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Městská knihovna tel: 537 001 028

Webové stránky města Modřice www.mesto-modrice.cz

1Důležitá telefonní číslad



Zprávy z radnice 1514 www.mesto-modrice.cz Zprávy z radniceZpravodaj 1/2013

ZPRÁVA STAROSTY

1Zprávy z radnicez
Vážení spoluobčané

Jsou tomu opět tři měsíce, kdy jste měli na tomto místě zpravodaje uvedenou krátkou 
zprávu starosty města o činnosti zaměstnanců MěÚ a RMM. Ne jinak tomu je v tomto 
čísle, které je prvním v roce 2013. V uplynulém období se neuskutečnily žádné mi-
mořádné události a tak i práce MěÚ a RMM probíhá v běžných rozměrech.  Veškeré 
drobné investiční akce plánované na loňský rok byly buď dokončeny nebo z důvodu 
legislativy přesunuty na další období. Nicméně i přes tyto skutečnosti se událo něko-
lik důležitých momentů.

Na prvním místě bych zmínil zahájení vyhotovení nových ZÚR JmK, kde město ve 
spolupráci s obcemi sdruženými smlouvou o společném postupu, podalo k návrhu 
zadání písemné připomínky a nyní se očekává, zda tyto budou do dokumentu za-
pracovány. Současně jsme obnovili jednání v otázce dokončení nového ÚP Modřice, 
kde k této problematice proběhlo jednání na KÚ JmK dne 29. 11. 2012 s výsledkem 
diskuse, že k dokončení našeho ÚP nebude mít JmK zásadních připomínek pokud 
budeme mít plánované trasy tangent v našem dokumentu, navrženy jako rezervy pro 
dopravní infrastrukturu. I s tímto nepříjemným doporučením JmK se ZMM rozhodlo 
pokračovat v rozpracovaném novém ÚP a dokončit jej v co nejkratším možném ter-
mínu..

Druhou dlouhodobou záležitostí je převod majetku TJ Sokol Modřice na město Mod-
řice. Čekalo se na vyjádření Sokolské župy Jana Máchala, pod kterou spadá místní 
Sokol. Ta vydala dne 2. 11. 2012 pod číslem jednacím 91/12 stanovisko, ve kterém 
uvádí, že akceptuje rozhodnutí TJ Sokol Modřice o převodu celého majetku na měs-
to. Nyní je tato žádost v projednání na ústředních orgánech České obce Sokolské v 
Praze. Budeme tedy netrpělivě čekat na výsledek jejich rozhodnutí.

Jak jsem v úvodem uvedl, uplynulé období se vyznačovalo dokončením drobných 
investičních akcí, popřípadě jejich kolaudací. Tak byl do trvalého užívání uveden 
nový most přes železnici na ul. Benešové a to dne 16. 10. 2012 závěrečnou prohlíd-
kou, dále byl dotažen k závěru nákup areálu na Hybešové ulici od fi rmy COP COP 
s.r.o. pro potřeby městské pracovní čety a vytvoření odpovídajících prostor pro SDH 
Modřice. Po místních šetření a jednání s PČR byly do konečné podoby navrženy plá-
nované zastávky hromadné dopravy v lokalitě Bobrava, na jejich realizaci se dnes 
připravuje žádost o stavební povolení. Z akcí, které bylo nutné převést do dalšího 
roku bych zmínil navrhovaná parkovací stání na ulicích Komenského a Sadová, které 
získaly stavební povolení na přelomu října a listopadu a město již nechtělo zahajovat 
stavební práce ke vztahu k ročnímu období a převažujícím zemním pracím. 

Hlavní investiční akcí města je výstavba PBDS, která je v plném proudu a vše smě-
řuje k jejímu dokončení ve druhé polovině roku 2013. Vedení města připravuje pod-
klady pro zpracování nabídek na vybavení objektu a na vyhotovení nájemní smlou-
vy s budoucími klienty, která bude předložena zájemcům o umístění. Úzce spjaté 
s výstavbou PBDS je výběrové řízení na poskytovatele úvěru ve výši 45 mil. Kč na 
dofi nancování této akce. Výběrové řízení proběhlo a ZMM na svém zasedání dne 
10.prosince schválilo za poskytovatele úvěru bankovní dům České spořitelny a.s. a 
současně text úvěrové smlouvy s tímto subjektem. O dalším postupu, počtu klientů 
a vlastním provozu Vás budeme informovat v příštích číslech zpravodaje.

Významným, důležitým a zodpovědným úkolem konce každého roku je vyhotove-
ní rozpočtu města na rok následující. Ustanovená pracovní skupina v měsíci září 
předložila ZMM nástin rozpočtu a po zapracování všech požadavků a připomínek 
předložila na prosincovém jednání ZMM rozpočet ke schválení. Práce tentokrát ne-
byla vůbec snadná, neboť není přesně známo mnoho faktorů ve vztahu k legislativě 
našeho státu. Tak byl i rozpočet pojat a spíše se v otázce příjmů držel na nižší úrovni. 
Celý rozpočet města na rok 2013 je uveden na jiném místě tohoto čísla zpravodaje.

Mimořádnou událostí měsíce října byly krajské a doplňující senátní volby, které se 
uskutečnily ve dnech 12 – 13. října. Našeho města se sice senátní volby tentokrát 
netýkaly, ale i s těmi krajskými bylo dost starostí. K urnám v Modřicích přišlo z 
3.465 voličů 1.416 což je 40,87% volební účasti. V Modřicích zvítězila ČSSD s 25,66%, 
na druhém místě skončila KSČM se 17,42% a na třetím místě KDU – ČSL s 11,55%. 
Volební účast v Modřicích byla na průměrné celorepublikové úrovni. Sotva jsme 
však vyhodnotili jedny volby, již se připravují další a to prezidentské, které poprvé 
proběhnou formou přímé volby prezidenta. První kolo se uskutečnilo se v termínu 
11. – 12. 1. 2013 a následné druhé proběhne ve dnech 25. - 26. 1. 2013.

Z kulturních akcí pořádaných městem za poslední tři měsíce bych zmínil tradiční 
Václavské hody v termínu 29. – 30. 9., které i přes svoje organizační úpravy nedoká-
zaly přilákat větší počet návštěvníků, hlavně na večerní zábavy. Do budoucna bude 
nutné dobře zvážit další programové úpravy akce pro její současnou značnou ztrá-
tovost. Z dalších tradičních akcí bych zmínil večer rozsvícených lampiček 29. 10., 
posezení s jubilanty města dne 22. 11. a vítání občánků 24. 11. Na období adventu byl 
tradičně již 29. 11. na náměstí Svobody rozsvícen Vánoční strom. Město Modřice bylo 
také velmi důstojně prezentováno v celorepublikových médiích dne 28. 9., neboť v 
tento den v přímém televizním přenosu na stanici ČTsport získalo mužstvo nohejba-
listů TJ Sokola Modřice v soutěži týmů mužů 8. titul mistra ČR. 

Co se týče chodu úřadu a personálních změn, proběhlo výběrové řízení na pověře-
ného strážníka městské policie, kterým se stal p. René Kalivoda a současně proběhlo 
výběrové řízení na řadové strážníky, kde z téměř 2 desítek uchazečů byly vybrá-
ni Tomáš Procházka a Pavel Krakowczyk. Všichni tři nastoupili dne 5. 11. do svých 
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z 10. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 10. prosince 2012 v 18 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné 
 (v počtu 15 zastupitelů)
Usnesení 10.Ú/2012: ZMM schvaluje za-

pisovatelkou 10. řádného veřejného 
zasedání ZMM Kateřinu Zbořilovou, 
DiS. 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 10. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
pí. Kamilu Šulovou a p. Tomáše 
Kratochvíla

ZMM schvaluje program 10. řádného 
veřejného zasedání ZMM beze změn 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 10.1/2012: ZMM bere na vědo-

mí zprávu starosty města Modřice o 
činnosti Městského úřadu Modřice 
a Rady města Modřice za období od 
10.09.2012 do 10.12.2012.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 10.2/2012: ZMM bere na vědo-

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

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 10.3.1/2012: ZMM schvaluje 

prodej části pozemku p.č. 986 o 
výměře cca 67 m2 p. Pavlu Havlíkovi 
za cenu 1.500,- Kč/m2.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: Jedná se o část městského pozemku, 

který je v dnešní době součástí areálu penzionu 

Lion.

Usnesení 10.3.2/2012: ZMM schvaluje 
prodej pozemku p.č. 2085 o výměře 

379 m2 p. Petru Fuchsovi za cenu 
240,- Kč/m2.

Hlasování: pro 14, proti 1 (Sládek), zdržel se 0 

Komentář: Jedná se o pozemek mezi silnicí R 52 

(Brno – Mikulov) a železniční tratí Brno – Břec-

lav v jižní části katastru města. Na pozemku je 

ve vztahu k plánované trase Vysokorychlostní 

železniční tratě stavební uzávěra. Lze jej využívat 

pouze k zemědělským účelům. 

Usnesení 10.3.3/2012: ZMM schvaluje 
nákup pozemku pč. 2165/25 o výmě-
ře 259 m2 od Českých drah, a.s. za 
cenu 65.000,- Kč 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: Jedná se o pozemek v křižovatce ulic 

Nádražní – Husova, na kterém je vybudován 

chodník a VO.

Usnesení 10.3.4/2012: ZMM schvaluje 
volný prodej pozemku p.č. 72/1 a 
73 o celkové výměře 344 m2 nej-
vyšší podané nabídce minimálně 
však za 1.500,- Kč/m2 a pověřuje 
RMM předložením zprávy o výběru 
nejvhodnější nabídky ke konečnému 
schválení na následujícím zasedání 
ZMM

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

Kratochvíl, Matějková), zdržel se 1 (Sládek)

Komentář: Jedná se o pozemky na křižovatce ulic 

Havlíčkova – Rybníček – Hřbitovní.

Usnesení 10.3.5/2012: ZMM schvaluje 
text kupní smlouvy o koupi Veřejné-
ho osvětlení v lokalitě Bobrava mezi 
městem Modřice (kupující) a fi rmou 
Bobrava, spol. s.r.o. (prodávající) a 
pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy po splnění schválených 
podmínek převodu

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Bod 4 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2012
Usnesení 10.4.1/2012: ZMM bere na 

vědomí zprávu o hospodaření města 
Modřice v období 1-10/2012 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 10.4.2/2012: ZMM bere na 
vědomí plnění rozpočtu v roce 2012 
za období 1 – 10/2012  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.4.3.1/2012: ZMM bere na vě-
domí rozpočtové opatření č. 5/2012 
provedené RMM

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.4.3.2/2012: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2012 ve výši 
příjmů po úpravě 73.017.600,- Kč a ve 
výši výdajů po úpravě 73.346.800,- 
Kč bez výhrad. Schodek rozpočtu 
bude uhrazen z rozpočtové rezervy 
let minulých.

Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0 

Komentář: Rozpočtové opatření č. 6/2012 upravuje 

obě strany rozpočtu roku 2012. Na straně příjmové 

se navyšuje původní schválená částka 67.303.000,- 

Kč na skutečných 73.017.600,- Kč 

tj. zvýšení příjmů o 5.714.600,- Kč a na straně výda-

jů se ponižuje původní schválená částka výdajů 

87.836.800,- Kč na skutečných 73.346.800,- Kč tj. 

snížení výdajů o 14.490.000,- Kč. Toto enormní 

snížení je vyvoláno zejména přesunem většiny 

výdajů na stavbu Pasivního bytového domu pro 

seniory do dalšího roku 2013, čehož jsme dosáhli 

nastavením 60 denních splatností faktur za pro-

vedené práce. Svým hospodařením v roce 2012 

město Modřice z původně plánovaného schodku 

20.533.800,- Kč uspořilo plných 20.204.600,- Kč. 

USNESENÍ ZMM č. 10/2012

funkcí a započala jim běžet zkušební doba. Prozatím nejsou schopni plnohodnotně 
zasahovat, ale po absolvování vzdělávacího policejního kurzu se zahájením v měsíci 
únoru 2013, bude město disponovat celkem s 8 strážníky, kteří pokryjí 24 hodinovou 
službu každý den. Věřím, že se nám tak podaří zkvalitnit prevenci proti trestné čin-
nosti ve městě. Současně byl rozšířen na podnět vedoucího pracovní čety pana Šuly 
stav pracovníků čety o jednoho dělníka, pana Miroslava Hrdu.

Závěrem mi dovolte ještě jednou Vám všem poblahopřát do nového roku 2013 mno-
ho zdraví, spokojenosti a pracovních úspěchů. Přeji Vám, aby jste si splnili veškerá 
svá přání a aby rok 2013 byl pro Vás všechny tím rokem, na který budete v budoucnu 
rádi vzpomínat. 

Ing. Josef Šiška



Bod 5 – Výběr poskytovatele úvěru 
na výstavbu PBDS
Usnesení 10.5.1/2012: ZMM schvaluje 
poskytovatelem úvěru ve výši 45 mil. 
Kč bankovní dům Česká spořitelna a.s. 
s úrokovou sazbou 2,9% per annum na 
dobu 15 let.
Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0  

Komentář: Úvěr bude použit na dokončení 

výstavby Pasivního bytového domu pro seniory. 

Podmínky úvěru jsou pro město velmi výhodné, 

neboť výše úrokové sazby je 2,9% na 15 let, za 

úvěr město neručí žádným majetkem, úvěr je 

zproštěn jakýchkoliv poplatků bance, výše úvěru 

může město o 10% přečerpat popřípadě celý 

ani nevyčerpat a město může úvěr splatit před 

termínem a to vše opět bez jakýchkoliv poplatků. 

Zahájení splácení úvěru je nastaveno od 1. 1. 2014. 

Usnesení 10.5.2/2012: ZMM schvaluje 
smlouvu o úvěru č. 11701/12/LCD 
mezi městem Modřice       (klient) a 
Českou spořitelnou a.s. (banka) na 
čerpání úvěru ve výši 45 mil. Kč k 
pokrytí fi nančních nákladů výstavby 
PBDS s doplněním článku IV. bod 1. 
druhý odstavec o slova „či nedo-
čerpání“ a pověřuje starostu města 
jejím podpisem

Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0

Komentář: viz předchozí usnesení

Bod 6 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 10.6.1/2012: ZMM schvaluje 

směrnici o rozpočetnictví vnitřní 
norma č. 14/2012

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 10.6.2/2012: ZMM schvaluje 
rozpočet platů zaměstnanců města 
Modřice pro rok 2013 bez výhrad
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Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0 

Usnesení 10.6.3/2012: ZMM schvaluje 
rozpočet sociálního fondu města 
Modřice na rok 2013 bez výhrad

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení 10.6.4/2012: ZMM schvaluje 
rozpočet města Modřice na rok 2013 
ve výši 80.605.000,- Kč na straně 
příjmů a ve výši 140.537.100,- Kč na 
straně výdajů jako schodkový bez 
výhrad. Schodek rozpočtu bude 
vyrovnán využitím rozpočtové re-
zervy města Modřice z předchozích 
let a schváleným úvěrem ve výši 
45.000.000,- Kč od České spořitelny 
a.s. na výstavbu PBDS.

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

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 1 (Sládek)

Komentář: Předložený rozpočet byl schválen 

se schodkem 59.932.100,- Kč. Na straně výdajů 

jsou zahrnuty významné investiční akce, které 

bude chtít město v roce 2013 realizovat. Hlavním 

projektem je výstavba Pasivního bytového domu 

pro seniory v částce 76 mil. Kč. Z dalších navrže-

ných investic bych zmínil parkovací stání na ulici 

Komenského a Sadová v celkové výši 3.400.000,- 

Kč, vybudování 2 zastávek hromadné dopravy v 

lokalitě Bobrava v celkové výši 

cca 1.000.000,- Kč, vybudování školní zahrady 

pro Mateřskou školu Modřice v celkové výši cca 

3.600.000,- Kč (z toho 2.200.000,-Kč přispívá město 

a 1.400.000,- Kč má MŠ naspořeno městem z vypla-

cených odpisů majetku) a rekonstrukci veřejného 

osvětlení na náměstí Svobody ve výši 2.600.000,- 

Kč. Všechny akce jsou projekčně připraveny a 

zbývá je tedy pouze realizovat. Věříme, že se nám 

to podaří. Podrobně je rozpočet uveden na jiném 

místě zpravodaje.

Usnesení 10.6.5/2012: ZMM schvaluje 
uvolnění fi nančních dotací pro rok 
2013 od 1.1.2013 těmto subjektům: 

ZUŠ Ořechov – 50.000,-, Římskoka-
tolické farnosti Modřice - 500.000,- 
Kč, YMCA Brno – 80.000,- Kč, Jan 
Vonka – Vonka Racing – 20.000,- Kč, 
Vonka Racing AČR – 35.000,- Kč, 
MFK Modřice o.s. – 200.000,- Kč, TJ 
Sokol Modřice - 210.000,- Kč, Diecéz-
ní charita Brno – Domov sv. Markéty 
– 20.000,- Kč, Diecézní charita Brno 
- Effeta denní stacionář – 10.000,- Kč, 
Diecézní charita Brno - OCH Raj-
hrad pečovatelská služba - 30.000,- 
Kč, Diecézní charita Brno -  OHM 
Rajhrad hospic, Dům sv. Josefa – 
30.000,- Kč, Město Židlochovice – pe-
čovatelská služba – 200.000,- Kč, SDH 
Modřice o.s. – 108.000,- Kč, Statutární 
město Brno, MČ Chrlice – zajištění 
PO – 100.000,- Kč.

Hlasování: pro 10, proti 1 (Sládek), zdržel se 4 

(Bernátová, Matějková, Kratochvíl, Procházka)

Komentář: Jedná se o schválení proplacení při-

znaných dotací jednotlivým žadatelům z rozpočtu 

města v roce 2013. ZMM schvaluje proplacení u 

dotací nad 50.000,- Kč pro jednoho žadatele.

Usnesení 10.6.6/2012: ZMM schvaluje 
rozpočet kulturních, sportovních 
a společenských akcí pořádaných 
městem Modřice pro rok 2013 bez 
výhrad.

Hlasování: pro 10, proti 1 (Sládek), 

zdržel se 4 (Bernátová, Matějková, Kratochvíl, 

Procházka)

Komentář: Město během roku pořádá celkem 11 

kulturně – sportovních akcí, na které chce vynalo-

žit celkem 950.000,- Kč. Současně počítá s příjmem 

z těchto akcí v celkové výši 400.000,- Kč. Příjmy 

jsou pouze z 5 akcí, ostatní jsou nevýdělečné. 

Akce s příjmy jsou: Městský ples, Ženáčské hody, 

Šermířský den, Fotbalový turnaj o pohár starosty 

města a Svatováclavské hody.

Akce bez příjmů jsou: Dětský karneval, Pálení 

čarodějnic, Den dětí, Časomíra, Rozsvícení vánoč-

ního stromu a oslavy Silvestra.

Usnesení 10.6.7/2012: ZMM schvaluje 
smlouvu o přezkoumání hospodaře-
ní města Modřice v roce 2013

 s nezávislou auditorkou Ing. Alenkou 
Bozděchovou a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 7 – Projednání rozpočtových 
výhledů na rok 2014 a 2015
Usnesení 10.7.1/2012: ZMM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2014 roz-
počtového výhledu na rok 2014 ve 
výši příjmů 84.906.000,- Kč a ve výši 
výdajů 83.776.000,- Kč jako přebyt-
kový bez výhrad. Přebytek rozpočtu 
bude přesunut do rozpočtové rezer-
vy pro další období.

Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0

Komentář: Jedná se o schválený výhledový 

rozpočet na rok 2014 v němž jsou zahrnuty tyto 

investiční akce:

- parkovací stání na ulici Pilcové

- chodník a lávka přes náhon do OC Olympie

- dešťová kanalizace u škvárového fotbalového 

hřiště

- doplatek za dokončenou zahradu MŠ

- příprava na projekční práce pro výstavbu nové 

víceúčelové haly

- částečná rekonstrukce nabytého areálu na 

Hybešově ulici. 

Usnesení 10.7.2/2012: ZMM schvaluje 
rozpočtový výhled na rok 2015 ve 
výši příjmů 84.671.000,- Kč a ve výši 
výdajů 86.552.000,- Kč jako schodko-
vý bez výhrad. Schodek bude kryt z 
rozpočtové rezervy z let minulých. 

Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0  

Komentář: Jedná se o sestavený výhledový 

rozpočet na rok 2015 v němž jsou zahrnuty tyto 

investiční akce:
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- parkovací stání na ulici Poděbradové

- rekonstrukce budovy muzea

- pokračování rekonstrukce areálu na Hybešově 

ulici

- dokončení umělého povrchu školního hřiště

- zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly

Bod 8 – Projednání Územního plánu 
města Modřice. Podklady obdrželi 
zastupitelé předem.
Usnesení 10.8.1/2012: ZMM schvaluje 

zadání změny č. IX ÚPN SÚ Modřice
Hlasování: pro 10, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 1 (Sládek)

Komentář: Jedná se o schválení zadání změny č. 

IX. UPN SÚ Modřice, které řeší území mezi 

OC Gigasport a dálnicí D2 včetně vybudování 

bezpečného odbočení z D2 směrem na Chrlice 

a do lokality OC Sconto a Soho. Současně bude 

vyřešeno bezpečné napojení na D2 směrem na 

Bratislavu. 

Usnesení 10.8.2.1/2012: ZMM zamítá 
žádost fi rmy CTP invest, spol. s.r.o. 
o zapracování návrhu na změnu ÚP 
do změny č. IX ÚPN SÚ Modřice

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení 10.8.2.2/2012: ZMM schvaluje 
posouzení žádosti fi rmy CTP Invest, 
spol. s.r.o. o změnu ÚPN SÚ Modřice 
ze dne 8.11.2012 v rozpracovaném 
novém ÚP Modřice

Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Matějková, 

Kratochvíl, Procházka), zdržel se 0  

Usnesení 10.8.3/2012: ZMM schvaluje 
pokračovat a dokončit zpracování 
ÚP Modřice a to zpracováním návr-
hu pokynů pro zpracování návrhu 
územního plánu (§ 49 stavebního 
zákona) s tím, že varianty JZT a JT 
budou v návrhu ÚP Modřice vyme-
zeny jako územní rezervy

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Zpráva z činnosti FV
Usnesení 10.9.1/2012: ZMM bere na 

vědomí zápisy č. 018, č. 019 a č. 020 
ze zasedání FV

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.9.2.1/2012: ZMM schvaluje 
odvolání člena FV Ing. Jaroslava Vy-
koukala na vlastní žádost k 31.12.2012

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení 10.9.2.2/2012: ZMM schvaluje 
za člena FV od 1.1.2013 RNDr. Tomá-
še Žáka, CSc. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.9.3/2012: ZMM schvalu-
je pololetní odměny členům FV, 
kteří nejsou členy ZMM ve výši Ing. 
Vykoukal 1.000,- Kč a Ing. Jahoda 
1.000,- Kč.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Bod 10 – Zpráva z činnosti KV
Usnesení 10.10.1/2012: ZMM bere na vě-

domí zápis č. 10/2012 a zápis 11/2012 
ze schůze KV ZMM, zápis z kontroly 
činnosti KSDÚP ze dne 15.10.2012 
včetně vyjádření předsedkyně 
komise a zápis z kontroly organiza-
ce činnosti města Modřice v rámci 
údržby veřejné zeleně a veřejných 
prostranství ze dne 22.11.2012 vč. 
vyjádření vedoucího pracovní čety 
města.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.10.2/2012: ZMM schvaluje 
pololetní odměnu členům KV, kteří 
nejsou členy ZMM ve výši Ing. Vos-
třejš 1.000,- Kč. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 11 – Projednání zřizovací listiny 
MŠ
Usnesení 10.11/2012: ZMM schvaluje 

změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny 
MŠ Modřice, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace, IČ 75023334 
ze dne 14.10.2012, ve znění pozděj-
ších dodatků a novelizací

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 12 – Projednání plánu činnosti 
orgánů města Modřice v roce 2013
Usnesení 10.12/2012: ZMM schvaluje 

plán činnosti orgánů města Modřice 
v roce 2013

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 13 programu - Různé, diskuse
Usnesení 10.13.1/2012: ZMM schvaluje 

udělení čestného občanství města 
Modřice pí. Drahomíře Strouhalové 
za vynikající zásluhy o rozvoj demo-
kracie, humanity a lidských práv

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Šiška)

Usnesení 10.13.2/2012: ZMM schvaluje 
dodatek č.10 ke smlouvě o zajištění 
fi nancování systému IDS JmK na 

zajištění nadstandardní dopravy v 
nočních hodinách (spoj č. 94) v ceně 
434.921,- Kč za rok 2013 a pověřuje 
starostu podpisem tohoto dodatku

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

(Sládek)  

Usnesení 10.13.3/2012: ZMM schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o společ-
ném postupu při projednání ZÚR 
JmK uzavřenou mezi obcemi z 
oblasti plánovaných tangent měs-
ta Brna spočívající v přistoupení 
dalších obcí a pověřuje starostu 
podpisem tohoto dodatku.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.13.4/2012: ZMM schvaluje 
cenu stočného pro rok 2013 ve výši 
31,49 Kč/m3 bez DPH a cenu nájem-
ného za užívání kanalizační sítě měs-
tem Modřice ve výši 5.500.000,- Kč

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Bernátová)

111110
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USNESENÍ RMM č. 26/2012

Přesun klubovny SDH Modřice
RMM schválila dohodu o ukončení 
výpůjčky objektu Poděbradova 413 a 
novou smlouvu o výpůjčce objektu 
města Hybešova 596  SDH Modřice.
(k usnesení 26.3.10/2012 a 26.3.11/2012)

Aktualizace databáze ASPI
RMM schválila dodatek č. 3 ke smlou-
vě se společností Wolters Kluwer ČR, 
a.s. na aktualizace databáze právních 
předpisů a zákonů ASPI v ceně upgrade 
4.000,- Kč bez DPH a v ceně aktualizace 
31.233,- Kč/rok bez DPH na dobu do 
31.12.2015.
(k usnesení 26.3.18/2012)

Školení strážníků MP
RMM schválila smlouvu o zajištění ško-
lení strážníků MP Modřice se Statutár-
ním městem 
Brnem – MP Brno za cenu 211,- Kč/oso-
ba/den bez DPH. Školení bude zahájeno 
v únoru a týká se nově přijatých strážní-
ků městské policie Modřice.
(k usnesení 26.3.19/2012)

Darování bezpečných branek pro 
mládež
RMM schválila darovací smlouvu se 
společností  E.on Česká republika s.r.o. 
na darování 2 ks kompozitních bez-
pečnostních branek na kopanou vč. 
příslušenství v hodnotě 49.920,- Kč vč. 
DPH. Branky jsou rozměrově určeny 
pro mládež do 12 let.
(k usnesení 26.3.22/2012)

Dostavba Cyklostezky Brno – Vídeň
RMM schválila smlouvy na dokončení 
akce „Dostavba bezpečných úseků na 
cyklostezce 

Brno – Vídeň na území ČR – II. etapa 
– úsek Modřice“. Jedná se o vedení 
cyklostezky po levém břehu Svratky 
od mostu v Přízřenicích po světelnou 
křižovatku u OC Olympia.
(k usnesení 26.3.23/2012, 26.3.24/2012, 26.3.25/2012 

a 26.3.26/2012)

Dotace Sdružení rodičů a přátel školy
RMM schválila poskytnutí dotace 
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 
Modřice ve výši 1.200,- Kč na zakoupení 
Mikulášských balíčků pro děti.
(k usnesení 26.3.29/2012)

Právní pomoc při připomínkování 
ZÚR JmK
V rámci Smlouvy o společném postupu 
obcí při projednání ZÚR JmK předložila 
ke schválení advokátní kancelář AK 
Šikola & partneři vyúčtování prací za 
období červenec – říjen 2012 ve výši 
91.125,- Kč s DPH včetně udělení plné 
moci pro Mgr. Černého ve věci uplatně-
ní náhrady škody v rámci ukončeného 
soudního procesu mezi obcemi a JmK.
(k usnesení 26.6.1/2012)

Směrnice a nařízení
RMM schválila nové znění směrnice 
č. 9/2012 o Městské policii Modřice, č. 
15/2012 Plán zimní údržby místních ko-
munikací ve městě Modřice a nařízení 
č. 1/2012 o sjízdnosti a schůdnosti míst-
ních komunikací v zimním období.
(k usnesení 26.6.2/2012, 26.6.3/2012 a 26.6.4/2012)

Oprava topení Hybešova 596
Po převzetí areálu od fi rmy COP – COR 
na ul. Hybešové bylo nezbytné zpro-

voznit nefunkční vytápění objektu 
stodoly, které RMM schválila provést 
dle nabídky fi rmy Vít Makovský za cenu 
40.568,- Kč s DPH.
(k usnesení 26.6.5/2012)

Vyúčtování vystoupení Zdeňka Izera
Dne 23. 11. 2012 proběhlo v sále hote-
lu Gregor vystoupení Zdeňka Izera a 
Šárky Vaňkové, za které město zapla-
tilo 42.000,- Kč. Vystoupení navštívilo 
186 diváků. Na vystoupení se vybralo 
37.200,- Kč.
(k usnesení 26.6.7/2012)

Pronájem prostor ZŠ Modřice
RMM schválila uzavření nájemních 
smluv na pronájem prostor ZŠ Modřice 
mezi ZŠ Modřice a Bc. Lucií Švancaro-
vou a skupinou Rytmik JmK. Jedná se 
o taneční oddíly, ve kterých jsou členy 
zejména modřické děti a mládež.
(k usnesení 26.6.9/2012)

Věcný dar ZŠ Modřice
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ 
Modřice věnuje ZŠ Modřice 10 ks 
nástěnných hodin RUSCH v celkové 
hodnotě 529,- Kč.
(k usnesení 26.6.9/2012)

Likvidace nepotřebného majetku
RMM schválila soupisy nepotřebného 
a nefunkčního majetku určeného k 
vyřazení předložené ZŠ Modřice a MŠ 
Modřice.
(k usnesení 26.6.11/2012 a 26.6.12/2012)

Z usnesení RMM č. 26/2012
Komentář k vybraným bodům ze schů-
ze RMM konané dne 10.12.2012

Změna č. IX. ÚPN SÚ Modřice
RMM schválila smlouvu s Ing. Jarmilou 
Paciorkovou na zpracování posouzení 
vlivu změny č. IX ÚPN SÚ Modřice na 
životní prostředí v ceně 60.000,- Kč bez 
DPH a dodatek č. 1 k dohodě o způsobu 
úhrady nákladů spojených s pořízením 
změny č. IX ÚPN SÚ Modřice s fi rmou 
KOTONA a.s. na úhradu nákladů na zpra-
cování posouzení vlivu změny č. IX. ÚPN 
SÚ Modřice na životní prostředí.
(k usnesení 26.3.1/2012 a 26.3.2/2012).

Provoz webových stránek
RMM schválila servisní smlouvu s fi rmou 
PORING s.r.o na zajištění provozu webo-
vých stránek města v ceně 800,- Kč/hod 
bez DPH.
(k usnesení 26.3.3/2012)

Zastávky hromadné dopravy a veřejné 
osvětlení lokality Bobrava
RMM schválila smlouvu o právu provést 
stavbu 2 zastávek hromadné dopravy 
a smlouvu o zřízení věcného břemene 
vedení veřejného osvětlení s majitelem 
dotčených pozemků společností Bobrava 
spol. s.r.o. Věcné břemeno je za úplatu 
1,- Kč.
(k usnesení 26.3.4/2012 a 26.3.6/2012)

Výpůjčka přestupních terminálů
RMM schválila smlouvy o výpůjčce pře-
stupního terminálu u tramvajové smyčky 
na ul. Brněnské a u železniční stanice 
na ul. Nádražní s JmK pro zajištění jejich 
provozu a údržby.
(k usnesení 26.3.8/2012 a 26.3.9/2012)
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OdPa Popis 2013

0000 Bez OdPa 66 965 000

2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu 1 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 6 620 000

3119 Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. 210 000

3314 Činnosti knihovnické 30 000

3315 Činnosti muzeí a galerií 5 000

3341 Rozhlas a televize 10 000

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 50 000

3399 Ostatní záležitosti kultury, církví 200 000

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 200 000

3612 Bytové hospodářství 2 450 000

3613 Nebytové hospodářství 500 000

3631 Veřejné osvětlení 360 000

3632 Pohřebnictví 5 000

3635 Územní plánování 72 000

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde neuvedené 2 060 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 50 000

3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 200 000

3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji 20 000

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 400 000

6171 Činnost místní správy 97 000

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančních operací 100 000

 Celkem příjmy 80 605 000

OdPa Popis 2013

2212 Silnice 1 081 500

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 6 306 000

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 1 722 100

2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 130 000

2310 Pitná voda 40 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod 815 000

3111 Předškolní zařízení 4 550 000

3113 Základní školy 6 325 000

3119 Ostatní záležitosti předšk. výchovy 537 500

3314 Činnosti knihovnické 850 300

3315 Činnosti muzeí a galerií 542 900

3319 Ostatní záležitosti kultury 25 000

3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist. 1 100 000

3341 Rozhlas a televize 45 000

OdPa Popis 2013

3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 300 000

3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 724 300

3412 Sportovní zařízení v majetku obce 286 500

3419 Ostatní tělovýchovná činnost 795 000

3519 Ostatní ambulantní péče 6 000

3612 Bytové hospodářství 1 796 500

3613 Nebytové hospodářství 843 000

3631 Veřejné osvětlení 4 635 000

3632 Pohřebnictví 131 000

3635 Územní plánování 402 500

3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 1 018 000

3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 4 400 000

3727 Prevence vzniku odpadů 50 000

3729 Ostatní nakládání s odpady 50 000

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4 600 000

4333 Domovy penzióny pro matky s dětmi 20 000

4341 Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř 10 000

4350 Domovy pro seniory 76 006 000

4351 Osobní asist., peč.služba a podp. samost. 200 000

4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 10 000

4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 77 000

5212 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 000

5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 4 597 700

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 218 000

6112 Zastupitelstva obcí 2 111 900

6171 Činnost místní správy 8 677 400

6310 Obecné příjmy a výdaje z fi nančn. operac 2 000 000

6399 Ostatní fi nanční operace 2 500 000

Celkem výdaje 140 537 100

Splátka úvěru + čerpání úvěru -41 950 000

Rezerva k 1. 1. 2012 29 864 365

Rozpočet 2012 -1 383 000

Rezerva k 31. 12. 2013 10 499 265

Rozpočtové příjmy 2013 dle ZMM

Rozpočtové výdaje 2013 dle ZMM

V Modřicích 11. 12. 2012

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Hana Chybíková, Ing. Mulíček
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Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
Organizace správy daně z nemovitostí od 1. ledna 2013

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 fi nančních 
úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze. 
Správu daně z nemovitostí vykonávají na území příslušného kraje a hlavního města 
Prahy (dále jen „příslušný kraj“) prostřednictvím svých územních pracovišť (dále 
jen „ÚzP“), u nichž jsou uloženy spisy poplatníků (dále jen „spravující ÚzP“). Územ-
ní pracoviště fi nančních úřadů jsou zřízena v obcích, v nichž do konce roku 2012 
měly sídlo fi nanční úřady zřízené zákonem č. 531/1990 Sb., o územních fi nančních 
orgánech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „původní FÚ“). Územní pracoviště, 
která se nenacházejí v sídle příslušného kraje, jsou stanovena Vyhláškou Minister-
stva fi nancí č. 48/2012 Sb.
Místně příslušným správcem daně z nemovitostí je ten fi nanční úřad, v jehož 
obvodu územní působnosti se předmětné nemovitosti nacházejí. Daňové povinnosti 
k dani z nemovitostí za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na území 
příslušného kraje, jsou soustředěny do jednoho daňového spisu poplatníka uložené-
ho na jednom spravujícím ÚzP příslušného fi nančního úřadu. Sloučení stávajících 
daňových povinností do jednoho spisu je k 1. 1. 2013 provedeno automaticky z moci 

úřední, bez nutnosti jakéhokoli úkonu poplatníka. Nedochází-li tedy oproti zdaňova-
címu období 2012 ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně, není nutný 
žádný úkon ze strany poplatníka. Spravující ÚzP je určeno podle jednotného níže 
popsaného algoritmu.

Postup stanovení spravujícího ÚzP poplatníka daně z nemovitostí v příslušném 
kraji:
A. Má-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji – spravujícím ÚzP je 
územní pracoviště v místě původního FÚ, v jehož územní působnosti se nacházelo 
sídlo / místo pobytu poplatníka v roce 2012.
B. Nemá-li poplatník místo pobytu / sídlo v příslušném kraji a má zde nemo-
vitosti, které spadaly do obvodu územní působnosti jediného původního FÚ 
– spravujícím ÚzP je územní pracoviště v místě tohoto původního FÚ.
C. Nemá-li poplatník právnická osoba sídlo v příslušném kraji a má zde nemo-
vitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ – spravujícím ÚzP je 
Určené územní pracoviště v sídle FÚ*).
D. Nemá-li poplatník fyzická osoba místo pobytu v příslušném kraji a má zde 
nemovitosti v obvodu územní působnosti několika původních FÚ, vychází se 
z územní příslušnosti nemovitostí k původním FÚ a spravující ÚzP je určeno takto:

I. je-li poplatníkem pouze daně z pozemků, je spravujícím ÚzP Určené územní 
pracoviště v sídle FÚ,
II. má-li v kraji nemovitosti v obvodu územní působnosti více původních FÚ v 
kraji, z toho stavby má v územní působnosti pouze jediného původního FÚ, 
spravujícím ÚzP je územní pracoviště určené dle obvodu územní působnosti 
původního
FÚ spravujícího stavby,
III. má-li různé druhy staveb v obvodu územní působnosti více původních FÚ, je 
spravující ÚzP dle příslušnosti podle druhu stavby a následujících priorit:

1. H – obytný dům
Má-li jeden či více obytných domů v obvodu územní působnosti pouze jediné-
ho původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Má-li více 
obytných domů v územní působnosti více původních FÚ, spravujícím ÚzP je 
Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
2. R – byt
Nemá-li žádný obytný dům a má jeden či více bytů v obvodu územní působ-
nosti pouze jediného původního FÚ, spravující ÚzP je v místě tohoto původ-
ního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům a má více bytů v územní působnosti více 
původních FÚ, spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
3. J – stavba pro rodinnou rekreaci
Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má jednu či více staveb pro rodinnou re-
kreaci v obvodu územní působnosti pouze jediného původního FÚ, spravující 
ÚzP je v místě tohoto původního FÚ. Nemá-li žádný obytný dům ani byt a má 
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OdPa Pol Popis Částka

2219 6121 chodníky most Benešova 1 031 000

2219 6121 parkoviště Komenského, Sadová 3 400 000

2219 6349 investiční příspěvek do DSO - cyklostezska 800 000

2221 6121 zastávka na Bobravě 1 000 000

3111 6351 příspěvek do IF MŠ - zahrada MŠ 2 200 000

3119 6121 výměna oken ZUŠ Benešova 268 130 000

3612 6121 rekonstrukce BD Sadová 563 75 000

3631 6121 VO most Benešova 534 000

3631 6121 PD VO nám. Svobody 2 600 000

3635 6119 nový územní plán 250 000

3639 6121 rekonstrukce areál Hybešova - PD 500 000

3639 6310 pozemky ČD 250 000

3745 6122 mulčovač za traktor 150 000

4350 6121 dům pro seniory 76 000 000

6171 6122 kopírka - infocentrum 200 000

Celkem 89 120 000

Investiční akce v rozpočtu na r. 2013

V Modřicích 11. 12. 2012

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Hana Chybíková, Ing. Mulíček
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více staveb pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více původních FÚ, 
spravujícím ÚzP je Určené územní pracoviště v sídle FÚ.
4. spisy ostatních poplatníků fyzických osob – spravujícím ÚzP je Určené 
územní pracoviště v sídle FÚ.

Vznikne-li poplatníkovi povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitostí, podá-
vá počínaje rokem 2013 pouze jediné daňové přiznání za všechny své nemovitosti na-
cházející se v příslušném kraji na spravující ÚzP. Podává-li poplatník přiznání k dani 
z nemovitostí za nemovitosti na území příslušného kraje poprvé na rok 2013, určí se 
spravující ÚzP dle výše uvedeného postupu, vychází se však ze stavu nemovitostí k 
1. lednu 2013 a z místa pobytu/sídla poplatníka, aktuálního v den podání daňového 
přiznání.
Je-li poplatník povinen podat daňové přiznání na zdaňovací období roku 2012 a před-
cházející, podává je vždy na spravujícím ÚzP se zohledněním obvodů územní působ-
nosti původních FÚ v kraji, a to samostatným daňovým přiznáním za každý obvod 
územní působnosti původního FÚ.

Přehled Určených územních pracovišť v sídlech fi nančních úřadů
platí pro případy pod bodem C. a bodem D. I., případně D. III., výše uvedeného 

Postupu stanovení spravujícího ÚzP

Finanční úřad:  Určená územní pracoviště
 v sídle fi nančního úřadu:

Finanční úřad pro hlavní město Prahu Územní pracoviště pro Prahu 6
Finanční úřad pro Středočeský kraj Územní pracoviště Praha-východ**)
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v Českých Budějovicích
Finanční úřad pro Plzeňský kraj Územní pracoviště Plzeň-sever
Finanční úřad pro Karlovarský kraj Územní pracoviště v Karlových Varech
Finanční úřad pro Ústecký kraj Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Finanční úřad pro Liberecký kraj Územní pracoviště v Liberci
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Hradci Králové
Finanční úřad pro Pardubický kraj Územní pracoviště v Pardubicích
Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Jihlavě
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj Územní pracoviště Brno-venkov
Finanční úřad pro Olomoucký kraj Územní pracoviště v Olomouci
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Územní pracoviště Ostrava I.
Finanční úřad pro Zlínský kraj Územní pracoviště ve Zlíně

**) Určené územní pracoviště v sídle FÚ je územní pracoviště v sídle kraje, určené pro správu daně z 
nemovitostí ve vybraných případech, tj. pro zjednodušení správy daně u poplatníků – právnických osob 
s nemovitostmi v obvodu územní působnosti více původních FÚ v příslušném kraji, nebo v nichž by 
podrobnější algoritmus nastavení spravujícího ÚzP pro poplatníky – fyzické osoby byl neúměrně kompli-
kovaný.
**) ÚzP Praha-východ vznikne v místě současného pracoviště Praha-východ Finančního úřadu v Brandý-
se nad Labem-Staré Boleslavi (Thámova 27, Praha 8). P
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M stský ú ad Mod ice 
Funkce Telefonní íslo Vnit ní 

klapka 
Mobilní íslo E-mail 

Starosta 
Ing. Josef Šiška 

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

Místostarostka uvoln ná  
Ing. Hana Chybíková 

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

Místostarosta neuvoln ný
Ivan Dole ek  

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

Asistentka starosty 
Kate ina Zbo ilová,DiS. 

537 001 011 11 774 002 172 katerina.zborilova@mesto-modrice.cz 
 

Vedoucí MO 
Kv toslava Höklová 

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

Správa majetku 
Kate ina Habartová  

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

Matrika, evidence 
obyvatel 
Danuška Sobotková 

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

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

537 001 023 
 
 
 
537 001 022 

23 
 
 
 
22            

721 229 949 
 
 
 
725 703 905 

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

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

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

Vedoucí finan ního 
odboru  
Ing. Roman Mulí ek 

537 001 022 
 
 

22 606 711 065 
 
 
 

roman.mulicek@mesto-modrice.cz 
 

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

537 001 017    
 
 
 
---                 ---

17            
 
 
 
               

774 007 710 
 
 
 
773 826 705 

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

Elektronická podatelna    podatelna@mesto-modrice.cz  

Faxové íslo MÚ 537 001 020      

M stská policie 

Pov ený strážník 

537 001 030 
 
537 001 031  

 602 555 193 

774 002 265 

posta@mpmodrice.cz  

Knihovna 
Miroslava Kubíková 

537 001 028     28             mkmodrice@volny.cz  
Předprodej vstupenek bude zahájen od ledna 2013 na recepci 
Městského úřadu v Modřicích u p. Ventrubové, tel.: 537 001 017 
nebo 774 007 710

Městský

ples

Město Modřice a KŠK pořádá

v pátek 1. února 2013 ve 20 hodin
ve velkém sále hotelu
Gregor v Modřicích.

K poslechu a tanci hraje skupina
Hamrla Boys
Program:
- polonéza v nastudování žáků ZŠ Modřice
- vystoupení mistrovského tanečního páru
  a ukázka sestavy tanečního oddílu X-trim 
- dále je připravena bohatá tombola 

Vstupné 100,- Kč
včetně místenky. 

1Informace pro občanyi
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18. ZAHRÁDKÁŘSKÝ

PLES
pořádaný v sobotu

22. února 2013

v sále hotelu Gregor v Modřicích
vstupenka s místenkou do sálu 120,- Kč,

vstupenka do přísálí 100,- Kč

začátek 19.30 hod.
hraje NOTA BENE

Zahrádkářský
spolek Modřice

Vás srdečně zve na

Květinová výzdoba Zahradnické centrum Brabec
 polonéza, tombola

Prodej vstupenek 7. února 2013 na členské schůzi

1Život v našem městěž
Mikuláš 2012

foto: M. Hájek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Mikuláš 2012

Atmosféra první prosincové středy na prvním stupni modřické školy připomínala 
včelí úl. Všeobecné vzrušení, lehké obavy a očekávání něčeho výjimečného bylo 
cítit z každého zákoutí. Bylo 5. prosince a děti už dobře věděly, že přijde Mikuláš v 
nebeské a pekelné společnosti. Takže když se na chodbách ozvalo první zařinčení 
řetězů a dupot čertích kopyt, v dětských dušičkách se začaly mísit pocity strachu a 
touhy. Ti malincí zpytovali svědomí, jestli jim jejich letošní hříchy Mikuláš odpustí a 
ti větší, lehce pubertální přemýšleli, jak vyzrát na čerty a zároveň urvat kousek slávy 
pro sebe. Všichni společně se ale moc těšili na mikulášskou nadílku.
V každé třídě Mikuláš k dětem promlouval, darebáky káral, některé dal dokonce 
na pospas čertům, takže je neminul trest v podobě dřepů a někteří dostali možnost 
vykoupit své hříchy básničkou nebo písničkou. Děti hodné a snaživé pak Mikuláš 
jmenovitě pochválil a sklidily potlesk od celé třídy. A protože žádná dětská dušička 
ve skutečnosti zlá není (alespoň u nás v Modřicích), čerti odešli s prázdnou a všem 
dětem se dostalo zasloužené odměny v podobě mikulášského balíčku, plného slad-
kostí, dobrot a malých hraček. 
Maminky ze SRPŠ mnoho večerů pekly a zdobily perníčky, nakupovaly další dobroty 
a hračky a nakonec to všechno zabalily, aby byl Mikuláš připraven. Podle nadšených 
úsměvů na dětských tvářičkách se vše výborně povedlo, což je patrné i na fotkách 
na webové stránce SRPŠ: www.zsmodrice.org/srps.

Děkujeme městu Modřice, které nám na mikulášské balíčky přislíbilo částečnou fi -
nanční podporu a také moc děkujeme modřické společnosti MSI spol. s r.o., dovoz-
ci atraktivních cukrovinek, která nám dodala většinu sladkostí za velmi přátelskou 
cenu. Bez jejich pomoci bychom těžko mohli pořídit 200 ks balíčků vybavených tak, 
že je dětem záviděli i čerti. 

Nejvíce ale děkujeme těm rodičům, kteří pochopili, že jejich dětem děláme školní 
život příjemnějším a zábavnějším a dobrovolně podpořili naše sdružení, abychom 
mohli rozjasňovat tváře nejen jejich dětí. Všichni dárci jsou uvedeni na webu SRPŠ 
v sekci dárci a partneři. Velice si Vaší podpory vážíme a děkujeme Vám za všechny 
děti z modřické školy!!!

Vážení rodiče, za členy Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Modřice přeji Vám i Va-
šim dětem šťastný a úspěšný rok 2013 plný zdraví, lásky a porozumění.

Milena Hladíková 

předsedkyně sdružení

Předvánoční veselice na ZŠ Modřice
 
Je dobrou tradicí, že s prvními prosincovými dny se i naše škola připravuje na ad-
ventní čas. Škola otvírá dveře modřické veřejnosti, konají se vánoční dílny, na kte-
rých vznikají za pomoci učitelů a rodičů úžasné dekorace, připravují se žákovská 
vystoupení, děti pilně nacvičují, tančí se a zpívá. Vyvrcholením těchto příprav byl 
pak vánoční jarmark spojený s bohatým hudebním programem. Rádi jsme mezi se-
bou tentokrát přivítali i bývalé kolegy, takže škola se opravdu stala místem mnoha 
setkání.

Od rána jsme žili přípravami, chystalo se, uklízelo. V krásném zimním počasí sníh 
křupal pod nohama a my se těšili na podvečer, kdy v zahradním altánu pan starosta 
Ing. J. Šiška celý program slavnostně zahájí. V odpoledních hodinách se začal areál 
školy zaplňovat stánky s nejrůznějším vánočním zbožím. Mohli jste tu najít drobné 
rukodělné výrobky našich dětí, adventní věnce, svícny, keramiku, svíčky, obrázky, 
dobroty a laskominy dalších prodejců, vyrobit jste si mohli i vlastní šperk. 

Hlavním bodem jarmarku byl však vánoční program. Na pódiu se vystřídali žáci té-
měř ze všech ročníků – při krásné hudbě se zde probouzeli Ježíšci, v ďábelském 
rytmu řádili čerti, dokonce přicválali i kovbojové, zaznělo pásmo vánoční poezie, 
úžasné taneční kreace předváděly děti školní družiny. No a ti z nás, kteří berou Vá-
noce jako jeden nekončící maratón úklidu a shánění dárků, se mohli najít ve scénce 
našich nejstarších žáků U nás doma, v níž jsme snad připomněli duchovní poselství 
těchto svátků.

Pod vánočním stromem nesměly chybět koledy, a ty vždy nejmileji zní z úst našich 
nejmenších, tedy dětí modřické MŠ a školního Zpěváčku. Vystoupení byla proklá-
dána fl étničkami, do programu přispěla krásnými melodiemi i ZUŠ. Devadesátimi-
nutový pořad pak zakončilo vystoupení folklórního kroužku, zkrátka bylo tu veselo. 
V plné míře se naplnila naše vize, škola dostála svému názvu, a když ne jindy, tak v 
pátek 7. prosince se zcela jistě stala Veselou školou Modřice.

Velmi si vážíme spolupráce s představiteli našeho města, kteří nás přišli nejen pod-
pořit, ale kteří se na celé akci spolupodíleli. Děkujeme městu za postavení stanu, za-
půjčení stolů a lavic, ale především jsme ocenili profesionální osvětlení a ozvučení, 
jež dalo vyniknout všem sedmnácti vystoupením. Chtěli bychom poděkovat i oběta-
vým maminkám ze SRPŠ, které po celou dobu zajišťovaly v mrazivém počasí vítané 
občerstvení.

Druhý ročník vánočního jarmarku tedy skončil a nám nezbývá než se rozloučit slovy: 
„Ať žije 3. ročník 2013!“

J.H.
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Vánoční jarmark ve fotografi ích M. Hájka Silvestr 2012

Přivítání Nového roku začalo 17. hodinou na modřickém náměstí před radnicí. Letos 
se sešla mimořádně velká spousta lidí. Tváře domorodých Modřičanů i neznámých 
návštěvníků vyzařovaly pohodu a dobrou náladu už při zahájení oslav. Akci zřizova-
lo město Modřice s Kulturně- školskou komisí a Sborem dobrovolných hasičů.

Po zaznění státní hymny zahájil oslavu příchodu roku 2013 předseda KŠK Dr. Vent-
ruba uvítacím proslovem.  Poté předal slovo starostovi Ing. Šiškovi, který seznámil 
zúčastněné s dosaženými výsledky a popřál jménem celého vedení města občanům 
do nového roku.

Tradiční přípitek sektem nemohl chybět. Z várnic byl podáván teplý čaj a výborné 
svařené víno pro zahřátí. Letos nebyl přidáván do čaje rum, abychom nevystavovali 
občany nedůvěře k podávání tvrdého alkoholu  a to z důvodu aktuální celorepubli-
kové metanolové aféry. 

Celé náměstí ožilo pravou silvestrovskou veselicí a všichni netrpělivě čekali na ohňo-
stroj, který je tou nejlepší tečkou za oslavou roku odcházejícího a současně krásným 
přivítáním roku nového.

Na barevnou show v doprovodu hudby všichni zírali v němém úžasu. 

Část zúčastněných odcházela domů již po této části večera, ale vytrvalejší zůstali. 
Ti si vychutnávali letošní silvestrovskou noc se svými přáteli a domů se vytráceli 
průběžně. Všichni ale odcházeli spokojeni z příjemně stráveného setkání se svými 
přáteli,  známými a rodinou. 

 Za rok se na Vás těší a všechny srdečně zve město Modřice, KŠK a SDH, kterým za 
organizaci posledního dne v roce patří velký dík. 

velen

foto: Eva Ventrubová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

Starý rok už je nenávratně pryč. V peněžence se mnohým z nás ukrývá malá šu-
pinka z loňského vánočního kapra, PFka někde ještě stále zdobí dvířka lednice a v 
myšlenkách se vracíme k novoročnímu předsevzetí, které jsme si dali s tím, že to co 
jsme vyslovili nahlas před rodinou nebo přáteli, bude snadněji splnitelné.
To všechno děláme z jediného důvodu. Tím je naděje. Někteří věříme, že přijdou 
nové možnosti a výzvy, jiní doufáme, že nám zůstane zachováno všechno, co jsme 
si dosud zbudovali. V naději zkrátka věříme všichni.

Tak ať vás naděje neopouští, stejně jako zdraví, láska a štěstí. Ať se plní přání, 
ať je z čeho se radovat a život ať vám „ladí“, jako dobrá muzika.

To vše a ještě mnohem víc, vám v novém roce 2013,
přejí členové SRPŠ a pedagogický sbor ZUŠ Ořechov-Modřice.

Milí p edškoláci, 

T šíme se na Vás v budov  školy na ulici Komenského, a to v t chto dnech: 

 v pátek 25. 1. 2013 - od 14 h do 19 h 
                                                                        náhradní termín: 

 v pátek 8. 2. 2013 – od 14 h do 17 h 
 

                                                       Rodi e pot ebují s sebou: 
 ob anský pr kaz 
 rodný list dít te 
 p edvypln ný dotazník 

                          (k vyzvednutí v MŠ Mod ice nebo  k vytišt ní na www.zsmodrice.org/dokumenty) 
 

        K zápisu se dostaví d ti narozené v termínu od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007  
        a rodi e d tí, kterým byl umožn n odklad šk. docházky v lo ském roce. 

MUZEUM

Výstava v muzeu Betlémy Doubravky Vlachové

foto: M. Hájek
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FARNOST

Malování a vnitřní úpravy kostela

Řada modřických farníků si jistě vzpomene na slova P. Antonína Jeniše, když po 
malování kostela sv. Gotharda, které se uskutečnilo v roce 1992, prohlásil: „Nyní má 
chrám o svou výzdobu postaráno na dalších padesát let.“ Měl by pravdu, pokud by 
se vážné statické poruchy prostřednictvím trhlin a spár zřetelně nepropisovaly na 
povrchy vnitřních i venkovních omítek. Proto poučeni minulostí, uskutečnila se v 
uplynulých deseti letech celá řada technicky i fi nančně náročných zásahů do nosné 
podstaty stavby. Po jejich dokončení došlo na sklonku roku 2012 k malování. Prací se 
ujal malířský mistr Josef Rouzek z Hustopečí. Byly odstraněny nepůvodní ozdobné 
stříbrné pásky, které především na klenebních obloucích působily rušivě. Zlacení 
ozdobných říms na vrcholech pilastrů však zůstalo zachováno. Barevnost stěn byla 
odvozena od odstínu plošných polí, lemujících klenební fresky. Dosáhlo se tím jedi-
nečného polychromního provázání stropu se svislými stěnami. Na stěny brzy přibu-
de ještě 12 konsekračních – světících křížů, dosud skrytých pod starými malbami.

Před samotnou výmalbou byl dočasně odstraněn kostelní mobiliář. Mohli jsme tak 
pohlédnout i na zadní strany obrazů a soch a na nich nalézt zajímavé stopy minulosti. 
Pozorný návštěvník kostela si jistě všiml, že na tabulkách pro popisky k obrazům kří-
žové cesty, je na lícní straně německý text. Nejspíše ve zjitřené době po konci druhé 
světové války, byl jako stopa jazyka nepřátelského národa zatřen šedou barvou. Na 
rubové straně jediné z těchto tabulek, s označením IVX., se objevil málo známý ná-
pis. Byl do dřeva vyřezán ve tvaru: „MDCCCXXXX ANTON PosPichal Das soll bis zur 
letzten Meiner Stunden Und nach dem Totde Zum meinen AndenKen Sein. Mödritz 
Den 4 Marz 1840“. Což znamená: „1840 Anton Pospichal To má být až do mé poslední 
hodiny a po smrti na mou památku. 4. března 1840“. 

Překvapení přinesla také socha sv. Barbory, z bočního oltáře, na epištolní straně 
chrámové lodi. V zadní části je dřevěná skulptura do poměrně velké hloubky vybrá-
na. Na ploše vybrání jsou dva světlou barvou vepsané letopočty – 1985 a 1918. Patrně 
se jedná o data, kdy fi gura prošla úpravami. Je známo, že v roce 1985, kdy duchovní 
správu vykonával P. Alois Pernička, byla socha opatřena novým nátěrem. Různými, 
již lety zapomenutými zásahy došlo také k tomu, že pozlacený kalich s hostií, který 
má sv. Barbora levicí držet v úrovni prsou, se dostal do nepřirozené polohy ve svě-
šené pravé ruce. Atribut byl vrácen na správné místo. 

Na obětní stůl oltáře sv. Kateřiny, byla instalována historicky a umělecky hodnotná 
dřevořezba Panny Marie s dítětem. Její původ sahá do druhé čtvrtiny 15. století, snad 
do roku 1432. Spolu s kamenným sousoším Olivetské hory se jedná o nejvzácnější 
umělecké dílo, které se v kostele nachází. Plastika dosud stála v kapli, kde ji v málo 

větraném prostoru nebezpečně poškozo-
val červotoč. Při restaurátorském zása-
hu prošla rentgenovým ozářením, které 
dlouhodobě škodící hmyz zahubilo.

Další změna se týkala podlahy presby-
teria. Původní koberec již jevil viditelné 
známky poškození. Nahradil jej nový, 
v odstínu slavnostní vínové barvy. Tato 
i všechny výše vzpomenuté úpravy po-
vznesly chrám do krásy, která významně 
přispěla k důstojné oslavě Vánoc a pří-
chodu Nového roku. Všem, kteří se na 
nich podíleli, patří poděkování. 

Text a foto Josef Chybík 

Bylo nás deset

Deset modřických farníků se na samém sklonku roku 2012 vypravilo za brněnskými 
betlémy. Jejich cesta začala na nevábném místě, před Hlavním nádražím a pokračo-
vala po příkrých terasách, vedoucích ke katedrále sv. Petra a Pavla. Zdejší jesličky, 
byly podobně jako řada dalších brněnských betlémů, postaveny v pohnutém období 
počátku druhé poloviny dvacátého století. V letech 1950-1953 je na popud P. Josefa 
Navrkala, vytvořil Heřman Kotrba. Jsou pozoruhodné také tím, že vždy několik fi gur 
vyřezal z jediného bloku lipového dřeva. 

Poměrně příkrou cestou sestoupilo sedm žen a tři muži do blízké dvorany divadla 
Husa na provázku. Zastavili se u srdce z vosku, sebraného ze svíček zapálených při 
úmrtí Václava Havla. Panu prezidentovi věnovali tichou vzpomínku. 

Poutníci pokračovali na Zelný trh a dále k průchodu pod Starou radnicí s restaurova-
ným „drakem“ a „brněnským kolem“. Nakoukli do vstupní haly Reduty, nejstaršího 
divadla nejen v Brně, ale v celé střední Evropě. V roce 1767 zde koncertoval mladičký 
W. A. Mozart. Pak již po kamenných schodech do kostela Nalezení sv. Kříže. Jeho 
betlém vznikal v letech 1955 až 1990. Vyrobil jej Jaroslav Vaněk, což je týž řezbář, 
který postavil největší brněnský betlém, obdivovaný v minoritském kostele sv. Janů. 
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Následoval přechod náměstí Svobody, kde o vánočních svátcích stály monumentál-
ní jesličky, vyřezané Jiřím Halouzkou z podhůří Jeseníků. S krátkým zastavením v 
dómu u sv. Jakuba, pokračovala procházka na Moravské náměstí, ke kostelu sv. To-
máše. A protože do otevření chrámu zůstával poutníkům čas, mohli si před budovou 
Nejvyššího správního soudu ČR, prohlédnout moderně pojatou sochu nazvanou 
Spravedlnost, kašnu a plastickou mapu Brna, která zachytila, jak město vypadalo v 
závěru třicetileté války. 

V příšeří chrámu sv. Tomáše byla zdrojem světla pouze jeho vánoční výzdoba, kte-
rá betlém vyloupla z působivého přítmí. Sochařka Jánská jej navrhla v roce 1950. 
Reálnou podobu mu daly šikovné ruce bratří Kotrbů. Později, při generální úpravě 
kostela, byl rekonstruován podle návrhu architekta Ludvíka Kolka.

Poslední zastavení se uskutečnilo v kostele sv. Leopolda na Starém Brně. V mimo-
řádném režimu návštěv umožnila jeho zpřístupnění pouze dobrá vůle řádu Milosrd-
ných bratří. Řeholník Martin Macek, OH, nejen že ochotně otevřel chrámové dveře, 
ale s jemu vlastní laskavostí přiblížil současné řeholní společenství a historii tohoto 
starého a duchovně zajímavého místa. 

text a foto: Josef Chybík

KULTURA

Smíšený pěvecký sbor města Modřice a Realizační tým komorních koncertů na radnici děkují 
příznivcům hudebních zážitků - rodinám, návštěvníkům i vedení města za poskytovanou podporu 
a všem přejí hodně zdraví a dobrou pohodu v počínajícím roce 2013.

pf 2013

61. komorní koncert Cimbál a Pěvecký sbor 12. 12. 2012

Foto: M. Hájek
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BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Brožíková: Mizivá šance
Hershov: Nevěsta
Lupton: Sestra
Patterson: Výstraha
Patterson: Záludné vlny
Poledňáková: Líbáš jako ďábel
Floyd: Sběratel očí
Formanová: Nevěra po americku
Körnerová: Minuta na rozloučenou
Viewegh: Mafi e v Praze

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚ-
LÉ
Felton: Japonské gestapo

NEJŽÁDANĚJŠÍ KNIHY v r. 2012

Modřice-město v pohybu
Kershow: Únik z hlubin
Rees: Peklo na východě
Rubínková: Prokletá místa Čech a 
Moravy
Strunecká: Doba jedová
Szczygiel: Gottland
Sévillia: Statečná císařovna Zita

MLÁDEŽ BELETRIE
Meadows: Duhová kouzla
Kinney: Deník malého poseroutky
Švarc: Jak to chodí na letišti
knihy ze série Lokomotiva Tomáš

Přejeme našim čtenářům všechno nejlepší v roce 2013 a všechny zveme
na návštěvu knihovny, protože je z čeho vybírat.

V roce 2012 jsme fond knihovny rozšířili o nových 1 212 knih (z toho bylo 133 
darů) a odebírali 34 titulů nejrůznějších časopisů. V knihovně se zaregistrova-
lo 678 čtenářů (z toho 217 dětí do 15 let) tj. o 89 čtenářů více než v r. 2011. Do 

knihovny přišlo 7 707 návštěvníků (o 804 více než v r. 2011), kteří si vypůjčili 30 
245 knih a časopisů (o 2 032 více než v r. 2011). Mimo to se uskutečnilo ještě 66 

besed převážně pro děti, kterých se zúčastnilo celkem 1 184 posluchačů. 

Zapište si do kalendáře na rok 2013
21. února 2013 – nás opět navštíví cestovatel Jiří Mára. Tentokrát se dozvíme 

něco o tajemné Africe. 
21. března 2013 – nám na autorském čtení představí svou knihu Horko domácí-

ho krbu modřická rodačka Blanka Hošková (rozená Reslerová).   

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

KNIHOVNA

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

Půjčovní doba:
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SPORT
M stský ú ad Mod ice, ZŠ Mod ice a SK Žabov esky Brno po ádají  

3. ro ník závodu v orienta ním b hu ulicemi m sta Mod ice pro ve ejnost 

Mod ice Orienteering cup 2013 
Den: 24. únor 2013  
Místo: ZŠ Mod ice, Benešova 332 
Prezentace: 13:15 - 15:00 (Registrovaní závodníci prosím p ij te v as, uleh í nám to organizaci a 
nezpozdíte se na start.)  
Po adatel: M stský ú ad Mod ice, ZŠ Mod ice a SK Žabov esky Brno 
Délka trat  : p edpokládaný as vít ze 15 - 20 min (d ti : cca 1 km, ostatní : cca 3 km) 
Start : od 13:45, intervalový pro registrované závodníky, ostatní startují dle pot eby do asu 15:00. 
Místo startu: ZŠ Mod ice, ul. Benešova 
Doprava: tramvají .2 zastávka Mod ice-Tyršova, vlak S3 zastávka Mod ice, autobusem 510 zastávka 
Mod ice-Brn nská [z], (49°7'44.829"N, 16°36'29.606"E) 
P ihlášky + startovné : na míst  d ti 20 K  ostatní 40 K , p es internet do 19.2.2013 vypln ním 
formulá e ma stránkách závodu SLEVA d ti 10 K  ostatní 30 K . 
Vyhlášení : d ti DHK a DH5 dostanou ihned po dob hu diplom a drobnou cenu a mohou dle pot eby 
odcházet, pro první t i závodníky v kategoriích DH10, D13, H13, D, H, D35, H35 jsou p ipraveny 
v cné ceny, vyhlášení prob hne ihned po dob hu všech závodník  v kategorii. 
Terén: r znorodý - ulice, úzké uli ky, široké ulice, parky, p šinky, chodníky, louky s hustní ky, 
ke íky, sídlišt , rovina. 
Upozorn ní : Závod probíhá za každého po así. Závodí se za b žného silni ního provozu, dbejte 
zvýšené pozornosti p i p eb hu silnic !!! 
Kategorie :  

 d ti v ko árku (závodící s rodi em, prarodi em, jiným doprovodem)  
 d ti do 5 let (závodící s rodi em)  
 d ti do 10 let  
 dorostenky (11 – 13 let)  
 dorostenci (11 – 13 let)  
 ženy (14 -34 let)  
 muži (14 -34 let)  
 veteránky (od 35 let výše)  
 veteráni (od 35 výše) 

Popis závodu : Závodníci budou probíhat ulicemi m sta Mod ice. V závod  budou použity 
elektronické kontroly a ipy Sportident (kdo vlastníte - nezapome te si sv j ip). P j ování ip  na 
míst  p i prezentaci.  
Tip : Pokud chcete p j it ip, p ihlaste se, prosím, p edem p es internet. ip vám bude automaticky 
rezervován, odstartujete d íve, než p ihlášení na míst  a ješt  budete mít slevu na startovném. 
Webové stránky s informacemi a p ihlašovacím formulá em : http://modricecup.adamna.net 
Kontaktní email : modrice.cup@email.cz 

Informace pro závodníky „neorien áky“: Závod je p íležitostí pro každého seznámit se 
s orienta ním b hem, odehrává se v prostoru m stské zástavby, tj. není možné se nenávratn  ztratit. 
Jakmile p ijdete na místo konání závodu, nahlaste se po adateli na prezentaci, který vám vydá ip 
a ekne vám, kdy startujete. V tu dobu se dostavíte na start, kde již budete instruováni po adatelem. 
Jednoduchou abecedu orienta ního b hu najdete na: http://www.orientacnibeh.cz/csob/cojeob.php 

Ve fi nále se tady objevila stejná mužstva jako v loňském ročníku i když v každém 
z nich se objevil jeden nový hráč. Zejména vítězům pak velmi pomohlo angažmá 
Martina Karandyszewského, který společně s bývalým extraligistou Petrem Skušným 

Nohejbalový turnaj o Vánoční pohár

Letošního ročníku tradičního nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů o 
Vánoční pohár se dne 27. 12. 2012 opětovně zúčastnil maximální možný počet druž-
stev, tj. dvanáct.

Složení mužstev bylo toto:
Modřice A: Čonka ml., Němec, Jahoda
Modřice B: Frimmel, Brabec, Kotouček
Modřice C: Hromek, Sapoušek, Lukl L.
Modřice starší žáci: Hanus, Burian, Zavadil
SK Balkán: Karandyszewsky, Skrušný, Crhák
Želešice: Jandera, Kopeček, Mareček st.
Boskovštejn: Bohdálek, Lengál, Bababáček
Kosí bratři Kroměříž: Němec, D., Němec L., Bouda
Rýnarec: Vokurka, Amcha, Jaroš
Julec: Hanus st., Mihola, Navrátil
Kameňáci: Svoboda, Jahodář, Kamenský
Lachtani: Kavín, Florian, Klíma

Pořadatel do čela tří skupin nasadil týmy Modřice A, SK Balkán a Želešice. 

Zbytek týmů se přilosoval a skupiny skončily takto:

Skupina A
1.       Modřice A
2.       Boskovštějn
3.       Kosí bratři
4.       Lachtani

Skupina B
1.       Modřice C
2.       Želešice
3.       starší žáci
4.       Julec

Skupina C
1.       SK Balkán
2.       Rýnarec
3.       Modřice B
4.       Kameňáci

První dvě mužstva ze skupin postoupila do play-off přímo a ze tří třetích míst v doda-
tečné kvalifi kaci postoupila mužstva Modřice B a Kosí bratři

Čtvrtfi nále:
Modřice A   x   Modřice B postup Modřice A 
Želešice   x   Rýnarec postup Želešice
Modřice C   x   Kosí bratři postup Modřice C
SK Balkán   x   Boskovštejn postup SK Balkán

Semifi nále:
Modřice A x Želešice   2:0
SK Balkán x Modřice C 2:0

o 3. místo:
Modřice C   x   Želešice  2:0

Finále:
SK Balkán   x   Modřice A  2:0  (10:8, 10:4)
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představoval útočnou sílu, které loňští vítězové z Modřic letos nedokázali účinně če-
lit. Klíčovým momentem fi nále byl patrně stav 8:8 v prvním setu, kdy velmi nadějně 
rozehraný modřický útok na klíčový 9. bod soupeř se štěstím zablokoval, a to dokon-
ce získaným přímým bodem z bloku. Poté již set získal na svoji stranu a dodaný klid 
a sebedůvěra pak vedly k jasné výhře v setu druhém a tedy k odplatě za loňskou 
fi nálovou prohru a zisku poháru vítězů.

Závěrem bych chtěl všem mužstvům poděkovat za prezentované výkony, fair-play a 
současně děkuji všem, kteří mně s organizací turnaje pomáhali. Tradičně skvělou ku-
chyň zajistil Milan Frimmel a bufet po celý den pevnou rukou obětavě obsluhovala 
naše věrná pomocnice paní Jarka.

Speciální dík pak patří Městu Modřice za poskytnutou fi nanční dotaci, kterou jako již 
řadu let napomáhá rozvoji aktivit rekreačních sportovců v našem městě.

Za oddíl OLD BOYS Sokol SDS EXMOST Modřice Petr Jahoda

Fotbalová přípravka

Před dvěma roky, na podzim roku 2010, začal ve zdejším Městském fotbalovém klubu 
Modřice tréninkový proces a fotbalová výchova nejmladších fotbalistů ve věku 5-7 
let. Že to nebyla marná práce, se začalo ukazovat již po prvním roce, kdy jsme přihlá-
sili nejmladší do soutěže mladších přípravek okresu Brno venkov. I když se v těchto 
věkových kategoriích nevedou ofi ciální tabulky, obě družstva, A i B, se umístily na 
předních pozicích.

V letošní sezoně 2012/13 máme přihlášeno do soutěží družstvo mladší přípravky, kte-
ré je po podzimní části po 9. kolech bezkonkurenčně v čele s plným počtem bodů 
a skórem 148:24. Družstvo starší přípravky je rovněž v čele tabulky, když ztratilo 2 
body remízou a má rovněž impozantní skore 133:40. Zároveň jsme začali s náborem 
dalších malých fotbalistů od věku 5-6 let, aby bylo možno průběžně doplňovat v dal-
ších sezónách družstva mladší i starší přípravky, protože od podzimu 2013 ti nejstarší 
přejdou do další věkové kategorie mladších žáků. Že to nejsou plané plány dokazuje 
velký zájem dětí a hlavně rodičů a prarodičů ( těch hlavně účastí na trénincích a 
zápasech).

Oddíl kopané MFK Modřice nám vytváří téměř ideální podmínky pro tréninky na 
hřišti i co se materiálního zabezpečení týče a tak si lze jen přát, aby nám elán nevy-
prchal a všichni zúčastnění měli dál chuť pracovat s dětmi. 

V současné době se družstvo mladší přípravky zúčastňuje halového turnaje v Žabči-
cích, probíhajícího již od listopadu a zatím, po odehrání 8 kol, si držíme neporazitel-
nost. Dalším úspěchem je i nominace jednoho z  hráčů starší přípravky do výběru 

okresu Brno venkov pro halové turnaje okresních výběrů ročníků narození 2002. Je 
to vlastně jediný náš hráč, který tomuto kritériu vyhovuje, ostatní spoluhráči jsou 
mladší a jistě ho budou příští rok následovat.

Trenéři přípravek, Roman Mulíček, Jan Klíma, Petr Šiška, Stanislav Slovák a Pavel 
Lanča děkují tímto všem hráčům, začínajícím fotbalistům, jejich rodičům a prarodi-
čům za elán a ochotu sdílet vše, co patří do výchovy malých fotbalistů a přístupu k 
zápasům a k tréninkům. Poděkování patří též vedení fotbalového klubu MFK Modři-
ce, městu Modřice a jeho vedení za podporu, pochopení a vytváření podmínek pro 
další výchovu mladých fotbalistů.

Přejeme všem hodně štěstí a zdraví v následujícím roce 2013.

Pavel Lanča

Památný zápas 22. 9. 2012 Ořechov - Modřice 0:28
foto: M. Čičmanská
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

Má je moudrost věků.

Já držím klíč k tajemství života. 

Rozsévám své sémě na úrodnou půdu

a pečuji o ně s věrností a vůlí.

Můj pohled je pevný,

můj upřený zrak neměnný,

odhodlaný, neústupný,

tajemný a nevyzpytatelný.

Kráčím vpřed svým stálým

nezadržitelným tempem.

Pode mnou je pevná země,

jsem  H A D .

Rok 2013 - do kterého vstupujeme s 

velkým očekáváním dobrého či zlého je 

podle čínského kalendáře rokem HADA. 

Rok rozmyšlení a plánování. Vhodné 

období k složitým jednáním, vyžadující 

inteligenci i lišáckou vychytralost, doba 

stvořená k politickým činům, revolucím 

a státním převratům.

Lidé, než se do něčeho pustí, budou 

dlouho plánovat a důkladně rozvažovat. 

Příznivý a šťastný rok pro obchod a 

průmysl, leccos se podaří vyřešit, ale 

rozhodně ne snadno a bez vzájemné 

počáteční nedůvěry.

Had dává přednost klidnému řešení 

problémů a nesrovnalostí i za cenu 

kompromisů.

Rok HADA v minulosti nikdy nebyl 

klidný a mírný. Pravděpodobně je to 

způsobeno tím, že had představuje 

nejsilnější negativní sílu celého cyklu a 

navíc následuje po roce DRAKA, který 

je nejsilnější pozitivní silou cyklu. Mno-

hé pohromy a katastrofy, které mají své 

příčiny a počátky v roce DRAKA, mo-

hou v roce HADA kulminovat. Tato dvě 

znamení jsou spolu velmi těsně spjata a 

kalamity v roce HADA jsou velice často 

následkem toho, že jsme to za vlády 

DRAKA prostě přehnali.

Rok HADA je živý a rušný, přeje roman-

tikům, dvoření, známostem a skandá-

lům všeho druhu. Daří se v něm rovněž 

umění. Móda se projeví větší elegancí a 

proměnlivostí, nastane rozkvět hudby a 

divadla. Lidé se budou snažit žít moud-

řeji a promyšleněji. Také věda a techni-

ka zaznamenají významné úspěchy.

Úctyhodná a posvátná moudrost HADA 

ovlivní naše životy, zvláště v rozmno-

žování. I když navenek vyzařuje klid 

a pohodu. Rok HADA je vždy nevypo-

čitatelný. Chladné a soustředěné čelo 

hada skrývá nevyzpytatelné a záludné 

myšlení a povahy.

Jakmile se had rozvine k útoku, aby 

zasáhl svou oběť, je jako blesk a nic ho 

nemůže zastavit. Stejně náhlé a ničivé 

mohou být i změny, k nimž dochází v 

roce vlády HADA. 

V tomto roce našlapujte zlehka a buďte 

opatrnější. Hazardní hry a spekulace se 

striktně zakazují, protože následky mo-

hou být nedozírné. Had je nemilosrdný 

a nezná soucit ať se již stane cokoli. 

starší přípravka
foto: M. Čičmanská

tak jsme začínali 
v roce 2010
foto: V. Zápecová

příprava před 
zápasem
foto: V. Zápecová
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Zdraví, št stí v novém roce 
P ejeme Vám všem  – 
   Ranní rosu, 
      Píse  kos , 
          Jasná rána, 
             Klidné noci, 
                Dobré víly ku pomoci. 
 
 
 
Pravou nohou s dobrými úmysly 
vykro me novému roku vst íc. 
 
    Zahrádká ský spolek 
        Mod ice   

HAD nám v období své vlády dodává 

důvěry v naše přesvědčení, nutí nás 

jednat a jednat pevně a odhodlaně. 

Atmosféra roku není nic pro váhavce, 

který čeká, až jak všechno dopadne.

Cykly znamení se vždy střídají po 12 le-

tech (rok HADA byl v r. 1905, 1917, 1929, 

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013). 

Po roku HADA, v roce 2014, nastoupí 

rok KONĚ. 

Tak uvidíme, zda rok HADA prožijeme 

v klidu a ve zdraví, a to bych nám moc 

přála.

TOJA

1Inzercei

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme seRyšavá Marie
Minaříková Růžena
Batelková Jarmila
Pešková Vlasta

Prosecká Anna
Benáčková Marie

Ing. Šiška Josef st.
Ing. Sandaný Miroslav
Babák Jaroslav

Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz

Modřický Internetový Magazín

Speciální Vánoční vydání MIM kromě originálně komentovaného virtuálního zájezdu 
do Londýna a okolí naznačuje atmosféru Předvánočního jarmarku ZŠ a v detailech 
zachycuje, "jak si svoje vystoupení užívaly děti" z Folklorního kroužku. 

Hlavní novinkou však je zcela nová řada přehledových stránek s náhledy fotografi í 
a odkazy - tzv. PORTÁLŮ, která by měla významně zjednodušit orientaci v několika 
stovkách existujících internetových stránek MIM. Přístup k portálům se předpokládá 
přes odkazy nahoře na hlavní stránce a základem budou archivní portály s přehle-
dem všech stránek k akcím v jednotlivých kalendářních letech - zatím je zpracován 
rok 2012, obsahující přes padesát stránek, další roky budou doplněny zpětně.

Portál "Cesty po světě" aktuálně nabízí vedle Paříže, Londýna a Vídně též virtuální 
návštěvy turistických cílů na Istrii, v Rakousku, Maďarsku a Egyptě i některé další 
zajímavosti a tématické portály ZŠ a ZUŠ fotografi cky (příp. s odkazy na video) doku-
mentují konání řady zajímavých akcí s jejich účastí.

příjemné prohlížení přeje ČeV

Město Modřice pronajme garážové
stání v objektu bytového domu 

Za Humny č.760 až č.770, Modřice.

Bližší informace vám budou poskytnuty 
na majetkovém odboru Městského úřadu 

Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 
Modřice dv. č.15 u Kateřiny Habartové - 

telefon: 725011334.



139138Inzerce www.mesto-modrice.cz Inzerce1Zpravodaj 1/2013

 HOTEL GREGOR - nám stí Svobody 6 
 p ipraví zaru en  nejlevn jší reduk ní dietu 
 
             ZHUBN TE DO PLAVEK 
               AKCE 185,- K  / den 
 
 pr m rný m sí ní úbytek váhy 6 Kg 
 pestrý jídelní ek nutri n  a kaloricky vyvážený 
 5 chod  denní stravy (snídan , p esnídávka, ob d, sva ina, ve e e) 
 zaru en  erstvé a kvalitní suroviny 
 výb r ze dvou menu 
 doprava zdarma 

 
 

 Kontakt 
 volejte na íslo 777 884 615 
 pište na e-mail  info@zdravadieta.cz 

Hledám ke koupi
rodinný dům
v Modřicích.

Může být i k menším
opravám.

Tel.: 773 962 105 

45144 www.mesto-modrice.cz

 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 

 
mob: 733 331 065 
mob: 603 254 455 

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

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

KKaarrnneevvaall  vv  BBeennááttkkáácchh  
++  oossttrroovv  MMuurraannoo  
88..22..  --  1100..22..22001133  ((  ppáátteekk  ––  nneedd llee  ))  
  
Cena: 1.045,-K   
Odjezd: Mod ice 19.30 hod., nám. Svobody              
             Brno 20.00 hod., Janá kovo divadlo  
 
 

 
 
Rej masek v ulicích není jediným d vodem, 
pro  do tohoto severoitalského p ístavu 
zamí it. e  bude nejen o karnevalu, ale také 
o „ostrovním“ m st  Benátkách. Navštívíme 
hlavní benátskou dopravní tepnu Canal 
Grande, zastavíme se na most  Ponte di 
Rialto, posedíme na nám. Sv. Marka, 
navštívíme baziliku, Dóžecí palác. Hlavn  
však budeme potkávat Benátské karnevalové 

masky a vychutnávat karnevalový rej. as zbude i na individuální program. Ve ve erních 
hodinách cca 21.00 hod. odjezd do R. 
 
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem vybaveným klimatizací, WC, možnost 
ob erstvení,  služby pr vodce. 
Cena nezahrnuje: lodní p epravu cca 16 € (tento lístek umož uje využívat v pr b hu dne 
spojení po kanálu Grande a rovn ž umož uje p erušit cestu na n kterém z ostrov ).  
Orienta ní ceny vstup : v ž cca 6 €, Benátky – Academia cca 7 € (studenti 4 €), Dóžecí palác 
+ Museo Correale cca 13 € (studenti 6 €), Námo ní muzeum cca 2 €. 
 

TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNN   
Györ – Ma arsko 2013 

                                            9.2., 9.3., 13.4., 11.5. (sobota) 
Cena: doprava a vstupné 585,- K  dosp lá osoba / 525,- K   dít  do 14 let 

Odjezd: Mod ice 5.30 hod., nám. Svobody 
Brno 6.00 hod., Janá kovo divadlo od restaurace Bohéma 

Odjezd z  Györu v 16.00 hod. 
 
 
V p ípadném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Rabo ová nebo pište 
 na e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezd po ádá  CA EXPRESSBUS Coufalík. 

Možnost zakoupení dárkového poukazu. 

Hledám ke koupi 
menší rodinný dům 

v Modřicích.

Tel.: 720 358 726



Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2013

147146Inzerce www.mesto-modrice.cz Inzerce

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

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

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

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

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

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

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

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

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

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

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

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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

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

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

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

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

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

Opakovaně týdně

Zpravodaj 1/2013

12. 1. 2013 Myslivecký ples 

18. 1. 2013 6. Farní ples v Modřicích

25. 1. 2013 Zápis do 1. třídy

8. 2. 2013. Zápis do 1. třídy

30.1. 2013 Komorní koncert na radnici

1. 2. 2013 15. MĚSTSKÝ PLES

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

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 

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

Nabízíme:  

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

MALBY 14,-Kč/m2, nátěry 

dveří 350,- Kč/kus, radiáto-

rů, oken, fasád aj.

tel. 606 469 316, 547 225 340,

www.maliribrno-horak.cz, 

platba hotově = SLEVA 250,-

Kč! Modřice a okolí.



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

Redakční rada: Daniel Cetl, Miroslav Hájek, Kate-

řina Koubková (předseda), Jan Mareček, Zuzana 

Rouzková, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Vlasta Zápecová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Koncepce" 
schválená Radou města (k dispozici na radnici a na 
www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání 
přes uživatelské formuláře na internetových strán-
kách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty 
i připomínky - Lenka Ventrubová,
email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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