍ VAZBY
H bitovní 650, Mod ice, tel. 737 917 495

Chovatelská stanice AMARKO PEROMA

zadá

št átka amerického kokršpan la

k odb ru prosinec 2012

V p ípad Vašeho zájmu nás kontaktujte:

Tel.: +420 777 321 629

E mail: info@amarko peroma.cz

Prodám osobní automobil

Opel Astra A H 1,4 16V

rok výroby 2005, najeto 116 000 Km

provedení komfort

koupeno v R, pravidelný servis

Cena dohodou

V p ípad Vašeho zájmu m kontaktujte:

Tel.: +420 777 321 629

Daruji kameny vhodné do základů nebo na skalku    Tel.:   776 304 175



Vychází: 1 x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Kateřina Koubková (předseda), 

Daniel Cetl, Miroslav Hájek, Jan Mareček, Zuzana 

Rouzková, Vlasta Zápecová, Lenka Ventrubová

Editor vydání: Daniel Cetl
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje „Koncepce“ 
schválená Radou města (k dispozici na radnici 

a na www). Preferovanou formou příspěvků je za-

dávání přes uživatelské formuláře na internetových 

stránkách města - zatím pracovně "modrice.rwcms.

cz". Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připo-
mínky - asistentka starosty města: e-mail: katerina.
brabcova@mesto-modrice.cz, tel.: 537 001 011.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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