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Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez
Vážení občané

Opětovně uběhl další čtvrtrok a v měsíci červnu proběhlo dne 14.6.2010 předpo-
slední zasedání ZMM v právě probíhajícím volebním období. Jak se stalo pravi-
dlem, chtěl bych Vás seznámit s činností města, městského úřadu a vedení města 
za období od posledního zasedání ZMM, konaného dne 15.3.2010. Toto období 
se vyznačovalo hlavně velkými přípravami investičních akcí, jak po projekční 
stránce, tak výběrem dodavatelů.

Tyto všechny aktivity ovšem přebily hlavně volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR ve dnech 28.a 29.5.2010. Celkové výsledky voleb jistě znáte a tak pou-
ze informačně o volební účasti v samotných Modřicích. K urnám přišlo celkem 
2261 voličů tj. 69% ze všech oprávněných voličů města Modřice. V Modřicích 
nejvíce hlasů získala ODS 522 hlasů což je 23,21%, druhá skončila ČSSD se 482 
hlasy tj. 21,43%, třetí TOP 09 se 403 hlasy tj. 17,91%, čtvrtá VV 230 hlasů tj. 10,22%, 
pátá KSČM se 188 hlasy značící 8,35%. Volby ve městě proběhly bez problémů a 
za jejich klidný průběh děkuji všem zainteresovaným osobám, členům komisí i 
pracovníkům MěÚ.

Na úrovni jednání s vyššími správními celky bych zmínil pouze schůzku starostů 
dotčených obcí JZ-tangenty s představiteli JMK, které se uskutečnilo dne 17.5. 
na krajském úřadě. Na jednání byly opět prezentovány varianty řešení dopravní 
infrastruktury v oblasti jižně od města Brna. V prezentaci byl kladen důraz na 
nejvýhodnější variantu řešení tzv. Modřickou, proti které protestují všechny do-
tčené obce v její trase. Do konce roku 2011 mají být schváleny Zásady územního 
rozvoje JMK, a tak nás v této záležitosti ještě hlavní boj teprve čeká. Další infor-
mace bych zaměřil na investiční akce prováděné na území města Modřice. Jedná 
se o stavby, které buď v dnešní době již probíhají nebo se za uplynulé období 
připravovaly k realizaci.

Nejdříve bych se zmínil o výstavbách, které na našem katastru realizují nebo při-
pravují nadřízené správní orgány. V dnešní době probíhá rekonstrukce komuni-
kace R52 a I/52, která je přibližně v polovině svých prací. Na tuto investici, hraze-
nou z prostředků státu zastoupeného ŘSD je navázána výstavba protihlukových 
stěn jmenované komunikace v prostoru obytné zástavby. V letošním roce by, dle 
osobní schůzky s ředitelem ŘSD Ing. Kremitovským a kompetentními zástupci 
ŘSD pro vybudování protihlukové stěny, měla být vybudována část protihluko-
vých stěn od tramvajové zastávky Tyršova směrem do Brna. Následně v roce 
příštím pak od tramvajové zastávky Tyršova směrem k Rajhradu.

Současně je v plném proudu příprava výstavby nového mostu na ulici Benešova 
přes železnici na Břeclav. Sice nám byl slibován termín zahájení realizace na mě-
síc duben, ale JMK v rámci objemu zakázky měl teprve v měsíci červnu vybrat 
odbornou firmu, která pro kraj zajistí výběrové řízení na dodavatele stavby mos-
tu. Tím se termín zahájení posunul na měsíc září, ale i ten dle mého mínění ne-
musí být stoprocentní. Nicméně musím konstatovat, že JMK obdržel na realizaci 
mostu 91 mil. z evropských fondů již na začátku letošního roku, stavební povolení 
má nabytí právní moci a tudíž by stavba měla započít co nejdříve, aby se finance 
nemusely vracet.

Z investičních akcí hrazených z prostředků města bych jmenoval ty největší. Ze-
jména to jsou obě plánované kanalizace jak na ulici Masarykova, tak Nádražní. 
Výstavba kanalizace na ulici Masarykova bude zahájena v měsíci červenci a ka-
nalizace ulice Nádražní je v dnešní době dokončena projekčně a je požádáno o 
vodoprávní řízení (speciální stavební povolení).

Na počátku měsíce června byla dokončena rekonstrukce VO na ulici Havlíčkově 
a ve druhé polovině roku by se mělo, v návaznosti na postup prací firmy E.ON 
(přesun vzdušných vedení NN a VN do země), pokračovat ulicemi - část Podě-
bradovy, Husovy, celá Pilcova, Komenského a část Sokolské. Věřím, že tentokrát 
firma E.ON nebude své práce zbytečně oddalovat.

Další akcí je dokončení výstavby protihlukové stěny jižního obchvatu od ulice 
Havlíčkovy po ulici Brněnskou. Zde je dokončeno výběrové řízení a zahájení vý-
stavby je dohodnuto uzavřenou smlouvou o dílo od 1. září 2010. Stěna by měla 
vyrůst na svém místě přibližně do konce listopadu.

Jako poslední dvě akce bych zmínil připravovanou výstavbu mobilní MŠ v pro-
storu zahrady stávající MŠ. Je požádáno o stavební povolení, RMM na zasedání 
dne 14.6.2010 vybrala dodavatele díla a tím jsou podniknuty kroky, aby byla 1. září 
zahájena výuka v dalším oddělení, které bude mít kapacitu 20 dětí. I přes vybu-
dování mobilní MŠ, která nám výrazně pomůže v následujících letech s kapacitou 
MŠ ve vztahu k velké dětské populaci Modřic, nebude město schopno uspokojit 
všechny zájemce o umístění dětí do MŠ, neboť nový zákon o předškolním zařízení 
umožňuje přijetí dětí již o 2. roku věku dítěte. Věřím však, že budeme schopni 
vyjít vstříc maximálnímu počtu dětí. Vždyť jen v letošním roce bylo u zápisu do 
MŠ celkem 88 dětí a pouze 33 jich má odejít do ZŠ.

Velmi sledovanou stavbou je příprava výstavby bytového domu pro seniory na 
ulici Nádražní. Projekční kancelář postupuje dle dohodnutého harmonogramu a 
tak se stále jako reálný jeví termín zahájení stavby v měsíci říjnu letošního roku.
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Abych zde necitoval pouze úspěšně nastartovaná a realizovaná díla, tak zde 
musím říci, že jsme byli okolnostmi nuceni přesunout plánovanou rekonstrukci 
budovy ZŠ Komenského z letošního roku na rok příští. Příčin bylo několik. Hlav-
ní příčina je velká technická náročnost rekonstrukce, neboť při průzkumných 
pracech byly odhaleny konstrukce, které je nutné buď vyměnit, nebo provést 
jejich větší sanaci. Dále jsme se, po odstoupení ředitelky ZŠ dohodli, že by bylo 
přijatelnější i pro nového ředitele, aby provádění rekonstrukce začalo celé již 
pod vedením nového vedení školy. Nic to ale nemění na stále probíhající přípra-
vě projektové dokumentace.

Dalším malým neúspěchem bylo zamítnutí přidělení dotace na zavedení biopo-
pelnic ve městě Modřice. Jelikož v měsíci květnu byla opět vypsána výzva na 
podání žádosti o dotace, naši původní jsme ještě vylepšili a požádali opět o 
přidělení. Uvidíme, zda se nám podaří uspět napodruhé.

Za uplynulé cca 3 měsíce se také událo několik kulturně – společenských akcí. 
Nejvýznamnější období bylo na začátku měsíce května, kdy proběhly oslavy sv. 
Gotharda, 2. ženáčské hody a s tím spojená výstava v muzeu města s názvem 
Kroj dvojího lidu. Výstava měla obrovský ohlas a dokonce poprvé jsme byli nu-
ceni výstavu pro velký zájem o 14 dní prodloužit. Další z výstav pak proběhla na 
začátku měsíce června v prostorách velké zasedací místnosti městského úřadu 
s názvem „Překonej stěnu smrti“, která svým zaměřením na období 50-tých let 
minulého století přinesla obraz o tehdejším způsobu vlády jedné strany.

Z drobnějších aktivit bych vyzvedl koncertní vystoupení našeho Smíšeného 
pěveckého sboru města Modřice dne 2.5.2010 ve Vídni, kam byl sbor pozván 
Vídeňským sdružením mandolinistů. Můžu s klidným svědomím říci, že úspěch 
byl velký, neboť jsem se osobně zájezdu zúčastnil.  Město Modřice se také dne 
21.5.2010 stalo částečně centrem kulturního dění města Brna. V areálu obchod-
ního centra Olympia byl totiž zahájen festival ohňostrojů v rámci akce Ignis 
Brunensis 2010 úvodním nesoutěžním ohňostrojem.

Za uplynulé období nebyly jen úspěchy nebo nerealizované akce, ale staly se i 
události nemilé. Jedná se o opětovné povodně a to hlavně na severní Moravě. 
Město Modřice přívalovými dešti na přelomu měsíce května a června nebylo 
výrazně zasaženo. Voda zůstala v korytech vodotečí procházejících našim ka-
tastrem, a tak těch pár mírně zaplavených zahrádek není žádnou velkou pohro-
mou. Zato obce hlavně v blízkosti řek Bečvy a Moravy na tom byly hůře. Zde 
svoji duchapřítomnost projevilo obnovené SDH Modřice, které za spolupráce 
s vedením města uspořádalo humanitární sbírku a dne 27.5. shromážděný ma-
teriál a vybavení osobně předali společně se starostou města vedení obce Ústí 
u Hranic na Moravě. Na tomto místě bych ještě jednou rád poděkoval všem 
občanům, kteří se na sbírce podíleli.

USNESENÍ RMM č. 44/2010

Z usnesení RMM č. 44/2010
komentář k vybraným bodům ze 
schůze Rady města Modřice (dále 
RMM), konané dne 14. června 2010

MŠ - zozšíření zahrady
RMM pověřuje starostu města dalším 
jednáním ve věci odkupu části pozemku 
p.č. 768 pro rozšíření zahrady MŠ (1.1)

Ženáčské hody - financování
RMM schvaluje úhradu za hudební 
produkci dechové kapely Hovorané dne 
8.5.2010 ve výši 12.000,- Kč, která je krytá 
ze sponzorských darů (3.1, Zpravodaj 
6/2010)  

Ženáčské hody - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Modřice (příjemce) a firmou 
Hugrass s.r.o. na poskytnutí daru ve výši 
7.500,- Kč na pokrytí nákladů společen-
ské kulturní akce „Ženáčské hody“ (3.2) 

Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu mezi 

městem Modřice (příjemce) a firmou 
Somerston Olympia Cz, s.r.o.  na 
poskytnutí daru ve výši 50.000,- Kč 
na podporu turnaje mladších žáků v 
kopané „O pohár starosty města Mod-
řice“ ve dnech 6.8.-8.82010 (3.3) 

Protihluková stěna - obchvat
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
městem Modřice a firmou COLAS CZ, 
a.s. na zhotovení díla „Protihluková 
stěna na silnici II/152 – vlevo – 3. 
etapa“ ve výši 10.078.406,- Kč včetně 
DPH. (3.5)

Pozemky pod komunikací
RMM schvaluje darovací smlouvu 
mezi městem Modřice (dárce) a JMK 
(obdarovaný) na darování pozemků 
p.č. 2011/2, 2011/3, 2012/2, 2047/1, 
2049/1, 2051/5, 2052/3, 2053/1, 2053/26 
o celkové výměře 8006m2 a darova-
cí smlouvu mezi městem Modřice 
(obdarovaný) a JMK (dárce) na 
darování pozemků p.č. 2027, 2028/1, 
2038, 2014/2, 2014/3 o celkové výměře 

Jak jsem již výše citoval v informaci o přípravě rekonstrukce ZŠ Komenského, 
rozhodla se stávající ředitelka ZŠ Modřice PaedDr. Ludmila Procházková po 15 
letech ukončit své působení na postu ředitele školy. V měsíci květnu a červnu 
tak proběhl konkurz na obsazení postu ředitele. Na zasedání RMM dne 14.6.2010 
byla do funkce ředitelky ZŠ Modřice na doporučení konkurzní komise jmeno-
vána paní Mgr. Kateřina Koubková, současná učitelka na modřické ZŠ, která se 
funkce ujme od 1.7.2010.

Myslím si, že jsme v uplynulém období nezaháleli a že rozpracované úkoly do 
konce volebního období dokončíme nebo připravíme tak, aby nové vedení měs-
ta mohlo bez problémů v nastolené práci pokračovat.                               

Ing. Josef Šiška, starosta města  
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10785m2 - jedná se o majetkové na-
rovnání pozemků pod komunikacemi 
v centru města (3.7 a 8).

Veřejné osvětlení - pozemky
RMM schvaluje smlouvu o souhlasu 
s umístěním a realizací stavby VO  v 
ulicích Pilcova, Husova, Komenského 
mezi městem Modřice a ČR – Úřad 
pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, který má pozemky v 
některých ulicích města (např.Pilco-
va) podél komunikací ve vlastnictví 
(3.11)
Protihluková stěna - R52
RMM schvaluje smlouvu o právu 
provést stavbu mezi městem Modřice 
(vlastník pozemků)  a ŘSD ČR (rea-
lizátor stavby), „Silnice I/52 Modřice 
– protihluková opatření sever“  na 
pozemcích p.č. 1254 a 1256/1 - jedná 
se  o výstavbu protihlukových stěn 
podél silnice Vídeňská (3.12)    

Bytový dům pro seniory
RMM schvaluje dodatek č. 3 smlou-
vy o dílo na PD Pasivního bytového 
domu pro seniory mezi městem 
Modřice a Ing. arch. Josefem Smolou 
na vypracování průkazu energetické 
náročnosti budov v celkové výši 
116.700,- Kč bez DPH. Tento průkaz 
je potřebný pro žádost o dotaci z 
programu "Zelená úsporám" (3.17) 

Cyklostezka u Olympie
RMM schvaluje text dohody o ulože-
ní části vodovodní přípojky DN 80 do 
pozemků dotčených stavbou cyk-
lostezky Brno – Vídeň mezi městem 
Modřice a firmou Andreas STIHL 
spol. s r. o. a smlouvu o koupi pozem-
ků p.č. 1914/105, 1914/106 a 1914/107 o 
celkové výměře 343m2 mezi městem 

Modřice (kupující) a firmou Andreas 
STIHL spol. s r.o. (prodávající) za částku 
400,- Kč/m2. Tyto majetkové úpravy jsou 
nutné pro zahájení výstavby cyklostezky 
po levém břehu řeky Svratky. (3.19.1 a 2)

Most přes dráhu u Sokolovny
RMM schvaluje text smlouvy o sdružení 
zadavatelů mezi městem Modřice a SÚS 
JMK na výstavbu objektu „III /15280 
Modřice most 15280-2“. Předmětem 
smlouvy je dohoda o spolupráci zainte-
resovaných subjektů. (3.20)

Pronájem pozemku - ul. Přízřenická
RMM schvaluje pronájem části pozemku 
p.č. 460/30 na ulici Přízřenické o výmě-
ře cca 270 m2 za částku 1,-Kč/m2/rok 
Společenství pro dům Přízřenická 1022, 
1023, 1024 a příslušnou nájemní smlouvu 
(4.3.1 a 2)

Redakční rada Zpravodaje - změna
RMM schvaluje ukončení činnosti Paed-
Dr. Ludmily Procházkové v RR Zpravoda-
je a schvaluje za členku RR Zpravodaje 
Mgr. Kateřinu Koubkovou (5.2)

Městský úřad - přestupková komise
RMM odvolává Bc. Andreu Kovářovou z 
funkce předsedkyně Komise pro pro-
jednávání přestupků města Modřice s 
účinností od 1.7.2010 a ke stejnému datu 
jmenuje do této funkce Mgr. Veroniku Ža-
loudkovou, právničku kanceláře starosty 
Městského úřadu Modřice (6.1 a 2)

ZŠ Modřice - změna ředitelky
RMM na základě vyhodnocení kon-
kurzního řízení jmenuje s účinností od 
1.7.2010 do funkce ředitele základní školy 
Modřice, okres Brno-venkov, příspěvko-
vá organizace Modřice, paní Mgr. Kateři-
nu Koubkovou (6.3.1)

Veřejné osvětlení - stavba 
RMM schvaluje jako dodavatele akce 
„Stavební úpravy VO – Modřice ul. 
Pilcova, Husova“ firmu Energ - Servis a.s. 
za částku 2.298.757,- Kč bez DPH a jako 
dodavatele akce „Stavební úpravy VO 
– Modřice ul. Komenského, Sokolská“ 
rovněž firmu Energ - Servis a.s. za částku 
1.346.284,- Kč bez DPH (6.4 a 5)

Mateřská škola - rozšíření
RMM schvaluje jako dodavatele akce 
„Kontejnerová MŠ Modřice, ul. Zahrad-
ní“ firmu KOMA Modular Construction 
s.r.o. za částku 3.090.320,- Kč bez DPH a 
jako   technický dozor investora pro tuto 
akci Ing. arch. Jiřího Pelikána za částku 
35.000,- Kč vč. DPH. Současně vydává 
souhlasné stanovisko k rozšíření kapaci-
ty MŠ o 20 dětí od 1.9.2010. Vzhledem k 
nutnosti pokrytí zvýšených provozních 
nákladů dále schvaluje zvýšení škole-
ného z 1.800,- na 2.000,- Kč/školní rok a 
jednorázový příspěvek do rozpočtu MŠ 
Modřice na vybavení nových prostor 
ve výši 400.000.Kč, který předkládá k 
odsouhlasení v ZMM. (6.6 až 10)

ZŠ Modřice - likvidace majetku
RMM schvaluje likvidaci drobného 
investičního majetku ZŠ Modřice dle 
seznamu ze dne 26.11.2009 prostřednic-
tvím sběrného dvora města Modřice 
(6.11)

Hasiči - letní noc a Country
RMM schvaluje Sboru dobrovolných 
hasičů (SDH) Modřice uspořádání letní 
noci dne 16.7.2010 v čase od 19:00 hod. 
do 24:00 hod. v areálu Pod Kaštany a 
ve spolupráci s rádiem ČAS pod zášti-
tou města Modřice pořádání Country 
festivalu dne 14.8.2010 v čase od 
14:00 hod. do 24:00 hod. v areálu Pod 
Kaštany, včetně jednorázové dotace na 
úhradu nákladů při Country festivalu 
ve výši 20.000,- Kč (6.16.1 až 3)

Znak města - užití u nohejbalitů
RMM schvaluje použití znaku města 
jako součást znaku nohejbalového 
oddílu TJ Sokol Modřice (6.17)

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

Z usnesení RMM č. 2m/2010
komentář k vybraným bodům z mi-
mořádné schůze Rady města Modřice 
(dále RMM), konané dne 28. června 
2010

Nákup nemovistosti
RMM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Modřice (kupující) na nákup 

USNESENÍ RMM č. 2m/2010

nemovitosti RD č.p. 247 na ul. Benešo-
va vč. pozemků p.č. 744 a 743. Urych-
lení tohoto majetkového převodu bylo 
hlavním důvodem ke svolání mimořád-
ného jednání RMM. (1.1 a Zpravodaj č. 
4/2010)    

Mezinárodní turnaj žáků
RMM schvaluje smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 50.000,- Kč mezi měs-
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tem Modřice a Městským fotbalovým 
klubem Modřice o.s. na pořádání 
akce fotbalový turnaj mladších žáků 
„O pohár starosty města Modřice“ v 
termínu 6.8.-8.8.2010 (1.2)

Personální změny 
RMM jmenuje Petru Havelkovou, DiS. 
do funkce vedoucího odboru správ-
ního a finančního Městského úřadu 
Modřice a to po dobu pracovní ne-
schopnosti související s mateřstvím, 
mateřské a rodičovské dovolené 
zaměstnankyně Bc. Andreji Kovářové 
s účinností od 1.7.2010 (2.1)

RMM jmenuje na období od 1.7.2010 
– 31.7.2010 předsedkyní komise pro 

projednávání přestupků města Modřice 
Bc. Andreu Kovářovou a pověřuje ji 
vyhotovením konečných rozhodnutí v 
přestupkových řízeních, jejíž projednání 
se jako dosavadní předsedkyně zúčastni-
la (2.2) 

RMM schvaluje za člena Komise pro 
projednání přestupků města Modřice 
pana Romana Chalupu a bere na vědo-
mí složení této komise - předseda Mgr. 
Žaloudková, členové Habartová, Chalupa 
(2.3. 1. a 2)  

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

USNESENÍ ZMM č. 16/2010

USNESENÍ z 16. zasedání Zastupi-
telstva města Modřice (dále jen 
„ZMM“), konaného dne 14. června 
2010 v 18 hodin v zasedací síni 
modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 13, jmenovitě viz prezenční 
listina)

Usnesení 16.Ú: ZMM schvaluje poříze-
ní zvukového záznamu dnešního 
jednání. ZMM schvaluje zapisova-
telku Bc. Kateřinu Homolkovou a 
ověřovatele zápisu Ivana Dolečka 
a Ing. Jaroslava Vykoukala. ZMM 
schvaluje program dnešního zase-
dání ZMM beze změn. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 16.1.: ZMM bere na vědomí 

zprávu starosty města o činnosti úřa-
du města Modřice za období od 15. 
řádného zasedání ZMM do 14.6.2010 

Hlasování:pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Komentář: viz samostatný příspěvek v tomto čísle 

Zpravodaje.

Bod 2 – Kontrola úkolů
Usnesení 16.2.: ZMM bere na vědomí pl-

nění úkolů uložených na 15. řádném 
zasedání ZMM 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

 
Bod 3 – Projednání hospodaření za 

rok 2009

Usnesení 16.3.1: ZMM schvaluje zprávu 
o výsledcích přezkoumání hospoda-
ření města Modřice za rok 2009 bez 
výhrad.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 16.3.2.: ZMM schvaluje na 
základě zákona č. 250/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů o rozpoč-
tových pravidlech územních rozpoč-
tů závěrečný účet města Modřice za 
rok 2009 bez výhrad.   

Hlasování: pro11, proti 0, zdržel se (Bernátová, 
Vykoukal)   

Komentář: viz samostatný příspěvek v tomto čísle 
Zpravodaje. 

Bod 4 – Projednání majetkových 
transakcí

Usnesení 16.4.1: ZMM schvaluje nákup 
budovy RD č.p. 247 ul. Benešova v 
k.ú. Modřice a pozemků p.č. 743 a 
744 ul. Benešova v k.ú. Modřice za 
částku 3.500.000,- Kč. ZMM pověřuje 
starostu města Ing. Josefa Šišku pod-
pisem kupní smlouvy na RD č.p. 247 
ul. Benešova vč. pozemků p.č. 743 a 
744 ul. Benešova.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Komentář: viz usnesení RMM ve Zpravodaji 4 a 

6/2010.

Usnesení 16.4.2.1: ZMM schvaluje 
převod inženýrských sítí v lokalitě 
ulice Masarykova – komunikace, 
zpevněné parkovací plochy, chod-
níky, dešťová kanalizace, splašková 
kanalizace, čerpací stanice odpad-
ních vod, veřejné osvětlení a dotče-
né pozemky objekty komunikací 
a zpevněných ploch ve vlastnictví 
firmy Sceptrum a.s. do majetku 
města Modřice

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Komentář: viz dále

Usnesení 16.4.2.2: ZMM schvaluje 
texty smluv na koupi objektů 
– komunikace, zpevněné parko-
vací plochy, chodníky, dešťová 
kanalizace, splašková kanaliza-
ce, čerpací stanice odpadních 
vod, veřejné osvětlení a dotčené 
pozemky objekty komunikací 
a zpevněných ploch v majetku 
firmy Sceptrum a.s. mezi městem 
Modřice a firmou Sceptum a.s.

Hlasování: pro 13, proti 0 , zdržel se 0  
Komentář: viz dále..

Usnesení 16.4.2.3: ZMM pověřuje sta-
rostu města Modřice podepsáním 
kupních smluv na koupi objektů 
– komunikace, zpevněné parko-
vací plochy, chodníky, dešťová 
kanalizace, splašková kanaliza-
ce, čerpací stanice odpadních 
vod, veřejné osvětlení a dotčené 
pozemky objekty komunikací 
a zpevněných ploch v majetku 
firmy Sceptrum a.s. mezi městem 
Modřice a firmou Sceptrum a.s. 
po doplnění chybějících údajů 
a uzavření dohod o věcných 
břemenech s majiteli ostatních 
dotčených pozemků. ZMM pově-
řuje RMM kontrolou uzavřených 
dohod o věcných břemenech při 
převodu inženýrských sítí z firmy 
Sceptrum na město Modřice.    

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Berná-
tová) 

Komentář k bodům 16.4.1-3.:převod veřejné in-
frastruktury nového sídliště před bývalou 
Frutou do majetku města.
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Usnesení 16.4.3: ZMM schvaluje text 
smlouvy o smlouvě budoucí kup-
ní na prodej pozemku p.č. 283 a 
284 v k.ú. Modřice mezi městem 
Modřice (prodávající) a Josefem 
a Jarmilou Tůmovými (kupující).  

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení 16.4.4: ZMM schvaluje text 
Směnné smlouvy mezi městem 
Modřice a Ing. Jiřím a Ing. Adria-
nou Brabcovými na směnu po-
zemků p.č. 1875/15 (na manžele 
Brabcovi) a pozemků p.č. 1875/10 
a 1857/10 (na město Modřice). 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: pozemek pro vybudování nové 

komunikace pro pěší a cyklisty na levém 
břehu náhonu - viz Zpravodaj č.4/2010 
str.10.

Usnesení 16.4.5: ZMM schvaluje pro-
nájem části pozemku p.č. 994/1 
v k.ú. Modřice mezi městem 
Modřice a Ing. Vladimírem a Ing. 
Renatou Novotnými za částku 
70,- Kč/m2/rok, tak jak stanovil 
znalecký posudek vypracovaný 
2.11.2009 Ing. Ivo Novákem s do-
bou pronájmu do 31.12. 2020

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Dole-
ček) 

Usnesení 16.4.6: ZMM schvaluje smě-
nu pozemku p.č. 877/3 o výměře 
3m2 z města Modřice na Jaromí-
ra Čonky st. a ml. a  pozemku p.č. 
878/4 o výměře 5m2 z Jaromíra 
Čonky st. a ml. na město Modři-
ce. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Komentář: narovnání vlastnických vztahů v 

souvislosti s přípravou výstavby domu pro 
seniory.

Usnesení 16.4.7: ZMM schvaluje prodej 
pozemku p.č. 460/130 o výměře 
70m2 společnosti Sceptrum a.s. za 
částku 1.500,- Kč/m2 

 Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se  2 (Bernátová, 
Vykoukal)  

Komentář: narovnání vlastnických vztahů dle 
skutečného stavu na.nově vybudovaném 

parkovišti.

Usnesení 16.4.8: ZMM schvaluje prodej 
pozemku p.č. 781/1 o výměře cca 100 
m2 za částku 1.500,- Kč/m2

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Komentář: část zahrady u rodinného domku na 

obecním pozemku - současně nabídnuta i 
možnost pronájmu.

Usnesení 16.4.9: ZMM schvaluje prodej 
části pozemku p.č. 2059/12 o výměře 
cca 78 m2 společnosti IRB Develop-
ment, s.r.o. za částku 1.500,- Kč/m2 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová, 
Vykoukal) 

Komentář: dle ÚP je pozemek určen pro podnika-
telské aktivity, firma tam vybuduje parkoviště 
pro návštěvy.

Usnesení 16.4.10: ZMM zamítá prodej 
části pozemku GP 1696 paní Šárce 
Flaxové.

Hlasování: pro 13, proti 0 , zdržel se 0 
Komentář: pozemek za obchvatem, který není 

určen k zástavbě.

Bod 5 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2010

Usnesení 16.5.1: ZMM bere na vědomí 
zprávu o hospodaření města za 
období 1– 4/ 2010.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0, Doc. Novák 

nebyl přítomen u hlasování. 

Usnesení 16.5.2: ZMM schvaluje odmě-
ny členům KV a FV, kteří nejsou 
členy ZMM, do konce volebního ob-
dobí dle návrhu předsedů výborů. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 16.5.3: ZMM schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 2/2010 bez výhrad

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová, 

Vykoukal)   

Bod 6 – Projednání a schválení zadá-
ní změny č. VIII ÚPN SÚ Modřice

Usnesení 16.6: ZMM schvaluje zadání 
změny č. VIII ÚPN SÚ Modřice.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0  
Komentář: ÚPN SÚ = územní plán sídelního útva-

ru, nejde o nový ÚP, ale pouze o prodloužení 
doby platnosti stávajícího - viz Zpravodaj č. 
4/2010 str. 11.

 
Bod 7 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 16.7.1: ZMM bere na vědomí 

zápis č. 033, č. 034 a č. 035 ze zase-
dání FV.  

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 16.7.2: ZMM bere na vědomí 
zprávu o činnosti KV a zápisy z 
jednání KV konání dne 13.4.2010 a 
11.5.2010.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Bod 10 – Různé – diskuse
Usnesení 16.8.1: ZMM schvaluje doda-

tek č. 1 ke smlouvě o soustředění 
finančních prostředků při plnění 
úkolů k zabezpečení požární ochra-
ny mezi městem Modřice a Statu-
tárním městem Brnem, MČ Brno 
– Chrlice. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 16.8.2: ZMM zamítá předlo-
žené žádosti pana Frice a paní Číž-
kové o změnu ÚPN SÚ Modřice.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Komentář: V průběhu zpracovávání nového ÚP 

je neefektivní realizovat změny existujícího 
ÚP, protože by to přineslo nejen komplika-
ce při projednávání, ale i zvýšené náklady 
na příslušné projekční práce. Proto bylo 
navrhovatelům doporučeno uplatnit své 
žádosti v rámci připomínek ke Konceptu 
nového ÚP.

Usnesení 16.8.3: ZMM schvaluje OZV 
č. 2/2010 o regulaci provozu výher-
ních hracích přístrojů bez výhrad. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 16.8.4: ZMM zamítá změ-
nu obecně závazné vyhlášky č. 
3/2009 o dani z nemovitosti    

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Bernáto-
vá, Vykoukal)

Doplňující komentáře k vybraným bodům připra-

vil Ing. Josef Šiška - starosta města. 

(red-ČeV)
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VÝDAJE CELKEM PO 44
30

67 497,40 53 908,20 51 627,52

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 44
70

14 762,70 437,50 1 185,60-

6399 Ostatní finanční operace 750,00 800,00 788,25

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 67 497,40 53 908,20 209 618,21

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 871,90 871,90 869,76

6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 
úrovně

157 990,69

6117 Volby do Evropského parlamentu 41,00 40,94

6171 Činnost místní správy 8 893,90 8 436,80 8 025,90

5512 Požární ochrana “ dobrovolná část 110,00 107,02

6112 Zastupitelstva obcí 2 045,40 2 127,70 2 098,89

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 30,00 36,00 30,00

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3 452,50 3 352,50 3 243,79

4351 Osobní asist., peč.služba a podpora 
samost bydlení

93,00 93,00 93,00

4357 Domovy 750,00 350,00 299,64

4333 Domovy“penzióny pro matky s dětmi 15,00 15,00 15,00

4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a 
obč soc nepřizpůs

10,00 10,00 2,00

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 448,20 5 216,90 4 978,81

3751 Konstrukce a uplatnění protihlukových zařízení 5 005,00

3727 Prevence vzniku odpadů 50,00 50,00 32,73

3729 Ostatní nakládání s odpady 50,00 50,00 23,30

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 203,00 3 505,40 3 482,40

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 170,50 2 944,30 2 873,26

3632 Pohřebnictví 65,00 56,00 29,16

3635 Územní plánování 860,00 860,00 769,03

3613 Nebytové hospodářství 763,00 513,00 412,08

3631 Veřejné osvětlení 13 610,00 6 786,30 6 740,72

3519 Ostatní ambulantní péče 6,00 6,00

3612 Bytové hospodářství 3 310,00 1 463,80 1 359,32

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 65,00 75,00 70,32

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 926,60 1 082,80 1 081,35

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 160,00 166,10 166,00

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 655,20 644,10 525,22

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár 
hist povědo

550,00 550,00 502,33

3341 Rozhlas a televize 50,00 67,30 56,32

3319 Ostatní záležitosti kultury 20,00 20,00

Plnění rozpočtu v roce 2009

Tento přehled přinášíme v návaznosti na návrh rozpočtu 2010, 
zveřejněný v lednovém čísle Zpravodaje

1Informace pro občanyi

3315 Činnosti muzeí a galerií 367,90 387,90 309,74

3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 1 205,00 321,50 251,65

3314 Činnosti knihovnické 783,80 783,80 663,06

3111 Předškolní zařízení 1 680,00 1 680,00 1 680,00

3113 Základní školy 4 950,00 6 400,00 6 400,00

2310 Pitná voda 60,00 30,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 550,00 1 152,00 1 104,43

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 800,00 850,00 679,13

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300,00 480,00 448,81

2212 Silnice 1 481,00 1 081,00 978,51

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 424,50 424,50 379,15

2143 Cestovní ruch 16,00 16,60 16,50

a b 1 2 3

Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

PŘÍJMY CELKEM PO KONZOLIDACI 42
00

52 734,70 53 470,70 52 813,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

6409 Ostatní činnosti j.n.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 52 734,70 53 470,70 210 803,75

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 791,35

6402 Finanční vypořádání minulých let 11,30 11,30 11,27

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 150,00 240,70 240,63

6171 Činnost místní správy 298,00 338,00 280,43

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50,00 46,00 45,92

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50,00 73,50 73,50

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 810,00 910,00 704,29

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 270,00 319,40 319,30

3631 Veřejné osvětlení 5,00 30,70 29,83

3632 Pohřebnictví 5,00 5,00 2,00

3612 Bytové hospodářství 1 370,00 1 498,80 1 498,60

3613 Nebytové hospodářství 270,00 458,40 455,63

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 10,00 75,00 75,00

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 100,00 147,40 147,36

3315 Činnosti muzeí a galerií 6,10 6,03

3341 Rozhlas a televize 11,00 11,00 6,88

3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 8,50 8,42

3314 Činnosti knihovnické 27,00 29,70 28,21

2310 Pitná voda 1,00 1,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3 250,00 3 830,00 3 811,42

2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 1,10 1,10 0,99

2212 Silnice 0,40 0,37

0000 Bez ODPA – ( souhrnné daňové příjmy) 45 045,30 44 428,70 202 266,32

a b 1 2 3

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

3315 Činnosti muzeí a galerií 367,90 387,90 309,74

3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 1 205,00 321,50 251,65

3314 Činnosti knihovnické 783,80 783,80 663,06

3111 Předškolní zařízení 1 680,00 1 680,00 1 680,00

3113 Základní školy 4 950,00 6 400,00 6 400,00

2310 Pitná voda 60,00 30,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 1 550,00 1 152,00 1 104,43

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 800,00 850,00 679,13

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 300,00 480,00 448,81

2212 Silnice 1 481,00 1 081,00 978,51

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 424,50 424,50 379,15

2143 Cestovní ruch 16,00 16,60 16,50
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Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku

PŘÍJMY CELKEM PO KONZOLIDACI 42
00

52 734,70 53 470,70 52 813,06

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE

6409 Ostatní činnosti j.n.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 52 734,70 53 470,70 210 803,75

6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 000,00 791,35

6402 Finanční vypořádání minulých let 11,30 11,30 11,27

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 150,00 240,70 240,63

6171 Činnost místní správy 298,00 338,00 280,43

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 50,00 46,00 45,92

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 50,00 73,50 73,50

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 810,00 910,00 704,29

3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 270,00 319,40 319,30

3631 Veřejné osvětlení 5,00 30,70 29,83

3632 Pohřebnictví 5,00 5,00 2,00

3612 Bytové hospodářství 1 370,00 1 498,80 1 498,60

3613 Nebytové hospodářství 270,00 458,40 455,63

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 10,00 75,00 75,00
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3341 Rozhlas a televize 11,00 11,00 6,88

3119 Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání 8,50 8,42

3314 Činnosti knihovnické 27,00 29,70 28,21

2310 Pitná voda 1,00 1,00

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 3 250,00 3 830,00 3 811,42

2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky 1,10 1,10 0,99

2212 Silnice 0,40 0,37

0000 Bez ODPA – ( souhrnné daňové příjmy) 45 045,30 44 428,70 202 266,32
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Pozn. Velká čísla ve sloupci výsledek v řádcích 0000 a 6330 a v součtech jsou účetní převo-

dy, souhrny skutečných příjmů a výdajů jsou v řádcích "po konzolidaci"

... red-ČeV"

KONSOLIDACI
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Oznámení

Při podezření na znečištění životního prostředí (např. ovzduší, voda apod.) je mož-
né kontaktovat přímo Českou inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát 
Brno:
pevná havarijní linka a fax: 541 213 948
e-mail: podatelna@bn.cizp.cz
trvalá dosažitelnost: 731 405 100
Žádáme občany, aby zejména při zápachu, který se ne vždy šíří celými Modřice-
mi kontaktovali přímo ČIŽP.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka 

 
 

 
 
 
 
 

 
Zahájení školního roku 2010/2011 na ZŠ Modřice 

 

Slavnostní zahájení školního roku proběhne ve středu 1. září v 8.00 hodin v budově ZŠ 
na Benešově ulici. Po přivítání se žáci 1. stupně přesunou se svými třídními učiteli do budovy 
ZŠ na ulici Komenského. Vyučování 1. září končí v 9.45h. 
Co s sebou? Prvňáčci si přinesou aktovku, ostatní žáci si donesou školní potřeby – aktovku, 
přezůvky aj. připraví až na 2. září. 
Provoz školní družiny a školní jídelny bude zahájen 2. září 2010. 
 
Těšíme se na Vás. 
                                                                        

 Ředitelství ZŠ Modřice 

1Život v našem městěž
Šermířský den

Všichni příznivci divadelních představení v přírodě se s blížícím letním sluno-
vratem začínají těšit, že si konečně přijdou na své. Šermířský den v Modřicích 
je pak pro ně tou správnou příležitostí. Ten letošní proběhl v sobotu 19. června. 
Konal se opět pod záštitou starosty města Ing. Šišky, o jeho organizační zajiště-
ní se zasloužili členové místní Kulturně školské komise. Pěkné počasí této akci 
pod širým nebem přálo, takže se na představení přišlo podívat mnoho diváků 
všech věkových kategorií. Především však sobotní šermířské odpoledne přilá-
kalo mnoho rodin s dětmi.  

Program šermířského odpoledne, zahájený letos ukázkou středověké hudby, 
uváděl osvědčený moderátor rytíř Libor Olšan z Olšan. Jménem všech účinku-
jících přivítal diváky na Šermířském dni a poté je seznámil s jeho plánovaným 
průběhem. Na něj navázala paní místostarostka Ing. Chybíková. Popřála jménem 
vedení radnice všem účastníkům této kulturní akce dobrou zábavu a pro děti 
vyzvedla význam rytířských ctností, jako příklad správného chování. Hlavní ná-
plní odpoledního představení bylo samozřejmě vystoupení jednotlivých skupin 
historického šermu. Letos, stejně jako v loňském roce, se šermířům dobře dařilo 
upoutat pozornost i nejmladších diváků, protože jejich vystoupení byla vždy 
oživena jednoduchým a přitom vtipným příběhem. Největší úspěch letos sklidi-
lo zdařilé vystoupení „Rytíř a kůň“. Děti se během šermířského odpoledne ani 
chvíli nenudily. Ukázky šermířského umění na pódiu byly totiž vždy po chvíli 
vystřídány nápaditými soutěžemi. Z loňska si děti zopakovaly lukostřelbu a sou-
boj s rytířem na „úzké lávce“, letos se jim zalíbilo rozsekávání jablka na špalku 
mečem nebo cvičení postřehu – chytání nahazovaných kroužků na meč.

Velkou pochvalu letos zaslouží prodavači historických suvenýrů. Na stáncích 
nabízeli velmi kvalitní makety rytířských přilbic, dřevěné meče, škorně, muš-
ketýrské klobouky, stylové skleněné poháry a kovářské výrobky. Přímo hitem 
v letošní nabídce se staly kvalitní a přitom bezpečné středověké  kuše. Rodiče 
proto od stánků odcházeli s odlehčenou peněženkou, ale šťastné úsměvy dětí 
přece za to stály. K jinak velmi pohodové náladě Šermířského dne však letos ur-
čitě nepřispěl prodej teplého čepovaného piva. V horkém odpoledni to opravdu 
nebyl dobrý nápad. Nebyla to však chyba šermířů ani pořadatelů. Čí asi? 

S velkým zájmem byla očekávána středověká bitva. Když se po 16. hodině na 
bojišti začaly scházet jednotlivé rytířské družiny pod svými korouhvemi, bylo to 

Poděkování

V souvislosti s odchodem do důchodu ukončila členství v redakční radě Zpra-
vodaje paní PaeDr. Ludmila Procházková, kde působila od počátku roku 2007. 
Jménem vedení města i jménem svým bych jí rád tímto poděkoval za práci, 
kterou v této souvislosti pro naše město vykonala.

Ing. Josef Šiška - starosta
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velmi působivé. Oba nepřátelské tábory měly početné vojsko a když proti sobě 
rytíři v brnění a jejich žoldnéři výhružně pozvedli své zbraně – meče i sekyry, 
začali střílet z luků a kuší a dokonce přivezli i katapult, vypadalo to na slibný 
začátek bitvy. Když se však bitva naplno rozproudila a stále nebylo jasné, proč 
se vlastně vojska do sebe pustila, začali být diváci poněkud rozladěni. Loňský 
scénář bitvy, založený na jednoduchém romantickém příběhu, měl velký úspěch, 
protože bitvu nejen oživil, ale všem divákům umožnil pochopit, proč se válčí. Prů-
vodní slovo moderátora totiž dramatizaci bitvy plnohodnotně nenahradí. Věříme, 
že vedení pořádajícího šermířského klubu Carpe Diem pro naše diváky do příští-
ho roku zase nějaký nosný příběh pro předvedení bitvy vymyslí, je to v jejich 
silách. Ukázka středověké bitvy totiž trvá poměrně dlouho a bez dějové zápletky 
k udržení pozornosti diváků dlouhodobě nestačí. Odměnou pro ty, co vydrželi až 
do konce programu, byla na bitevním poli připravena tradiční ohňová šou. 

Na Šermířský den letos do našeho města přijelo ještě více šermířských skupin než 
v minulých letech. Šermíři se k nám sjeli doslova ze všech koutů republiky. Zdá 
se, že si náš areál Pod kaštany s přilehlým přírodním amfiteátrem ve Staré cihelně, 
opravdu oblíbili a zařadili jej natrvalo do harmonogramu svých vystoupení pro 
veřejnost. I když by na jejich letošním představení bylo co zlepšovat, předvedli 
nám velmi hodnotný odpolední program na pódiu a dětem poskytli skvělou mož-
nost zasoutěžit si v historických disciplinách. Protože tuto pěknou kulturní akci 
pro naše občany plně podporuje vedení naší radnice, můžeme se i v budoucnu 
těšit, že se modřický rekreační areál v období letního slunovratu vždy znovu sta-
ne přehlídkou šermířského umění a dějištěm středověké bitvy. 

text: takl
foto: Miroslav Hájek
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... za dalekými výhledy na Vajgl

Občas se někde dočteme o nadšencích, kteří pravidelně chodí na výšlap na ně-
jakou horu a zpravidla jim tiše závidíme takové přírodní sportování. Fakt je, že 
v Modřicích nemáme Lysou Horu, Milešovku a bohužel ani Květnici či Klucani-
nu jako v Tišnově. Ale nemusíme si zrovna zoufat - v západní části katastru je 
na naše poměry také docela slušný kopec - v obecné mluvě běžně nazývaný 
„Vajgl“. Na současných mapách je na něm kóta označená „Na kopci“ s nadmoř-
skou výškou 307 m n. m., což je přibližně o 100 m výš, než střed města. Místně 
používané jméno je odvozeno z německého názvu „der Wald“ - les, v přibližně 
zdrobnělé podobě „Waldl“, tedy něco jako lesík, či hájek. 

Po cestě na tehdy ještě nezarostlé jeho východní hraně jsme s manželkou před 
čtyřiceti lety jezdívali na běžkách a chodívali na procházku s dětmi. Proto mi 
velice vadilo, že potom bývalé JZD celý kopec i s veřejnými cestami oplotilo a 
znepřístupnilo. Dnes je opět možné se do tohoto prostoru vydat, ale vzhledem 
k tomu, že jde o areál soukromých meruňkových a broskvových sadů, který je 
současně uznanou bažantnicí, tak je nutné chodit po cestách a tento stav přísluš-
ně respektovat.

Kam v Modřicích 3
Inspirační prospektová edice pro občany a návštěvníky města,
vyšlo jako samostatně oddělitelný dvojlist ve Zpravodaji Modřice č. 7-8/2010

Trasa vycházky na katastrální mapě

Na cestě do prvního kopce

Jarní pouť

Naše jarní pouť směřuje na severní Moravu a do Slezska. Vede ji modřický farář 
P. Robert Mayer. Pomocníka má v otci Valerijovi, spolužákovi z kněžských studií, 
který přijel až z dalekého Běloruska. 
První zastávka je v Rudě u Rýmařova. Nejprve navštěvujeme poutní kostel Panny 
Marie Sněžné. Hrou na nástroj vyrobený již v roce 1762 doprovází naše varhanice 
zpěv poutníků a sólové vystoupení paní Jiřiny Štulpové. S historií nás seznamuje 
místní kostelník. Připomíná, že se zde poutě konaly i v době nesvobody. Jejich 
tradici udržoval pozdější olomoucký arcibiskup Mons. František Vaňák. 
Hned u kostela je první zastavení na impozantní barokní křížové cestě, která po-
chází z roku 1760. Trasa s jednotlivými zastaveními stoupá na Křížový vrch se 
sousoším Ukřižování, vytvořené v životní velikosti neznámým umělcem. Z teme-
ne kopce se otevírá kouzelný pohled na rovinatou Hanou a zvedající se pohoří 
Nízkého Jeseníku.
Pokračujeme na samotnou výspu České republiky. Jsme v zelení zalitém Krno-
vě. Vyjíždíme nad bývalé okresní město, na poutní vrch Cvilín, ke kostelu Panny 
Marie Sedmibolestné. Chvíli volna využíváme k prohlídce. Vystupujeme na ka-
mennou rozhlednu s krásným výhledem na město, pohoří Jeseníků a nedozírnou 
dálavu hornoslezských rovin. 
Poutní mši celebruje náš hostitel, řeholník otec Josef. Po jejím ukončení sjíždíme 
do města, kde navštěvujeme kostel Narození Panny Marie. Po výkladu a modlitbě 
se vydáváme na prohlídku centra. Začínáme ji u sv. Martina, pokračujeme ke 
Švédské zdi, gymnáziu, k zámku, pomníku slavného rodáka architekta Leopolda 
Bauera, procházíme podloubím a procházku končíme u výstavné budovy měst-
ské radnice. Pak již domů, kde nás překvapuje bouřka s prudkým deštěm.

text a foto: Josef Chybík



Chrlické sídlo a Pracký kopec

Silueta pálavských kopců

Tady by mohla být vyhlídková plošina

Nový Lískovec a Bohunice
ze severního svahu

Kam v Modřicích Kam v Modřicích3
Východiskem (V) naší vycházky je křižovatka před restaurací „U Trávníčka“ na 
ulici Brněnská. Nejprve se vydáme západním směrem podchodem pod rych-
lostní komunikací s tramvají a mírným obloukem vlevo nahoru, až se před námi 
objeví skladový areál velkoobchodu „Ptáček“. Přejdeme na vedlejší komunika-
ci před ním  a pokračujeme vlevo po asfaltce. Ta po mírném stoupání v pravém 
oblouku za chvíli odbočí jižním směrem do dlouhé roviny mezi zahradami (1), 
avšak my pokračujeme západním směrem strmou kamenitou polní cestou na-
horu do kopce. Po levé straně jsou zahrady se stromy, vpravo velký nově oplo-
cený poměrné mladý broskvový sad. Pokud se v průběhu stoupání ohlédne-
me, východním směrem uvidíme silo v Chrlicích (4,5 km) a přímo za ním pak 12 
km vzdálený Pracký kopec (324m) s Mohylou míru a kupolí vojenského radaru. 

Před branou do sadů (2) pravoúhle odbočíme polní cestou doleva a dojdeme až 
k další bráně (3). Tou vejdeme původním západním směrem do areálu sadů, kde 
se po chvíli mezi stromy po levé straně objeví obdělávané pole - první vyhlídko-
vý úsek směrem k jihu (o). Především je odsud vidět průmyslové haly CT-parku 
u vídeňské výpadovky a necelých 10 km vzdálený kopec „Výhon“ nad Blučinou 
(355m) s novou rozhlednou. Nad zelení obory za Popovicemi pak vykukuje stře-
cha kostela rajhradského kláštera a vzadu charakteristická silueta Pálavy. 

Když půjdeme ještě kousek rovně a pak šikmo doprava, tak dojdeme ke křižovat-
ce (4) s cestou od první brány (2). Cestou uprostřed sadů budeme pokračovat 
dále do kopce. Na vrcholové náhorní plošině „Na kopci“ se po levé straně za 
posledními stromy přes velké pole otevře další široký výhled jižním směrem 
(o). Kromě bývalé raketové základny nad Ořechovem (dnes „Army-park“) jsou 
hlavním objektem na obzoru Pálavské kopce (Děvín 549m) - vzdálené kolem 30 
km. Dá se předpokládat, že za mimořádně dobré viditelnosti by odtud mohlo být 
vidět až do Rakouska. Užitečný pak je pohled na boží muka, která zahlédneme 
šikmo vpravo mezi divokým porostem kolem plotů - mohou totiž sloužit jako 
orientační bod k pokračování vycházky směrem na Želešice.

Na konci sadů máme před sebou plot a za ním vidíme budovy drůbežárny a v 
dálce Kohoutovice (415m, asi 8 km). Před plotem zahneme doprava a v koutě (5) 
se cesta otáčí zpět k Modřicím. V zimě nebo na jaře se dá projít řídkým akátovým 
lesíkem na jeho okraj k mysliveckému posedu pod elektrickým vedením, odkud 
jsou zajímavé pohledy na Moravany, Lískovec i Brno. Do lesíka se kdysi děti z 
modřické školy chodily dívat na balvany bílých křemenů a na severním svahu 
k Brnu se v několika rýhách těžil hadec, používaný i jako jako kámen v ulicích. 
V létě a na podzim, jsou však dnes tato místa díky bujné vegetaci prakticky ne-
přístupná..

Po cestě podél keři zarostlé hormí hrany svahu pokračujeme směrem k Modři-
cím. Kousek za mysliveckým posedem, vyrobeným z části bývalé hasičské věže, 
se vlevo naskytne volnější prostor pro výhled. To je asi místo, kde je v Konceptu 
Územního plánu navržena rozhledna. Ani by to nemusela být věž, ale stačila by 
plošina na podpěrách, vysunutá pár metrů ze svahu - a zajistila by téměř 180-stup-
ňový rozhled, jsme totiž pořád na převýšení kolem 100 m nad řečištěm Svratky a 
tedy dnem brněnské kotlny. 

3
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Použité podklady:
   [trasa] - Český úřad zeměměřičský a katastrální - www.czuk.cz
   [MIM] - mim.cemotel.cz/10-q2/vajgl/_album.htm - foto z vycházek - 03/2010
   [mapy] - server www.mapy.cz pro určení směrů a měření vzdáleností

Autorské a redakční zpracování Vlastimil Čevela - mim.cemotel.cz/cevela.htm, 
spolupráce Zuzana Rouzková, Mojmír Strouhal a Hana Chybíková
Grafická úprava a tisk: Poring a.s.

Kam v Modřicích 3

Dále se dostaneme opět na křižovatku (4), ze které tentokrát zamíříme po cestě 
dolů k bráně (2). Zvláště v její horní části nás provází mimořádně velký rozhled 
(o). Od již zmíněného vodojemu v Kohoutovicích, přes výškové bytovky v No-
vém Lískovci a nemocnici v Bohunicích (kolem 5 km) pak snadno identifikuje-
me masiv „Babí lom“ nad Lelekovicemi. Stanový tvar, který vidíme, je necelých 
21 km vzdálený nejvyšší vrchol tohoto křemencového hřbetu (562m) - známá 
rozhledna je asi o kilometr blíž vlevo v jeho sestupující části.

Potom si můžeme podrobně vyzkoušet svoje znalosti Brna - od Špilberku, přes 
Lesnou, komíny teplárny a maloměřické cementárny, až po Hády (424m, 12 
km) se sídlištěm Vinohrady a novou Líšeň. Kousek nad dvěma komíny teplárny 
vpravo na obzoru v lesním masivu (max 527m) je za dobrého počasí vidět 20 
km vzdálená bílá stavba zrenovované Alexandrovy rozhledny nad Adamovem, 
vesnice na kopci uprostřed mezi cementárnou a Hády jsou Babice. Podíváme-li 
se dále doprava, tak za halami průmyslové zóny na černovické terase (7 km) 
vidíme cementárnu v Mokré (16 km) a kostel v Pozořicích. Přibližně ve směru 
přes budovu chrlického zámku pak na kopci Urban (350m) nad Slavkovem svítí 
bílá kaplička sv. Urbana a za dobrého počasí je vpravo nad ní tmavá silueta nej-
vzdálenější lokality (přes 39 km) - kopce Hradisko (518m) nedaleko Brankovic.
 
V závislosti na počasí a denní i roční době můžeme vidět a identifikovat i celou 
řadu dalších míst - proto je dobré si na vycházku vzít dalekohled, nebo třeba 
fofoaparát s teleobjektivem - člověk se až diví, co všechno se dá na snímcích 
při zvětšení rozpoznat - ale to necháme na iniciativě a individuálním zkoumání 
čtenářů. Abychom dokončili vycházku, tak se od brány (2) přes (1) vrátíme do 
východiska (V), kde budeme mít za sebou vedle hromady dojmů taky necelých 
5 km chůze a 100 m převýšení nahoru-dolů. Popsaná trasa se dá zkrátit na „malý 
okruh“ - na příklad (2 - 4 - 3 - 2)  anebo i jinak kombinovat. Taky může sloužit 
jako začátek přechodu do Želešic či dále, ale to si popíšeme někdy jindy. Cílem 
tohoto povídání bylo především upozornit na skutečnost, že i v Modřicích se dá 
dělat docela atraktivní přírodní turistika.

Slavnost Božího Těla

Na neděli po seslání Ducha svatého – letnicích, připadá oslava Nejsvětější Tro-
jice. Po ní ve čtvrtek, následuje slavnost Těla a Krve Páně, nazývaná také Boží 
Tělo. Hned vedle Velikonoc je to jeden z vrcholů církevního roku. V minulosti 
se jej zúčastňovali téměř všichni místní obyvatelé a jejich hosté. Například v 
Rakousku připadá na tento den státní svátek. Je obvyklé, že u našich jižních sou-
sedů se do něj i v největších městech aktivně zapojují představitelé měst a obcí, 
členové a zástupci institucí a spolků, mnoho dospělých a mládež. 
V Modřicích se dosud slavnost konala pouze v okolí chrámu. V neděli 6. červ-
na 2010, však po mnoha desetiletích opustili místní křesťané hranice kostelního 
areálu, aby v průvodu prošli centrem města. Nejprve se v kostele vyzdobeném 
zelenými březovými ratolestmi uskutečnilo první zastavení. Posléze zpívající zá-
stup pokračoval ke kapli svatého Václava. Bíle oděné družičky rozhazovaly na 
cestu okvětní lístky pivoněk. Pod vlajícím baldachýnem nesl kněz monstranci. 
Po modlitbách, přímluvách a adoraci, zamířilo téměř stohlavé procesí, zpět do 
kostela. Závěrečným požehnáním a forte zpívaným tedeem byla slavnost ukon-
čena. S minoritou P. Robertem Mayerem byla obnovena téměř zapomenutá křes-
ťanská tradice. 

text a foto: Josef Chybík
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Školní akademie

Školní rok 2009/2010 uběhl na Základní škole v Modřicích jako vždy v rychlém 
pracovním tempu. Uskutečnilo se mnoho aktivit, které měly přinést dětem nové 
podněty, dojmy a zážitky. 
 Mezi oblíbené mimoškolní akce patří vždy besídky pro rodiče a modřickou ve-
řejnost, vyvrcholením snažení žáků je pak školní akademie. Ta letošní se konala 
8. června v hotelu Gregor a měla nádech loučení. PaedDr. Ludmila Procházková 
se totiž rozhodla nejen uzavřít ředitelské působení na naší škole, ale ukončila i 
svou dlouholetou pedagogickou činnost. Poděkovat jí za práci pro školu i město 
přišli vedle kolegů a žáků i pan starosta Ing. Šiška s paní místostarostou Ing. Chy-
bíkovou. Těší nás, že představitelé města mají zájem o dění ve škole a jsou milými 
hosty našich setkání.
Program akademie pak pokračoval a diváci mohli zhlédnout moderní tanec na-
šich dívek, veselé cvičení s Bobíkem, rytmický country taneček. Nechyběla reci-
tační vystoupení a obecenstvo si mohlo i zazpívat se sborem školní družiny.
Studijními výsledky se přišli pochlubit žáci 5. ročníku, kteří byli přijati na brněn-
ská gymnázia, a tradičně se loučili i naši deváťáci.
Školní akademie tak udělala důstojnou tečku za uplynulým rokem, a chcete-li si 
připomenout některé pěkné okamžiky, na webových stránkách naší školy www.
zsmodrice.org (2.A třída) naleznete pořízený videozáznam.          Ředitelství ZŠ Modřice

ŠKOLA

foto: Miroslav Hájek foto: Miroslav Hájek
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Motto:

Nikdy není pozdě na cestu k dobrým mravům,
po nevlídných časech zas přijdou lepší.

V mírných klimatických oblastech 
naší planety se řídí naše životy již 
po tisíciletí pravidelným opakováním 
čtyř ročních dob. Některé rozdíly 
mezi nimi sice jsou vzhledem k země-
pisné šířce či délce.
Od konce stol. však se stále častěji ho-
voří a píše o klimatických poruchách 
či globálním oteplování. Jak to vlast-
ně je a můžeme za to my – lidé ?
Naše podnebí nebylo vždy takové 
jako dnes. V dávné historii proběhlo 
několik oteplování i dob ledových a 
oblasti nacházející se dnes v mírném 
klimatickém pásu v určitých obdo-
bích vypadaly jako tropy a jiné zase 
připomínaly tundru.
Klima se může tedy definovat jako 
dlouhodobá předpověď počasí pro 
rozsáhlá území a základem moderní-
ho výzkumu je sběr velkého množství 
digitálních dat- jako je atmosférický 
tlak, teplota, vlhkost, síla a rychlost 
větru a pod. Je toho hodně a vše se 
musí pečlivě vyhodnotit. Pochopit 
jaký vliv mají klimatické jevy na život 
lidí je tedy velice obtížným úkolem a 
zvládnout to pro celý náš svět zname-
ná riskovat nepřesnosti.
V současnosti stále ještě neumíme s 
určitostí říci, co všechno má na naše 
klima vliv, přesto některé indicie nám 
umožňují rekonstruovat stav klimatu 
a životního prostředí na zemi v době 
před příchodem člověka - např. vzdu-

chové bubliny zamrzlé v polárním ledu 
nebo tloušťka a tvar letokruhů na kme-
nech zkamenělých stromů.
Člověk se na zemi objevil v období čtvr-
tohor. V průběhu této doby prošla naše 
planeta celkem čtyřmi dobami ledovými, 
mezi nimiž probíhala teplejší  doba mezi-
ledová. Příčinami ledových dob – trvaly 
100000 až 500000 let – byly zejména změ-
ny náklonu zemské osy. V té oblasti mír-
ného pásu pokrýval ledovec, souběžně 
ustupovalo moře a posouvaly se hrani-
ce pobřeží. Zvýšení průměrné teploty i 
množství srážek k nímž došlo po posled-
ní době ledové před 12000 - 80000 lety se 
projevilo rozšířením lesního porostu na 
úkor stepí. Někteří živočichové adapto-
vaní na chladné klima, nalezli útočiště v 
horách nebo v arktické přírodě, jiní např. 
nosorožec srstnatý nebo mamut vyhynu-
li. Od roku 1900 se průměrná teplota ze-
měkoule zvýšila a 0,74 oC, což je závažný 
nárůst zejména proto, že k němu došlo 
během velmi krátké doby. Výrazné změ-
ny nastaly v 50 letech 20 stol.. Od té doby 
se v každém desetiletí křivka teploty str-
mě zvedá. Nárůst průměrné teploty však 
bude pokračovat. Oxid uhličitý, který se 
v současnosti dostal do atmosféry, zů-
stane zde ještě zhruba 100 let. Průměrná 
teplota země by měla tedy v průběhu tří 
století stoupnout o 5 oC. Zmíněný nárůst, 
naměřený za pouhých 50 let, je tedy z 
historického hlediska naprosto ojedinělý 
Zemská klimatizace posledních 11 000 
let si pokojně předla. Ve velmi krátké 
době se však viditelně rozladila. Velké 
vzdušné proudy, které se starají o dis-
tribuci tepla mezi rovníkem a póly, dnes 
fungují jinak než dříve. Klimatické pásy 

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Hrdová Anna 
Kittnerová Božena 
Brož Vratislav 
Marschal Jiří 
Wahner Karel 
Zimová Anežka 
Daniel Ján 
Hlávková Jitka 
Janík Stanislav 
Hirschová Růžena 
Knolová Marie 
Lukeštíková Marta 
Strouhalová Drahomíra 

Významného kulatého
výročí se dožívají

Stříbrný František 
Svozil Miroslav 
Oprchal Stanislav 

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Hudečková Marie 
Peloušek František 
Dostálová Blanka 
Homolka Ignác 
Vonková Helena 

1Společenská kronikas

Mikuš Erik  

se posouvají na sever, což pozorují pří-
rodovědci, lovci.,vinaři a zemědělci pro-
střednictvím změn chování zvířat, růstu 
rostlin i celých kultur  rostlinných. Polo-
pouštní  severoafrické klima se usídlilo i 
na Azurovém pobřeží, středomořské se 
posouvá do vnitrozemí, tajga vítězí nad 
tundrou ……totéž platí i pro jižní polo-
kouli. V Austrálii nebo v Andách již ne-
jsou velká sucha žádnou vzácností. Za 
sto let budou  všechny lidské kultury na 
zemi žít v odlišném podnebí než v tom, 
které znaly odedávna.
Samozřejmě se i člověk podílí na těchto 
změnách svým neodpovědným přístu-
pem k přírodě a špatným hospodařením 
přispěli jsme ke zvyšování skleníkového 
skleníkového efektu např. spalováním 
ropných produktů, prudkým rozma-
chem chovu prasat  a hovězího dobytka 
a pod,

Ale o skleníkovém efektu a o tom jak 
vzniká zase někdy příště.
Snažte se zmírnit dopady na oteplo-
vání  odpovědným  přístupem – např. 
nespalovat  PET lahve. Poslední dobou 
nás příroda varuje a to, co způsobila 
havárie vrtné věže, kdy do moře uni-
ká nesmírné množství ropy – následky 
toho si neumíme ani představit.

Přesto Vám přeji krásné léto a občas 
se rozhlédněte kolem, příroda je plná 
překvapení.

TOJA
Čerpáno z vědeckých poznatků našich i 
zahraničních autorů 



1www.mesto-modrice.cz

Život v našem
 m

ěstě 

27

Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 

126 Zpravodaj 7-8/2010

SPORT

Lady Dancers Modřice 
 

 

děkují 

 

 

městu Modřice, TJ Sokol Modřice, sponzorům – paní 
Schäfferové a paní Michalíkové. 

 

 

Děvčata dosáhla velmi pěkného umístění na soutěži DANCE 
OPEN DRÁSOV – 2. místo v moderním tanci. 

 

 

Těšíme se na září, kdy se opět setkáme a rádi uvítáme 
v našich řadách další zájemce. 
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20 předních týmů z Česka, Slovenska, Polska a Chorvatska  
budou po tři dny zápolit na jednom z nejlépe obsazených
turnajů 

X. ročník

O pohár starosty města Modřice 
Mezinárodní turnaj mladších žáků (roč. 1999) se koná ve dnech 6. – 8. srpna 2010
na hřištích v Modřicích, Chrlicích, Měníně a Hrušovanech u Brna

Časový rozpis utkání

A - MODŘICE B - CHRLICE C - MĚNÍN A - HRUŠOVANY
12:00 Sp. Praha – Č. Budějovice Plzeň – Roudnice Brno – Hlučín Lodž – Znojmo

13:00 Zadar – Senica MěFS – Teplice Bohemians – Hradec Kr. Ostrava – Jihlava 

14.00 Modřice – Sp. Praha Slovan – Plzeň Trenčín – Brno Petržalka – Lodž 

15:00 Č. Budějovice –Zadar Roudnice – MěFS Hlučín - Bohemians Znojmo – Ostrava 

16:00 Modřice – Senica Slovan – Teplice Trenčín – Hradec Kr Petržalka – Jihlava

17:00 Sp. Praha – Zadar Plzeň – MěFS Brno – Bohemians Lodž. – Ostrava

18:00 Senica – Č. Budějovice Teplice – Roudnice Hradec Kr. – Hlučín Jihlava – Znojmo

A - MODŘICE B - CHRLICE C - MĚNÍN A - HRUŠOVANY
9:00 Zadar  –Modřice MěFS – Slovan Bohemians – Trenčín Ostrava – Petržalka 

10:00 Senica  – Sp. Praha Teplice – Plzeň Hradec Kr. – Brno Jihlava – Lodž 

11:00 Č. Budějice – Modřice Roudnice – Slovan Hlučín - Trenčín Znojmo – Petržalka

PÁTEK 6.8.2010

SOBOTA 7.8.2010 dopoledne

Skupina E:   A1, A2, D1, D2
Skupina F:   B1, B2, C1, C2
Skupina G:  A3, A4, D3, D4
Skupina H:  B3, B4, C3, C4
Skupina  I:   A5, B5, C5, D5

MODŘICE CHRLICE MĚNÍN HRUŠOVANY
13:30 A1 – D2 14:00 A3 – D4 14:00 B3 – C4 14:00 A5 – B5

14:30 B1 – C2 15:00 A4 – D3 15:00 B4 – C3 15:00 C5 – D5

15:30 A2 – D1

16:30 B2 – C1

17:30 Slavnostní zahájení turnaje na hřišti v Modřicích
Exhibiční utkání: Bolkova jedenáctka (osobnosti) vs. trenéři zúčastněných družstev na hřišti 
v Modřicích
Večeře mužstev + raut sponzorů, hostů a trenérů na hřišti v Modřicích

18:15

19:30

MODŘICE CHRLICE MĚNÍN HRUŠOVANY
8:30 D1 – A1 D4 – A4 C4 – B4 D5 – A5 B3 – C4 14:00 A5 – B5

9:30 C1 – B1 D3 – A3 C3 – B3 B5 – C5 B4 – C3 15:00 C5 – D5

10:30 D2 – A2 11:00 A5 – C5

11:30 C2 – B2 o 13. místo o 15. místo 12:00 B5 – D5

13:00 o 5. místo o 11. místo o 9. místo

14:00 o 3. místo o 7. místo

15:00 FINÁLE

16:00 Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje na hřišti v Modřicích

SOBOTA 7.8.2010 odpoledne

NEDĚLE 8.8.2010

26 utkání turnaje bude natáčeno a přenášeno on-line (hřiště Modřice)
a  ze záznamu (ostatní hřiště) na www.mladyfotbal.cz
Fotoreportáže z minulých ročníků turnaje přináší Modřický internetový
magazin - mim.cemotel.cz/modrice.htm#sport                                               (red-ČeV)

z utkání Modřice - Sparta v r. 2009,
foto M. Hájek
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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 NA PRÁZDNINY
Giommi: Jsem kluk, jsem holka
Ledererová: Veselá angličtina s 
Čtyřlístkem
Petiška: O dětech a zvířátkách
Svěrák: Kuky se vrací

PRO ŽENY
Cartland: Ve víru lásky
Coulter: Čarodějova dcera
Drake: Válka srdcí
Garlock: Jezero naděje
Jakoubková: Všude manžel o dvou 
kůrkách
Keleová-Vasiliková: Srdce v temno-
tách
Lowell: Stříbrná hladina
McCullough: Bouřlivé vody
Monyová: Blonďatá stíhačka
Poberová: Životy na schovávanou
Polách: Richenza
Roberts: Ohnivý soumrak
Steel. Cesty osudu
Viewegh: Něco na těch Vánocích být 
musí, Povídky o manželství a sexu
Whiton: Hrdost do vínku

PRO MUŽE
Grafton: U.. jako utrpení
Graham: Duch ve stroji, Smrt dare-
báka

Grisham: Cela smrti
Christie: Místo určení neznámé
Kessler: Únik do Říše
Larsson: Muži, kteří nenávidí ženy, 
Dívka, která kopla do vosího hnízda
Rowlland: Rudá chryzantéma, Sněho-
vá císařovna
Steklač: Tři muži v jednadvacátém 
století
Ulč: Návraty nenávraty
Whyte: Chrámová hora, Korouhev cti, 
Zkáza Řádu

PRO POUČENÍ
Hodgkinson: Líný rodič
Mandžuková: Výživa dětí
Paulík: 77 Výletů s dětmi po Moravě
Šimůnková: Náš malý pacient
Karešová: Praktické rady pro onkolo-
gické pacienty
Motl: Kam zmizel zlatý poklad repub-
liky, Svědek z cely smrti
Butler: Nástroje stalinského teroru
Roland: Ilustrovaná historie nacismu
Venezia: V pekle plynových komor
Zinn-Collins: Přežil jsem peklo Bergen-
Belsenu
Jazairiová: 8 511 970 km2 Brazílie
Xenofobií průvodce:
Rakušané, Poláci, Maďaři, Francouzi, 
Rusové

VÝBĚR Z NOVINEK

Přes prázdniny není provoz knihovny omezen.

KNIHOVNA

ČASomíra je soutěžní přehlídka amatérských country a folkových 
kapel, která se koná ve spolupráci rádia ČAS a města Modřice za 
významné podpory místního Sboru dobrovolných hasičů.

Vystoupí zde pětice soutěžních kapel. O vítězství jedné z nich roz-
hodnou diváci svými hlasy. Ceny věnoval Audiotek, obchod s hu-
debními nástroji.
O diváckou přízeň budou soutěžit skupiny Pocity, Spekulace, 
Pantofláči, Santa Fé a Janecountry.
Jako host a hlavní hvězdy večera vystoupí Hana Horecká se svým 
triem, Roman Dragoun, Michal Tučný a Johnny Cash revival.

Akce se koná 14.8. od 14:00 v areálu Pod Kaštany 
a zkrátka nepřijdou ani vaše děti. Je pro ně připravena spousta 
zábavy. Setkáte se také s moderátory rádia ČAS a ochutnáte dobré 
jídlo a pití.

Těšíme se na Vás
Pořádá SDH Modřice 

POZVÁNKA NA FESTIVAL 

ČASomíra
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1Dotazy a názoryd
Koncept ÚP - Severní obchvat Modřic
Další tranzitní silnici je nutno odmítnout

Vzhledem k závažnosti problému považuji za potřebné seznámit veřejnost s připo-
mínkou, oficiálně podanou na radnici dne 28. června 2010. 

Úvod
Využívám možnosti dané zákonem a v návaznosti na veřejné projednání Konceptu 
ÚP podávám tímto připomínku k předloženým variantám silnice č. III/15279. Obsa-
hem připomínky je odmítnutí tranzitního propojení průmyslové oblasti kolem 
Vídeňské výpadovky v Brně-Přízřenicích s dálniční křižovatkou u Olympie 
v Modřicích.

Deklarovaným a z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj hodnoceným cílem této silni-
ce je odvedení kamionové obsluhy obchodně.průmyslového areálu bývalé Fruty 
a příp. dalších mimo ulice v centru Modřic. Z dopravního hlediska by ale tato nová 
silnice byla pro mnoho uživatelů určitě výhodnější, než objíždění města po existu-
jícícm jižním obchvatu. Proto je reálné předpokládat, že by kromě relativně menší 
dopravní obsluhy modřických podniků, přitáhla především významnou tranzitní 
dopravu. Tím by se stala vážnou hrozbou pro zhoršení životního prostředí v širším 
okolí její trasy. (Schematické výkresy celého dopravního řešení viz Zpravodaj č. 
5/2010, detailní zmiňované úseky jsou na přiložených výřezech z Konceptu ÚP) 

Rámcový popis trasy nové silnice
K Modřicím se má přiblížit ze severu od nového přemostění železnice, uvažované-
ho někde blíže k Brnu a při hranici katastru vést po levém břehu Moravanského 
potoka. Od jihu podél Kovolitu se na ní má napojit pokračování ulice Nádražní. Pro 
zajištění dopravní obsluhy Kovolitu a v příp. nového severního vjezdu k obsluze 
areálu bývalé Fruty-Masarykova je řešení, navrhované v ÚP v souladu s deklaro-
vaným cílem a proto k němu připomínku nemám.

Od křížení se starou silnicí do Přízřenic je nová trasa předložená ve třech varian-
tách. V nulové variantě, shodné s platným ÚP, je nová tranzitní silnice navržena 
pouze několik desítek metrů od nedávno postavených bytových domů, navazu-
jících na areál Grand Rezidence naproti bývalé Frutě. V obou dalších variantách 
pak v těsné blízkosti podél projekčně připravovaného rybníka, který má sloužit 
jako základ "klidového relaxačního zeleného prostoru", s výhledově uvažovaným 
rozšířením do katastru sousedních Přízřenic. (Zpravodaj Modřice č. 11/2009 a dal-
ší). 

Po překročení náhonu pak trasa navrhované silnice pokračuje přes pole a cyk-
lostezku buď přímo do prostoru nynější zahrádkářské osady Svratka u cyklos-
tezky (varianta nulová), nebo obloukem a rovnoběžně s cyklostezkou středem 
stávajících zahrad a zmíněné zahrádkářské osady (var. Modřická), příp. shodným 
směrem blíže k řece (var. Želešická). V příslušných místech pak všechny varianty 
křižují stávající silnici (výhledově místní komunikaci), ke starému mostu a k Drů-
běžářským závodům. Na této silnici má být pomocí vyhrazeného pásu pro cyklis-
ty a bruslaře zajištěno bezpečné pokračování cyklostezky ke světelné křižovatce 
u Olympie (Zpravodaj 10/2009).

Analýza a zdůvodnění odmítnutí
Jak bylo ukázáno, technické řešení obsluhy areálu Kovolitu a bývalé Fruty-Masa-
rykova ze severozápadní strany města bez nové tranzitní silnice je reálné. Přístup 
dopravní obsluze stávajícími příslušně kapacitními silnicemi od severu, od jihu 
i od východu přes jižní obchvat by tedy existoval. Jestliže by byly zmiňované 
areály přístupné i jinak, než přes centrum města, tak by určitě bylo možné vjezd 
kamionů do města omezit dopravní značkou - jednáním a dohodou se zaintereso-
vanými partnery, příp. převzetím ulice Masarykova do majetku města. Dopravní 
spojení pro osobní auta občanů příp. nového většího sídliště v Přízřenicích s ob-
chodním areálem u dálnice lze snadno lokálně vyřešit necelých 300 m dlouhou 
spojkou mezi mostem u soutoku a parkovištěm Olympie.

Investice do přemostění železnice by se sice nevyužila tak, jako při úplném tran-
zitním propojení, ale zachování nepoškozeného životního prostředí má také svoji 
cenu. Navrhovaná nová tranzitní silnice představuje vážné riziko ohrožení hlu-
kem, zplodinami a nebezpečným polétavým prachem s velice pravděpodobnými 
negativními důsledky:

1) zhoršení životního prostředí v nové obytné zástavbě při severním okraji města 
2) znemožnění relaxačně-rekreační funkce plánované vodní nádrže a jejího okolí
3) znehodnocení zahrad podél řeky a zahrádkářské osady Svratka u cyklostezky 
4) zhoršení životního prostředí v okolí cyklostezky v místech křížení se silnicí
5) nevratné znehodnocení posledního segmentu klidnější přírody v okolí města

V případě JZ-tangenty lze chápat širší celospolečenský zájem na odlehčení přetí-
žené dálnice v průtahu Brnem. Není ale možné, aby se potřeby Brna opakovaně 
řešily na úkor životního prostředí menších okolních obcí. Vytvořit v Konceptu 
ÚP podmínky pro možné zavedení další tranzitní dopravy do katastru Modřic je 
neúnosné a proto by tyto plány měly být důrazně odmítnuty. Hrozba trvalého ne-
vratného znehodnocení dosud relativně klidného prostředí v nové obytné zóně s 
poměrně velkým počtem nových obyvatel a likvidace posledního území s relaxač-
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ně-rekreačním přírodním potenciálem v blízkosti centra města, nepoškodí jenom 
nás, co zde nyní žijerme, ale i naše děti a vnoučata. 

Proto je potřeba ještě před závěrečným projednáváním a schvalováním dal-
ších fází ÚP do Konceptu ÚP dopracovat jako rovnocenou variantu pouze 
dílčí "severozápadní část" popisované krajské silnice III/15279 bez jejího 
tranzitního propojení na východ a tuto také prosadit do ÚP. Je zřejmé, že to 
nebude ani snadné, ani rychlé jednání - ale technické řešení existuje. Proto není 
možné připustit, aby čistě ekonomická kriteria opět převážila nad zájmy udržitel-
ného životního prostředí pro přiměřeně kvalitní život občanů.

Tolik připomínka – jinak se přiznám - a mám na to i svědky, že první reakcí na 
výkresy dopravního řešení ÚP, bylo "že je dobře, že s ohledem na pokročilý věk už 
tady nebudu muset bydlet, až se toto bude realizovat !". Pak jsem si ale uvědomil, 
že jsme svobodní občané samostatného města v demokratické zemi - takže kdo se 
tomu má postavit, když ne my a právě teď, kdy probíhá veřejné projednání …

Ing. Vlastimil Čevela - občan Modřic od roku 1964,
předseda redakční rady Zpravodaje a vydavatel "mim.cemotel.cz"

výřezy - ČeV, podle výkresů z Konceptu ÚP, 
   Ing. arch. Alena Košťálová a Ing. Rostislav Košťál
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KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Doktorka s hotov.
koupí BYT či RD do 4mil.  

733296125

 

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Modřice 664 42 
 

tel: 538 728 134 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 

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

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

Nabízíme:   
 PC, notebooky, veškeré 

komponenty a příslušenství k 
výpočetní technice 

 Tiskárny, kopírky a spotřební1 
materiál  

 Externí správu IT, záruční a 
pozáruční servis 

 Síťová řešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

 Elektromontáže, revize, správa 
budov 

 inteligentní rozvody 
 STA - rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpečovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

 

Ludmila Pevná – SLUŽBY A PRODEJ 
na ul.Hybešova 654, Modřice,
Tel.:603 156 063 nabízí:

• praní a čištění veškerého prádla,
 oděvů, kožešin (u většího množství
 možnost rozvozu)
• výroba klíčů: patentních, dozických
 i tvarových vč. prodeje zámkařské
 ho zboží
• oprava jízdních kol, prodej náhrad
 ních dílů a příslušenství
• zpracování foto zakázek
• broušení téměř všech nástrojů

Otevřeno:
Pondělí až Pátek 8-12hod., 13-17hod.

1Inzercei SALON PERFEKT HAIR
Nám. Svobody 6, Modřice
( vchod z parkoviště hotelu Gregor)

Dovolujeme si vás pozvat do našeho nově otevře-
ného salonu.

Pro ženy, muže a děti nabízíme tyto služby:
- STŘÍHÁNÍ, BARVENÍ, MELÍR, TRVALÁ
- REGENERAČNÍ KŮRY
   PRO NARUŠENÉ VLASY
- SPOLEČENSKÉ ÚČESY
- PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ

Na vaši návštěvu se budou těšit odborné kadeřnice:
Jana Kamenská mobil 724 484 025
Ljuba Schnirchová mobil 776 705 368
Marie Janhubová mobil 603 468 224

Otevírací doba: lichý týden 13:00 - 18:00
                            sudý týden   8:00 - 12:00

VÝUKA ANGLIČTINY 
V MODŘICÍCH POKRAČUJE 

KDY:  od září 2010 

KDE:  Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem) 

KDO:  Sylva Bernátová, tel. 547 243 661, 732 243 837

PRO KOHO: začátečníci, mírně pokročilí, individuálně
                                     i v malých skupinách 

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.
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Od  7. 5. >>> Výtvarné práce sdružení DOBROMYSL – chodba radnice Zpravodaj 5/2010

14.8. so 14:00 ČASomíra v areálu "Pod Kaštany" - pořádá SDH Zpravodaj 7-8/2010

1.9. st 8:00 zahájení školního roku v ZŠ Zpravodaj 7-8/2010

2010 6.-8.8. Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

25.-27. 9. Svatováclavské hody

6.10. 46. Komorní koncert na radnici-barokní a renes. Hudba http://mim.voda.cz 

24.11. 47. Komorní koncert na radnici-klavírní trio a zpěv http://mim.voda.cz 

8.12. 48. Komorní koncert na radnici-pěvecký sbor a hosté http://mim.voda.cz 

                                Opakovaně týdně

po >>> Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

 17:00 TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici Zpravodaj 10/2009

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

 18:00 TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici Zpravodaj 10/2009

 >>> 18:30 a 19:30 - cvičení 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

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Zpravodaj 3/2009

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako 9:30

 >>> 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 >>> Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

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 Shodně jako út

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako út

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

>>> 18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

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

 17:00 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 

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2010

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

 

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Modřice 664 42 
 

tel: 538 728 134 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 

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

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

Nabízíme:   
 PC, notebooky, veškeré 

komponenty a příslušenství k 
výpočetní technice 

 Tiskárny, kopírky a spotřební1 
materiál  

 Externí správu IT, záruční a 
pozáruční servis 

 Síťová řešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

 Elektromontáže, revize, správa 
budov 

 inteligentní rozvody 
 STA - rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpečovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

 

Miroslav a Pavel

 ČERMÁK
Dobrovského 339, 664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

Zakázková výroba:
dortů, dezertů,

zákusků, mini zákusků 
a drobného pečiva dle 

přání zákazníka

Naléhavě
hledám RD
v Modřicích

a blízkém okolí,
nejlépe se zahradou,
horší stav mi nevadí,

rychlé a serózní jednání.

Tel.: 775 667 214

Pronajmu garáž
na ul. Dobrovského 177

Tel. 547 243 144
Mob. 606 421 409



Vychází: 1 x  měsíčně do 15. kalendářního dne 
a je distribuován do každé rodiny zdarma.
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