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Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 48/2010

Z usnesení RMM č. 48/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
4. října 2010

Dar obci, postižené povodní 
RMM schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí finančního daru mezi městem 
Modřice (dárce) a obcí Bílý Kostel 
nad Nisou, zastoupený starostou 
Ing. Jiřím Formánkem (obdarova-
ný) na poskytnutí peněžního daru 
ve výši 100.000,- Kč pro odstranění 
následků povodní  (3.1 a Zpravodaj 
10/2010-14)

Stará trafika - ulice Benešova
RMM v rámci záměru zbourat starou 
trafiku a tento prostor účelněji 
využít schvaluje kupní smlouvu 
mezi městem Modřice (kupující) a 
majitelem nemovitosti na p.č. 2032 
na ul. Benešově za částku 50.000,- Kč  
(3.2 a Zpravodaj 10/2010-14)
   

Reklamní plochy - jižní obchvat 
RMM schvaluje smlouvu o nájmu 
pozemku p.č. 1977/74 v k.ú. Modřice 
mezi městem Modřice (pronajíma-
tel) a společností ABC Nemo a.s. 
(nájemce) pro umístění reklam-
ních ploch v zahrádkářské kolonii 
Svratka II. Jedná se o prodloužení 
smlouvy se stávajícím provozovate-

lem reklamy za výhodnějších podmí-
nek pro město. (3.3)  

Smlouva na reklamu o hodech
RMM schvaluje smlouvu o reklamě 
mezi městem Modřice (dodavatel) a 
společností SIKA CZ, s.r.o (žadatel) po 
dobu Svatováclavských hodů ve dnech 
25.9.-27.9.2010 za částku 10.000,- Kč  
(3.4)  

Vodovodní přípojka na pozemku 
města
RMM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Modřice 
(povinný) a Ing. Miroslavem Surým 
(oprávněný) na umístění podružné 
vodovodní přípojky pro průmyslový 
objekt č.p. 683. Jde o legislativní potvr-
zení existujícího připojení do bývalé 
provozovny OSP. (3.5)

Plynovod na pozemku města
RMM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Modřice 
(povinný) a firmou JPM NET, s r.o., 
(oprávněný) na vedení VTL plynovo-
du Velké Němčice – Brno, uložené v 
pozemcích p.č. 2120/2, p.č. 2120/5, p.č. 
2346/2 za jednorázovou úplatu 12.282,- 
Kč bez DPH (3.6) 

Elektrické vedení na pozemku města
RMM schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. 2010/ Mýto 2a/č 
mýtné stanice – 2458 mezi městem 

Modřice (povinný) a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR (oprávněný) na vedení 
přípojky NN po pozemku p.č. 2056/1 za 
jednorázovou úplatu ve výši 6.000,- Kč 
bez DPH !3.7)
     
Přeložka vodovodu - ul. Masarykova
RMM schvaluje smlouvu o dílo na 
dodávku stavby: Přeložka vodovodu DN 
350 Modřice, Masarykova mezi městem 
Modřice (objednatel) a firmou COLAS 
CZ, a.s. (zhotovitel) za částku 895.027,- 
Kč bez DPH 20% (3.9, podrobnosti viz 
rubrika "Dotazy" v tomto Zpravodaji)

Protihluková stěna - jižní obchvat
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na dodávku stavby: Protihluková 
stěna Modřice na silnici II/152 – vlevo – 
3.etapa mezi městem Modřice (objedna-
tel) a firmou COLAS CZ, a.s. (zhotovitel) 
na prodloužení termínu dokončení o 14 
dnů, tj. do 30.11.2010, které vzniklo z dů-
vodu projednávání vlastnických vztahů 
s majitelem penzionu Lion. (3.10)

Kanalizace - ul. Masarykova
RMM schvaluje dodatek č. 2 ke smlou-
vě o dílo na dodávku stavby „Silnice 
III/15278-rekonstrukce kanalizace na 
ulici Masarykově – 1. etapa v rozsahu 
od č.p. 145 po ulici K Náhonu“ mezi 
městem Modřice a firmou COLAS CZ, 
a.s. Předmětem dodatku je prodloužení 
termínu dokončení do 30. 10. 2010. (3.12)

Bytový dům pro seniory - příprava
RMM vydává souhlasné stanovisko 
k projektové dokumentaci „Pasivní 
bytový dům pro seniory v Modřicích“ 
podaná investorem městem Modřice na 

p.č. 838, 877/1, 877/2, 878/1, 878/2 za 
podmínek neprášení při výstavbě. 
Jde o vyjádření dotčeného měst-
ského úřadu, potřebné pro získání 
stavebního povolení.(5.2) 

Odvolání předsedů a členů komi-
sí RMM
V souladu s předpisy pro ukončení 
volebního období RMM odvolává k 
15.10.2010 předsedy a členy všech 
svých komisí. (5.3 až 5.7).

Zbytek financí jako dar nadaci
RMM bere na vědomí Zprávu o 
naložení s majetkem zaniklého 
Energetického sdružení obcí jižní 
Moravy (kde byly Modřice členem) 
a zaslání finančního zůstatku Ener-
getického sdružení ve výši 1568,56 
Kč na Nadační fond Kociánka. (7.1)      

Prodloužení platnosti dosavadní-
ho ÚP
RMM bere na vědomí informaci o 
Veřejné vyhlášce: Oznámení o vy-
stavení a veřejném projednání návr-
hu změny č. VIII ÚPN SÚ Modřice, 
které se uskuteční 10.11.2010 v 17:00 
hod. ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Modřice. Jedná se o prodlou-
žení platnosti stávajícího Územního 
plánu, aby do doby dokončení 
nového nevznikl chaos.(7.2)     

Bytový dům pro seniory - přípra-
va
RMM schvaluje udělení plné moci 
pro vyřízení žádosti z dotačního 
fondu Zelená úsporám a to pro 
firmu E – Koncept s.r.o. (subdoda-
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Zprávy z radnice 
vatel projektanta stavby) na vyří-
zení všech právních a faktických 
záležitostí spojených s úkony vůči 
státnímu fondu životního prostředí 
ČR při podání a vyřízení žádosti pro 
oblast B, C2, C3 bytového domu pro 
seniory v Modřicích. (7.5)

Rekonstrukce ZŠ - Komenského 
ul.
RMM souhlasí se zahájením zadá-
vacího řízení podlimitní veřejné 
zakázky na stavební práce – Rekon-
strukce ZŠ Komenského Modřice a 
schvaluje zadávací podmínky vč. 
návrhu smlouvy o dílo a komisi pro 
otevírání obálek na stavební práce 
ve složení Ing. Josef Šiška - město 
Modřice, Ing. Jiří Kudělka a Bc. 
Martin Šimek – firma IKIS

Dále schvaluje hodnotící komisi 
výběrového řízení na stavební práce 
ve složení Ing. Josef Šiška a Ing. 
Hana Chybíková – město Modři-
ce, Mgr. Kateřina Koubková – ZŠ 
Modřice, Ing. Jiří Kudělka a Bc. 
Martin Šimek – firma IKIS, spolu s 
náhradníky - za město Modřice Ivan 
Doleček a Květoslava Höklová, za 
ZŠ Modřice Mgr. Jana Havlíčková a 
za firmu IKIS Ing. Eliška Kudělková a 
Ing. Lucie Plánková  (7.7.1 až 4)     

Multifunkční hala - příprava 
podmínek
V souladu se záměrem směnou 
nemovitostí vytvořit prostor vedle 
Sokolovny, RMM  schvaluje vypra-
cování PD rekonstrukce RD Benešo-
va 247 Ing. arch. Hanou Hebnarovou 

za částku 135.800,- Kč vč. DPH (7.8 a 
Zpravodaj 10/2010-16)  

Městský úřad - nákup zvonečků
V zájmu zkvalitnění upomínek na 
uzavírání manželství RMM schvaluje 
nabídku na dodání 100 ks upomínko-
vých svatebních zvonečků od firmy 
Zvonařská dílna Tomášková – Dytry-
chová s.r.o. za celkovou částku 59.820,- 
Kč vč. DPH, která bude uhrazena 
z oddělení paragrafu 3399 ostatní 
záležitosti kultury a církví. (7.9)   

Městský úřad - nákup počítače
RMM schvaluje pořízení nové sestavy 
PC do kanceláře uvolněného místosta-
rosty za částku 18.496,- Kč vč. DPH. 
Stávající sestavu bylo nutno z důvodu 
opotřebení odepsat a protokolárně 
zlikvidovat. (7.10)        

Výstava s autorským čtením o III. 
odboji
RMM schvaluje pořádání výstavy 
a autorského čtení knihy – Příběhy 
třetího odboje v termínu od 18.11. do 
24.11.2010 ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu Modřice  (7.11 a 
Zpravodaj 6/2010-16)

Sociální služby - příspěvek
RMM schvaluje příspěvek na rok 2010 
pro Sociální služby města Kroměříže 
za poskytovanou službu pro uživatele 
jejich domova pro seniory (bývalý 
občan Modřic) ve výši 500,- Kč/osobu 
a měsíc (7.12)

Městská knihovna - vyřazení knih
RMM schvaluje vyřazení 339 svazků 

knih z městské knihovny - čtenářsky 
nevyužívané a většinou vydané před 
rokem 1989. Část z nich je zájemcům v 
prodeji za symbolickou cenu. (7.13) 

Mateřská škola - likvidace majetku 
RMM schvaluje likvidaci nepotřebné-
ho majetku (staré nepoužívané stolky, 
židle a drobný majetek) svěřeného do 
užívání MŠ Modřice dle předloženého 
soupisu (7.14)

Svatováclavské hody - financování
RMM bere na vědomí předběžné vy-
účtování nákladů a příjmů za Svatovác-
lavské hody 2010, kde na straně příjmů 

je částka 118.044,- Kč a na straně 
výdajů je částka 184.785,50 Kč (7.15)       
Nohejbal - podpora účasti fanouš-
ků
RMM schvaluje úhradu autobu-
su pro fanoušky na rozhodující 
finálové utkání extraligy nohejbalu 
družstev dne 9.10.2010 za částku 
do 20.000,- Kč. Účastníci zájezdu 
přispívají na dopravu symbolickou 
částkou 100,- Kč (7.16)      

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) 

1Informace pro občanyi

Oznámení 

Svoz komunálního odpadu bude probíhat jako doposud každý pátek, ale v 
průběhu celého dne, tzn. že popelnice může být vyvezena i v odpoledních 
hodinách. Svoz odpadu začíná od 06:00 hodin.

Děkujeme za pochopení a velice se omlouváme za způsobené problémy

Ing. Hana Chybíková, místostarostka města 
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MUZEUM

Rozhovor k výstavě 

Z dějin dopravy v Modřicích 
Partnerem je tentokrát historik Mgr. Petr Fiala - od roku 2008 správce Muzea 
města Modřice. 

(Č) Název výstavy je obecný, ale téměř všechny exponáty se vztahují k železnici ... 
(F) Jsem si v tomto směru vědom jisté nevyrovnanosti, a proto jsem k tomu 
mínil napsat  příspěvek "Co se nevešlo ...", ale hlavní důvod je prozaický. 
Železnice je jediná oblast dopravy, ke které se dá sehnat "něco na dívání" 
- tedy trojrozměrné exponáty, jak trochu neobratně říkají muzejníci. Jinak 
by to byly jen texty nebo fotografie, vlastně kniha na stěnách a to z výstav-
ního hlediska není moc atraktivní.

(Č) Odkud pocházejí vystavované předměty ?
(F) Jeden můj kamarád z Ivančic mě seznámil s nadšenci, kteří se dlouhá 
léta zabývají dějinami dopravy na železnici a soukromě sbírají související 
předměty i dokumenty.  Hlavním autorem výstavy a majitelem většiny ex-
ponátů je pan Roman Vaculík z Břeclavy, další věci pak přidal pan Radek 
Kozák z Poštorně. Řadu historických faktů jsem si vyhledal a nafotil v Mo-
ravském zemském archivu v Brně a samozřejmě některé dokumenty jsou ze 
sbírkového fondu našeho muzea.
Za svoji zásluhu považuji hlavně využití starých map a archivních doku-
mentů – například zatím opomenutého kopiáře listin chrlického panství, 
kde je v regestech souvislý přehled všech dnes už ztracených listin, které 
měli k dispozici těsně před zrušením patrimoniálních úřadů po roce 1848.

(Č) S panem Vaculíkem jsem hovořil - o svém koníčku umí i zajímavě vyprávět. 
Mimo jiné připomenul, že zaměstnání "u dráhy" bylo svého času vážené - snad do 
období před II. svět. válkou to bylo s "definitivou" a "pod penzí". A toto zajištění se 
vztahovalo nejen na vyšší šarže, ale i třeba na staniční zřízence. Měl jsem také při-
pomínku, že chybí typická tvrdá červená čepice, kterou za starých časů před érou 
"socialistických" brigadýrek nosívali výpravčí - ale prý je to už dnes příliš vzácná 
záležitost. 

Při zahájení výstavy se konala ještě jedna akce - projížďka historickým autobusem. 
Výraznou kapotu motoru v prostoru vedle řidiče a jeho typický rachot mám z mlad-
ších let ještě v živé paměti ...
(F) Na přípravě výstavy spolupracoval také pan Ing. Tomáš Kocman z Tech-
nického muzea v Brně, který se zabývá oblastí hromadné dopravy. Ten nám 
umožnil zapůjčení historického autobusu Škoda, který i do Modřic provo-
zoval dopravu na lince č. 60 (od roku 1964). A tak jsme pro připomínku 
časů minulých u příležitosti vernisáže připravili jeho ukázkovou jízdu po 
Modřicích.
(Č) K tomu si dovolím poznámku - myslím, že by den a hodina vernisáže výstav 
měly být uváděny i na plakátech - určitě by to přispělo k jejich popularizaci. Ona 
ta slavnostní atmosféra (tentokrát zahrála na flétnu Karolína Smutná, studentka 
brněnské konzervatoře a laureátka národní soutěže Koncertino Praga) má jednak 
něco do sebe - a také se bez toho o podobných akcích špatně píše ... 

Zaujaly též lidé a exponáty z historie modřického nádraží i další ...
(F) Zde musíme poděkovat členům muzejního spolku - Mirek Chramosta 
zachránil pro muzem některé předměty z vybavení dopravní kanceláře a 
paní Ing. arch. Eva Mattušová zapůjčila velice zajímavou železniční mapu 
Rakouska-Uherska. Fotografie a další dokumenty z počátku minulého sto-
letí pak zapůjčil předseda muzejního spolku PhDr. Rudolf Procházka, CSc. 
Tehdejší přednosta stanice pan Rudolf Hlava byl totiž jeho pradědeček. Mu-
zejnímu spolku také patří veliké poděkování nejen za přípravu vernisáže, 
ale i za služby po dobu konání výstavy.

(Č) V čem se dá vidět přínos takových muzejních výstav ?
(F) Především naše akce nepovažuji pouze za výstavy pro veřejnost. Mys-
lím, že velký význam mají pro školu, jako doplněk učiva. Cením si toho, že 
výstavy pravidelně navštěvují celé třídy základní školy (a někdy i děti z MŠ) 
- a samozřejmě kladná odezva z této strany člověka velice potěší. Dalším a 
to trvalým přínosem pro muzeum je obohacení fondu - i když se většina ex-
ponátů vrací, tak zůstávají kopie dokumentů nebo fotografie či další zazna-
menané informace, které jsou cenným dílčím přínosem k dějinám Modřic.

(Č) Děkuji za rozhovor a přeji Vám i Muzejnímu spolku, aby návštěvníci výstav v 
hojném počtu oceňovali vaše snažení ...    
 

připravil - Vlastimil Čevela

1Život v našem městěž
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Reakce žáků na výstavu Z dějin dopravy v Modřicích

Výstava dopravy v Modřicích
Tato výstava je v modřickém muzeu a já jsem na ní byl 3.10.2010.Dověděl jsem se, 
kdy začaly přes naše město jezdit první vlaky a později autobusy a tramvaje. Nej-
více se mi líbily modely vlaků a fotografie starých lokomotiv,dále ukázka starých 
drážních telefonů a vysílaček a nádražních uniforem.Ještě jsem se nechal vyfotit s 
čepicí výpravčího a s jeho trumpetkou. Tato výstava se mi moc líbila.

Jakub Slavětínský, IV.tř.

Z dějin dopravy
Dne 27.9.2010 jsme navštivili Muzeum  města  Modřice, kde se právě konala výsta-
va  Z dějin dopravy. Viděli jsme mnoho historických zařízení (telefony, označení 
vlaků, razítka, pomůcky průvodčích, cestovní doklady atd.), jeden typ pohonu 
lokomotivy a různé uniformy, používané v železniční dopravě v minulosti. 
Výstava se mi opravdu líbila. Bylo zajímavé vidět, jak to na železnici fungovalo v 
minulosti a jak velký rozdíl je oproti dnešku.

Anna Woodová, IV.tř.

V pondělí 27.září jsme s naší třídou navštívili Muzeum města Modřice. Muzeem nás 
provázel pan průvodce, který nám vyprávěl o historii vlaků.
Mohli jsme si prohlédnout modely kolejnic, obrazy starých tramvají a autobusů. 
Nejvíce se mi líbily telefony, které se používaly dříve a také uniformy průvodčích.
Vyprávění pana průvodce bylo velmi zajímavé, v muzeu se mi líbilo a ráda ho zase 
navštívím.

Zuzana Reňáková, IV.tř.

Z dějin dopravy Modřic
27.9.2010 jsme s třídou navštívili Muzeum města Modřice na ulici Komenského, 
kde se pořádala výstava „Z dějin dopravy Modřic“.  V první místnosti je  možné 
vidět staré fotografie vlaků, mapu dřívější modřické železniční tratě a uniformu 
průvodčího.
V druhé místnosti jsme shlédli vyťukávač morseovky, modely vlaků, lesklé od-
znaky a vyznamenání.
Výstava  byla pěkná, ale nejvíc se mi líbily modely vlaků. 

Eliška Hroudná, IV.tř.

Večer rozsvícených lampiček ve fotografiích Miroslava Hájka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Den bez aut

Projektem Den bez aut jsme si chtěli připomenout negativní dopady automobilo-
vé dopravy na člověka a jeho prostředí. Zvláště jsme si všímali hustoty dopravy 
v blízkosti naší školy. Dopravní statistiky jsou alarmující, proto bylo naším cílem 
zamyslet se a hlavně získat podněty pro zamyšlení nad sílící automobilovou do-
pravou a s ní spojená rizika a negativními dopady na zdraví společnosti.
Několik dnů žáci měřili množství dopravních prostředků, které projížděly v blíz-
kosti naší školy i v místech, kterými chodí většina žáků do školy. Naměřené údaje 
jsme zpracovali do přehledných grafů.
Žáci nižších ročníků vytvořili pěkné výtvarné práce, které reflektují problém na-
růstající dopravy a názory našich žáků na nebezpečí z toho plynoucí. Práce zdobí 
školní nástěnky.                                                      text a foto: Ing. Mgr Alžběta Grünvaldová

Sportovní úspěch ZŠ Modřice

Každoročně na podzim se nejlepší běžci z naší školy zúčastňují okresního kola 
v přespolním běhu Želešická růže. Letos se podařilo dívčímu týmu ve složení 
Marie Slaná (v jednotlivcích obsadila 3. místo), Gabriela Matýsková, Gabrie-
la Molnárová, Tereza Linhartová a Tereza Urbanová zvítězit a postoupit do 
krajského finále v Hodoníně. Tam již děvčata na medailová umístění nedosáhla a 
musela se v silné konkurenci spokojit s „bramborovou“ medailí, tedy 4. místem. 
Děvčatům ještě jednou za tento sportovní úspěch gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Iva Vaculíková, učitelka ZŠ

Šachy na základní škole.

Zřejmě souhra neznámých okolností (pěkné počasí, informační šum nebo snad 
nová verze nějaké počítačové "střílečky", co se právě objevila ke stažení na inter-
netu), zavinila, že se náborový šachový turnaj 12. října nesetkal s příliš velkým 
ohlasem. Zejména překvapilo nulové zastoupení žáků II. stupně. Čtveřice účastní-
ků Robert Liška, David Stankovič, Jakub Řehoř a Karel Brož (na snímcích) bude 
zároveň modřickou školu zastupovat koncem listopadu v okresním kole Přeboru 
škol. 
Šachový kroužek se bude scházet každé úterý a uvítá ve svých řadách zejména 
žáky ze 6. a  7. třídy. Cíl je nemalý - 23. dubna se v Modřicích s největší pravděpo-
dobností uskuteční okresní přebor jednotlivců mládeže do 15 let a je tudíž velmi 
žádoucí, aby se v popředí jednotlivých výsledkových listin nacházeli především 
domácí hráči....
Šach je královská hra, která zaujme a bystří rozum a šachový kroužek při místní 
škole je otevřen novým členům. Přijďte si zahrát.

Pavel Šťastný, vedoucí kroužku

foto: Pavel Šťastný
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ŠKOLNÍ DRUŽINA

Okénko do školní družiny

Naše školní družina má tři oddělení s vlastními hernami s využitím školní zahrady 
a školního hřiště. Navštěvuje ji 80 dětí a tímto počtem je kapacitně naplněna. V 
1.odd. je 30 dětí (ved. Vych. Jitka Kafková), ve 2. odd.je 28 dětí (vych. Valérie Svo-
bodová), ve 3. Odd. je 22 dětí (vych. Mgr. Hedvika Polednová).
Každá vychovatelka pracuje se skupinou dětí ve svém oddělení dle vlastního pro-
gramu. Při společných hrách upevňujeme přátelské vztahy, nežádoucí projevy 
dětí se snažíme citlivým způsobem usměrňovat. Důležitou součástí naší školní 
družiny je realizování různých akcí. Některé z nich jsou společné pro všechna 
tři oddělení-beseda s ilustrátorem A. Dufkem, se spisovatelkou M. Drijeverovou 
(25.11). Za tyto besedy v knihovně patří dík a uznání p. S. Kubíkové. Čeká nás 
Mikulášská nadílka, vánoční besídka, masopustní karneval, čarodějný bál, vystou-
pení divadla Paravánek z brněnského divadla Radost. Z ostatních akcí připomenu 
taneční soutěž Superdance, hallowen, drakiádu. Děti mají možnost navštěvovat 
zájmové kroužky škol. družiny-kroužek tvořivosti, pěvecký a kroužek hry na zob-
covou flétnu.
Při plánování našich činností bereme zřetel na dostatek aktivního pohybu a rela-
xace. Snažíme se, aby v odd. panovala příjemná a uvolněná atmosféra s naplně-
ním našeho motta: kdo si hraje, nezlobí                                    Jitka Kafková , ved.školní druž.

foto: Valérie Svobodová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola soutěží

Zapojili jsme se do soutěže
o nejkrásnějšího kiribota, kte-
rý bude vyroben z krabiček 
od sýrů Kiri. Vítězná školka do-
stane učební pomůcky v hod-
notě 55 000 Kč,-. To stojí za to 
zkusit! S pomocí rodičů jsme 
shromažďovali krabičky a pak 
jsme se s dětmi dali do práce. 
Docela se nám povedl. Náš ro-
bot dostal jméno „Kirixík“.
Abychom v soutěži uspěli, po-
třebujeme co nejvíce hlasů.
Proto vás, milí spoluobčané, 
prosíme o zaslání hlasů na ad-
rese: www.kiri.cz, kde nás v 
galerii jistě najdete. Děkujeme!

Za MŠ Modřice Monika Čechovská
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Komorní koncert 13.10. 2010 ve fotografiích Miroslava Hájka

Několik slov o nedávných koncertech u nás v Modřicích 

První koncert, v pořadí již 46. na naší radnici, byl hudební večer s německými 
barokními mistry, jejichž skladby nám přišla zahrát a zazpívat skupinka dívek 
– umělkyň. Předvedly nám skladby zahrané na barokní housle, zobcové flétny, 
violu da gamba a na cembalo. Jedna z nich byla zpěvačka a zazpívala nám za 
doprovodu flétny kantátu od Johanna Christopha Pepusche – Cleora.

Dívky hrající na hudební nástroje nám zahrály skladby G. Ph. Telemana, J. S. 
Bacha, G. G. Fontana, Antonia Vivaldiho a G. F. Hädla. Příjemně nás svým vy-
stoupením překvapily jak skladbami, tak jejich přednesem. Jsou skvělé hudební 
profesionálky, které již učí na nástroje a působí i v zahraničí.

Děkujeme jim za krásný umělecký zážitek a především za přednes hudby sta-
rých mistrů, kterou tak často neslyšíme. Přejeme jim hodně zdaru a úspěchů v 
jejich umělecké činnosti.

Druhým koncertem konaným 24. října 2010 byl koncert „Duchovní hudby“. 
Modřice navštívilo „Akademické pěvecké sdružení MORAVAN z Brna“, které 
nám pod vedením dirigenta Tomáše Ibrmajera za doprovodu varhan, řízených 
panem Janem Králem, zazpívalo v našem chrámu sv. Gottharda řadu duchov-
ních písní. Od B. Smetany „Slavnostní sbor“ a „Modlitbu“, H. L. Hasslera „Kan-
tate domina“, J. Galluse – Handla „Ecce quo modo“, J. B. Foerstera „Cyklus 
mužských sborů – Výběr“, W. A. Mozarta „AVE verum corpus“, Dir , Seele des 
Weltalls, „C. Gounod“ Messe pour le societes choráles – výběr a na závěr od P. 
Křižkovského „Kantáta ke sv. Cyrilu a Metodějovi.

Byl to krásný hudební a pěvecký zážitek. Zvláště výběrem skladeb. Děkujeme 
sboru za hezký večer.

Byla velká škoda, a pro Modřice špatná vizitka, že koncert navštívilo tak málo 
posluchačů. Zvláště mládež nemá o tento druh hudby a umění žádný zájem. 
Dřívější generace byly ve školách i v rodinách k tomuto umění vedeny, a to mělo 
vliv na jejich chování, protože hudba a zpěv zušlechťuje ducha. To se samozřej-
mě projevuje na chování některé dnešní mládeže. Mají úspěchy ve sportu, v 
technice? Ale tato kultura je mnohé nezajímá.

J. Štulpová
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Středa 24. listopadu 2010 v 19 hodin

Účinkují:
Jana Ryšánková - klavír
Jiří Jahoda - housle
Miroslav Zicha - violoncello
Alena Borková a David Kříž - zpěv

Program:
W. A. Mozart, L. van Beethoven, E. Kraus a další 

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

47.

Město Modřice připravilo

Mozartissimo ... 

Pozvání na středu 24. listopadu

Nebývá zvykem psát kromě plakátku ještě pozvání - ale tentokrát to stojí za 
výjimku. Už mnoho let pravidelně s kamarády navštěvujeme Novoroční kon-
certy Moravského klavírního tria ve vyprodaném Besedním domě a vždy jsem 
měl touhu tento krásný zážitek přenést i k nám na radnici. Na jejich pěvecké 
partnery - sólisty velkých oper se ovšem nedalo pomyslet. Tak se zrodil nápad, 
zkusit pozvat mladé zpěváky, kteří u nás už taky několikrát sklízeli úspěchy. Dát 
dohromady zkušené profesionály a studenty, kteří se v profesionalitě teprve 
rozkoukávají, nebylo repertoárově ani organizačně vůbec snadné. Nakonec se 
to však podařilo a proto srdečně zvu všechny milovníky hudebních zážitků, 
abychom tuto mimořádnou spolupráci společně zhodnotili.       

Vlastimil Čevela

P.S.
K předvánočnímu hudebnímu setkání se sóĺisty BROLN a modřickým pěveckým 
sborem za dva týdny potom, příznivci našich koncertů extra pozvání určitě nepo-
třebují ...

foto: Ryšánek a Hájek
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Středa 8. prosince 2010 v 19 hodin

Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - dirigent Lucie Vitásková
http://mim.voda.cz/sbor.htm

jako hosté primáš a sólista BROLNu
František Černý - housle, zpěv  a  Jan Telecký - cimbál 
http://www.rozhlas.cz/broln/osobnosti
http://www.volny.cz/cimbal-muzika/

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

48.

Město Modřice připravilo

Předvánoční hudební setkání  

Návraty Zdeňka Bernáta

Mezi nenápadné, ale určitě významné umělecké osobnosti Modřic patří trochu bo-
hém s jiskrnýma očima a temperamentním projevem - Zdeněk Bernát. Jeho spíše 
monotématické surrealistické obrazy sice ne každý uznává, ale život je složitý a 
někdy i jeho hodnoty vyžadují hlubší zamyšlení. Těch, co životní dílo malíře při-
šli ocenit na gala-vernisáž do kláštera Benediktínského opatství v Rajhradě, byla 
téměř stovka. Hudební produkce, vystoupení kamarádů i umělecky zpřízněných 
duší. Na fotografii od Josefa Faita, spolužáka kdysi na umělecké průmyslovce Brně 
v oboru umělecké fotografie u K. O. Hrubého, je s malířem vůdčí osobnost Divadla 
na Provázku a proděkan divadelní fakulty JAMU - Petr Oslzlý. Řada modřických, 
želešických a ořechovských dětí může potvrdit, že Bernát není jenom malíř, ale 
umí také probouzet zájem o kreslení a modelování ve výtvarném oboru ZUŠ - ně-
kteří jeho žáci dále úspěšně pokračují na uměleckých školách. Že se umí i správně 
"fotograficky podívat", to jsme mohli vidět na letošní hodové výstavě fotografií ze 
studijní cesty po Egyptě. Protože Zdeněk v těchto dnech slaví šedesátiny - tak zá-
věrem "všechno nejlepší a hodně zdraví" ...                                           Vlastimil Čevela

"Výstava potrvá od 18. října do 28. listopadu a je otevřena denně 
mimo pondělí 9-16 hod"

Fotografie z vernisáže a dalších výstav mim.cemotel.cz/10-q4/bernat
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

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

Gordon: Návrat z Podzemí
Jirous: Magor dětem
Kopecká: Zanícené národní obrození
Kratochvíl: Kouzelné soboty
Krejčí: Strašná škola a hrozní učitelé
Melounová: Strašidýlko Josífek
Pospíšilová: Čarodějnice Eulálie, Kou-
zelná třída

PRO ŽENY

Balogh: Vše končí láskou
Bradfordová: Rodinný nepřítel
Cabot: Úspěšná smolařka se (asi) 
vdává
Collins: Naivní mrcha
Cooke: Srdcové eso
Drake: Dvorní dáma
Fforde: Svatební horečka
Gist: Vzpurná nevěsta
Johnson: Tajemství berberského 
amuletu

Kubátová: Převozníci
Kuťák: První cena za samotu
Lette: Manželství na dobu určitou, 
Silikonové blues
Prostor: Zpěv sirény
Steel: Žít ze dne na den
Váňová: Kukaččí mládě
Viewegh: Biomanželka

PRO SILNÉ NERVY

Du Maurier: Ptáci a jiné povídky
Eidler: Jen vrah mluví pravdu
Ephron: Nikdy nelži
Khoury: Poslední templář
McClure: Bílá hrozba
Struble: Tajemná legenda Mayů

PRO VŠECHNY

Dahl: Kluk
Novotný: Sidra Noach
Roth: Druhý život

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA

Akce v listopadu a prosinci
1. – 30. listopadu -  Výstava výtvarných prací sdružení DOBROMYSL 
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:
25. 11. ve 14.00 – ČEŠTÍ PANOVNÍCI  BYLI TAKY JENOM LIDI – beseda se spisovatelkou 
dětských knih Martinou Drijverovou – autogramiáda, prodej knih a obrázků se slevou.

Motto:
Paměť je výsadou blbých.
Chytrý nemá čas si pamatovat.
Chytrý musí vymýšlet.

A máme po volbách, zase jedna sta-
rost za námi a mnoho práce před 
námi. Dobře jsem se pobavila, když 
jsem četla programy jednotlivých 
stran sdružení. Většinou obsahovaly 
vše, co je už v plánu MÚ rozpraco-
vané nebo se již provádí např. pro-
tihluková stěna, kanalizace, příprava 
domu pro seniory apod. - takže práce 
nově zvoleného vedení a zastupitel-
stva by měla jít jako po másle. Všichni 
mají stejné zájmy a cíle. 
Novému zastupitelstvu přeji mnoho 
úspěchů, méně politikaření a více 
práce pro město, aby se nám v Modři-
cích dobře žilo.
V minulém volebním období, zvláště 
v poslední době, jsem vyslechla od 
mnoha občanů výtky, že se Modřice 
dělí. Proč prý zastupitelé schválili ná-
zev „Nové Modřice“. Ujistila jsem je, 
že zastupitelé města nikdy neschvalo-
vali název „Nové Modřice“, schvalo-
valo se jen pojmenování nových ulic. 
Byla jsem ujištěna, že i lékaři mají na 
svých razítkách název „Nové Mod-
řice“. Nerada bych přesvědčovala 
občany, že nic takového neexistuje a 
byla bych ráda, aby se k tomu vyjád-
řil některý odpovědný činitel, může-li 
si jen tak někdo bez schválení úředně 
používat tento název. Vzniká tím mezi 
občany nevraživost proti našim no-
vým spoluobčanům a oni za to přece 
nemohou. Za sebe mohu prohlásit, že 

na žádném zastupitelstvu MM v minulém 
volebním období název „Nové Modřice“ 
nebyl schválen a nikdy nebyl na pořadu 
jednání. Vím, že to hlásá velká cedule, ale 
to bude soukromá iniciativa.  Snad se to 
vyřeší ke spokojenosti nás všech. Zatím 
jsme občané jednoho města, jehož název 
zní město Modřice.

A co nového v zahrádkářích?
V září jsme měli ukázku podzimní vaz-
by, kterou nám na schůzi předvedla paní 
Dana Sobková ze zahradnictví Brabec. 
Naučila nás krásné věci a ukázala nové 
světové trendy ve vazbě. Je to velice ši-
kovná paní. Dík patří také vedení zahrad-
nictví za použitý materiál. V říjnu nám 
RNDr. Hrouda z přírodovědecké fakulty 
MU povídal o houbách. Možná byl někdo 
zklamán, že to nebylo jen o jedlých a ne-
jedlých houbách, ale že jsme se dozvědě-
li i jak vznikají a jak se rozmnožují. Dívám 
se teď v lese na houby zcela jinak a také 
už vím, proč rostou v kruzích. 
Také jsme se rozloučili s aktivní zahrád-
kářskou sezonou, která se o hodové vý-
stavě nakonec ukázala, že nebyla tak bíd-
ná, už tradičním posezením a besedou u 
burčáku v Hustopečích.
A tak ani vy se nenechte otrávit malicher-
nostmi a raději přemýšlejte o vánočních 
dárcích a příští dovolené. Podzimní dny 
jsou nejvhodnější čas na přemýšlení a 
plánování, však víte, jak čas rychle utíká. 
V polovině října jsme opustili znamení 
Kozoroha, který přináší stísněnou nála-
du a vstoupili do znamení radostného a 
společenského Vodnáře. Mělo by se nám 
v tomto znamení dařit. Tak krásné a po-
hodové dny.                                         TOJA
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SPORT

KRÁLOVSTVÍ KOMETY – JIŽNÍ MORAVA 

Vstupenky na zápas Kometa Brno a Sparta 28.1.2011, 18:00 hodin
Vstupenky na zápas Kometa Brno a Slavia 20.2.2011, 18:10 hodin  

Na základě podepsané dohody mezi městem Modřice a Kometou 
Group a.s. využilo naše město možnosti rezervace 50 vstupenek k 
následnému odkupu na hokejové utkání HC Kometa Brno vs. Spar-
ta (pátek 28.1.2011, 18:00) a na hokejové utkání HC Kometa Brno vs. 
Slavia (neděle 20.2.2011, 18:10). 

Vstupenky na oba zápasy si můžete zakoupit v roce 2011: 
 na Městském úřadě v Modřicích u asistentky starosty Bc. Kateři-
ny Homolkové v 1. poschodí, dveře č. 13, tel. 537 001 011,
602 728 350

Ing. Josef Šiška, starosta města 

Betlaj Jaromír 
Ing. Bilík Milan 
Cetlová Ludmila 
Kunčarová Anežka 
Ryšavý Rostislav 
Dušová Věra 
Rojkovičová Elena 
Broskva Jaroslav 
Koubek František 
Blaženka Miloslav
Blecha Vítězslav

Významného kulatého
výročí se dožívají

Oliva Stanislav 
Strouhal Rudolf 
Kamenská Ludmila 

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

1Společenská kronikas

Slaná Barbora 
Krňávek Matyáš 
Holcrová Daniela 

Franclová Irena 
MUDr. Vránová Jana
Marschalová Věra 
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Informační cyklokoutek

Vážení spoluobčané,
v sobotu 2.10. 2010 se uskutečnilo již tradiční ukončení cyklistické sezóny na trati 
Brno-Wien, tentokrát v Brodu nad Dyjí.
V chladném počasí, pouhých šest stupňů nad nulou, se ráno u radnice sešlo cel-
kem 23 příznivců cyklostezky. Po nezbytném fotografování, vyrazila celá skupina 
na asi čtyřicet kilometrů dlouhou cestu do Brodu nad Dyjí. Na první zastávce v 
Židlochovicích se sjela již  početná skupina cyklistů z okolních vesnic a Brna, která 
po malém občerstvení vyrazila na další cestu. Pěkně nám svítilo sluníčko a cesta 
nám rychle utíkala. V chladném počasí většina modřických ocenila nové cyklistic-
ké bundy. Díky tomu, byla celá naše skupina nepřehlédnutelná a vzbuzovala ob-
div u ostatních účastníků. Druhou občerstvovací stanicí byla Iváň. Někdo doplnil 
tekutiny a někteří se zahřáli teplou polévkou. Po opuštění Iváně se nám schovalo 
sluníčko a už se nám celý den neukázalo. Ale i tak byla cesta příjemná a na dobré 
náladě to nijak neubralo.
Po příjezdu do Brodu nad Dyjí proběhla nezbytná prezentace všech účastníků. 
Každý kdo dorazil obdržel propagační materiál a vodotěsný obal na doklady s 
logem cyklostezky Brno-Wien. Pro všechny cyklisty bylo připraveno bohaté ob-
čerstvení a kulturní program. Celé setkání zahájila starostka Brodu nad Dyjí Ing. 
Pavla Norková. Všechny přítomné pozdravil náměstek hejtmana JMK Mgr. Václav 
Božek, CSc. a zástupce svazku CS B-V Ing. Libor Šrámek ukončil cyklistickou sezó-
nu. K dobré náladě zahrála skupina Merllin. V průběhu odpoledne předvedl své 
umění dvojnásobný mistr světa v biketrialu, mistr Evropy a dvaceti násobný mistr 
republiky Josef Dressler.
Na historickém kole se předvedl v dobovém oblečení pan Grbavič.
V průběhu odpoledne dorazilo ještě několik cyklistů z Modřic po vlastní ose a 
rozšířili tak již nejpočetnější peleton celého setkání.
Velice vydařené a příjemné odpoledne jsme zakončili cestou zpět ochutnávkou 
lahodného burčáku v Iváni. 
Zahájení nové cyklistické sezóny 2011 se uskuteční první sobotu v květnu.

Podrobnější informace si můžete vždy přečíst s předstihem
na www.cyklobrnowien.cz., kde si také můžete prohlédnou fotografie z jednotli-
vých akcí.

Na novou sezónu a všechny příznivce cykloturistiky se těší
Lubomír Sekerka
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foto: L. Sekerka

Můj advent

Taky máte rádi Vánoce? Já jsem se na ně těšil asi jako každé dítě. A dobře si pa-
matuji na dobu, kdy jsem přes propagandu tehdejší ideologie věřil, že dárky pod 
stromeček mi přinese Ježíšek, a to tehdy, když budu hodný a poslušný.
Jako každý kluk a asi i holka, jsem pak před Štědrým dnem trnul v obavách, zda 
má snaha, na kterou jsem často zapomínal, byla dostatečná, a jestli pod stromkem 
nebude místo žádaného dárku pouze uhlí. Tohle očekávání pak bylo vždy vystří-
dáno radostí okolo stromečku a pak už „jen užíváním si“.
Ta doba před Štědrým dnem měla pro mne jako kluka vždy kouzlo tajemna a nejis-
toty ze sebe, ale současně i naděje a víry že má nedokonalost bude „přehlédnuta“ 
a odpuštěna a přesto mi bude dopřána radost. A tento pocit ve mně přetrvává i v 
dospělosti.
Proto se před Vánocemi těším především na advent, tedy dobu, kdy se připravuji 
na radost s důvěrou, že i přes mou nedokonalost bude ten, kdo mne má rád, ke 
mně shovívavý a obdaruje mne. Vím však, že pro to musím něco udělat. Tedy 
alespoň zapřemýšlet nad tím, zda jsem někomu neublížil a případně ho poprosit o 
odpuštění a projevit upřímnou snahu o své zlepšení. A pak už jen věřit.
Přeji tedy nám, abychom letošní advent prožili v klidu a ztišení, a ve víře, že očeká-
vaný dárek pod stromeček, tedy něco, co nám udělá společnou radost, dostaneme 
přesto, že si ho nezasloužíme.                                                                      Jan Mareček

1Různér
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které se koná ve čtvrtek 2.12.2010
od 17 hodin na náměstí Svobody

Město Modřice Vás zve na tradiční

Rozsvícení
 vánočního stromu,

Zazpívají Vám žáci Mateřské a Základní školy 
Modřice, Základní umělecké školy a pěvecký sbor 

města Modřice. 
Přijďte si mezi nás také zazpívat.
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(ODS) - Občanská demokratická strana

6 mandátů, 30,51% hlasů 
(OS-ČKM) - Občanské sdružení za čisté

a klidné Modřice
2 mandáty, 15,17% hlasů 

(ČSSD) - Česká strana sociálně demokratická  
2 mandáty, 13,40% hlasů 

(KDU-ČSL) - Křesť. demokratická unie - Čs. 
strana lidová
2 mandáty, 13,30% hlasů 

(KSČM) - Komunistická strana Čech a Moravy
1 mandát, 9,74% hlasů 

(SZ) - Strana zelených
1 mandát, 9,57% hlasů 

(TOP 09) - 1 mandát, 9,16% hlasů 
(KvH a red) 

Minulé vedení města v období 2006-2010 
11-11/2010  
Zastupitelstvo - 15 členů 
Marie Havlátová (ODS) 567 hlasů 
Luděk Slaný (ODS) 492 hlasů 
Josef Šiška (ODS) 444 hlasů 
Radvana Ergensová (ODS) 429 hlasů 
Ludvík Novák (ODS) 392 hlasů 
Milada Ptáčková (OZŽK-MM) 369 hlasů 
Jiří Ventruba (OZŽK-MM) 355 hlasů, 
 přestoupil do ODS 
Sylva Bernátová (OZŽK-MM) 336 hlasů, 
 přestoupila do OS-ČKM 
Oldřich Kadlec (OZŽK-MM) 317 hlasů, 
 od června 2007 Jaroslav Vykoukal, 
 přestoupil do OS-ČKM 
Ivan Doleček (SZ) 402 hlasů 
František Bubniak (SZ) 287 hlasů 
Peter Brázda (KSČM) 271 hlasů, 
 od června 2009 Alena Brettfeldová 
Hana Chybíková (KDU-ČSL) 280 hlasů 
Rostislav Eigner (M) 227 hlasů 

předsedkyně kontrolního výboru 
 Jaroslava Tomandlová 
předseda finančního výboru 
 Ludvík Novák 

Rada 
starosta - Josef Šiška 
uvol. místostarostka - Hana Chybíková 
neuvol. místostarosta - Ivan Doleček 
radní - Marie Havlátová 
radní - Rostislav Eigner, 
 od září 2008 Luděk Slaný 

předseda kom. úz. plánování a rozvoje 
 Josef Šiška 
předsedkyně stavebně dopravní komise 
 Hana Chybíková 
předseda komise životního prostředí 
 Ivan Doleček 
předsedkyně sociálně zdravotní komise 
 Marie Havlátová 
předseda kulturně školské komise 
 Rostislav Eigner, 
 od září 2008 Jiří Ventruba 

Volební výsledky 
počet zapsaných voličů - 3012 
k volebním urnám jich přišlo-1397, tj.46,38 % 
oficiální výsledky všech kandidátů jsou na 
internetu - volby.cz  

(ODS) - Občanská demokratická strana
5 mandátů, 28,71 % hlasů 

(OZŽK-MM) - OS ochrana zdrav. života a 
krajiny města Modřice
4 mandáty, 21,83 % hlasů 

(SZ) - Strana zelených
2 mandáty, 15,95 % hlasů 

(KSČM) - Komunistická strana Čech
a Moravy
2 mandáty, 15,00 % hlasů 

(KDU-ČSL) - Křesť. demokratická unie - Čs 
strana lidová
1 mandát, 12,06 % hlasů 

(M) - Moravané
1 mandát, 8,03 % hlasů 

(OS-ČKM) - OS za čisté a klidné Modřice, 
nebylo volební stranou, vzniklo
později                                (KaH a red) 

1Dotazy a názoryd
Ještě v závěru minulého funkčního období rub-
riku připravili: starosta Josef Šiška (JŠ), jeho 
asistentka Kateřina Homolková (KaH), mís-
tostarosta Ivan Doleček (ID), ved. majetkového 
odboru Květoslava Höklová (KvH) a za redakč-
ní radu Vlastimil Čevela (red). 

Stručný informační servis
9-11/2010

Na základě připomínek čtenářů a v 
rámci snahy o zlepšení oboustranné-
ho dialogu mezi vedením města a ob-
čany, předkládáme ověřovací pokus 
o novou rubriku ve Zpravodaji Jde o 
publikování dotazů a názorů, inspiro-
vaných takříkajíc "přímo z ulice" při 
neformální komunikaci občanů se 
starostou města, dalšími volenými 
funkcionáři a pracovníky Městského 
úřadu, odborných komisí či výborů, 
nebo se členy Redakční rady. Velice 
důležitou funkcí rubriky by také mělo 
být dopředu avizovat přípravu a za-
hájení všech rozsáhlejších staveb 
nebo jiných akcí, které výrazně 
ovlivní život občanů města.   

Rubrika musí být stručná, věcná a 
měla by působit oboustranně, tj. po-
skytnout zodpovědným činitelům 
možnost informovat občany a těm 
zase na oplátku umožnit si určitou 
informaci vyžádat, anebo připome-
nout, že něco je problém k řešení. 
Společným zájmem by mělo být, aby 
zaznamenané informace neupadly 
v zapomnění a to by měla zajistit in-
ternetová verze. Obsahově je shod-

ná, ale členěná dle tématických skupin 
- zatím na pracovní adrese cev.cemotel.
cz/sis-modrice. Kromě toho se nabízí 
i možnost redakčně na internet doplnit 
trvale důležité informace ze Zpravodaje 
zpětně. Celkově se tedy jedná o expe-
riment s novým způsobem neformální 
výměny informací a zpětné vazby. Jeho 
cílová pravidla, formu i užitečnost by 
měla teprve postupně ukázat zkušenost 
z ověřovací realizace. -                     (red) 

Nové vedení města pro období 2010-2014 
10-11/2010  
Zastupitelstvo - 15 členů 
Josef Šiška (ODS) 795 hlasů 
Luděk Slaný (ODS) 641 hlasů 
Jiří Ventruba (ODS) 534 hlasů 
Jiří Brabec (ODS) 521 hlasů 
Ludvík Novák (ODS) 448 hlasů 
Martin Petřík (ODS) 449 hlasů 
Hana Chybíková (KDU-ČSL) 524 hlasů 
Marie Havlátová (KDU-ČSL) 404 hlasů 
Tomáš Kratochvíl (ČSSD) 337 hlasů 
Radka Matějková (ČSSD) 295 hlasů 
Sylva Bernátová (OS-ČKM) 382 hlasů 
Libor Procházka (OS-ČKM) 336 hlasů 
Jaroslava Tomandlová (KSČM) 197 hlasů 
Ivan Doleček (SZ) 371 hlasů 
Petr Sládek (TOP 09) 240 hlasů 
Rada zatím nebyla zvolena 

Volební výsledky 
počet zapsaných voličů - 3343 
k volebním urnám jich přišlo -1729, tj. 51,72 %
oficiální výsledky všech kandidátů jsou na 
internetu - volby.cz  

STRUČNÝ INFORMAČNÍ SERVIS
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Zdržení kanalizace "Masarykova"
Proč došlo ke zdržení rekonstrukce kana-
lizace na ulici Masarykova a kdy budou 
práce dokončeny ? 
1-11/2010

Důvody ke zdržení byly dva. Přede-
vším se při zahájení prací zjistilo, že v 
dokumentaci BVK nesouhlasí výškové 
umístění napojovacího bodu na stávající 
potrubí, takže bylo nutno upravit pro-
jekt, což zpozdilo práce asi o 2 týdny. 

Závažnější zdržení asi 5 týdnů pak 
způsobila až v průběhu výkopů zjiště-
ná kolize vodovodního řadu DN 350 s 
trasou kanalizačního sběrače DN 1200 v 
prostoru křížení Masarykovy a Husovy 
ulice. Toto staré vodovodní potrubí, 
uložené někdy dávno před rokem 1989 
totiž nebylo v hloubce 1,5 m podle ČSN, 
ale podstatně níž, což se při běžném 
sondování neprojevilo. Proto bylo nutno 
jako vícepráce za asi 1 milion Kč zajistit 
zpracování projektu na přeložku vodo-
vodního řadu a její realizaci - příslušné 
informace jako komentáře RMM jsou v 
několika číslech Zpravodaje z poslední 
doby. Nově stanovený termín dokonče-
ní byl konec října 2010. 

Stav ke 2. listopadu vypadá tak, že ulice 
Masarykova je průjezdná a dokončuje 
se konečné propojení v ulici K náhonu. 
Zde realizované rozvody sdělovacích 
sítí jsou totiž v dost chaotickém stavu 
a potrubí tam nelze jednoduše položit. 
Proto bude nutné provést i zde přeložky 
(Telekom, NetDataCom atd.).
O dalším průběhu rekonstrukce bu-
deme operativně informovat podle 
skutečné situace. 

Rekonstrukce kanalizace vč. zmíně-
ného dodatku představuje celkový 
náklad asi 5 milionů Kč. Původně 
bylo uvažováno, že se současně 
provede i rekonstrukce komunikace, 
která je ve vlastnictví JMK a chod-
níků, které patří městu. Kraj však v 
současné době nemá na tuto akci 
peníze a tak vzhledem k havarijnímu 
stavu kanalizace, který už neúnosně 
obtěžoval občany (mj. hlodavci v deš-
ťových vpustích), bylo rozhodnuto o 
dílčí rekonstrukci formou samostatné 
akce města. Z toho důvodu zůstává  
vozovka a chodníky, které na ni musí 
výškově navazovat, jako úkol pro 
nové vedení města.

 (JŠ) 

Redakční rada na webu radnice
8-11/2010

Podle "Koncepce" z roku 2007 je 
Redakční rada jmenována usnesením 
Rady města jako nezávislý občan-
ský orgán, složený z různých složek 
modřické veřejnosti. Považuje tedy 
za správné, aby se občanům také 
zodpovídala za své konání. V rubrice 
"Modřický zpravodaj" na www.mesto-
modrice.cz proto zveřejňuje přehled 
Výsledky a rozhodnutí Redakční 
rady (od roku 2007), který bude 
nadále průběžně aktualizován.

(red)

Obnova katastrální mapy 
12-11/2010  

Katastrální úřad provedl digitalizaci 
katastrální mapy pro katastrální úze-
mí Modřice. Podstatnou součástí této 
akce je obnova hranic původních 
pozemků, které byly před rokem 
1989 zcelovány. Obnovené parcely 
mají většinou též nové očíslování. 
Obnovou katastrální mapy nejsou 
dotčena dosavadní vlastnická ani jiná 
práva k nemovitostem. Nová digitální 
katastrální mapa je v ve vybraných 
dnech v listopadu 2010 vyložena k 
veřejnému nahlédnutí na Městském 
úřadě Modřice a dnem 7. 12. 2010 
nahradí dosavadní mapu, která se 
stane neplatnou. V době vyložení a 
po dalších 15 dnů mohou vlastníci 
pozemků v Modřicích podat námitky, 
případně ohlásit změnu osobních 
údajů. Podrobnosti - Zpravodaj 
10/2010-17                                  (KvH)

Stav příprav mostu přes dráhu
Jak vypadá situace kolem mostu u So-
kolovny a kdy bude zahájena stavba?
2-11/2010 
Nejedná se o stavbu Ministerstva 
dopravy, ale pouze kraje. Podle infor-
mací, sdělených z JMK koncem října 
2010, je stavební povolení vydáno, 
dotace EU a finance z kraje pro tento 
účel rezervovány a probíhá výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. 
Ještě v letošním roce se předpokládá 
začátek přípravných praci, které ne-
vyžadují mokré procesy, tj. přeložky 
sítí, provizorní lávka pro pěší a pod. 

Vlastní stavba nového mostu by pak 
měla být zahájena na jaře roku 2011.

(JŠ)

Zeleň a protihluková stěna u II-152
Podle pamětníků nepochází zeleň kolem 
jižního obchvatu z náletů, ale byla tam 
cíleně vysazena. Proč byla protihluková 
stěna navržena z velké části v prostoru, 
kde byla nyní tato zeleň vykácena? Kolik 
a jakých stromů nebo m2 zeleně předsta-
vuje dle projektu náhradní výsadba a ve 
které lokalitě města bude realizována ?
7-11/2010

V době stavby obchvatu před rokem 
1989 byly možnosti protihlukových 
opatření u nás teprve v počátcích, takže 
se s nimi nepočítalo a současně objem 
dopravy byl na úplně jiné úrovni. 
Kácení zeleně vyvolala nutnost umístit 
protihlukovou stěnu s ohledem na bez-
pečný rozhled řidičů. Ten je definovaný 
závaznou vyhláškou jako tzv. "rozhledo-
vý trojúhelník" a určuje úhly volného 
výhledu při vjezdu do křižovatky
                                                             (JŠ)

bližší informace - http://fast10.vsb.cz/
mahdalova/doprstav/pred07mi.pdf

(red)

V projektu stavby, jehož realizace je 
hrazena z prostředků města, je zahr-
nuta též opětovná výsadba zeleně v 
prostoru protihlukové stěny. Konkrétně 
obsahuje 70 keřů, 9 listnatých stromů a 
170 popínavých rostlin. Případné další 
doplnění z prostředků na údržbu zele-
ně bude na posouzení a návrhu komise 
životního prostředí -                          (ID)
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1Inzercei
             Havlíčkova 548,Modřice  

                                                      www.sms-as.eu 

SMS FINANČNÍ PORADENSTVÍ, POŘÁDÁ  PODZIMNÍ 
AKCI,PRO VÁS A VAŠE DĚTI !!! 

Zajímalo by Vás, kdybyste mohli od pojišťovny dostat například až: 

DRUH ÚRAZU 
POČET DNÍ 

LÉČENÍ 
DÍTĚ  

(denní odškodné 1000 
Kč/den) 

DOSPĚLÝ  
(denní odškodné 600 

Kč/den) 

Pohmožděnina hlavy (boule) 14 14 000 Kč 8 400 Kč 

Vyvrknutý kotník 21 21 000 Kč 12 600 Kč 

Lehký otřes mozku 28 28 000 Kč 16 800 Kč 

Vymknutí či zlomenina kostrče 49 49 000 Kč 29 400 Kč 

Zlomenina zápěstní kosti 56 56 000 Kč 33 600 Kč 

Zlomenina stehenní kosti 112 112 000 Kč 67 200 Kč 

To vše od 1. dne úrazu bez nutnosti neschopenky a za co nejnižší pojistné- dle potřeb klienta 

Zajištění při ztrátě zaměstnání,nebo dlouhodobé nemoci 

Za Každý rok,kdy nebudete čerpat poj.plnění vám pojišťovna vrátí 10-50% pojistného !! 

Bonus 3 připojištění plus jedno zdarma!! 

Ke každé konzultaci ,nebo smlouvě,dárek pro vás !! 

Máte už svého finančního poradce? Nevadí! Pro mléko a máslo si taky chodíte do různých prodejen, protože v každé mají něco 
lepšího. Zkuste si udělat nezávislí pohled na své finance z 3 strany. Peníze jsme už ušetřily tisícům lidí. 

Naše společnost spolupracuje s největšími finančními institucemi, jako jsou Česká pojišťovna, Česká spořitelna, Generali, 
Allianz, ING, AMCICO ,Kooperativa,Axa a mnohé další. 

Naši odborní nezávislí finanční poradci Vám mohou zprostředkovat:  
úrazové či životní pojištění, penzijní připojištění, pojištění domu, bytu, nemovitosti, povinné ručení- (sleva30-50%)havarijní 
pojištění, stavební spoření, úvěr nebo hypotéku a mnoho dalšího,vždy ve prospěch klienta 

Dále Vám poradí např. kam investovat a jak na tom vydělat, jak ušetřit na rodinném rozpočtu aj. 

Jste připraveni na důchodovou reformu??? 

Jsme vedeni mezi nejlepšími společnostmi v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (www.acpm.cz). Profesionalita našich 
zástupců je zárukou postavení firmy na trhu, která působí po celé České republice již 13 rokem s více než 600 –ti profesionálními 
poradci 

 Rádi Vám po telefonické dohodě přidělíme vašeho finančního poradce, který se bude o Vás starat. 

Lenka Pravdíková – VEDOUCÍ AGENTURY              Tel. 739 523 802,842 mail: pravdikova@sms‐as.eu 

Inzerce

www.mesto-modrice.cz

Problém s distribucí Zpravodaje(!)
Dle sdělení občanů není na sídlišti 
"Bobrava" Zpravodaj pravidelně doru-
čován do všech domácností.
4-11/2010

Zpravodaj vychází v nákladu 2100 
výtisků a kromě domácností se do-
dává i firmám. Počet domácností se 
průběžně statisticky nesleduje, ale dle 
sdělení pošty je jich v Modřicích 1600, 
takže je k dispozici dostatečný počet 
výtisků. Kritika byla předána pracov-
níkům pošty, kteří distribuci zajišťují 
s tím, že by se podobné nedostatky 
neměly opakovat.

(KaH)

Nová hala a náhradní zeleň 
Schválený záměr (Zpravodaj 10/2010-
16) situovat víceúčelovou halu vedle 
školy na Benešově ul. znamená 
ohrožení vzrostlé zeleně v přilehlém 
parčíku. Stromy rostou pomalu - proto 
je třeba co nejdříve též rozhodnout a 
připravit realizaci, kde a jak bude tato 
zeleň nahrazena.
5-11/2010

Námět pro Komisi životního prostředí
 (red)

Výsadba stromů a názory občanů
Zasazení stromu určitého druhu ovlivní 
tak či jinak na dlouhá léta jeho okolí. 
Proto by v příslušných projektech vždy 
mělo být pro dané technické podmínky 
předloženo několik alternativ. Výběru 
varianty by pak měla předcházet veřejná 
diskuze s občany, protože se při něm 
rozhoduje o jejich budoucím životním 
prostředí.
6-11/2010

Námět pro Komisi životního prostředí
(red)

Výstava na téma "Bobrava" (?)
Ze strany návštěvníků současné výstavy 
v muzeu k historii dopravy byl vyslo-
ven názor, že by určitě bylo zajímavé 
přiblížit historii bývalé císařské silnice s 
hospodou na Bobravě, příp. říčku Bobra-
vu vůbec ... 
3-11/2010 

Námět pro muzeum a muzejní spolek
(red)
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11  ddeennnníí  RRaakkoouusskkoo 
MMAARRIIAAZZEELLLL,,  vváánnooččnníí  ttrrhhyy  
ČČEERRTTOOVVSSKKÁÁ  VVEESSEELLIICCEE    
2277..1111..22001100  ((ssoobboottaa))  
Cena 550,- Kč  
Odjezd: Modřice 7.00 hod., nám. Svobody 
             Brno 7.30 hod., Janáčkovo divadlo  
 
Odjezd z Brna přes Pohořelice, Znojmo, Mariazell - návštěva poutního místa s vánočními 
trhy, na náměstí je největší věnec v celém Rakousku. Prohlídka katedrály, 5 m dlouhých  
pohyblivých jesliček s vyobrazením města Jeruzaléma a celého Kristova života, které 
vyřezával rodák z Karlových Varů.  Návštěva likérky s degustací 2EU, muzea perníků  a 
spousta dalších vánočních překvapení. 
Večer přejezd do St. Sebastian  na  přehlídku více než 100 čertů v hrůzostrašných maskách,  
tradiční ČERTOVSKÁ VESELICE  s alegorickými vozy, živým ohněm, kouřovými barevnými 
efekty, hudbou a strašidelnými scenériemi. Před zahájením čertovské promenády přijede na 
saních Mikuláš s andílky a rozdává dárky hodným dětem.  
Odjezd po přehlídce alegorických vozů, cca 21.00 hod., předpokládaný návrat do Brna v  
nočních hodinách. 
 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, rakouskou obratovou daň a služby průvodce. 
Cena nezahrnuje: kompletní cestovní pojištění. 
 

TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNNĚĚ  
Györ – Maďarsko 2010 - 2011 

                                      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 

 

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 
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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

1www.mesto-modrice.cz140 41Zpravodaj 11/2010

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

 

 

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 

 

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

Ordinace Modřice
Benešova 437

664 42 Modřice
Tel: 547 216 212

Mobil: 604 108 523
E-mail: info@machacova.cz

www.machacova.cz

MUDr. Eva Machačová
gynekologická ambulance

Ordinační hodiny:
Po 13.00 - 18.00
Út 07.00 - 14.00
St 07.00 - 16.00
Čt 07.00 - 13.30
Pá 07.00 - 14.00
Mimo uvedené hodiny po tel. domluvě

Poskytujeme komplexní 
gynekologickou a porodnickou péči 

včetně ultrazvukové diagnostiky 

Čištění
koberců,
sedaček

a čalouněných
povrchů.

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

Prodej rodinného domu 
4+kk bez dalších investic

Příjemný, světlý, nadstandardní dům 
v klidné části Modřic. Kolaudace 2002. 
K nastěhování dle dohody. (Majitelé 
jdou do většího.)
Terasa, garáž + 2 park. místa, malá 
zahrádka s posezením, grilem, zahr. 
domkem, venkovní vířivou vanou. 

5.090.000,-Kč konečná cena 
(vč. poplatků a právního servisu).

Tel: 606 842 516
bohdana.goliasova@remax-czech.cz
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st 24.11. 47. Komorní koncert na radnici - klavírní trio a zpěv http://mim.voda.cz 

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

so 4.12. Rallye Show Modřice od 8:00 Zpravodaj 11/2010 

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

31.12. silvestr na náměstí od 17:00 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 

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

Prodám
RD v Modřicích

Tel. 737 567 842

RK Dobrá realitní nabízí:
DB 3+1 Modřice, 88m2

OV 4+kk mezonet, Modřice, 118m2

RD 3+1 Moravany, 741m2

Nová bytová výstavba v Oslavanech

Pro více iformací volejte:
Eva Chomaničová, 724 881 742
www.dobrarealitni.cz



Vychází: 1 x  měsíčně do 15. kalendářního dne 
a je distribuován do každé rodiny zdarma.
Současně je zveřejňován v samostatné rubrice 
na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakce: Redakční rada - Vlastimil Čevela 
(předseda), Miroslav Hájek, Jan Mareček, Martin 
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Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje „Koncepce“ 
schválená Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovaná forma příspěvků je 
počítačový formát „doc“, zaslaný e-mailem. 
Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připo-
mínky - asistentka starosty města: e-mail: katerina.
homolkova@mesto-modrice.cz, tel.: 537 001 011.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafická úprava, tisk: Poring s.r.o.


