
www.mesto-modrice.cz

10/2010



12 13www.mesto-modrice.czZpravodaj 10/2010

1Obsaho
O

bsah

1Obsaho

Hlavní stárek se svojí stárkou a hodovým právem
foto: Miroslav Hájek

Inzerce
Inzerce 32

Modřický kalendář 35

Zprávy z radnice
4
6

10
13
17

Zpráva starosty
Hodnocení volebního období 2006-2010
Komentované usnesení RMM č. 47/2010
Komentované usnesení ZMM č. 17/2010
Přestavba tělocvičny TJ Sokol na multifunkční halu ?

Informace pro občany
17
18
19
19

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Sdělení občanům
Oznámení - svoz komunálního odpadu
Večer rozsvícených lampiček - pozvánka

Život v našem městě

20
22
25
26
27
28
30
31

Ozvěny hodového veselí
Z doprovodných akcí při hodech
Z vernisáže výstavy - Z dějin dopravy v Modřicích
Zahrádkáři informují
Knihovna
Zpráva SDH Modřice
Ještě k přístavbě mateřské školy
Školní okénko



1514 www.mesto-modrice.cz

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e 

Zpravodaj 10/2010

Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez
Zpráva starosty

Vážení občané

Právě dostáváte do rukou poslední Zpravodaj ve volebním období 2006-2010. 
Dříve než se dostanu ke krátkému hodnocení celého tohoto období, mi dovolte 
svou pravidelnou informaci o činnosti městského úřadu a vedení města od řád-
ného zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se uskutečnilo 14.6.2010 do 
13.9.2010, kdy proběhlo poslední řádné zasedání Zastupitelstva města ve voleb-
ním období 2006-2010.  

Byla to hlavně doba letních prázdnin a dovolených a tak i objem práce a jednání 
tomu odpovídá. Měsíc červen a červenec byly ještě ve znamení doznívajících vo-
leb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a každý očekával, jakým směrem se 
bude vyvíjet politika našeho státu.  Tyto skutečnosti ale neměly žádný velký vliv 
na běžný chod našeho úřadu a města. Jednou z nejpodstatnějších událostí bylo 
svolání schůzky starostů obcí a měst dotčených plánovanou dostavbou silniční 
sítě jižně od Brna, nazývanou JZ a JV tangenta. Jednání svolal na Obecní úřad 
Ostopovice starosta této obce. Na prvním informativním setkání dne 13.července 
bylo přítomno 6 starostů. Byly dohodnuty dva možné způsoby spolupráce a to 
buď vytvořením sdružení měst a obcí nebo přistoupením ke smlouvě o společ-
ném postupu v dané záležitosti. Další schůzka proběhla dne 10.srpna, kde bylo 
rozhodnuto, že se budeme ubírat cestou smlouvy o společném postupu. Projed-
nání těchto dohod a smluv se všichni shodli provést až po ustanovení nových za-
stupitelstev. Věřím, že tato nastolená cesta přinese v budoucnu ovoce v podobě 
zamezení výstavby dalších komunikací dálničního typu v našem městě. 

Druhou podstatnou událostí bylo dne 21.června veřejné projednání konceptu 
územního plánu včetně jeho posouzení na udržitelný rozvoj území. Projednání 
se uskutečnilo v sálu hotelu Gregor, kterého se mimo zpracovatele prezentova-
ných dokumentů zúčastnila široká veřejnost. V rámci diskuze byly zodpovězeny 
pokládané dotazy a zaznamenávány připomínky. Diskuze proběhla v normální 
pracovní atmosféře a bez emocí. Pevně věřím, že v takovém duchu budeme ve 
zpracování ÚP pokračovat.

Co se týče investičních akcí, byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení na 
ulici Havlíčkově, zahájila se výstavba kanalizace na ulici Masarykově a výstavba 

protihlukové stěny jižního obchvatu. Obě zahájené investice měly na počátku své 
problémy. U kanalizace bylo hlavně nutné vyřešit technické problémy spočívající 
v kolizi kanalizačního potrubí s potrubím vodovodního řadu o průměru 300 mm v 
prostoru křižovatky ulic Masarykova – Husova-K Náhonu. Toto zjištění nám z dů-
vodu nutné přeložky vodovodu celou akci prodražuje o 1,2 mil. Kč. V měsíci září 
jsme zahájili výstavbu 3.etapy protihlukové stěny na silnici II/152 – jižní obchvat.V 
jejím úvodu bylo nezbytně nutné provést hlavně likvidaci již vzrostlé zeleně, kte-
rá ale bránila vlastní výstavbě. Tento krok se některým občanům nemusí líbit, 
ale budoucí stěna včetně jejího ozelenění jistě přinese pro danou lokalitu pouze 
kladná pozitiva.    

Nejvýznamnější investiční akcí uplynulých 3 měsíců bylo vybudování nové kon-
tejnerové školky areálu MŠ na ulici Zahradní. Zde v rekordně krátkém čase vznik-
lo zařízení, které jsme 1.září otevřeli a uvedli do užívání pro naše nejmenší spolu-
občany. Jsem velmi potěšen, že se nám podařilo nelehký a časově náročný úkol 
splnit a tím navýšit kapacitu předškolního zařízení o 20 míst.

K připravovaným investičním akcím – rekonstrukce ZŠ Komenského, výstavba 
domu pro starší občany, rekonstrukce-výstavba mostu na ulici Benešově jen ve 
zkratce. Na rekonstrukci ZŠ je požádáno o dotaci z programu Zelená úsporám. 
Projekční práce na dokumentaci domu pro starší občany na ulici Nádražní se blíží 
ke svému závěru a realizace  rekonstrukce – výstavby mostu na ulici Benešově 
připravuje Jihomoravský kraj bez známek nějakého omezení.

Letní měsíce jsou samozřejmě hlavním obdobím kulturních akcí, které využívají 
přírodní areál Pod kaštany. V měsíci červenci proběhl jazz rockový festival pořá-
daný za podpory města panem Jindřichovským, letní noc a country festival, které 
pořádal nový spolek dobrovolných hasičů Modřice za podpory města Modřice a 
rádia Čas. Hlavní kulturně sportovní akcí byl jubilejní 10. ročník fotbalového tur-
naje mladších žáků „O pohár starosty města Modřice“.

Současně se ve jmenovaném období ukončil jeden školní rok a opět zahájil další, 
ve kterém již místní základní školu vede nová paní ředitelka, Mgr. Kateřina Koub-
ková.

Tato zpráva uzavírá pravidelný cyklus čtvrtletních informací o činnosti městského 
úřadu a vedení města ve volebním období 2006-2010. Věřím, že jsme Vám podávali 
informace ucelené a přesné, které Vám ukazovaly nejen klady, ale i zápory naší 
práce. Za Vaši důvěru Vám všem srdečně děkujeme. 

Ing. Josef Šiška, starosta města
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Hodnocení volebního období 2006-2010

Vážení občané,
dne 15. a 16. října 2010 proběhnou v tradičním čtyřletém cyklu další letošní volby, 
tentokrát pro Vás občany asi ty nejpodstatnější, komunální. Současně tento termín 
znamená konec mandátu pro stávající zvolené vedení města a celé zastupitelstvo. 
Je vždy dobré se na konci určitého období či éry ohlédnout za touto uplynulou 
dobou. 

Čtyři roky našeho volebního období uběhly jako voda a je tedy na místě provést 
malou rekapitulaci co se nám podařilo splnit, co vybudovat jak pokročit v přípra-
vách dlouhodobých akcí a investic. Každý z politických subjektů měl ve svém 
volebním programu tu větší, tu menší prioritu. Když se tyto programy ovšem po-
ložily všechny vedle sebe, můžeme říci, že nám všem šlo o jedno a to samé - aby  
Modřice vzkvétaly, aby byly pěkným městem, kde chce každý žít a aby soužití 
všech občanů bylo bez výrazných nesvárů a sporů. Myslím si, že toto se nám 
zastupitelům podařilo naplnit.  Nechci zde vyjmenovávat postupně v dlouhých 
frázích vše, čeho jsme dosáhli, ani čeho jsme nedosáhli, ale své hodnocení shrnu 
do tří bloků. 

1) Prvním blokem jsou personální záležitosti jak zastupitelstva, tak zaměstnanců 
města. Ve volbách do zastupitelstva bylo v roce 2006 zvoleno celkem 6 volebních 
subjektů. Za stranu ODS 5 zastupitelů, za OS Ochrana zdravého života a krajiny 
města Modřice a okolních obcí 4, za KSČM 2, za stranu zelených 2, za KDU ČSL 1 
a za stranu Moravané 1. Během volebního období se funkce zvoleného zastupitele 
vzdal pan ing. Oldřich Kadlec a to k 28.5.2007. Tohoto dne  a následným slibem za-
stupitele na 4. veřejném zasedání ZMM dne 11.června 2007 vznikl volební mandát 
nového zastupitele Ing. Jaroslava Vykoukala. Druhá změna ve složení zastupitel-
stva se uskutečnila k 15.červnu 2009 na 12. zasedání, kde trvalé bydliště ve městě 
Modřice zrušil zastupitel, pan Peter Brázda. Tím se stal v Modřicích nevolitelným a 
na jeho místo nastoupila paní Alena Brettfeldová.  Od tohoto okamžiku již k dalším 
změnám ve složení ZMM nedošlo. K poslední změně došlo ve složení Rady města, 
kdy k 15. září 2008 na 9. Zasedání ZMM podal demisi na všechny své funkce mimo 
členství v zastupitelstvu zastupitel a 2. radní, pan Rostislav Eigner. Na jeho místo 
druhého radního byl téhož dne zvolen MVDr. Luděk Slaný. Zde mohu konstatovat, 
že docházka obou hlavních orgánů města, tedy ZMM a RMM, byla u všech zastu-
pitelů vzorná a občasné nepřítomnosti byly vždy řádně písemně omluveny. Co se 
týče personálního složení zaměstnanců Městského úřadu, došlo ke zřízení stálého 
pracovního místa právníka města, které dnes po zesnulém Mgr. Jaroslavu Sedlá-
kovi zastává Mgr. Veronika Žaloudková. Ve volebním období odešla do důchodu 
ekonomka města, paní Marie Hroudná, na její místo nastoupil Ing. Roman Mulíček. 
V tomto volebním období bylo také dosaženo schválení rozšíření počtu strážníků 

Městské policie na 6 členů a zaveden způsob služeb téměř nepřetržitě. V rámci 
pracovní čety města došlo k rozšíření počtu zaměstnanců ze 4 na 5. Poslední zá-
sadní úpravou počtu zaměstnanců města bylo zřízení muzea města jako složky 
městského úřadu a tím vytvoření 1 pracovního místa s polovičním úvazkem.

2) Jako druhý hlavní blok bych se zmínil o vývoji městské pokladny za zmiňované 
volební období. Na počátku našeho mandátu v úvodu roku 2007 bylo v pokladně 
města cca 27.000.000,- Kč, které současně tvořily výši rozpočtové rezervy města. V 
roce 2007 jsme pracovali s rozpočtem na straně příjmů 52.229.500,00 Kč a na stra-
ně výdajů 61.405.500,00 Kč. Během rozpočtových úprav a nerealizací některých 
akcí jsme tento schodkový rozpočet v roce 2007 změnili na rozpočet přebytkový 
s konečným přebytkem cca 10,5 mil. Kč. Přebytek byl hlavně způsoben skuteč-
ností, že rozpočet připravený bývalým vedením města nebyl naplněn na straně 
plánovaných akcí pro jejich složitost a postupné zapracování nově uvolněných 
zastupitelů. Tímto jsme rozpočtové rezervy posunuly nad 40 mil. Kč. 

Následně i v dalších letech jsme i přes investice města hospodařili efektivně, ne-
boť se nám dařilo stále navyšovat rozpočtovou rezervu až na dnešních necelých 
60 mil. korun.

Jednotlivé rozpočty po změnách ke konci každého roku byly následující:

rok 2008   příjmy  71.566.400,00 Kč
   výdaje  54.391.800,00 Kč

rok 2009   příjmy  53.470.700,00 Kč
   výdaje  53.908.200,00 Kč

rok 2010   příjmy  61.210.300,00 Kč
k rozpočt.opatř.č.3 výdaje  78.711.100,00 Kč

Z vývoje rozpočtů je patrné, že pravděpodobně pouze letošní rok bude vykazovat 
rozpočtový schodek. Musím ale upozornit na skutečnost, že i výdaje upravené 
rozpočtovým opatřením č. 3/2010 budou poníženy, neboť se nestihne realizace 
některých plánovaných akcí (veřejné osvětlení, kanalizace ul. Nádražní a jiné). 
Na druhou stranu bych se chtěl zmínit o vývoji zadlužení města během našeho vo-
lebního období.  Na počátku roku 2007 byl celkový dluh města ve výši 27.117.175,00 
Kč včetně vybraných záloh na nájemné při výstavbě městských bytových domů.  
K dnešnímu dni jdou dluhy města v celkové výši 22.186.375,00 Kč, ve kterých jsou 
rovněž zahrnuty předplacené nájmy v městských bytech.
Zde tedy mohu konstatovat, že hospodaření našeho zastupitelstva bylo velmi dob-
ré, neboť rozpočtovou rezervu jsme navýšili téměř dvojnásobně na necelých 60 



mil. Kč a na úvěrech jsme za prošlé 4 roky splatili téměř 5 mil. korun. Za takové 
hospodaření se jistě nemusíme stydět. 

3) Posledním blokem jsou investiční akce města realizované v období roku 2006-
2010. I přes výše citovanou hospodárnost se nám podařilo zrealizovat několik 
důležitých investičních akcí. Jednou z dlouhodobých investic je postupná rekon-
strukce veřejného osvětlení ve městě v návaznosti na rekonstrukci rozvodu NN a 
VN, které provádí firma E.ON. 

K dnešnímu dni jsme zde proinvestovali 11,5 mil. korun za poslední 3 roky. 
Ostatní investiční akce se již pohybovaly pouze v částkách milionových. Bylo to 
zejména 5,8 mil. Kč na kanalizaci ul. Příční a Masarykova, 3,5 mil. Kč rekonstruk-
ce bývalé MŠ na ulici Benešově pro potřeby ZUŠ Ořechov-Modřice, 3,5 mil. Kč 
výměna nevyhovujících oken na BD v majetku města (Za humny a Sadová 563), 
1,5 mil. Kč provedena kompletní rekonstrukce rozvodů elektro na BS Sadová 563, 
vybudování II. etapy protihlukové stěny na silnici II/152 nás přišlo na 5 mil. Kč a 
mnoho dalších menších akcí jako chodník na ulici Prusinovského, nesčetné opra-
vy místních komunikací, budování a obnova dětských hřišť ve městě v celkové 
výši blížící se k 6 mil. Kč a konče poslední velkou investiční akcí – výstavou mo-
bilní mateřské školy za celkovou sumu 4 mil. Kč.

Současně se nám podařilo zkvalitnit technické vybavení pracovní čety nákupem 
nové multikáry a strojů pro údržbu zeleně a úklid v zimních měsících v celkové 
výši blížící se 3 mil. korunám. Pro městskou policii byl pořízen speciální vůz s 
označením splňujícím vyhlášku o MP ve finanční výši 500 tis. korun. V průběhu 
našeho rozhodování o finančních prostředcích města jsme také provedli několik 
majetkových transakcí. Hlavní prioritou bylo postupné narovnávání majetkových 
vztahů k pozemkům s duplicitním zápisem, nákup a směna pozemků pod komu-
nikacemi, cyklostezkou a nákupy pozemků, které jsou pro město a jeho rozvoj 
potřebné (polní cesty, zahrady pro potřebu MŠ, pozemky pro nový most na ulici 
Benešově, pozemky výstavbu bytového domu pro starší občany a pozemky pro 
protipovodňové opatření). V rámci plánované přípravy budování multifunkční 
haly jako současně tělocvičny hlavně pro 2. stupeň ZŠ a pro rozšíření zahrady 
MŠ na Zahradní ulici jsme provedli odkoupení RD na ulici Benešově za částku 3,2 
mil. Kč. Nemalé investiční náklady byly také vynaloženy na zlepšení nakládání a 
likvidaci odpadů, kde byla doplněna sběrná místa, přihlásili jsme se k třídění elek-
trospotřebičů, zavedli jsme svoz bio odpadu, rozšířil se počet úklidů městských 
ulic, zavedli jsme odpadkové koše pro psí výkaly a mnoho dalších drobných akcí. 
Za poslední dva roky se také nemalé investice vynaložily na doplnění dopravního 
značení a vypracování pasportizace celého dopravního značení v Modřicích.   
Když se zpětně podíváme, co vše jsme dokázali bez navýšení dluhu města pořídit 

a vybudovat, můžeme s hrdostí říci, že jsme opravdu hospodařili správně. Vždyť 
toto tvrzení nám každoročně svým vyjádřením v hospodářském přezkoumání 
potvrzovala auditorka města, Ing. Bozděchová.

Tyto zmíněné 3 bloky byly stěžejními pilíři naší činnosti za uplynulé období. Ne-
byl to ovšem pouze čas investic a spoření, ale ve velké míře se nám podařilo 
na vysoké úrovni rozvíjet také sportovní a kulturní dění v našem městě. K již 
tradičním akcím jako Svatováclavské hody, Rozsvěcení vánočního stromu, Sil-
vestr, Dětský den, Lampionový průvod a Pálení čarodějnic přibyl Šermířský den 
představující život a boje ve středověku, Den vojenské techniky vracející se do 
období I. a II. světové války, jazzrockový festival „Pod kaštany“, Ženáčské hody v 
květnu a v posledním roce zahájená tradice Country festivalu v našem přírodním 
areálu. Na sportovním poli jsme podporovali aktivity v sokolské organizaci, kde 
oddíl nohejbalu získal několik titulů mistrů republiky včetně nejprestižnějšího 
titulu družstev, oddíl kopané se po dlouhých 30 letech vrátil mezi krajskou spo-
lečnost. Na úrovni dobrovolných spolků jsme podporovali tradiční organizace 
zahrádkářů, myslivců, včelařů a dalších, ke kterým po mnoha letech přibyl obno-
vený spolek dobrovolných hasičů.

V poslední řadě bych zmínil podporu města věnovanou sociálním službám ve 
městě a okolních obcích a tradiční podporu při úpravách a údržbě naší domi-
nanty, kostela sv. Gottharda, kde jsme dříve poskytovanou částku 300.000,- Kč 
navýšili na 500.000,- Kč. 

Ještě bych zde mohl dlouho a dlouho citovat co se podařilo uskutečnit a co na-
opak ne. Akce, které jsme v našem volebním období nedokončili, jsou vesměs 
připraveny k realizaci v nadcházejícím volebním období. Je to hlavně výstavba 
domu pro starší občany na ulici Nádražní, rekonstrukce ZŠ Komenského, přípra-
va výstavby multifunkční haly a postupná rekonstrukce veřejného osvětlení.  
Věřím, že naši nástupci se připravených akcí nevzdají a zdárně jejich realizaci 
dokončí. Budou mít k tomu připraveny veškeré potřebné podmínky tak, aby se 
úkolů zhostili na výbornou. 

Z mého hodnocení usuzuji, že naše zastupitelstvo pracovalo se vší úctou a tr-
pělivostí pro postupný rozvoj města a námi stanovené předsevzetí a závazky se 
podařilo naplnit téměř beze zbytku.

Vám, občanům města, děkuji za spolupráci a předkládané podněty a připomínky. 
Doufám, že jsme v některých bodech naplnili Vaše představy a byli jste s naší 
prací alespoň částečně spokojeni. 

 Ing. Josef Šiška, starosta města
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USNESENÍ RMM č. 47/2010

Z usnesení RMM č. 47/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
13. září 2010

Bytový dům pro seniory - dodava-
tel
RMM schvaluje Mandátní smlouvu 
mezi městem Modřice (mandant) 
a firmou IKIS, s.r.o. (mandatář) na 
zpracování podmínek a zajištění 
výběrového řízení na akci Bytový 
dům pro seniory za celkovou částku 
156.000,- Kč vč. DPH. Důvodem pro 
externí zajišťování výberového řízení 
je potřeba profesionality a transpa-
rentnosti,  protože se jedná o značně 
velkou akci - po navýšení počtu bytů 
na 41 je totiž projektantem odhadova-
ná cena s DPH kolem 90 milionů Kč. 
(3.1, Zpravodaj 2 a 3/2010 ) 

Pojištění majetku města
RMM schvaluje pojistnou smlouvu 
na pojištění majetku města Modřice 
mezi městem Modřice (pojistník) a 
firmou Kooperativa pojišťovna a.s. 
(pojistitel) na dobu neurčitou za 
částku 59.606,- Kč (3.3)  Jedná se o 
novou smlouvu, která nám poskytuje 
úspory při platbách za stéjné druhy 
pojištění (stávající smlouva je na 
částku 78.650,00 Kč)

Svatováclavské hody - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvy 
mezi městem Modřice (obdarovaný) 

a dárci finančních prostředků na po-
krytí nákladů v rámci hodů ve dnech 
26.9-27.9 2010, kterými jsou firmy van 
Gansewinkel (15.000,- Kč), Somerston 
Olympia CZ, s.r.o. (20.000,- Kč),  Ptá-
ček – velkoobchod, a.s.(10.000,- Kč) a 
KAMOKO (3.000,- Kč). (3.6 až 3.9)

Pronájem sálu na radnici
RMM schvaluje smlouvu o nájmu mezi 
městem Modřice (pronajímatel) a 
klubem Dance sport Pro, s.r.o. (nájem-
ce) na poskytnutí nebytových prostor 
velké zasedací místnosti MěÚ Modřice 
pro konání tanečních tréninků za část-
ku 50,- Kč/hod vč. DPH (3.10)   

Ženáčské hody - hudba
RMM schvaluje smlouvu o vytvoření 
a veřejném provozování uměleckých 
výkonů mezi městem Modřice (objed-
natel) a dechovou hudbou Liduška 
(poskytovatel) na hudební produkci 
při Ženáčských hodech dne 8.5.2011 za 
částku 23.500,- Kč vč. DPH a dopravy 
(3.11)     

Praxe studentů na Městském úřadě
Jako každoročně, tak i letos RMM 
schvaluje smlouvu mezi městem Mod-
řice a Veřejně správní akademií – vyšší 
odborná škola, s.r.o. Brno na umožně-
ní odborné praxe 1 studentky v době 
od 11.10.2010 do 26.11.2010  (3.12)

Propagace města v turistickém 
průvodci
RMM schvaluje smlouvu o dodání 

požadované služby prezentace města 
Modřice v turistickém průvodci Cestu-
jeme po Moravě – Jihomoravský kraj 
mezi městem Modřice a firmou Aspida, 
s.r.o., za částku 5.808,- Kč vč. DPH na 
dobu 5 let (3.13)  

Kanalizace v sídlišti při ul. Masary-
kova
RMM schvaluje dohodu o úpravě 
vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících s kanalizací ve 
městě Modřice mezi městem Modřice a 
firmou Sceptrum a.s. v rámci propojení 
obou kanalizací a jednoho provozova-
tele BVK a.s. Jde o přechodné opatření, 
než bude dokončeno narovnání majet-
kových vztahů. (3.15) 

Muzeum - nové prostory 
RMM bere na vědomí nabídku spo-
lečnosti Chapel Invest a.s. na umístění 
stálé expozice a depozitáře muzea 
města Modřice v objektu firmy Chapel 
Invest a.s. a pověřuje starostu města, 
majetkový odbor a ekonoma města 
přípravou podkladů pro projednání 
nájemní smlouvy. Jde o zvážení formy 
a způsobu využití nabízených prostor v 
areálu bývalé Fruty na ul. Masarykova, 
s vazbou i na související investiční a 
provozní náklady. (4.1)   

Za dálnicí - nová výstavba
RMM bere na vědomí nabídku společ-
nosti CTP Invest, spol. s r. o. na změny 
využití pozemků, podstupuje nabídku 
do projednání v nově zvoleném ZMM, 
nedoporučuje ZMM její přijetí a trvá 
na původním stanovisku k výstavbě v 

lokalitě Modřice III.(4.2, Zpravodaj 
9/2010)  

Protihluková stěna - obchvat
RMM bere na vědomí žádost p. 
Pavla Havlíka o sepsání smlouvy o 
umístění reklamních
ploch pro penzion LION a pověřu-
je starostu oslovením budoucích 
správních orgánů k vydání stano-
viska
k této žádosti  Jde o možnost 
umístění reklamní plochy penzionu 
LION na vlastní stěnu  (4.3)

Dopravní zátež - autobusy
RMM schvaluje udělení licence pro 
autobusovou dopravu společnosti 
Tourbus, a.s., zapojenou do IDS 
JMK pod číslem 510 a neschvaluje 
udělení licence pro autobusovou 
dopravu společnosti ČSAD Hodo-
nín a.s. zapojenou do IDS JMK pod 
číslem 104 (5.1 a 5.2) Obě linky by 
jezdily po ulici Brněnská, ale linka 
510 je stávající a linka 104 by měla 
být začleněna do systému IDS.

Městský úřad - telefony
RMM schvaluje jako nového po-
skytovatele stávajících mobilních 
telekomunikačních služeb firmu 
Vodafone Czech Republik a.s. za 
částku 7.525,- Kč bez DPH  (6.2) 

Kanalizace - ul. Masarykova
RMM schvaluje soupis provede-
ných víceprací na výstavbě kana-
lizace ulice Masarykova za měsíc 
červenec a srpen v celkové výši 
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300.125,- Kč bez DPH. Město požaduje 
větší počet dešťových vpustí, při-
pojení areálu fary a rozšíření počtu 
domovních přípojek, kde nebylo 
možno spojit dešťovou a splaškovou 
kanalizaci  (6.5) 

Kanalizace - ul. Masarykova
RMM schvaluje cenovou nabídku fir-
my COLAS CZ a.s. ve výši 1.074.032,- 
Kč vč. DPH na přeložku vodovodu 
DN 300 v ul. Masarykově a doporu-
čuje ZMM zařadit cenu přeložky do 
rozpočtu města Modřice  Jde o řešení 
dodatečně vyvolané až v průběhu 
stavby, výškovou kolizí vodovodu s 
kanalizací (6.6, Zpravodaj 9/2010) 

Svatováclavské hody - financování
RMM bere na vědomí rozpočet 
Svatováclavských hodů pořádaných 
ve dnech 25.9.-27.9.2010 ve výši na 
straně výdajů 170.500,- Kč a na straně 
příjmů 44.500,- Kč bez případných 
sponzorských darů, které ke konci 
září činí asi 60 tisíc Kč. (6.7)  

Šachový turnaj mládeže
RMM schvaluje spolupořadatelství 
šachového turnaje mládeže od 9 
do 15 let v roce 2011 v prostorách 
radnice města a doporučuje částku 
5.000,- Kč na věcné ceny zařadit do 
rozpočtu města Modřice na rok 2011 
(6.8) 

Kanalizace v lokalitě "Za humny"
RMM schvaluje provedení čištění ka-
nalizace v lokalitě Za Humny firmou 

Moravská fekální a kanální za částku 
22.860,- Kč bez DPH do konce měsíce 
října 2010 (6.9)

Městský úřad - nákupy IT
RMM schvaluje nákup tiskárny HP CO-
LOR LASER JET CP 1215 pro kancelář 
právníka města za cenu 5.316,- Kč vč. 
DPH a notebooku pro kancelář staros-
ty – asistentku na pořizování zápisů 
ze ZMM, RMM a porad MěÚ za částku 
19.350,- Kč bez DPH vč. programového 
vybavení (6.10 a 11)   

Nohejbal - podpora extraligy 
RMM schvaluje úhradu autobusu pro 
fanoušky na 1. finálové utkání extraligy 
družstev v nohejbalu dne 25.9.2010 za 
částku do 20.000,- Kč. Účastníci zájezdu 
platili symbolický poplatek 100 Kč/
osobu  (6.12)

Sběr elektroodpadu
RMM schvaluje pořízení tří kusů 
sběrných kontejnerů od firmy Asekol 
na drobné elektrozařízení a pověřuje 
místostarostku rozmístěním kontejnerů 
(6.14)  

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta měs-
ta. Údaje v závorce odkazují na příp. 
souvislosti a na body úplného znění 
usnesení, které je k dispozici u asistent-
ky starosty nebo na www.mesto-modri-
ce.cz  (red-ČeV) 

USNESENÍ Č. 17/2010
z 17. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 13. září 2010 v 18 hodin v zaseda-
cí síni modřické radnice

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

počtu 15, jmenovitě viz prezenční 
listina)

Usnesení 17.Ú: ZMM schvaluje pořízení 
zvukového záznamu dnešního jed-
nání. ZMM schvaluje zapisovatelku 
Bc. Kateřinu Homolkovou a ověřo-
vatele zápisu pana MUDr. Ventrubu 
a paní Bernátovou. ZMM schvaluje 
program jednání 17. zasedání ZMM 
beze změn. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu

Usnesení 17.1.: ZMM bere na vědomí 
zprávu starosty města o činnosti úřa-
du města Modřice za období od 16. 
řádného zasedání ZMM do 13.9.2010 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Komentář: viz samostatný příspěvek v tomto čísle 
Zpravodaje.

Bod 2 – Kontrola úkolů
Usnesení 17.2.: ZMM bere na vědomí pl-

nění úkolů uložených na 16. řádném 
zasedání ZMM 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
 

USNESENÍ ZMM č. 17/2010

Bod 3 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 17.3.1: ZMM souhlasí se 

záměrem situování multifunkční 
haly v místě stávající tělocvičny 
TJ Sokol Modřice. ZMM souhlasí 
se záměrem přípravy podkladů 
pro směnu nemovitostí evidova-
ných na listu vlastnictví č. 353 
tj. pozemku p.č. 916 zahrada o 
výměře 365 m2 a pozemku p.č. 
917 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 156 m2 vč. objektu 
k bydlení s č.p. 280 na něm se 
nacházejícím ve vlastnictví Ing. 
Ireny Sklenářové, Benešova 280, 
Modřice za nemovitosti evidova-
né na listu vlastnictví č. 1 tj. RD 
s č.p. 247 stojícího na pozemku 
p.č. 744 a část pozemku p.č. 744 
ve vlastnictví města Modřice    

Hlasování: pro 13, proti 1 (Eigner), zdržel se 1 
(Ptáčková) 
Komentář: viz samostatný příspěvek v tomto 
čísle Zpravodaje.

Usnesení 17.3.2.: ZMM schvaluje 
prodej pozemku p.č. 2135/3 o 
výměře 258 m2 firmě Baustof-
f+Metall Brno, s.r.o. za částku 
1.500,-Kč/m2 s podmínkou pře-
vzetí uzavřené smlouvy budoucí 
o zřízení věcného břemene ze 
dne 12.6.2006 na uložení vedení 
veřejného osvětlení pro akci: 
„Modřice III – úprava křižovatky 
dálnice D2/silnice II/152 Mod-
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řice Chrlice, část, přívod VO“. 
ZMM pověřuje RMM uzavřením 
kupní smlouvy nejpozději do 
31.12.2011 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Ptáč-
ková) 
Komentář: Jedná se o úzký 2 m široký 
pozemek na hranici katastru Modřice/Chr-
lice, přibližně rovnoběžně s dálnicí. Patrně 
jde pozůstatek bývalé cesty v prostoru mezi 
areálem firmy B+M a komunkacemi, pro který 
město nemá žádné využití.

Usnesení 17.3.3: ZMM schvaluje 
dodržení výpovědní lhůty na 
nájem části pozemku p.č. 994/1 s 
manželi Novotnými.      

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčko-
vá, Doleček)  
Komentář: Jedná se o tenisové kurty u zadní-
ho hřiště.

Usnesení 17.3.4: ZMM schvaluje 
nákup pozemků p.č. 1875/11 o 
výměře 31 m2 a p.č. 1875/12 o 
výměře 2 m2 za částku 240,- Kč/
m2 včetně úhrady daně z převo-
du nemovitosti    

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Jde o poslední dosud nevypořáda-
né majetktové vztahy kolem cyklostezky..

Usnesení 17.3.5: ZMM schvaluje 
nákup nemovitosti na pozemku 
p.č. 2032 od Ing. Václava Hájka za 
částku 50.000,-Kč včetně daně z 
převodu nemovitosti a pověřuje 
RMM uzavřením kupní smlouvy   

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Nemovitostí je stará trafika na ulici 
Benešova. Záměrem je zchátralou trafiku 
zbourat a vytvořit zde prostor pro případné 
vybudování podzemních kontejnerů na sepa-
rovaný sběr odpadu..

Bod 4 – Projednání hospodaření 
města
Usnesení 17.4.1: ZMM bere na vědomí 

zprávu o hospodaření města v 
období 1-7/2010 bez výhrad 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 17.4.2: ZMM bere na vědomí 
detailní plnění rozpočtu města k 
31.7.2010 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 17.4.3: ZMM schvaluje roz-
počtové opatření č. 3/2010 s doplněním 
výdajů o 100.000,-Kč pro obec Bílý 
Kostel nad Nisou postiženou povodní 
v roce 2010
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Bernátová) 

Bod 5 – Nástin rozpočtu na rok 2011
Usnesení 17.5: ZMM bere na vědomí 

nástin rozpočtu na rok 2011 a pově-
řuje starostu města a RMM dopra-
cováním rozpočtu do konečného 
stavu na schválení v novém ZMM v 
měsíci prosinci 2010

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

 
Bod 6 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 17.6.1: ZMM bere na vědomí 

zápis č. 036 a 037 ze zasedání FV 
a zprávu o činnosti FV za volební 
období 2006-2010. 

ZMM odvolává ke dni 16.10.2010 před-
sedu a členy FV.   

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)  
Komentář: viz dále

Usnesení 17.6.2: ZMM bere na vědo-
mí zprávu o činnosti KV a zápis z 
jednání KV konaného dne 7.9.2010 

a zápis z kontroly poskytnutých 
dotací ze dne 25.5.2010. 

ZMM odvolává ke dni 16.10.2010 předse-
du a členy KV. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)  
Komentář: odvolání výborů na konci každého 
funkčního období je uloženo zákonem.

Bod 7 – Projednání OZV o místních 
poplatcích
Usnesení 17.7: ZMM schvaluje OZV č. 

3/2010 o místních poplatcích ze psů, 
za užívání veřejného prostranství, za 
provozovaný výherní hrací přístroj 
nebo jiné technické herní zařízení 
povolené ministerstvem financí 
podle jiného právního předpisu a 
za zhodnocení stavebního pozemku 
možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace.   

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se0 
Komentář: Předmětem nové vyhlášky je mimo 
jiné sjednocení poplatků za výherní automaty a 
ostatní hrací přístroje v rámci kompetencí města 
v souladu se zákony.

Bod 8 – Dojmenování ulic v prostoru 
za silnicí R/52
Usnesení 17.8: ZMM schvaluje pojmeno-

vání slepého výběžku z ul. Tyršovy 
směrem k silnici R/52 pod názvem 
Luční.   

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Bod 9 – Schválení dodatku veřejné 
smlouvy na zabezpečení požární 
ochrany města Modřice
Usnesení 17.9: ZMM schvaluje dodatek 

č. 2 ke smlouvě o sdružení finanč-
ních prostředků při plnění úkolů k 
zabezpečení požární ochrany mezi 
městem Modřice a Statutárním měs-

tem Brnem, MČ Brno – Chrlice.   
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Bod 10 – Hodnocení volebního 
období 2006 – 2010 
Usnesení 17.10: ZMM bere na 

vědomí zprávu starosty města 
Modřice o hodnocení volebního 
období 2006-2010. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
Komentář: viz samostatný příspěvek v tomto 
čísle Zpravodaje.

Bod 11 – Různé – diskuse
Usnesení 17.11.1: ZMM zamítá žádost 

p. Eduarda Sedlmajera o projed-
nání změny ÚP.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: v období tvorby nového ÚP je 
nutno změny uplatňovat v rámci připomín-
kového řízení.

Usnesení 17.11.2: ZMM schvaluje 
uvolnění investiční dotace ve 
výši 600.000,- Kč ZŠ Modřice na 
pokrytí nákladů projekčních 
prací při přípravě rekonstrukce 
ZŠ Komenského.  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 3 (Vykou-
kal, Ptáčková, Bernátová) 
Komentář: jde o přepracování kompletní pro-
jektové dokumentace z důvodu úsporných 
opatření a vypracování samostatné nové 
dokumentace k žádosti o získání dotací z 
fondu "Zelená úsporám".

Doplňující komentáře k vybraným 
bodům připravil Ing. Josef Šiška - 
starosta města. 

(red-ČeV)  



1www.mesto-modrice.cz116 17Zpravodaj 10/2010

Inform
ace pro občany

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e 

1Informace pro občanyi
OZNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení
k veřejnému nahlédnutí

Městský úřad Modřice podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o 
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Ka-
tastrální pracoviště Brno-venkov (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-26/2009-703 
oznamuje, že v budově Obecního úřadu , ve velké zasedací místnosti radnice na 
nám. Svobody, v období od 8.11.2010 do 22.11.2010, vždy v pracovních dnech dle 
pracovní doby zaměstnanců Městského úřadu,
bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepra-
cováním na digitální katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální ope-
rát") v katastrálním území Modřice obce Modřice
Ve dnech 8.11., 10.11., 15.11. a 22.11. v době od 8.00 hod. do 16.00 hod. bude 
veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostat-
ních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo oso-
ba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec 
obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu
schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude 
možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního ope-
rátu na katastrálním pracovišti.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto 
skutečnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k ne-
movitostem zapsaná v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).
2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjiš-
těna; jejím zpřesněním nejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) 
katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa 
zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu 
neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, pokud to umožňuje kvalita 
jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 13 katastrál-
ního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převo-
dech k záměně parcel.

Nový impuls pro Územní plán 

Přestavba tělocvičny TJ Sokol na multifunkční halu ?

Bod 3.1. v usnesení zářijového ZMM vypadá nenápadně - ale může znamenat dost 
zásadní posun v úvahách o městské hale (Zpravodaj č. 12/2009). Více k tomu paní 
místostarostka Ing. Hana Chybíková a pan starosta Ing. Josef Šiška.  

V příloze Zpravodaje č. 5/2010 k Územnímu plánu je kauza "hala" označena za 
problémovou - co se novým záměrem mění ?
(Š) Podle aktuálního ÚP z roku 1995 i nového Konceptu ÚP, je hala zakres-
lena na úkor stávajících zahrádek. Nyní schválený záměr a další souvise-
jící jednání vytvářejí možnost plánovat halu s příslušenstvím v prostoru 
nynější tělocvičny TJ Sokol a sousedního rodinného domku, resp. parčíku 
u školy.  V Radě města i v Zastupitelstvu jsme vnímali kolizi mezi zájmem 
občanů - zahrádkářů a jejich dětí i dalších lidí o podmínky ke cvičení, sálo-
vému sportování, plavání atd. A tak to byl jeden z důvodů, proč bylo další 
projednávání ÚP odloženo.

(Ch) Nedávno se však objevila možnost, získat do majetku města domek se 
zahradou na severní straně ulice ulice Benešova. Původně se zvažovalo, 
využít ho jako klubovny pro různou zájmovou činnost. S vývojem situace 
ale přišel nápad na směnu tohoto domku za podobný mezi tělocvičnou a 
parčíkem a tím získat souvislé pozemkové propojení. Nápad je jedna věc 
avšak jeho praktická realizace je složitější. První domek bylo nutno nejpr-
ve koupit, pak přesvědčit majitele toho druhého, aby souhlasil se směnou 
a taky zjistit podmínky pro získání tělocvičny.

(Š) Jednali jsme s příslušnými činovníky Sokola a vypadá to, že je reál-
ná možnost dohody o bezúplatném převodu budovy tělocvičny na město, 
které na oplátku bude činnost TJ Sokol finančně podporovat. Jsme velice 
rádi, že na závěr působení současného vedení města dostaly úvahy o hale 
přesnější a méně konfliktní obrysy. Rád bych ale zdůraznil, že jde o úplně 
první kroky k hodně výhledovému cíli a další postup bude jistě ještě více-
krát diskutován a zvažován.

Jménem čtenářů Zpravodaje děkuji za informace - Vlastimil Čevela
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Sdělení občanům

Firma E+B textil s.r.o. společně s MÚ města Modřic, děkuje občanům Modřic za 
aktivní účast na akci „DOOR“ – sběr použitého textilu od domovních dveří, která 
proběhla v úterý 21.9. 2010.
Celkem bylo sesbíráno 764 kg použitého textilu.
Tento odložený textil projde následným tříděním a podle stupně opotřebení a dru-
hu materiálu se určí jeho další zpracování. Funkční oblečení se využije k pomoci 
lidem tzv. třetího světa (Tanzanie, Burundi…). Ostatní textil se zpracovává na čistí-
cí textilie, výrobu koberců, jako izolační materiál apod.
Je potěšitelné, že spolu s Vámi můžeme přispívat k dalšímu využívání zdánlivě již 
nepotřebného textilu (místo běžného zlikvidování ve spalovně), a tím svou malou 
troškou pomoci k ochraně životního prostředí.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi
Firma E+B textil s.r.o.

OZNÁMENÍ 

Svoz komunálního odpadu bude probíhat každý
pátek až v odpoledních hodinách. 

Děkujeme za pochopení 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

4) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 
do 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obno-
veného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad 
(§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případ-
nou změnu osobních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a 
jiných oprávněných při vyložení operátu není překážkou pro vyhlášení platnosti 
obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 7. 
12. 2010 Nebude-li pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální 
úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto 
okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katas-
trální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní kata-
strální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 
17 odst. 2 katastrálního zákona). Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou 
v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poz-
dějších předpisů.
•všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,
•těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt 
nebo sídlo a kterým z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto 
oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.

Katastrální úřad JMK
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foto: Miroslav Hájek

1Život v našem městěž
Pouť v Modřicích 

Na Václavské pouti
Nikdo se nermoutí 
Sluníčko celý den svítilo
V celých Modřicích veselo bylo 
Dívky v hezkých krojích byly 
Stárci se nám též líbili
Na děvčata jsme se dívali
Když starostu k tanci vyzvaly
Jak jim to pěkně slušelo 
Rádi jsme byli, že nepršelo

Ozvěny hodového veselí 2010

I houpat se zde děti mohly 
A stánek s perníky v chládku
Kde koupit se dalo srdce na památku 
Na radnici cimbálka hrála 
Zde se i výstava ovoce konala 
Dobrý med tam také měli
A včelí plást předváděli 
Až uplyne roční doby čas 
Sejdeme se zde rádi zas.

Liba Foltýnová z Kohoutovic, 2009
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Přes nepříznivé počasí o letošních svatováclavských hodech byla zahrádkářská 
výstava hojně navštívena a burčák vyprodán neuvěřitelně brzo. Jen cimbálová 
muzika se přesunula do hotelu Gregor, ale pěvecký sbor počasí neodradilo a své 
vystoupení neodvolali. Škoda, že se sluníčko neukázalo, úspěch hodů mohl být 
daleko větší.
Musím poděkovat všem členům Zahrádkářského spolku, kteří výstavu, připravili 
pod vedením přítele Točena, Zahradnictví  Brabec za krásnou výzdobu nádvoří, 
všem vystavovatelům i Mateřské školce za jejich prezentaci. 

TOJA

foto: Miroslav Hájekfoto: Miroslav Hájek

Z doprovodných akcí při hodech
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MUZEUM

Z vernisáže výstavy - Z dějin dopravy v Modřicích

foto: Miroslav Hájek foto: Miroslav Hájek

Výstava fotografií manželů Bernátových z cesty po Egyptě  

Výstava obrazů spolku Dobromysl
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Když kvete vřes, tu víme,
že v číši už jen zbývá
poslední  jiskra.
Dopíjíme a přes rameno
se nám  dívá stín.
                                       Fráňa Šrámek

Bobr je druhým největším hlodav-
cem /po kapybaře/ na světě. Může 
dosáhnout hmotnosti až přes 30 kg. 
Snad každý slyšel o vynikajících  
schopnostech bobrů stavět hráze a 
regulovat tím výšku hladiny vodních 
toků. Bobři neobyčejně silnými řezá-
ky dokážou porazit strom o průměru 
až 70 cm. Z větví a špalků stavějí hrá-
ze nebo bobří hrady s mnoha vchody 
a komorami. Bobr totiž pro své přežití 
potřebuje, ať už jeho obydlí vypadá 
jakkoli, vstup zřízený pod vodní hla-
dinou. Přehrady mu umožňují regu-
lovat průtok vody a udržovat stálou 
úroveň hladiny. Větve svisle zapouští 
do země a mezery vyplní blátem, ka-
meny, rákosím a dalším materiálem 
nacházejícím se  podél vodních toků

Bobří přehrady mají zásadní důleži-
tost pro ekologickou správu povrcho-
vých vod, i kdyby jí byla jen regulace 
průtoku řek a vytvoření příznivých 
podmínek pro rozvoj biodiverzitu v 
nově vzniklých jezerech.

Bobří kožešina je velice pevná, trvan-
livá a krásná. Byla proto vždy žádaná 
na trzích a bobři se tak stali obětí in-

tenzivního lovu a málem byli vyhubeni. 
V posledních letech se však vrátili i do 
České republiky a u nás na Moravě se 
prvně objevili na řece Dyji a dnes je při 
troše štěstí můžeme vidět i v Modřicích 
–nebo alespoň výsledky jejich činnosti 
– na mlýnském náhonu. Samozřejmě, 
že nadělají i spoustu škody, když ničí 
vzrostlé zdravé stromy. S tím mají velké 
problémy v Lednicko – valtickém, areá-
lu, kde ničí vzácné dřeviny. Ale Bobr je 
zatím chráněným druhem a tak k jeho 
regulaci musíme vyčkat až se patřič-
ně rozmnoží nebo až nám kolem vod-
ních toků nezůstane ani jeden vzrostlý 
strom. A že je bobr pracovitý tvor o tom 
se můžete na svých procházkách kolem 
řeky přesvědčit sami.

Na druhou stranu buďme rádi, že se k 
nám vrátil. Svědčí to o tom, že přece 
naše příroda není na tom tak zle, když 
se k nám vrací téměř vymizelé druhy.  
Příroda je totiž plná překvapení. Stačí 
jen  se pozorně dívat. Jen takový malý 
příklad: víte, že v září mezi suchohřiby  
kvetly fialky?                                      TOJA

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

Bright: Madagaskar, Shrek
Gehm: Upíří ségry
Lipusová: Obrázkové čtení
Porebská: Příhody Ježibabky Katky
Schneider: Jak na zlomené srdce?

PRO ŽENY

Cartland: Zachránce
Devátá: Mezi nebem a peklem
Fryčová: Poslední ples
Jakoubková: Dobrý manžel…, který 
nemlsá
Jordán: Napravit hříšníka
Štětinová: Ten druhý
Turnbull: Skoro Francouzka
Váňová: Tereza
Woods: Nové začátky, Kousek nebe, 
Jako rodina

PRO SILNÉ NERVY

Beránková: Vražda na cizí účet
Češka: Starožitná smrt
Francis: Motiv koní, Rozcestí
Gerritsen: Obchod s orgány
Jirounek: Večeře s paní Vítovou
Rottová: Dáma z komparsu
Sandfort: Omnibus

PRO POUČENÍ

Ballnik: Kniha pro tatínky dětí od 
3 let
Cawthorne: Sklízeli bouři
Norum: Svěží patchwork
Nosková: Chraňme muže
Templarius: Templáři v zemích 
českých králů - Morava

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA

V říjnu a listopadu pro Vás knihovna připravuje akce:
4. 10. – 8. 10. TÝDEN KNIHOVEN 
- čtenářská amnestie – čtenářům se prominou poplatky za upomínky
- prodej  vyřazených knih
- zápis nových čtenářů bez poplatku na rok 2010
25. 9. – 30. 10. – PUTOVÁNÍ EGYPTEM-výstava výtvarných prací žáků ZUŠ v Modřicích 
Kamarádka knihovna – v rámci soutěže o nejlepší knihovnu pro děti, mohou děti do 15 let v době 
od 1. září do 30. listopadu napsat knihovně vysvědčení. Formulář vysvědčení je k vyzvednutí v 
knihovně. Za odevzdané vysvědčení děti dostanou malý dárek.
Besedy pro děti:  
8. 10.ve 14.00 - JAK SE KRESLÍ KNIHA – beseda s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem
25. 10. ve 14.00 – ČEŠTÍ PANOVNÍCI  BYLI TAKY JENOM LIDI – beseda se spisovatelkou dětských 
knih Martinou Drijverovou – autogramiáda, prodej knih a obrázků.
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Zpráva SDH Modřice

Od jara se u nás událo spoustu zajímavého. Nakoupili jsme vybavení na požární 
sport, ale i na případný zásah v našem městě. Díky tomuto vybavení jsme se mohli 
zúčastnit některých závodů v požárním 
útoku. A to hlavně v seriálu Turné čtyř 
osem ‘‘osmacup‘‘, ve kterém se soutěží 
s historickou „stříkačkou PS 8“. Tento 
seriál má čtyři soutěžní kola. Obvykle se 
zúčastní přibližně 25 družstev.

23. května Střelice - Tohoto závodu jsme 
se ještě nezúčastnili
6. června Katov - Útok jsme nedokončili
25. září Ocmanice – 17. místo
30. října Brno-Bohunice v 9 30 hod.

Zpráva SDH Modřice 
 
Od jara se u nás událo spoustu zajímavého.  Nakoupili jsme vybavení na požární sport, ale i 
na případný zásah v našem městě. Díky tomuto vybavení jsme se mohli zúčastnit některých 
závodů v požárním útoku. A to hlavně v seriálu Turné čtyř osem ‘‘osmacup‘‘, ve kterém se 
soutěží s historickou „stříkačkou PS 8“. Tento seriál má čtyři soutěžní kola. Obvykle se 
zúčastní přibližně 25 družstev. 
 
23. května Střelice - Tohoto závodu jsme se ještě nezúčastnili 
6. června Katov - Útok jsme nedokončili 
25. září Ocmanice – 17. místo 
30. října Brno-Bohunice v 9 30 hod. 

 
Katov 
 
Dalším akcí s naší účastí byl závod  3. července v Moutnicích a to se stříkačkou PS 12. V rámci 
VI. ročníku Memoriálu por. Jaroslava Garguly. Na tento závod jsme se pečlivě připravovali. Chtěli 
jsme odčinit neúspěch z Katova. A to se nám povedlo. I přes to že našimi soupeři byly ostřílené 
sbory, vedli jsme si dobře. Náš čas sice nebyl úplně podle našich představ, přes to jsme skončili na 
pěkném 10. místě. 

    
Moutnice 
 
Posledním závode  ze stříkačkou PS 12 , byl 4. září závod v Těšanech. Jelikož počasí nepřálo, 
zúčastnilo se jen jedenáct mužstev. Našim již standardním výkonem jsme dosáhli na 5.místo. 

Katov

Těšany

Časomíra
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na případný zásah v našem městě. Díky tomuto vybavení jsme se mohli zúčastnit některých 
závodů v požárním útoku. A to hlavně v seriálu Turné čtyř osem ‘‘osmacup‘‘, ve kterém se 
soutěží s historickou „stříkačkou PS 8“. Tento seriál má čtyři soutěžní kola. Obvykle se 
zúčastní přibližně 25 družstev. 
 
23. května Střelice - Tohoto závodu jsme se ještě nezúčastnili 
6. června Katov - Útok jsme nedokončili 
25. září Ocmanice – 17. místo 
30. října Brno-Bohunice v 9 30 hod. 

 
Katov 
 
Dalším akcí s naší účastí byl závod  3. července v Moutnicích a to se stříkačkou PS 12. V rámci 
VI. ročníku Memoriálu por. Jaroslava Garguly. Na tento závod jsme se pečlivě připravovali. Chtěli 
jsme odčinit neúspěch z Katova. A to se nám povedlo. I přes to že našimi soupeři byly ostřílené 
sbory, vedli jsme si dobře. Náš čas sice nebyl úplně podle našich představ, přes to jsme skončili na 
pěkném 10. místě. 

    
Moutnice 
 
Posledním závode  ze stříkačkou PS 12 , byl 4. září závod v Těšanech. Jelikož počasí nepřálo, 
zúčastnilo se jen jedenáct mužstev. Našim již standardním výkonem jsme dosáhli na 5.místo. 

Posledním závodem ze stříkačkou PS 12, 
byl 4. září závod v Těšanech. Jelikož po-
časí nepřálo, zúčastnilo se jen jedenáct 
mužstev. Našim již standardním výkonem 
jsme dosáhli na 5.místo.

 
Těšany 
 
Dále jsme pořádali i dvě kulturní akce, a to v areálu Pod Kaštany. Letní noc 16. července a 
14. srpna country festival Časomíra. Letní noc se vydařila, i když mnozí návštěvníci kvůli 
horku nedošli. K tanci a poslechu hrála již známá kapela Hitmakers s moderátorem rádia Čas 
Luďkem Urbánkem (Savanou). 
Časomíru jsme pořádali společně s rádiem Čas za podpory našeho města. Festival navštívilo 
přes 500 příznivců country. Od časného odpoledne hrály soutěžní skupiny a jako hosté zde 
vystoupili, Pavel Dobeš, Hana Horecká (Schovanky), Michal Tučný revival, Roman Dragoun 
a Johny Cash revival, kteří hráli až do pozdních nočních hodin. 
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli. 

Časomíra 
 
Nábor malých hasičů. 
Dne 8. září proběhl nábor dětí z 1 až 5 tříd základní školy. Zájem byl nad naše očekávání. 
Přihlásilo se  40 dětí, které jsme rozdělili do tří skupin, tak abychom je zvládali. 
1,2 třída každý čtvrtek od 16 00 do 17 00 hod 
3 třída každé pondělí od 17 00 do 18 00 hod 
4,5 třída každý čtvrtek od 17 30 do 18 30  hod 
 
Nábor žen  
Živelná aktivita našich nespoutaných manželek, které se začaly organizovat jako „ svaz žen 
hasičů“ vyvrcholila vstupem do našich řad dobrovolných hasičů. 
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Nábor malých hasičů.
Dne 8. září proběhl nábor dětí z 1 až 5 tříd základní školy. Zájem byl nad naše 
očekávání. Přihlásilo se  40 dětí, které jsme rozdělili do tří skupin, tak abychom 
je zvládali.
1,2 třída každý čtvrtek od 16 00 do 17 00 hod
3 třída každé pondělí od 17 00 do 18 00 hod
4,5 třída každý čtvrtek od 17 30 do 18 30  hod
Nábor žen 
Živelná aktivita našich nespoutaných manželek, které se začaly organizovat jako 
„ svaz žen hasičů“ vyvrcholila vstupem do našich řad dobrovolných hasičů.

Roman Chalupa, starosta SDH

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Moutnice
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Doplnění příspěvku z čísla 9/2010
Ještě k přístavbě mateřské školy 

V dobách socializmu bývalo pravidlem, že součástí dodávky díla byl i projekt - na 
nějakou rozumnou dělbu práce se tehdy totiž moc nehrálo. Taky už mám léta a i 
proto mi nejspíš uniklo, že samostatným partnerem města Modřice pro výstavbu 
kontejnerové MŠ byl projektant - přestože jsme o tom psali (Zpravodaj č. 2/2010). 
Proto děkuji za upozornění, kterého se mi dostalo a doplňuji ...

Na úspěchu výstavby kontejnerové mateřské školky měl významný podíl též 
projektant - ATELIÉR PELIKÁN BRNO. Nejen že vytvořil architektonicko stavební 
řešení, tj. návrh dispozice a barevnost fasád, ale především projekt pro stavební 
povolení, včetně sehnání 
všech nutných vyjádření 
dotčených institucí a správ-
ců inženýrských sítí. Ná-
sledně pak projekt sloužil 
jako podklad pro dodava-
telskou firmu, která ho na-
cenila a realizovala.

Otec a syn - Ing. Karel 
Pelikán a Ing. arch. Jiří 
Pelikán se svými kolegy 
nepracovali pro Modřice 
poprvé. Jejich dílem je totiž 
i rekonstrukce a nadstavba 
původní budovy MŠ, reali-
zovaná v roce 2006. K bližší 
informaci těch, co do MŠ 
už nechodí, nám pro MIM 
k této rekonstrukci laskavě 
poskytli pár fotografií, do-
plněných o velice názorné 
záběry z postupu kontejne-
rové stavby. 

Vlastimil Čevela

Související webové adresy: www atelierpelikan.cz,
mim.cemotel.cz/10-q3/skolka - doplněné album
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Školní okénko

Ředitelství ZŠ v Modřicích nabízí rodičům v tomto školním roce novinku ve způ-
sobu  záznamu klasifikace žáků 2. stupně. Známky se totiž nebudou uvádět pouze 
do klasických ŽK, ale hodnotit se bude také v elektronické podobě, a to v ŽK 
on-line.
Rodiče mohou na webových stránkách školy otevřít pod individuálním heslem 
záznamy o svém dítěti a nahlédnout tak do klasifikace ze všech předmětů. Před-
ností tohoto systému je procentuální vyjádření hodnoty každé známky, a proto 
věříme, že tímto způsobem přispějeme k lepší informovanosti rodičů. 

Ředitelství ZŠ Modřice

Urbanová Růžena
Úlehlová Vlasta 
Matoušek Jan 
Suská Aloisie 
Pelcová Františka 
Černý Zdeněk 
Ing. Šišková Věra 
Doffek Bedřich 
Rumpa Jan 
Steuerová Květoslava 

Významného kulatého
výročí se dožívají Bednarski Jindřich 

Limberg Pavel 
Kratochvilová Alena 
Malá Alexandra 

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

1Společenská kronikas

Novák Tomáš 
Sedláčková Eliška 
Stará Kristýna 
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Oční ambulance
MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské náměstí 1
(výšková budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační doba: Po 11-16 hod.
                           Út  8-13 hod.
                           St  8-13 hod.
                           Čt  8-11 hod.

tel. 777268848
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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

 

 

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 

 

Nově vzniklá

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
v moderních prostorách Grand Residence.

 Masarykova 1019, 664 42 Modřice
 MUDr. Romana Pivovarníková
 tel:     530 508 635
 mobil: 724 932 099
 email: pivovarnikova@gynekolog.cz
 www.gynekolog.cz/pivovarnikova/

Ordinujeme denně.
Nábor nových pacientek.
Nabízíme cvičení + plavání pro těhotné
(i pro neregistrované pacientky)

AKCE:
očkování proti rakovině čípku děložního – 
Cervarix – výhodná cena

1Inzercei
TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNNĚĚ  

Györ – Maďarsko 2010 - 2011 
                                23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2010 
                          15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4.2011 

Cena: doprava a vstupné 580,- Kč dospělá osoba / 520,- 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. 

 
Lázně Györ tvoří nový moderní areál, otevřený v r. 2003. Lázně jsou rozděleny na část 
léčebnou a část zábavnou. V léčebné části naleznete kryté i venkovní sedací bazény s termální 
vodou bohatou na minerály/29, 32 a 38C/účinnou při léčbě revmatismu kloubů a páteře, 
pohybového a trávícího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest. V zábavné části 
kryté i venkovní bazény s perličkovými lázněmi, podvodními masážními tryskami, vodopádem 
a tobogánem, vodním barem přímo v bazénu/za forinty, EU/. 

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

 

 

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 
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materiál  

 Externí správu IT, záruční a 
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KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Pokrývačské, klempířské, 
natěračské a stavební práce,
drobné opravy v domácnosti 

nabízí fa. Minster. 

Přijatelné ceny a seriózní jednání.

Tel. 775 242 041
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st 13.10. 46. Komorní koncert na radnici-barokní a renes. Hudba http://mim.voda.cz 

15.-16.10. volby do Zastupitelstva města Modřice Zpravodaj 9/2010

po 25.10. lampionový průvod od 18:00 Zpravodaj 10/2010

2010 24.11. 47. Komorní koncert na radnici-klavírní trio a zpěv http://mim.voda.cz 

2.12. rozsvícení vánočního stromu od 17:00 Zpravodaj 11/2010 

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

31.12. silvestr na náměstí od 23:30 Zpravodaj 12/2010

                                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 

 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

Čištění
koberců,
sedaček

a čalouněných
povrchů.

Ceny od 13,- Kč m2. 
Doprava zdarma.
Tel. 775 242 041
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