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Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez
Vážení spoluobčané,

až dosud jste byli zvyklí setkávat se na stránkách našeho Zpravodaje s komen-
tářem současného dění v našem městě, jehož součástí bylo i uveřejňování jmen 
jednotlivých aktérů, popř. i další, bližší údaje k popisovaným či komentovaným 
událostem.

Nicméně ale již nějakou dobu je v platnosti zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-
ních údajů, který nám striktně vymezuje, které z údajů jsou pod zvýšenou právní 
ochranou, stejně jako sankce, jejichž případná výše není nikterak zanedbatelná, 
za porušení příslušných ustanovení tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že my sami bychom měli ctít a dodržovat zákony této republiky, 
od tohoto čísla Zpravodaje se již v jeho obsahu s osobními údaji občanů našeho 
města nesetkáte, nicméně i přesto věřím tomu, že toto opatření nijak nesníží Vaši 
informovanost s aktuálním děním v našem městě.

Ing. Josef Šiška – starosta města

Z usnesení RMM č. 34/2009
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
10. srpna 2009

Bytový dům - Sadová
RMM schvaluje jednostranné zvýše-
ní nájmu v domě na ul. Sadová 563 
z dosavadních 25,- na 40,- Kč/m2. 
Důvodem je nutnost upravení relací 
při končící možnosti jednostranného 
zvyšování - maximum je cca 47,- a za 
Humny je nájem 45,- (1.1)

Kanalizace na ul. Příční
Prodloužení lkanalizace na ulici Příč-
ní bylo dokončeno a RMM schvaluje 
proplacení faktur č. 629025 a 629026 

ve výši 127.930,- a 154.656,- Kč vč. DPH 
19% firmě MAHU CZ, s.r.o. (2.1 a Zpravo-
daj 5/2009) 

Kniha o městě Modřice
Na základě získání rozsáhlejších pod-
kladů RMM schvaluje rozšíření obsahu 
knihy o městě Modřice z původních 
150 na 170 normostran psaného textu se 
zvýšením autorské odměny o cca 2500,- 
Kč (cena bude odvislá od konečné 
délky textu) a dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo mezi městem Modřice a Margitou 
Kalvodovou – vydavatelská a naklada-
telská činnost na prodloužení termínu 
na sběr dat a materiálů pro přípravu 
publikace o městě Modřice nejpozději 
do 20.8.2009 (2.3)  

Dopravní značení - termín
V návaznosti na větší náročnost při 
obtížích nového dopravního značení 
požádal dodavatel Urbania s.r.o. o 
prodloužení termínu dokončení. RMM 
schvalila dodatek č. 1 ke smlouvě o 
dílo č. SD09002 na prodloužení termínu 
dokončení o 1 měsíc, tj. do 31.8.2009  
(2.4 a Zpravodaj 3, 5, 7-8/2009)

Svatováclavské hody - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvy na 
poskytnutí darů mezi obdarovaným 
městem Modřice a dárci firmami Stapo 
Morava, a.s. (25.000,- Kč), Somerston 
Olympia CZ, s.r.o. (10.000,-),  Sceptrum 
a.s. (5.000,- Kč) Kamoko, s.r.o. (3.000,- 
Kč). Dary jsou určeny na pokrytí části 
nákladů Svatováclavských hodů v září 
2009. (2.11 až 14)

Pronájem nemovitosti
RMM zamítá pronájem části nemovi-
tosti v majetku města Modřice objektu 
Poděbradova 413 za účelem provozo-
vání vinotéky na prodej lahvových, 
sudových vín a doplňků. Důvodem je 
umístění ordinace logopedie ve stejné 
budově. (3.1)  

Pronájem pozemku
RMM zamítá pronájem pozemku na ul. 
Husové před samoobsluhou za účelem 
umístění stánku pro prodej dětského a 
kojeneckého zboží. Důvodem je omezo-
vání nežádoucího trvalého stánkového 
prodeje ve městě. (3.2)

Hrací automaty
RMM po vstřícném přístupu ze stra-

ny provozovatele ke snížení počtu 
hracích přístrojů a úpravě provozní 
doby, schvaluje na dalšího půl roku 
povolení pro umístění 3 výherních 
hracích přístrojů v provozovně na 
ul. Komenského 600 firmě Casinova 
Games a.s. a pověřuje starostu města 
zjištěním možnosti vypracování 
Obecně závazné vyhlášky omezující 
umístění výherních hracích přístrojů 
ve městě Modřice. (3.3)

Terénní úpravy u cesty k Primálu
Na základě předložených povolení 
stavebního úřadu i odboru životního 
prostředí a potvrzení o nezávadnosti 
vyvážených materiálů od akredito-
vané zkušební laboratoře (Envirex 
s.r.o. - ČIA č. 1322), RMM souhlasí s 
povolením terénních úprav pozemku 
p.č. 2091 v majetku města Modři-
ce firmou Agro Modřice a.s. Jde o 
zarovnávání terénní deprese vpravo 
od cesty k Primálu, kam je vyvážena 
vydolovaná zemina z tunelů, budo-
vaných v Brně na ulici Dobrovského. 
Vedení města akci průběžně monito-
ruje, městská policie provádí kontroly 
a fotodokumentaci a při denním 
styku s realizátory je upozorňováno 
na příp. závady či nutnost čištění 
navážky od nežádoucích příměsí. Po 
skončení akce - přibližný předpoklad 
asi půl roku, bude navážka pokryta 
ornicí a pracovně rozšířená prašná 
cesta uvedena do původního stavu, 
blízkého přírodě. (4.2) 
(red. poznámka - na odkryté ploše 
pro navážku je prováděn archeolo-
gický průzkum, o kterém píšeme v 
tomto Zpravodaji dále) 
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K usnesení ZMM ve Zpravodaji č. 7-8/2009

Ze strany občanů byla vznesena řada připomínek, že publikovaná usnesení Za-
stupitelstva nemají dostatečnou vypovídací hodnotu. K této kritice se připojují i 
členové Redakční rady a podobně se ve svém písemném příspěvku vyjádřila i 
zastupitelka paní Sylva Bernátová. Redakční rada se shodla v názoru, který spolu 
s textem p. Bernátové písemně též předala Zastupitelstvu, že by výsledky z jeho 
jednání měly být k publikaci předávány tak, aby z nich bylo občanům srozumi-
telné o co šlo.

Redakční rada Zpravodaje

Upozornění pro občany zapojené do sběru biodpadů
v biopopelnicích

Termíny svozu v měsíci září  a říjnu jsou 16.9.,  30.9., 14.10. a 28.10. V letáku, který 
jste obdrželi s biopopelnicí je mylně uvedeno 30.10. 2009.
Za chybu se omlouváme a děkujeme za vstřícnost a trpělivost při rozjezdu pro-
jektu.                                                                            Ing. Hana Chybíková, místostarostka

1Informace pro občanyi

Oznamujeme občanům, že počátkem měsíce října započnou výkopové 
práce spojené s pokládkou elektrických kabelů NN a veřejného osvět-
lení na ulici Brněnská v rozsahu od mostu směrem k tramvajové smyčce .

Předpokládané ukončení prací  - 30. listopadu 2009.
Vzhledem ke ztížení průchodu pro pěší v tomto úseku, prosíme občany, aby 

dbali na svou osobní bezpečnost.

Děkujeme za pochopení.

Pronájem garážového stání

Město Modřice nabízí pronájem parkovacího stání v bytovém 
domě Za Humny 760-770 v Modřicích. Více informací u paní 
Dagmar Hoškové, tel: 602 563 545, 537 001 015.

Licence pro IDS-JMK
RMM vydává souhlasné stanovisko 
k prodloužení licence pro linky č. 
510 a 511, provozované společností 
Tourbus, a.s. (4.7 a 4.8)

Městský úřad - zaměstnanci
RMM stanovuje v souladu se záko-
nem o obcích celkový počet zaměst-
nanců města v Městském úřadu 
Modřice a v organizačních složkách 
města od 1. srpna 2009 na 24 a od 
6. září 2009 do konce roku 2009 na 
25 - jde o navýšení počtu strážníků a 
návrat jedné pracovnice z mateřské 
dovolené(6.1)

Myslivci - příspěvek na topení
RMM schvaluje spoluúčast ( v roce 
2008 cca 5.000,-/rok dle vyúčtování 
JMP a.s.) na úhradě topného media 
v objektu města - býv. hasičské zbroj-
nice na nám. Míru č.p. 237 v poměru 
50 % město Modřice a 50% Myslivec-
ké sdružení (6.2)

Městský úřad - Czech Point
RMM schvaluje nabídku firmy Rosti-
slav Brabec na upgrade kontaktního 
místa Czech Point na městském úřa-
dě v celkové hodnotě 55.476,- Kč vč. 
DPH. Částka bude hrazena z poskyt-
nutých dotací ministerstva vnitra. V 
té souvislosti informujeme občany, 
že z iniciativy RMM a na náklady 
města je zákonem stanovený počet 
pracovišť Czech Point rozšířen na 
3, takže tyto služby mohou občané 
využívat nejen u asistentky starosty, 
ale i u právníka a vedoucí správního 

odboru v přízemí radnice. (6.7)    

TJ Sokol - taneční oddíl
RMM schvaluje umožnění pronájmu 
velké zasedací místnosti 2x týdně nově 
založenému tanečnímu oddílu, který 
bude působit pod TJ Sokol Modřice. 
O nabídce oddílu pro modřické děti 
budou občané informováni. (6.8)

Country zábava u Sokolovny
RMM souhlasí s konáním taneční coun-
try zábavy v prostoru před sokolovnou 
na ul. Benešově dne 4.9.2009 od 18:00 
do 01:00 hodiny následujícího dne. Pořa-
datelem je pohostinství Sport-club. (6.9) 

Cyklistické dresy se znakem 
RMM schvaluje finanční příspěvek ve 
výši  10.000,- Kč na výrobu a potisk 
cyklistických dresů se znakem města 
Modřice. Zájemci o jejich zakoupení 
(cena asi 1.000,- Kč/ks) se mohou přihlá-
sit u asistentky starosty. (6.10)

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

 (red-ČeV)
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Odškodnění účastníků národního odboje 1939-1945 

Sb. zák. Částka 33 – zákon č. 108/2009 Sb. Odstraňuje některé křivdy. 
Zákon pojednává: 
1) o jednorázových peněžních částkách 
2) o příspěvku k důchodu vypláceného vdovám a sirotkům po osobách, které 
padly, byly popraveny nebo zemřely ve vyšetřovací vazbě, koncentračním táboře, 
nebo byly usmrceny v souvislosti se zatýkáním. Sirotek se rozumí – když ke dni 
úmrtí rodiče nedosáhl věku 18 let. Dnes je ve věku 65-82 let. 
O vyšší příplatek k důchodu mohou žádat vdovy a sirotci, kteří příplatek pobírají 
v původní hodnotě (podle zák. 357/2005 Sb.) a dále ti kteří se o tento příspěvek k 
důchodu ještě nepřihlásili. 

Tiskopisy žádosti jsou na Okresní správě soc. zabezpečení a jsou dostupné též na 
webových stránkách ČSSZ na adrese: „http:www.cssz/cz/cz/tiskopisy/odskodne-
ni.htm“  
Informace i žádost možno získat i na: Okresní výbor Čs. Svazu bojovníků za svobo-
du Brno-venkov, Anenská 10, 602 00  Brno. Tel: 549 415 241, mob: 606 862 257
úřední hodiny: pondělí a středa dopoledne 

Okresní výbor Čs. Svazu bojovníků za svobodu Brno-venkov

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VERBUM ET MUSICA společně s náboženskou obcí 
BRNO II Církve československé husitské si vás dovoluje pozvat:   

25. 9. 2009  v 18:00 hod.
HOLOCAUST, VĚC MINULOSTI?

Netradiční díl cyklu Povídání o filmu, který bude věnován dokumentárnímu 
filmu Sedm světel (režie Olga Sommerová) s paní Erikou Bezdíčkovou, která 

sama v tomto dokumentu vystupuje a jejíž vzpomínky jsou v tomto filmu 
mimo jiné zachyceny. S pamětnicí a účastnicí hrůz „konečného řešení“ budou 

mít diváci možnost hledat odpovědi na otázky, které před námi vyvstávají s 
rostoucí nesnášenlivostí v naší společnosti.

Místo konání: Sbor Betánie, Nové Sady 32 a, Brno

Vstupné je na oba pořady dobrovolné. Vzhledem k omezené kapacitě sboru je možno si 
místa rezervovat na tel. čísle 776 032 149.

Podrobnosti najdete na adrese: www.verbumetmusica.com

Prázdninová Šťavárna u cyklostezky
foto: ČeV
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Město Modřice a kolektiv stárků pořádají 
 

      2009       

 
   

 
 

Pátek 25.9. 
 

Sobota 26.9. Neděle 27.9. Pondělí 28.9. 

17:00 – stavění máje na náměstí 
Svobody 

08:30 – požehnání v kostele sv. 
Gotharda  

13:30 – sraz stárků na Sokolovně a 
průvod pro hlavní pár 

20:00 – pohodová zábava hraje 
skupina Panorama 

 09:00 – zvaní občanů doprovází 
dechová kapela Bojané 

15:00 – předání práva před radnicí  

 20:00 – předhodová zábava hraje 
skupina Modul 

16:30 – hodová zábava na Sokolovně 
(při nepřízni počasí v sále hotelu 
Gregor) celý den doprovází dechová 
kapela Hovorané 

 

  
Vstupné: 70 Kč 

  
Vstupné: 70 Kč 
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1Život v našem městěž
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Zahrádkářský spolek Modřice Vás srdečně zve
 na výstavu ovoce, zeleniny a ostatních výpěstků
a výtvorů našich členů, která se koná tradičně
u příležitosti konání  „Svatováclavských hodů“ 

v neděli 27. září 2009 od 9-18 hod
(Vystoupení Pěveckého sboru ve 14.30 hod)

v pondělí 28. září 2009 od 9-14 hod
ve dvorních prostorách objektu nám. Svobody 90

Květinová výzdoba nádvoří – Zahradnictví Brabec
Cimbálová muzika a lahodný burčák z jižní Moravy

nebudou chybět 

Všichni jste srdečně zváni k vystavení vašich výpěstků
(i nečlenové) a výrobků 

Příjem vzorků se koná v sobotu 26.9.2009 od 16 – 18 hod. 
Vrácení vzorků se koná v pondělí 29.9.2009 od 16 – 17 hod. 
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MUZEUM

Archeologické objevy pokračují  

Od konce srpna zkoumají pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno 
pod vedením Mgr. Petra Kosa novou oblast při pravé straně cesty k Primálu - neda-
leko od dříve zkoumané lokality v průmyslové zóně.

V hrobové jámě z doby asi před 4500 lety (starší doba bronzové - kultura únětická) se 
od povrchu postupně profiloval pozdější zásah (nespíše tehdejších vykradačů hrobů) 
– kopání směřující k horní části těla. Na nižší úrovni pohřbu mohli pak archeologo-
vé zjistit, že nebožtíka, uloženého v dřevěné rakvi, obklopovala ještě širší výdřeva 
komory – proto byla jáma tak objemná. Zmíněné následné prokopání, zasypané ka-
meny, deformovalo původní uložení těla a milodarů (nádoby, bronzová jehlice pod 
hlavou); ale patrně přispělo lepšímu uchování kostry

Text podle informací Mgr. Kosa a foto Mgr. Petr Fiala

Archeolog sledující bagr při odkrývce využívá zkušenosti, aby v rozsáhlém, různo-
rodém terénu už v první fázi výzkumu rozpoznal budoucí zkoumané objekty, určil 
hloubku strojového odkryvu na  jednotlivých místech, odlišil nedotčené podloží od 
na povrchu jen nejasně zřetelných obrysů kulturních jam a hrobů.

KNIHOVNA

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

Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získají zájemci na www.volny.cz/mkmodrice

Městská knihovna v Modřicích Půjčovní doba:

PRO DĚTI
Brezina: Šíleně divocí andílci
Goldsmith: Vědátoři a jejich šílené 
objevy
Krolupperová: Draka je lepší pozdra-
vit aneb O etiketě
Limbová: Dívka, 15. Flirtování po 
francouzsku
Siret: První kniha pro šikovné malíře
Švandrlík: Neuvěřitelné příhody žáků 
Kopyta a Mňouka
Wilsonová: Dítě do kufru, Holka na 
hlídání

PRO ŽENY
Austenová: Lady Susan
Barnett: Nepřestávej snít, Hříšná 
Sofia
Brownová: Růžový víkend
Byrd: Dáma v nesnázích, Kráska v 
černém
Cartlandová: Dáma a lupič
Drake: Šťastné zítřky
Green: Domek na pláži
Keleová-Vasiliková: Nataša
Plandy: Královy pošetilosti

Whiton: Dáma v modrém hedvábí
PRO SILNÉ NERVY
Baldacci: Mrazivá pomsta, Sběra-
telé
Bauer: Vampýr z koňského trhu
Cook: Šok
Cucui: Peklo
Deaver: Mělké hroby
Jansa: Malér s modrou krví
MacNab: Temná zima
Němec: T.M.A.

PRO POUČENÍ
Průvodci: Estonsko, Lotyšsko, Lit-
va, Indie, Mexiko, Sýrie a Libanon, 
Sardinie. Údolí,soutěsky a kaňo-
ny, Nejkrásnější vodopády ČR, Po 
stopách českého filmu
Hafner: Osli a jejich chov
Kilián: Domácí dětský lékař
Machiavelli: Vladař
Marcinko: Stoprocentní tým
Polívková: Jak být in v písemném 
projevu
Spitz: Pletené bačkůrky pro mi-
minka 

V ZÁŘÍ A ŘÍJNU PRO VÁS KNIHOVNA PŘIPRAVUJE AKCE:
27. 9. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od  9.00 do 18.00 hod.
25. 9. – 30. 10. – VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ žáků ZUŠ v Ořechově a Modřicích                                           
5. 10. –  9. 10. TÝDEN KNIHOVEN 
- čtenářská amnestie – čtenářům se prominou poplatky za upomínky
- prodej  vyřazených knih
- zápis nových čtenářů bez poplatku na rok 2009
do 30. 9. hlasování v anketě KNIHA MÉHO SRDCE

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
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kroužek pro 
nejmenší děti

 

Po prázdninách opět zahajujeme naši činnost.

Kroužek je určen pro maminky, babičky, tatínky, tety atd. s malý-
mi dětmi zhruba od 8 měsíců do 4 let. Přijít mohou děti mladší i 
starší. 

Scházíme se každé úterý 9.30 – 11.00 hodin v klubovně na 
městském úřadě (1. patro nad knihovnou). 

Na schůzkách zpíváme, tancujeme, povídáme pohádky, malujeme, 
modelujeme a hrajeme si. S sebou potřebujete 20,- Kč a přezůvky. 
Chodit můžete pravidelně i občas.

Více informací a kontakt najdete na internetových stránkách:
www.prtatamodrice.estranky.cz

Typ pro všechny správné holky a kluky

V minulém čísle Zpravodaje jsem si se zájmem přečetla článek o činnosti pio-
nýrského turistického oddílu Brabrouci Modřice a pozvánku pro rodiče a děti 
na informativní schůzku s rodiči a dětmi týkající se zahájení činnosti 6 družinky 
oddílu.
Vyvstala přede mnou vzpomínka na dobu před dvěmi lety, kdy jsem se na zá-
kladě podobné pozvánky informovala na činnost oddílu a poté se rozhodla, že 
tento bude pro syna „to pravé ořechové“. Už první dojem byl velmi pozitivní. 
Vedoucí oddílu i vedoucí družinky měly jasnou představu o činnosti oddílu, o 
náplni týdenních schůzek i o plánovaných výletních akcích, na které byly zvány 
všechny děti bez věkového omezení. Rovněž syn, odchovaný příběhy Rychlých 
šípů Jaroslava Foglara, Brabrouky uvítal a v průběhu roku se oddíl stal pro něj 
neoblíbenější zájmovou aktivitou. Rodinné akce musely být harmonizovány s 
plánem akcí oddílu.
Brabrouci jsou pohodovým turistickým oddílem zaměřeným na tábornictví a 
poznávání přírody.  Děti se na pravidelných schůzkách a výletech naučí, kromě 
spousty her, vázat uzly, luštit šifry, naučí se poznávat květiny či stavět stan. Získa-
né znalosti a dovednosti si mohou ověřit v závodech Zelené ligy-soutěže pionýr-
ských tábornických oddílu, ve které dosahují velmi dobrých výsledku. Největší 
přínos oddílu však spatřuji ve vytvoření super party dětí rozdílného věku, od 
předškoláků po středoškolské studenty, kteří spolu chtějí trávit volný čas, jezdit 
na výlety, bavit jeden druhého a vzájemně si pomáhat. Všechny akce oddílu jsou 
technicky, organizačně a zejména programově výborně zajištěny. To platí i o 14-ti 
denním letním táboře, který je vyvrcholením činnosti oddílu v daném školním 
roce a pro děti je beze sporu největším zážitkem. 
Vedoucí oddílu a všichni, kteří se na činnosti oddílu podílejí, si zaslouží upřím-
né poděkování za jejich chuť, čas a elán, který činnosti oddílu věnují. Rodiče 
předškoláků a prvňáčků, věřte, že účast v  tomto oddíle je dobrým typem pro 
zájmovou činnost vašich dětí.

Spokojená maminka člena oddílu

BRABROUCI
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Moto: … jen s přírodou jsme spjati...

Zeleň v Modřicích – téma Zpravodaje, 
vyhlášené předsedou redakční rady 
Ing. Čevelou na září – je téma velice za-
jímavé a nelze než se k tomuto tématu 
jako zástupce zahrádkářů vyjádřit. 
Bývaly doby a já je pamatuji, kdy se 
dalo po Modřicích a jeho okolí vyjít 
a dokonce vyjet i s kočárkem na pro-
cházku. Dnešní maminky mohou jen 
objíždět město po chodnících v praš-
ném automobilovém provozu. Dnes 
místa, kam jsme chodili jsou zastavě-
né průmyslovými stavbami a satelit-
ní zástavbou. Ta je alespoň se svými 
zahrádkami nejen zelená, ale i pěkná. 
Tam, kde trochu té zelené plochy zůsta-
lo, tak tam opět se plánuje průmyslová 
zástavba. Komerce má „holt“ přednost 
před životním prostředím. 
Dnes se už vážně uvažuje o zrušení 
zahrádkářské kolonie za sokolovnou 
a celý prostor se využije ke stavbě 
víceúčelové sportovní haly a parko-
viště. Zahrádky jsou na městských po-
zemcích a město je může dle smlouvy 
zahrádkářskému spolku vypovědět, 
vyžaduje-li to veřejný zájem. Pak tato 
zelená oáza vymizí úplně a zahrádká-
řům zbydou jen krásné vzpomínky. 
Ale o tomto problému jsem již nedáv-
no do Zpravodaje psala. 
A co zeleň? Ty malé parčíky to nevy-
trhnou. Do jednoho chodí naši ado-
lescenti a nejen, že si moc té zeleně 
neváží, ale jejich činnost není nikým 
kontrolována, ani mnozí rodiče se o 
volný čas dětí příliš nezajímají. Vyu-
žívaný je hojně parčík na rybníčku, je 

dobře díky MěÚ vybaven a tam se děti 
vyřádí, pokud jim zase někdo nějaké 
zařízení neukradne. 
A tak se vysázejí stromy, které zdobí 
naše ulice, ale dnes jít procházkou na 
Bobravu je nemožné, leda by jsme šli 
po cyklostezce a překáželi cyklistům. 
Stačí, když jim překáží dosti arogantní 
bruslaři. 
Ještě zůstala oáza klidu a zeleně v 
Zahrádkách“ a to proto, že MěÚ tuto 
silničku označil jako slepou, takže ka-
miony již sem nemohou. Je však fakt, 
že ve všední den to moc oázu klidu 
nepřipomíná, protože fy Ptáček jako 
parkoviště využívá silnici a málem tam 
nejde ani projít, co je tam aut. Ovšem 
právě v této lokalitě jsou plochy o kte-
ré je již komerční zájem a já jen dou-
fám, že zastupitelé nedovolí, aby tyto 
plochy byly komerčně využity. 
Zelené plochy mezi bytovkami nejsou 
moc použitelné pro děti a mládež, pro-
tože hluk, který při hrách dělají velice 
ruší obyvatele bytovek, kteří již dávno 
zapomněli, že byli také dětmi. 
A tak co dál v Modřicích? Co tak zřídit 
mládežnický klub, kde by se mohla 
scházet mládež a ne jen zřizovat her-
ny? Náhodou jsem se dozvěděla, že 
noví nájemníci restaurace na sokolov-
ně, kteří ostrůvek zeleně doplnili vy-
bavením pro děti, chtěli takový klub 
zřídit v nevyužité místnosti, ale TJ So-
kol tuto místnost neuvolnila a raději ji 
nechala plnou haraburdí, proč? Vždyť 
náklady by byly na účet nájemce. 
Tak co vy na to?

TOJA

Středa 30. září 2009 v 19 hodin

Účinkují:
Alena Borková ml. a David Kříž - zpěv 
Martina Lavičková - flétna
Alena Borková st. a Inna Aslamasová - klavírní spolupráce

Program:
J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, B. Martinů a další

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

Hudba v proměnách stylů

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

40.

Město Modřice připravilo

KULTURA



POZVÁNKA

Jak jistě již většina našich občanů ví, v neděli, 27.9.2009 bude Brno hostitelem 
významné světové osobnosti. Tento den, zde přivítáme Svatého otce, Benedikta 
XVI. Kromě toho, že jde o významnou státní návštěvu, totiž nejvyššího představi-
tele nejmenšího státu na světě, Vatikánu, kterého u nás přivítá mj. i prezident ČR, 
pan Václav Klaus, je to především návštěva duchovní. Jako nejvyšší představitel 
katolické církve na světě přijíždí papež Benedikt XVI. vzdát hold památce sv. 
Václava. Den před jeho svátkem bude sloužit mši svatou na brněnském letišti pro 
tisíce poutníků nejen z Moravy, ale i z Čech a všech okolních zemí.

Také farníci z Modřic se chystají, že si tento slavný zážitek nenechají uniknout. Je 
sice smůla, že je to právě ve dnech, kdy se u nás každý rok slaví hody, ale už v 
tom je řečeno vše. Hody jsou tady každý rok, ale papež je v Brně v historii popr-
vé. Takže pro nás asi není o čem uvažovat. 

Pro účast na slavnostní mši na brněnském letišti je nutné mít místenku. Tu lze zís-
kat zdarma buď v kterékoliv farnosti, nebo na Brněnském biskupství na Petrově. 
Určité množství místenek snad bude i přímo na místě. Protože místenka určuje 
sektor, kde bude mít její vlastník vyhrazeno místo, doporučujeme, pokud by se 
někdo z modřických občanů chtěl této slavnostní mše zúčastnit spolu s námi, 
aby se o místenku přednostně zajímal v naší farnosti, a to buď v neděli 20.9. mezi 
10,30 – 11,00 hodin na faře v Modřicích, nebo v týdnu na radnici u paní místosta-
rostky Modřic, Ing. H. Chybíkové.

No a s místenkou, skládací židličkou a vodou k pití se pak v určenou neděli brzy 
ráno vypravíme na letiště v Brně, buď pěšky, jako správní poutníci, nebo přísluš-
nými autobusy MHD. A protože se očekává asi 150 000 účastníků, budeme tam 
muset být již za ranního úsvitu. Nudit se však jistě nebudeme. I když příjezd Sva-
tého otce je plánován na 9,20 hodin a mše až na desátou hodinu program bude 
začínat už v 6 hodin ráno.

Zveme proto všechny spoluobčany k účasti na slavnostní mši spolu s námi. Tako-
váto příležitost se nemusí již zase dlouho naskytnout. A přejme si hezké počasí a 
hodně silných zážitků.

mar.
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FOTBAL

Prvoligové finále na modřickém trávníku

AC Sparta Praha - SK Slávia Praha 2:3

... mimořádně vzrušená atmosféra za velkého zájmu diváků - vítězný gól v posled-
ních minutách utkání znamenal třetí turnajové vítězství v řadě a Slávia si trvale 
odváží putovní pohár ...
Takový byl závěr už 9. ročníku Mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané 
O POHÁR STAROSTY MĚSTA MODŘICE. Před tím ale od pátku do neděle bojo-
valo celkem 20 družstev v 70 utkáních na hřištích v Tuřanech, Chrlicích, Rajhradě 
a v Modřicích. Za pořádného srpnového horka, v jednom dni až 3 zápasy 2x20 
minut - to vyžadovalo i pořádnou fyzickou výdrž !
Podrobné výsledky jsou rozepsány v přiložených tabulkách, obsáhlou fotorepor-
táž přináší Modřický internetový magazín „mim.voda.cz“. Žákovské celky nejlep-
ších fotbalových klubů z Česka, významní hosté ze Slovenska, Chorvatska a Polska. 
A mezi nimi družstvo žáků Sokola Modřice, od sezóny 2009/2010 pro nedostatek 
modřických dětí sloučené se žákovským družstvem oddílu TJ Viktoria Želešice. 
Skončili sice až na 18. místě, ale za výsledky 2:2 s Teplicemi, 1:1 s Trenčínem, 1:2 se 
Zadarem, 3:4 s Jihlavou a 4:1 s Lodží se určitě nemusí stydět. 
Celkově mimořádně obsazená a i přes značnou náročnost výborně organizačně 
zvládnutá akce. Domácím a hostujícím hráčům, trenérům, pořadatelům i sponzo-
rům patří velký dík nejen za reprezentaci města, ale především za nabídku skuteč-
ně špičkových sportovních zážitků pro jeho občany. Kdo tam byl - určitě mi dá za 
pravdu. Mezi těmi asi 250 hráči a nejslavnějšími kluby nastřílel nejvíc gólů Jakub 
Kvasnička ze Želešic a po něm Pavel Hudec z Rajhradu - teprve třetí byl Roman 
Holiš z Baníku Ostrava. To je přece ukázková inspirace pro místní kluky a holky s 
přebytkem energie - co takhle ve volném čase zkusit žákovský fotbal ...

Vlastimil Čevela
P.S.     Předsedou fotbalového oddílu Sokola Modřice je Ing. Roman Mulíček a má telefon 603 541 415 ...
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Kvalifikační skupinyZákladní skupiny

 Skupina A – Modřice Sparta Praha FK Teplice Roudnice n/L NK Zadar Sokol Modřice
1. Sparta Praha 12 17:2 - 3 : 0 2 : 1 3 : 0 9 : 1
2. FK Teplice 7 10:11 0 : 3 - 4 : 3 4 : 3 2 : 2
3. Roudnice n/L 6 14:6 1 : 2 3 : 4 - 6 : 0 4 : 0
4. NK Zadar 3 5:14 0 : 3 3 : 4 0 : 6 - 2 : 1
5. Sokol Modřice 1 4:17 1 : 9 2 : 2 0 : 4 1 : 2 -

Skupina B – Tuřany Hradec Králové 1. FC Brno FK Příbram Baník Ostrava AS Trenčín
1. Hradec Králové 10 6:2 - 0 : 0 3 : 2 1 : 0 2 : 0
2. 1. FC Brno 6 5:1 0 : 0 - 1 : 1 0 : 0 4 : 0
3. FK Příbram 4 5:5 2 : 3 1 : 1 - 2 : 0 0 : 1
4. Baník Ostrava 4 3:3 0 : 1 0 : 0 0 : 2 - 3 : 0
5. AS Trenčín 3 1:9 0 : 2 0 : 4 1 : 0 0 : 3 -

Skupina C – Chrlice Slávia Praha MěFS Brno Sigma Olo- Tescoma Zlín SMS Lodž
1. Slávia Praha 12 14:1 - 3 : 0 2 : 0 1 : 0 8 : 1
2. MěFS Brno 9 8:4 0 : 3 - 2 : 0 2 : 1 4 : 0
3. Sigma Olomouc 6 6:6 0 : 2 0 : 2 - 2 : 0 4 : 2
4. Tescoma Zlín 3 3:5 0 : 1 1 : 2 0 : 2 - 2 : 0
5. SMS Lodž 0 3:18 1 : 8 0 : 4 2 : 4 0 : 2 -

Skupina D – Rajhrad RAFK Rajhrad Viktoria Plzeň FC Hlučín Slov. Bratislava Vysoč. Jihlava

1. RAFK Rajhrad 9 14:6 - 0 : 3 5 : 1 5 : 2 4 : 0

2. Viktoria Plzeň 8 14:2 3 : 0 - 1 : 1 1 : 1 9 : 0

3. FC Hlučín 7 10:7 1 : 5 1 : 1 - 4 : 0 4 : 1

4. Slov. Bratislava 4 8:10 2 : 5 1 : 1 0 : 4 - 5 : 0

5. Vysoč. Jihlava 0 1:22 0 : 4 0 : 9 1 : 4 0 : 5 -

Skupina E Sparta Praha FK Teplice Viktoria Plzeň RAFK Rajhrad

1. Sparta Praha 9 6:0 - 3 : 0 *)zs 1 : 0 2 : 0

2. FK Teplice 4 3:5 0 : 3 *)zs - 2 : 1 1 : 1

3. Viktoria Plzeň 3 4:3 0 : 1 1 : 2 - 3 : 0 *)zs

4. RAFK Rajhrad 1 1:6 0 : 2 1 : 1 0 : 3 *)zs -

Skupina F Slávia Praha Hradec MěFS Brno 1. FC Brno

1. Slávia Praha 9 7:0 - 3 : 0 3 : 0  *)zs 1 : 0

2. Hradec Králové 4 2:4 0 : 3 - 2 : 1 0 : 0 *)zs

3. MěFS Brno 3 3:6 0 : 3 *)zs 1 : 2 - 2 : 1

4. 1. FC Brno 1 1:3 0 : 1 0 : 0 *)zs 1 : 2 -

Skupina G Roudnice n/L FC Hlučín Slov. Bratislava NK Zadar

1. Roudnice n/L 9 11:2 - 2 : 1 3 : 1 6 : 0 *)zs

2. FC Hlučín 6 9:2 1 : 2 - 4 : 0 *)zs 4 : 0

3. Slov. Bratislava 1 1:7 1 : 3 0 : 4 *)zs - 0 : 0

4. NK Zadar 1 0:10 0 : 6 *)zs 0 : 4 0 : 0 -

Skupina H Sigma Olomouc FK Příbram Baník Ostrava Tescoma Zlín

1. Sigma Olomouc 5 5:3 - 1 : 1 2 : 2 2 : 0 *)zs

2. FK Příbram 4 3:2 1 : 1 - 2 : 0 *)zs 0 : 1

3. Baník Ostrava 4 5:4 2 : 2 0 : 2 *)zs - 3 : 0

4. Tescoma Zlín 3 1:5 0 : 2 *)zs 1 : 0 0 : 3 -

Skupina I Vysoč. Jihlava Sokol Modřice SMS Lodž AS Trenčín

17. Vysoč. Jihlava 7 6:4 - 4 : 3 1 : 0 1 : 1

18. Sokol Modřice 4 8:6 3 : 4 - 4 : 1 1 : 1

19 SMS Lodž 3 2:5 0 : 1 1 : 4 - 1 : 0

20. AS Trenčín 2 2:3 1 : 1 1 : 1 0 : 1 -
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1Společenská kronikas

Severa David 
Zvěřinová Valérie 
Homolková Amálie 
Šmíd Matěj 
Baltasová Sofie 

Hrdlička Jan 
Homolka Eduard 
Stříbrný František 
Talová Dobromila 
Darmovzalová Ludmila 
Jankulárová Ludmila 
Popelka Josef 
Ryšavá Hildegarda 
Šenkýř Václav 
Chudáček Václav 
Mareček Alois 
Matulová Jana 
Šenkýř Václav

Kachlíř Zdeněk 
Dandová Libuše 
Kalvodová Marie 
Peloušková Júlia 
Nováková Marie 

Významného kulatého
výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

25

1. Slávia Praha 3 : 2
2. Sparta Praha ^^
3. FK Teplice 2 : 1
4. Hradec Králové ^^
5. MěFS Brno 2 : 0
6. Viktoria Plzeň ^^
7. RAFK Rajhrad 3 : 0
8. 1. FC Brno ^^
9. Roudnice n/L 5 : 1
10. Sigma Olomouc ^^
11. FC Hlučín 4 : 0
12. FK Příbram ^^
13. Baník Ostrava 4 : 0
14. Slovan Bratislava ^^
15. NK Zadar 2 : 1
16. Tescoma Zlín ^^
17. Vysočina Jihlava -
18. Sokol Modřice -
19. SMS Lodž -
20. AS Trenčín -

Zápasy o konečné umístění

Turnaj dvojic v nohejbalu veteránů

V sobotu 1.8.2009 se konal další z pravidelných ročníků turnaje dvojic v nohejbalu 
neregistrovaných v kategorii nad 40 let. Letošního ročníku se zúčastnilo 9 dvojic 
a ve velmi horkém počasí předvedli po celý den kvalitní hru. Po  úvodních zápa-
sech ve skupinách následné play-off určilo konečné pořadí. Letos stejně jako loni 
titul obhájila favorizovaná dvojice Petr Skrušný a Milan Bodó.

1. místo tým Draci - Petr Skrušný a Milan Bodó
2. místo tým Pitevna - Vítězslav Holoubek a Stanislav Marek
3. místo tým Starý Lískovec - Jindřich Sedlák a Milan Cerhák
4. místo tým BOPO Třebíč - Milan Kucharčík a Rudolf Vít

Rád bych poděkoval Liborům Sapouškovi a Luklovi za zajištění organizace turnaje 
včetně občertsvení a v neposlední řadě Městu Modřice za poskytnutí finanční 
podpory na ceny pro nejlepší týmy.

Petr Jahoda

NOHEJBAL

z finále Sparta-Slávia
foto: Hájek
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TÉMA MĚSÍCE

Veřejná zeleň, parky a klidové relaxační plochy

Tato věková skupina nemá v Modřicích nic, kde by se mohla realizovat (podle průzkumu je 
velký zájem o skateboardovou dráhu!!)
A ani pro starší a staré spoluobčany nejsou v Modřicích žádná vhodná místa, kde by si 
mohli posedět, aniž by byli rušeni vřískajícími dětmi, event. rodiči nebo adolescenty. Pro-
tože téměř ke každé lavičce obec zrovna zřídí pískoviště nebo houpačku.
Je třeba jen trocha dobré vůle ze strany představitelů města a více iniciativy z řad občanů, 
aby se obec mohla při svém rozhodování řídit jejich přáními a potřebami.        
 
Sylva Bernátová - občanka Modřic, zastupitelka a členka Občanského sdružení Za čisté a klidné Modřice 

Zeleň, parky a klidové relaxační plochy 

Velmi těžké téma na současné Modřice. I když je znám dobře, je to moje rodná obec, pře-
mýšlela jsem dlouho a podrobně, ale opravdu v současné situaci nevím o žádné lokalitě, 
která by těmto požadavkům mohla vyhovět.  Ty, o kterých jsem kdysi uvažovala, jako o 
velkém parku i s koupalištěm /které by nestálo mnoho peněz/ a bylo by blízké pro mnoho 
občanů je nenávratně pryč, díky zástavbě domy. Také by to byla ozdoba města. 

V současné době se hezky upravuje Masarykova ulice /myslím, ale jen starou zástavbu/. 
Lidé upravují fasády domů, líčí hezkými barvami, a tím vynikají na domech vytvořené 
stavební ozdoby, které kdysi vytvořili stavební  mistři. Také před domy jsou keře, stromy a 
někde i květiny, ale hlavní předností této ulice je, že tam není žádné hromadné parkování 
aut, která nám z každodeního provozu na silnici jdou řádně na nervy.  Jedna věc by se ale 
mohla přece jen upravit. Hospoda „U Matěje“ je také upravena, dokonce má v oknech i zá-
clonky, ale před hospodou je plno nedopalků. Majitel by měl postavit koš na odpadky, aby 
v něm zmizelo to množství nedopalků, a byl by pořádek. Jenom ten koš by musel být asi z 
beetonu, aby ho někteří vandalové hned nezničili, jako všechno, co jim přijde do rukou! 

A ještě věčné téma, i pochopitelně u nás. PSI!  Stále jsou voděni po ulicích bez koše a někdy 
i bez vodítka, nebo na dlouhém vodítku, /protože prý nic nedělají/. Myslím, že by se občas 
měl přesvědčit nějaký strážce veřejného pořádku o pravdivosti těchto slov, procházkou po 
Modřicích a  i na Žižkově ulici. Protože i ti, co nic nedělají, překvapili tím, že zranili dítě, 
nebo dokonce roztrhali vlastního majitele? 

Jiřina Štulpová   

(Č) Ke zde uvedeným příspěvkům obsahově patří i článek TOJA v rubrice zahrádká-
řů. S ohledem na rozsah se ke konkretní zeleni v ulicích, názorům na dětská hřiště a 
možnosti her, sportu či zábavy pro mládež i dospělé, vrátíme v samostatném tématu 
někdy příště a nyní se budeme věnovat širšímu pohledu.

(Č) Zdá se, že naše výzva k tématické diskuzi měla ohlas - ne vždy ale příspěvky 
dodržují stručnost - proto je tiskneme menším písmem. Napoprvé není striktně uplat-
ňován limitovaný rozsah 1400, příp. max 2800 znaků, ale s ohledem na čtenáře s 
jinými zájmy připomínám, že napříště může být požadováno přepracování, nebo 
dojít k redakčnímu krácení.  

Příběh parku 

Reaguji na výzvu z prázdninového Zpravodaje týkající se modřické veřejné zeleně, parků a 
relaxačních ploch, trochu paradoxně nazvaných - klidové a chtěla bych se se čtenáři a spo-
luobčany podělit o vlastní zkušenosti s bydlením blízko městského parku na Rybníčku.
Je 7 hodin ráno, dětské hřiště se pomalu plní babičkami a rodiči s dětmi, občas i dětmi 
z mateřské nebo základní školy a hlasité pokyny rodičů či učitelů: „Mařenko, Pepíčku, 
nechoď  tam, neber to, neklouzej se, nehaž !“ atd. vyplňují mé dopoledne. Je poledne, nej-
hezčí část dne, protože na hřišti nikdo není. Projektant parku nastestí zapomněl na stromy, 
a tak na hřiště i lavičky praží slunko. Konečně slyším i svoje žáky, které učím, odpovídat 
na otázky a můžeme se začít naplno učit. Blíží se 15. hodina, k maminkám s malými dětmi 
se začínají přidávat školáci. Ozývají se rány, jak malí hoši hrají na silnici fotbal a kopou 
do plechových vrat blízkých garáží. Děti jezdí na kolech, koloběžkách a trojkolkách po 
veřejných chodnících.
S končícím odpolednem se věkový průměr dětí zvyšuje a nastává nejobávanější část dne. 
Mění se i slovník, hluk se postupně zvyšuje, parkem se prohání i motocykly, zastavují auta 
se řvoucími reproduktory. Je půlnoc, přicházejí více náctiletí, houpačky , kolotoče, písko-
viště a jiné atrakce jsou konečně naplno využity a slovník se už nedá ani reprodukovat. 
Jsou 3 hodiny po půlnoci, beru si Lexaurin a doufám, že se mi podaří usnout.
Je druhý den, 7 hodin ráno, park se pomalu zaplňuje a já sbírám odpadky z převrácené po-
pelnice a zametám trávu z roztrhaných pytlů určených k odvozu. A aby se mně den začínal 
lépe, odklízím hromádky od psů, kterých si jejich majitelé jaksi nevšimli.
Tímto příběhem s trochou nadsázky jsem však nechtěla brojit proti parkům. I když v tomto 
případě bych mohla, protože část parku byla vybudována na našem pozemku, o část se 
starám, hrabu listí, stříkám trávník a chodník proti plevelu. Ale obec resp. Rada města 
Modřice by měla při jejich zřizování postupovat s větším rozmyslem.
Nekoncentrovat mobiliář dětských hřišť v takovém množství na jedno místo. V Modřicích 
je ještě spousta zákoutí, kde by se daly jednotlivé kusy umístit. Stávající parky (vedle školy 
na Benešově a zahrada staré mateřské školky) dobudovat a zajistit jejich uzamykání na 
noc. A především se zamyslet a zřídit na vhodném místě odpovídající volnočasové prosto-
ry pro dospívající mládež.

ˇ ˇ
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Kam mizí naše zeleň?

Je známou skutečností že Modřice jsou městem, ve kterém je málo zeleně, nedostatek re-
kreačních ploch, skoupá možnost vycházek do přírody. Konstatování této skutečnosti bývá 
obsahem nejen připomínek občanů ale i všech odborných posudků, materiálů a podkladů 
které se zabývají popisem skutečného stavu, nebo koncepcí a rozvojem města.
Naprosto klíčovým a rozhodujícím materiálem, který dává ucelený přehled o skutečnosti i 
o možných východiscích, je Uzemní plán sídelního útvaru. Dá-li si kdokoliv, kdo má zájem, 
práci s tím, že si vlastní platný Uzemní plán/ schválený v roce 1995/ případně podkladové 
materiály sloužící k vypracování nového územního plánu,který bude platit od roku 2010 a 
na kterém přípravné práce v současné době probíhají prostuduje, zjistí, že všechny pod-
klady se sjednocují na jednom; a to , že v Modřicích je málo zeleně, málo ploch k rekreaci, 
přesycenost výrobními a skladovými areály, nadměrný hluk, nadměrná prašnost, nadměr-
né dopravní zatížení.

Navzdory těmto objektivním zjištěním a konstatováním došlo od roku 1995 k 6 změnám 
územního plánu. Posoudili-li bychom každou z nich podrobněji, došli bychom k závěru, že 
v převážné většině nešlo o změny směřující k vyloučení, či zmírnění výše zmíněných ne-
gativních dopadů. Ne. Spíše naopak. Změny byly provedeny v neprospěch ploch určených 
na zeleň a rekreaci, v neprospěch zemědělské půdy. Byly provedeny ve prospěch „nevidi-
telné ruky „ zvýšeného zájmu o výstavbu výrobních a skladovacích ploch v katastrálním 
území Modřic, které má výměru přibližně 1 500 ha.
Co se těchto změn týká, bylo by možné pochopit změny ve smyslu drobných posunů, zá-
měny jednotlivých ploch, /viz. změny ÚP v souvislosti s přípravou výstavby mostu na ulici 
Benešově apod./ nikoliv však zásadní změny o výměrách několika hektarů. 

V červnu na 6. mimořádném zasedání Zastupitelstva města Modřic, bylo schváleno zadání 
Uzemního plánu Modřic. Při projednání tohoto zadání hlasovali zastupitelé o jednotlivých 
požadavcích potenciálních investorů v tom smyslu, jestli daný požadavek - podnět bude 
předmětem dalšího posuzování, nebo bude vyloučen. S jednotlivými body č. 2 až 44 se 
mohli občané seznámit na tomto veřejném zasedání, následně pak byli o výsledku hlasová-
ní informováni ve zpravodaji 7 – 8 2009. Nutno podotknout, že pokud by chtěli o tom kterém 
případu znát konkrétní údaje, musí si obstarat příslušné podklady na městském úřadě. 
Můžeme však pro přehlednost a zjednodušení konstatovat, že i nový územní plán počítá 
z rozšířením komerčních ploch, z nichž největší váhu zahrnují plochy již „přehodnocené“ 
výše uvedenými změnami 1 až 6 po roce 1995. Z uvedeného a snad i srozumitelného popi-
su vyplývá, že v současné době nejde o hru zda ten, či onen strom přijde vykácet, nýbrž 
o hru , ve které jde o to, jestli bude v našem městě vůbec dýchatelno. Co ty na to občane? 
Opusť někdy pohodlí svého televizního křesla a přijď se podívat na veřejné zasedání. Je to 
také zajímavý seriál.

Ing. Jaroslav Vykoukal, občan Modřic, zastupitel, člen OS Za čisté a klidné Modřice

(Č) Poslední příspěvek se týká poměrně složité problematiky využívání ploch v 
katastru města. Proto je odborným partnerem pro další část diskuze paní Květa 
Höklová (H) - vedoucí majetkového odboru a správce Územního plánu Mod-
řic (ÚP). Začneme otázkou

Na co je potřeba ÚP?
(H) Je základním koncepčním dokumentem pro rozvoj území obce, který určuje možnosti 
využití všech ploch v rámci jejího katastru. Slouží jako podklad nejen vedení obce, obča-
nům a investorům k plánování jejich záměrů, ale především se jím závazně řídí stavební 
úřad při povolování staveb. 

Jaká je velikost a majetkové členění katastru Modřic?
(H) Celková rozloha je něco málo přes 1005 ha, z toho ve vlastnictví obce přibližně 121 ha, 
Pozemkový fond ČR vlastní asi 8 ha (orná půda), Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových cca 14 ha a zbývajících přibližně 862 ha je v rukou soukromých subjektů.  

Jak se tvoří a mění ÚP?
(H) O pořízení a změnách rozhoduje zastupitelstvo obce z vlastního podnětu, na návrh 
orgánu veřejné správy, občana obce či fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická 
nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Důležité je připomenout, že 
schválení ploch pro výrobu, obchod a podobné účely ve vydaném ÚP, prakticky nelze 
zpětně zrušit. Změnilo by to cenu pozemků a znehodnotilo rozpracované záměry investo-
rů, za což by jeho pořizovateli, tedy městu, hrozily velké finanční sankce.

Jaký je současný stav?
(H) Platí ÚP, schválený zastupitelstvem v roce 1995 se změnami 1. až 7. - změna č. 6. byla 
zamítnuta. Nové vedení města a zastupitelstvo, vzniklé koncem roku 2006, iniciovalo poří-
zení nového ÚP a v červnu 2009 schválilo Zadání ÚP, které je podkladem pro vypracování 
další fáze tzv. Konceptu ÚP, ve kterém projektant předloží už konkretní návrhy ploch, s 
jejich možným využitím. Vzhledem k nevyjasněnosti řešení dopravy nadmístního význa-
mu v rámci zpracování tzv. Zásad územního rozvoje (ÚP Jihomoravského kraje), bude 
koncept předložen ve variantách.

(Č) Aby si čtenáři mohli udělat vlastní názor, co v rámci usnesení ZMM, zveřejněném 
ve Zpravodaji 7-8/2009, zastupitelstvo schválilo, prosím o souhrnné informace

Výsledky posouzení žádostí o změny ÚP
(H) Posuzovaly se 4 podněty a 43 žádostí o změny ÚP. Z požadavků na 104,58 ha nových 
komerčních ploch zastupitelstvo schválilo k dalšímu prověřování pouze 1,7 ha, a ze žá-
dostí o nové plochy pro bydlení v rozsahu 41,72 ha pak pouze 2,04 ha. Tyto případy k 
dalšímu prověřování, včetně dalších 1,37 ha pro občanskou vybavenost, jsou především 
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drobným doplněním již příslušně využívaných ploch. Zadání ÚP Modřice bylo zastupitel-
stvem schváleno jednomyslně bez výhrad.

Jaký bude další postup?
(H) V současné době probíhají dokončovací práce na Konceptu ÚP, který bude odevzdán 
městu Modřice v září 2009. Zároveň byly započaty práce na jeho posuzování z hlediska 
udržitelného rozvoje území (SEA, Natura).  Tento dokument by měl být předán na podzim 
tohoto roku.Poté pořizovatel, Městský úřad Šlapanice oznámí veřejné projednání konceptu 
ÚP. Na základě této již konkretní dokumentace a následně vyhodnocených výsledků ve-
řejného projednávání konceptu, bude zastupitelstvo schvalovat Pokyny pro zpracování 
návrhu ÚP a výběr jedné z variant konceptu. Návrh je poslední fází zpracování nového 
ÚP, a veřejnost s ním bude opět seznámena na jednání s výkladem projektanta. Následně  
vyhodnocený a zpracovaný Návrh ÚP schválí s konečnou platnosti a vydá zastupitelstvo 
města - předpoklad na přelomu let 2010-2011.

(Č) Pokud jsem správně pochopil proces přípravy ÚP, tak jedna věc je, co bych tu 
či onde chtěl, druhá co by tam třeba mělo být v širším zájmu občanů města - ale 
limitující pak je slovo projektanta, který musí odborně, legislativně a s ohledem na 
veškeré dostupné podklady říct, zda to tam vůbec může být. Jestli tam náhodou není 
nebezpečné podloží, významný přírodní fenomen, či ochranné pásmo železnice, 
anebo si v blízkosti kraj či stát neplánuje dálnici - v našem případě „Jihozápadní 
tangentu“ ... 

Taky mi z uvedeného vyplývá, že zastupitelstvo vlastně jen určilo, co se má dál 
prověřovat, ale nikoliv, že to či ono v ÚP skutečně bude. Předpokládám, že výsledky 
tohoto prověřování budou zahrnuty v „Konceptu ÚP“ a v dokumentaci „SEA, Natu-
ra“ - takže koncem letošního roku lze očekávat další kolo ...  

(H) Přesně tak - za několik měsíců už může být takováto diskuze daleko kvalifikovanější.  

(Č) Zkusme se ještě podívat na vhodné pozemky pro hřiště, parky a vůbec

Plochy k rekreaci 
(H) Největší souvislou plochou ve vlastnictví města, snadno dostupnou uvnitř města pro 
každodenní rekreaci, jsou pozemky od školního hřiště na Benešově ulici, přes stávající 
zahrádky a zatravněné fotbalové hřiště k cvičnému hřišti u obchvatu. Na pozemcích od uli-
ce Nádražní ke škole na Komenského se v současné době již připravuje stavba domu pro 
seniory. V menším rozsahu pak jsou to zahrádky za muzeem opět na Komenského, menší 
zahrada za nově rekonstruovanou budovou ZUŠ na ulici Benešova. Zmíním ještě možnost 
využít plochu za drogerií a samoobsluhou na náměstí Svobody, přístupnou z ulice Prusi-
novského. Dále jsou zde volné ozeleněné pozemky uvnitř sídlištní zástavby, ale ty jsou 
převážně ve vlastnictví výše zmíněných státních institucí a legislativa neumožňuje bezú-

platný převod na obce, takže se vedou jednání o uzavření nájemních smluv. Skutečností je, 
že kromě uvedených míst už ani v soukromém vlastnictví žádné významnější nezastavěné 
plochy přímo ve městě nejsou.

Vzdálenější lokalitou, určenou v současném ÚP ke každodenní rekreaci je areál „Pod kašta-
ny“, ležící na městských pozemcích. Město již před několika lety podalo žádost na Úřad pro 
zastupování státu o převod sousedního areálu „písečňáku“, ale z legislativních důvodů jsou 
jednání velice složitá a dlouhodobá. Neméně zajímavou plochou, ležící nedaleko na soukro-
mých pozemcích, je bývalý vytěžený prostor nad stávající recyklační linkou STAPO, kde je 
v ÚP navržen lesopark. Velikou hrozbou pro kvalitu rekreace v této oblasti však je možná 
kolize se zpracovávanými Zásadami územního rozvoje s trasou Jihozápadní tangenty. Dle 
platného ÚP je k rekreaci vhodná ještě malá plocha u říčky Bobrava za areálem CTParku a 
větší za dálnicí D2, navazující na Holásecká jezera, kde plánuje rekreační oblast též město 
Brno. Příslušné pozemky jsou ve vlastnictví fyzických a právnických osob. Závěrem ne-
můžeme opomenout plochy rekreačních zahrádek – zejména v zahrádkářských osadách 
Svratka I. i II. a tzv. Želešické zahrádky na západě katastru města.

(Č) A nyní názory hlavních představitelů opozice a radniční koalice.

Zelené nebo šedé Modřice?

V uplynulých letech se v Modřicích budovaly zejména výrobní, skladovací a obchodní 
zóny a ve srovnání s nimi se úplně ignorovala výsadba zelených ploch, ty se naopak stále 
postupně zmenšují. Bohužel i do budoucna nic nenasvědčuje tomu, že by se tento nepříz-
nivý trend měl změnit.

Co by se konkrétně mohlo udělat?
•Území jižně od II/152 (tzv. jižní obchvat) využít jako lesopark, s tímto územím se počítá 

jako s přirozenou zátopovou zónou v případě povodní. Změnit způsob využití nezasta-
věných pozemků v lokalitě U Vlečky na plochy pro zeleň a rekreaci v návaznosti na 
chráněné území Primál. Přístup do této oblasti by se vyřešil přechodem jižního obchvatu 
pro pěší a pro cyklisty, např. lávkou z ulice Hřbitovní.

•Vybudovat park v návaznosti na přírodní areál „Pod kaštany“.
•Kolem průmyslových zón vysázet pás zeleně.
•Neprovádět další vyjímání zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Zabránit 

výstavbě dalšího obchodního centra naproti Olympie ve prospěch klidové zelené zóny 
navazující na Holásecká jezera. Tento projekt by podpořilo i město Brno. Zde by též mohl 
být vybudovaný i aquapark.

•Zachovat stávající zelené plochy – zejména zahrádky, zabránit jejich zrušení např. ve pro-
spěch sportovní haly. Pro ni vybrat jiné vhodné místo.

•Kolem místních komunikací lze vysadit více vhodné zeleně, průběžně ji udržovat a častěji 
sekat travnaté plochy.



132 Zpravodaj 9/2009 1www.mesto-modrice.cz 33

D
ot

az
y 

a 
ná

zo
ry D

otazy a názory
O to málo, co máme, musíme více pečovat a neničit je. Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří 
si pletou zeleň na veřejných plochách se svojí zahrádkou. Buďme více všímaví, braňme se 
tvrději vandalismu! Pomoci by mohlo i přijetí vyhlášky na ochranu veřejné zeleně.
Pokud by snad někdo namítal, že město nemá dostatek vhodných ploch, nákup pozemků 
pro připravovanou výstavbu nového mostu přes železnici, bytového domu pro seniory na 
Nádražní ulici, pro dříve zamýšlené biokoupaliště (nyní již pouze protipovodňová opatře-
ní) a pro cyklostezku ukazují, že když se chce, lze získat i vhodné pozemky, které město 
původně nevlastnilo.
V každém případě musíme bedlivě sledovat přípravu nového územního plánu a zúčastňo-
vat se aktivně projednávání jeho návrhů. Pokud by se v něm nepodařilo prosadit změny 
k výraznému rozšíření zelených ploch, Modřice budou pokračovat v jejich postupném 
„šednutí“.

Libor Procházka, předseda občanského sdružení Za čisté a klidné Modřice, prochazka@osmodrice.cz

Jak to vidí starosta 

Jsem člověk, který v Modřicích, mimo prvních pár dní v porodnici v Brně, žije od svého 
narození. V mém dětství nebyl takový provoz, nestály žádné areály kolem města, u každé 
bytovky byl plácek či větší hřiště na fotbal a na nich jsme si dělali v zimě kluziště. To vše 
vzala doba a rozvoj civilizace. Naši rodiče zestárli, my jsme odrostli a každý chce mít u 
svého bydliště klid. 

Za léta od sametové revoluce se Modřice změnily k nepoznání. Dřívější převažující ze-
mědělskou výrobu nahradily výrobní, skladové a obchodní areály. Většinou vyrostly na 
pozemcích, které byly v rámci restitucí navráceny jejich původním majitelům. Těm se 
hospodařit ekonomicky nevyplatilo nebo se jim prostě již nechtělo a tak je následně s 
nemalým ziskem prodali různým developerským společnostem.  Tak vznikly i za velkého 
přičinění dřívějšího vedení města lokality Olympie a CTP. Pozitivem proběhlého vývoje je 
skutečnost, že městu změny přinesly značné příjmy do obecní pokladny. Mohla se opravit 
a dobudovat infrastruktura, rekonstruovat a dostavět základní škola i mateřská škola, vybu-
dovat bytové jednotky a mnoho dalšího. Podobně jako většina občanů jsem toho názoru, 
že rozvoj průmyslu a obchodu byl v dřívějším období dostačující a nyní je nutno 
investovat do oblasti životního prostředí a sportovně-kulturního života nás všech, 
co tady bydlíme.   
Do funkce jsem nastoupil s představou, že je třeba zastavit zabírání dalších ploch pro 
obchod, průmysl a dopravu. Díky výhodné poloze v sousedství Brna jsou však tlaky v 
tomto směru velmi intenzivní. Příkladem je žádost na 104,58  ha nových komerčních ploch 
v připravovaném Územním plánu, ze kterých jsme v zastupitelstvu k dalšímu prověřování 
schválili pouze 1,7 ha - jako drobná doplnění ploch pro tyto účely již určených. Největší 
hrozbou je ale tzv. Modřická varianta Jihozápadní tangenty, která by měla odklonit 
tranzitní dopravu na dálnici D1 Praha-Vyškov od Troubska a Nebovid přes západní a jižní 
část katastru Modřic směrem na východ, včetně připojení na R52 Brno-Wien v Modřicích a 
na D2 Brno-Břeclav u Rebešovic. Podnikáme všechny možné kroky, aby k této variantě 

nedošlo, ale je otázkou, jak bude Jihomoravský kraj ve svých Zásadách územního rozvoje 
naše výhrady respektovat. Z důvodu tohoto záměru je také náš nový ÚP připravován ve 
variantách.

V obydleném centru města vymizely poslední zbytky zmiňovaných dětských plácků. Pro-
to je společným cílem radniční koalice postupně vybudovat několik dalších kvalitně 
vybavených dětských hřišť, podobných jako je na Rybníčku. Současně zvažujeme, do 
které lokality umístit koutek pro „náctiletou mládež“. Musí to být prostor, kde nebudou 
svým svébytným chováním rušit okolí a současně bude plně přizpůsoben jejich zájmům. 
Podrobnosti těchto záměrů, parčíky a zeleň uvnitř města budou předmětem některého z 
dalších témat měsíce - nyní se vraťme k širšímu pohledu.

Plochy dnešních polí jižním směrem za obchvatem v trati Rybníky by měly být ponechá-
ny k zemědělským účelům a jako historická rozlivová plocha řeky při povodních. Součas-
ně je to zatím také jedna z mála rozsáhlejších oblastí k vycházkám do klidnější přírody - k 
rybníčku Primál, cestou uprostřed polí nebo podél řeky. Pro bezpečný vjezd na obchvat 
a přechod pro pěší a cyklisty je již zpracována studie řešitelnosti rekonstrukce křižovatky 
„Havlíčkova - obchvat - U vlečky“ a vedou se další jednání k přípravě realizace (Zpravodaj 
5/2009-RMM).

Západním směrem chceme rozšířit přírodní amfiteátr Pod kaštany o prostor bývalé pís-
kovny. Je požádáno o převod pozemků z Úřadu pro zastupování státu na město, aby mohl 
být osázen zelení a dále rozvíjen k rekreaci, ale z legislativních důvodů je tento proces 
velice složitý a zdlouhavý. Dále na kopci je možnost procházek v sadech, které bohužel 
majitelé příliš neudržují a nad obcí Moravany je část lesa. O tuto součást zeleně se svědo-
mitě a s velkou pílí starají myslivci, za což jim patří velký dík a podpora ze strany vedení 
města. V Územním plánu je také uvažováno s lesoparkem v závěru vytěženého prostoru 
bývalé cihelny - ale to je delší výhled, protože podobně jako v jižním směru i zde je nutno 
vyčkat rozhodnutí o vedení Jihozápadní tangenty.   

Jedinou reálnou možností k rozšíření plochy pro relaxaci občanů se v dohledné době 
jeví vybudování tzv. protipovodňových opatření při vyústění Moravanského potoka do 
náhonu na severním okraji katastru. V současném územním plánu je prostor pro vod-
ní plochu rezervován a provádí se nákup příslušných pozemků. Technicky i legislativně 
zkoumáme možnost, podobně realizovanou mnoha obcemi u požárních nádrží *), že by 
vodní plocha měla parametry pro koupání a vybavení pro bio-čištění, ale neměla by ofici-
ální statut koupaliště. Prostě rybník s okolní zelení, minimální zázemí ve správě města 
a koupání na vlastní nebezpečí. Další kroky v tomto směru budou projednány v rámci 
rozpočtu na příští rok a občany o nich budeme informovat.

Závěrem bych rád poděkoval Redakční radě Zpravodaje za nápad s tématickou rubrikou i 
všem, kteří se do ní zapojili a doufám ještě v dalších číslech zapojí. Srozumitelná a věcná 
výměna názorů by mohla dobře posloužit občanům k tomu, aby si na řešení problémů 
rozvoje města udělali svůj vlastní názor.

Ing. Josef Šiška - starosta města Modřice
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(Č) Neprobrali jsme sice všechno, ale k tématu snad bylo řečeno dost. Z uveřejně-
ných názorů i výsledků hlasování k ÚP je zřejmé, že vedení města i opozice se sho-
dují jak ve snaze zastavit zabírání dalších ploch pro průmysl, obchod a dopravu, tak 
v chápání důležitosti přijatelného životního prostředí ve městě i okolí - a to je určitě 
dobré pro nás občany. Abychom místa kde žijeme lépe poznali, dovoluji si závěrem 
předložit svůj vlastní příspěvek 

   

Inspirační prospektová edice „Kam v Modřicích ...“

Vedle dlouhodobých a nákladných opatření na podporu relaxace v přírodě, existují i věci, 
které lze udělat levně a hned. Za více než 45 let, co s manželkou bydlíme v Modřicích a 
chodíme na procházky či jezdíme na kole s dětmi, vnoučaty a kamarády vím, že i přes ne-
příliš příznivé podmínky k „lokální rekreaci“ zde řada možností je. A často by stačilo málo, 
aby jich bylo ještě víc - třeba aby je lidé víc využívali a průběžně vytvářeli tlak „veřejného 
mínění“ na jejich zkvalitňování a rozšiřování. Navrhovaná inspirační prospektová edice by 
mohla užitečně působit právě v tomto směru.

Technicky by to byl oboustraně černobíle potištěný list A4 jako jednoduchá 3-dílná sklá-
dačka, vložená čas od času do Zpravodaje a samostatně zdarma nabízená jako prospekt na 
radnici, v Městské knihovně či jinde. Postupně by takto mohly vycházet prospekty „Kam v 
Modřicích na procházku“, „s dětmi“, „se psem“, „na kole“, „na běžkách“, „za sportem“, „za 
památkami“ ... atd atd - jako námětově univerzální řada.
Edice by měla sloužit především pro místní obyvatele - těm, co zde bydlí déle by mohla ně-
které věci připomenout, ty nové pak informovat o tom, co město a okolí nabízí. Předpoklá-
dám prezentování reálných a ověřených možností a pro její tvorbu nabízím své publikační 
zkušenosti - Modřický Internetový Magazín, CD a Zpravodaj Modřice. Vydávat by ji mohla 
radnice s tím, že jednoduchá forma by umožňovala snadné doplňování i aktualizaci. 

Rubriku připravil a rozhovor vedl Vlastimil Čevela (Č)

*) Odkazy na informace kolem bio-koupaliště a dalších souvislostí jsou na interne-
tu „mim.voda.cz/modrice.htm“

Téma měsíce pro říjen 2009  

Ohlas na výzvu k tématické výměně názorů prokázal její užitečnost. Zveřejněné 
příspěvky zmiňují značnou šíři problémů, které nebylo možno v rámci jednoho 
čísla kvalifikovaně rozebírat, takže se k nim určitě ještě vrátíme. Došel nám ještě 
jeden příspěvek, který zveřejníme až v příštím čísle, protože inspiroval k další-
mu tématu. Pan Karel Nedělka v něm poukazuje na složitou situaci kolem 
cyklostezky a přilehlé staré silnice k Olympii. 

Brno má 400 tisíc obyvatel a cyklostezka do Modřic byla až do letošního jara 
jedinou možností k delší souvislé a nerušené jízdě na kole a in-line bruslích 
na kvalitním povrchu. Letos byla konečně podobně upravena trasa z Obřan do 
Bílovic nad Svitavou a pracuje se na dílčích úsecích ve vnitřním městě. Navrho-
vatelé cyklostezky do Modřic bohužel v uvedených souvislostech neodhadli její 
potřebnou kapacitu, nezajistili její bezpečné pokračování po vyústění na silnici 
a nedomysleli zájem o parkování aut. Důsledkem jsou časté nebezpečné situace 
a řada konfliktů mezi různými uživateli i s platnou legislativou jak na cyklostez-
ce, tak na přilehlé silnici.  

Tématem příštího měsíce je tedy

CYKLOSTEZKA BRNO - MODŘICE A SOUVISLOSTI 

„jaké jsou reálné možnosti ke zlepšení aktuálně nedobré situace ...“

uzávěrka dotazů a názorů je 20. září 2009
kontakt - asistentka starosty - viz tiráž

Rejstřík témat, diskutovaných ve Zpravodaji
(vybrané příspěvky, postupně bude doplňován)

Bytový dům pro seniory  ukončení účasti města 4/2008, nový pasivní dům 3/2009,
Cyklostezka u Olympie  5/2008, 9/2009 ve městě 6/2009
Dětská hřiště na Rybníčku  7-8/2008, 7-8 a 9/2009,
Doprava     celkově 2/2009, 4/2009, značení 4/2008, 12/2008, 
Koupaliště    10/2007, 6/2008, 
Nová prodejna potravin v býv. Frutě  2/2009,  6/2009, 
Územní plán města   zeleň a relaxační plochy 7-8 a 9/2009,
Veřejná doprava   ceny 5/2009, 6/2009,
Zpravodaj    pravidla pro vydávání 3/2007,  inzerce 1/2009,



TEL : 739 445 565
E-mail: kaneuzil@seznam.cz

• Venkovní a vnitřní zateplení rodinných a bytových domů.
Kontaktním zateplovacím systémem   MAMUT –  THERM P
•  Montáž a pronájem lešení    •  Montáž sadrokartonu

•  Fasády,omítky,nátěry            •  Zednické práce 
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pozastaven výkup loupaných ořechů

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,, 664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

různé dorty, zákusky, 
minizákusky

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Prosím nabídněte!
Pro vyřešení rodinné situace

 hledám ke koupi byt v Modřicích. 
Vše potřebné vyřídím! 

Tel: 776 698 188 

Vyměním OB 2+1 v Kr.Poli 57m2 
za OB 1+1 nebo 2kk v Modřicích.

Byt je v krásném prostředí v bezpro-
střední blízkosti školky, školy, obchodu 
a dopravy. Byt je opravený s krásnou 
koupelnou, špíží, lodžií v zatepleném 
opraveném domě. Další na dohodě. 
Volat denně 602 278 184 po 17h.



Kontakt:	 •Elektromontáže	–	Brabec,	Brněnská	442,	Modřice
	 •Tel.:	538705034
	 •GSM:	603	254	455,	733	331	065
	 •Email:	info@elektromontaze-brabec.cz,	www.elektromontaze-brabec.cz

•	Elektroinstalační	práce	(byt,	RD,	průmyslová	výstavba)
•	EZS	-	Montáže	elektron.	zabezpečovacích	systémů
•	CCTV	-	kamerové	systémy
•	STA	-	Rozvody	kabelové	televize
•	LAN	-	strukturované	sítě
•	EPS	–	požární	systémy
•	Montáž	hromosvodů
•	Revizní	činnost	elektro

elektromontáže
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MONA STUDIO s.r.o. 
Zahájila provoz solária na ul. Havlíčkova 751

Provozní doba
po – pá od 10:00 hodin - 19:00 hodin 

Objednávky na tel. 603 842 689

            NNaaššii  ffuurriiaannttii  ((ččiinnoohhrraa))                              Ladislav Stroupežnický 
              99..1100..22000099  ((ppáátteekk)),,   Národní divadlo, Praha   

Cena za dopravu a vstupné 750,- Kč(I.kategorie)/650,- Kč(II.kategorie) 
Odjezd: Modřice 13.30 hod., nám. Svobody 

Brno 14:00 hod., Janáčkovo divadlo od restaurace Bohéma . 
Začátek představení 19:00 hod. 

 
  
 

          CCaarrmmeenn    ((mmuuzziikkááll))  

2277..1111..22000099  ((ppáátteekk)),,  Hudební divadlo Karlín, Praha 
Cena za dopravu a vstupné 850,- Kč. 

Odjezd: Modřice 13.30 hod., nám. Svobody 
Brno 14:00 hod., Janáčkovo divadlo od restaurace Bohéma . 

Začátek představení 19:00 hod. 
 
 
 
 

            KKuuddyykkaamm  ((mmuuzziikkááll))  

1166..11..22001100  ((ssoobboottaa)),,   Státní opera, Praha  
 Cena za dopravu 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 od restaurace Bohéma. 

Začátek představení 14:00 hod. 
 
 
 
 

 
V případném zájmu a bližších informací volejte: 

724 067 100, p. Raboňová. 
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 4, 

p. Havlátová. Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS. 
 
 

 
 

V případném zájmu a bližších informací volejte:724 067 100, p. Raboňová.
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 4,

p. Havlátová. Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS.
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Zámečnictví - kovovýroba 
 

 

 

Užívejte si klidu a pohody, starosti a práci nechejte na nás 

Vyrobíme pro Vás a namontujeme – zakázková výroba „na míru“: 
 

 Brány, branky, vrata - otočné, posuvné i s pohonem - možnost volby výplně (plech, tyče, dřevo, 

atd. ). 

 Ploty, mříže - oplocení vhodné pro rodinné domky i průmyslové objekty.  

 Balkonová a schodišťová zábradlí - ocelové i nerezové, včetně různých druhů výplní. 

 Stříšky nad dveře, přístřešky, pergoly – ocelové s výplněmi ze skla, plexi, polykarbonátu nebo 

jiné dle požadavku. 

 Ocelové konstrukce, regály - nosné, svařované, montované - vše včetně montáže. 

 Jiné zámečnické výrobky – revizní dvířka, poklopy různých konstrukcí, plech. nádrže, 

kontejnery – vše na míru. 

 Reklamní štíty, billboardy - reklamní panely, vývěsní štíty- uchycení na stěnu, na samostat. 

konstrukci nebo přenosné. 

 Výkopové a zemní práce - různé terénní úpravy k dispozici máme kolový bagr Caterpillar. 

 

Všechny výrobky/konstrukce opatříme požadovanou povrchovou úpravou základním 
nátěrem, vrchním nátěrem, žárovým zinkováním, stříkáním, prášek Komaxit 

Dále provádíme ostatní zámečnické a montážní práce – demontáž starých konstrukcí a 
zařízení, montáž zámečnických prvků, konstrukcí přímo na stavbě se zajištěním vlastní dopravy a 
potřebné mechanizace – Avia, Liaz, autojeřáb. 

 

 

Zavolejte – navštívíme Vás, poradíme a pomůžeme s vhodným řešením,zaměření a 
cenová nabídka zdarma !!! 

Firma HUGRASS, s.r.o., Brněnská 442, Modřice, tel. 547 423 382, mobil 606 420 889, 
www.hugrass.cz 
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14. 9. po 18:00 13. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice www.mesto-modrice.cz 
- zasedací sál na radnici – nám. Svobody

19. 9 . so 10:15 Fotbalové utkání  Modřice – Mělčany (přípravka)
10:00 Nohejbalové utkání na hřišti u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 
16:00 Fotbalové utkání  Modřice – Želešice (muži B)

20. 9. ne 13:45 Fotbalové utkání Modřice – Blažovice (dorost)
 16:00 Fotbalové utkání Modřice – Šaratice (muži A)
 Termín Téma měsíce - „Cyklostezka a souvislosti“ Zpravodaj 9/2009

- uzávěrka pro předání dotazů a názorů - asistentka starosty
25. 9. pá Svatováclavské hody Zpravodaj 9/2009
28. 9. po Město Modřice a kolektiv stárků mim.voda.cz/modrice.htm#hody
25. 9. pá 17:00 Stavění máje na nám. Svobody

18:00 Vernisáž výstavy v muzeu na Komenského ul. www.mesto-modrice.cz/muzeum 
 - Nové archeologické nálezy v Modřicích 26. 9. - 13. 10. Zpravodaj 7-8 a 9/2009 

26. 9. so 8:30 Požehnání v kostele sv. Gotharda
9:00 Zvaní občanů města

 10 – 17 Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 13. 10. www.mesto-modrice.cz/muzeum 
 - Nové archeologické nálezy v Modřicích Zpravodaj 7-8 a 9/2009 
20:00 Předhodová zábava v hotelu Gregor

27. 9. ne 9 – 18 Zahrádkářská výstava – nám. Svobody Zpravodaj 9/2009
Výstava výtvarného oddělení ZUŠ v městské knihovně
Výstava obrazů v klubovně na radnici (J. Burian)

 10 – 17 Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 13. 10. www.mesto-modrice.cz/muzeum 
 - Nové archeologické nálezy v Modřicích Zpravodaj 7-8 a 9/2009 
13:00 Sraz stárků na Sokolovně a průvod
14:30 Pěvecký sbor na zahrádkářské výstavě
15:00 Předávání práva před radnicí
16:30 Hodová zábava na Sokolovně

28. 9. po 9 – 14 Zahrádkářská výstava – nám. Svobody Zpravodaj 9/2009
Výstava výtvarného oddělení ZUŠ v městské knihovně

20:00 Pohodová zábava v hotelu Gregor
30. 9. st 19:00 40. komorní koncert na radnici mim.voda.cz/koncerty.htm

- zpěv a flétna s doprovodem klavíru Zpravodaj 9/2009
3. 10. so 10 – 17 Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 13. 10. www.mesto-modrice.cz/muzeum 
6. 10. út  Nové archeologické nálezy v Modřicích Zpravodaj 7-8 a 9/2009 
3. 10. so 10:15 Fotbalové utkání  Modřice – Oslavany (přípravka)

15:30 Fotbalové utkání  Modřice – Hrušovany (muži B)
4. 10. ne 13:15 Fotbalové utkání Modřice – Dolní Loučky (dorost)

 15:30 Fotbalové utkání Modřice – Měnín (muži A)
10. 10. so 10 – 17 Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 13. 10. www.mesto-modrice.cz/muzeum 
13. 10. út  Nové archeologické nálezy v Modřicích Zpravodaj 7-8 a 9/2009 
17. 10. so 15:00 Fotbalové utkání  Modřice – Nová Ves (muži B)
18. 10. ne 12:45 Fotbalové utkání Modřice – Rosice (dorost)

 15:00 Fotbalové utkání Modřice – Zastávka (muži A)

Opakovaně týdně
po Městská knihovna  9 -12, 13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice
 18:30 Cvičení Fit & Overball v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009
 19:30 Cvičení Chi-toning  v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009
út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici Zpravodaj 9/2009
 Městská knihovna  9 -12, 13-16,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice
 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 
 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st Městská knihovna  13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice
čt 18:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 
pá Městská knihovna  9 -12, 13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice
 17:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 
 18:30 Cvičení Fit & Overball v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009
 19:30 Cvičení Chi-toning  v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

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

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2009

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

  TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNNĚĚ  
    Mošoň, Györ – Maďarsko 2009 
      19.9.(so), 3.10.(so), 7.11.(so), 21.11.(so), 5.12.(so), 19.12.(so) 

 
                                       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 od restaurace Bohéma 
                                                                          Odjezd z  Györu v 16.00 hod. 

Odjezd z Mošoně  v 17.00 hod. 
 
V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová. 
 
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 4, p. Havlátová.                                          
Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS. 
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Vychází: 1 x  měsíčně do 15. kalendářního dne 
a je distribuován do každé rodiny zdarma.
Současně je zveřejňován v samostatné rubrice 
na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakce: Redakční rada - Vlastimil Čevela 
(předseda), Miroslav Hájek, Jan Mareček, Martin 
Petřík, Libor Procházka, Ludmila Procházková
Editor vydání: Libor Procházka
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). Preferovaná forma příspěvků je 
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Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připo-
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