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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 9/2015

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 12. schůze RMM konané dne 
13. 10. 2015
Kompletní znění usnesení je zveřejněno 
na www.mesto-modrice.cz.

Projednání aktivní záplavové zóny v 
Modřicích
RMM pověřila neuvolněného místosta-
rostu Ventrubu zajištěním podkladů a 
svoláním jednání s Jihomoravským kraj-
ským úřadem na projednání vyřazení 
území „Za mlýnem“ z aktivní záplavové 
zóny včetně jednání o řešení protipo-
vodňových opatření na území Modřice. 
Současně RMM provedla aktualizaci 
členů protipovodňové komise, do které 
doplnila neuvolněného místostarostu 
Jiřího Ventrubu.
(k usnesení 12R-2.1/2015, 12R-9.1/2015)

Přezkoumání hospodaření města
Z důvodu náhlého ukončení smlouvy 
o přezkoumání hospodaření města 
auditorkou Ing. Bozděchovou byly 
RMM uzavřeny nové smlouvy na rok 
2015 a 2016 v celkové ceně 88 000 Kč/
rok se společností AUDIT-DANĚ, spol. s 
r. o. (fi rma se zkušenostmi z obcí a měst 
např. Kobylnice).
(k usnesení 12R-4.1/2015 a 12R-4.2/2015)

Dešťová kanalizace ul. U Hřiště
Z důvodu neplatnosti některých stano-
visek správců veřejných sítí bylo nutné 
tyto obnovit, což znamená zpoždění 
zahájení prací. Dodavatelská fi rma Svítil 
plus, s. r. o., tedy požádala o prodlou-

žení termínu dokončení do 30. 11. 2015 
(prodloužení o nezbytně nutnou dobu 
od původního termínu po předání po-
sledního aktualizovaného stanoviska).
(k usnesení 12R-4.3/2015)

Veřejné osvětlení ulice Žižkova
Z důvodu prodloužených jednání 
dodavatelské fi rmy města Energy Soluti-
ons and Savings, s. r. o., realizující pro 
město veřejné osvětlení o spolupráci 
při společné výstavbě NN a veřejného 
osvětlení ul. Žižkova se společností 
E.ON bylo nutné prodloužit termín 
dokončení do 30. 11. 2015.
(k usnesení 12R-4.4/2015)

Veřejný rozhlas
Z důvodu zkvalitnění provozu a péče 
o místní rozhlas schválila RMM Smlou-
vu o provádění servisních prací na 
veřejném rozhlase včetně poruchového 
servisu s fi rmou Empemont – Pavel 
Kuběja za cenu 75 000 Kč bez DPH/rok 
na dobu 2 let.
(k usnesení 12R-4.11/2015)

Příspěvek na zeleň
V rámci plánované výstavby prodejny a 
servisu v areálu fi rmy Vodňanská drů-
bež (drůbežárny) poskytnou společnos-
ti Vodňanská drůbež, a. s., a Agrotec, a. 
s., každá částku 30 000 Kč na výsadbu 
zeleně ve městě z důvodu omezených 
možností výsadby zeleně v dotčeném 
areálu.
(k usnesení 12R-4.12/2015 a 12R-4.13/2015)

Požární vozidlo jednotky SDH Modřice
Město uzavřelo Smlouvu o bezplatném 
převodu vlastnických práv k požárnímu 
vozidlu AVIA, které převzalo z JmK jako 
vybavení pro nově založenou jednotku 
SDH Modřice. Vozidlo je již předáno.
(k usnesení 12R-4.14/2015)

Dar Zoo Brno
Město darovací smlouvou darovalo část-
ku 3000 Kč na chov tamarína žlutorukého 
brněnské zoologické zahradě. Částka se 
skládá z výtěžku z dětského karnevalu 
(duben 2015) a z příspěvků od zaměst-
nanců úřadu.
(k usnesení 12R-4.16/2015)

Převod rodinného domu na nám. Svo-
body 171
Majitelé rodinného domu na nám. Svo-
body 171 požádali o posun konečného 
termínu předání nemovitosti až na únor 
2016. Tudíž RMM toto vzala na vědomí a 
podstupuje upravené smlouvy do projed-
nání v ZMM v prosinci.
(k usnesení 12R-4.18/2015)

Sběrné kontejnery
RMM schválila společnosti DIMATEX CS, 
spol. s r. o., rozmístění sběrných kontej-
nerů na nepotřebný textil, párovou obuv 
a funkční hračky ve městě Modřice.
(k usnesení 12R-5.4/2015)

Víceúčelová sportovní hala
RMM vzala na vědomí cenovou nabídku 
společnosti DEA Energetická agentura, s. 
r. o., ve výši 58 000 Kč bez DPH na zajiš-
tění, organizaci a administraci jednacího 
řízení bez uveřejnění na zpracovatele 
kompletních projektových a inženýr-
ských prací akce „Víceúčelová sportovní 
hala Modřice“.
(k usnesení 12R-7.1/2015)

Ochrana veřejného pořádku
RMM uložila vedoucí odboru vnitř-
ních věcí vypracování návrhu 
obecně závazné vyhlášky o ochraně 
veřejného pořádku.
(k usnesení 12R-9.3/2015)

Záštita nad sbírkou
Skautský oddíl Quercus organizuje 
sbírku ošacení pro uprchlíky a bese-
du o uprchlících. Město nad oběma 
aktivitami převzalo záštitu.
(k usnesení 12R-9.6/2015)

Věcný dar Základní škole Modřice
SRPŠ při ZŠ Modřice věnovalo 
Základní škole Modřice věcný dar v 
podobě souboru her a sportovních 
pomůcek v celkové výši 9661 Kč.
(k usnesení 12R-9.7/2015)

Cenové nabídky na stavební práce
RMM vzala na vědomí předložené 
cenové nabídky na tyto akce:
- oprava historických hrobů a obvo-
dové zdi hřbitova v ceně 186 875 Kč 
bez DPH od fi rmy Luděk Vondra
- oprava soklové části bytového domu 
Za Humny v ceně 169 623 Kč bez DPH 
od fi rmy Luděk Vondra
- oprava dlažeb schodiště bytového 
domu Za Humny v ceně 279 753 Kč 
bez DPH od fi rmy Obkladači, s. r. o.
(k usnesení 12R-9.8/2015, 12R-9.9/2015 a 12R-

9.10/2015)

Koncert v kostele sv. Gotharda
Město podpořilo částkou 8000 Kč 
pořádání koncertu Smíšeného sboru 
Kantiléna a Musica fi guralis v kostele 
sv. Gotharda dne 22. 11. 2015.
(k usnesení 12R-9.12/2015)
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USNESENÍ č. 1M-ZMM/2015 ZÁPIS č. M1-ZMM/2015

z 1. mimořádného veřejného zase-
dání Zastupitelstva města Modřice 
(dále jen „ZMM“), konaného dne 26. 
října 2015 v 18 hodin v zasedací síni 
modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
 1.1  ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 15. zastupitelů, jmenovitě viz. 
prezenční listina, pozdní příchod 
zastupitelé Mikuš a Tomandl)

Usnesení 1M-Z-Ú1/2015: ZMM schvaluje 
zapisovatelkou 1. mimořádného 
veřejného zasedání ZMM Dagmar 
Hoškovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 
1. mimořádného veřejného zasedání 
ZMM zastupitelku Marii Havlátovou 
a zastupitele Libora Procházku.

ZMM schvaluje program 1. mimořádné-
ho veřejného zasedání ZMM beze 
změn.       

Hlasování: 15 pro

 0 proti  

 0 se zdržel 

Bod 1 – Prezentace výsledků Archi-
tektonické soutěže o návrh „Více-
účelová sportovní hala Modřice“ a 
zahájení výstavy návrhů.
Usnesení 1M-Z-1.1/2015: ZMM schvaluje 

přerušení zasedání ZMM na dobu 
pro odprezentování prvních třech 
oceněných návrhů vyhodnocených 
soutěžní porotou.

Hlasování: 15 pro

 0 proti  

 0 se zdržel 

Usnesení 1M-Z-1.2/2015: ZMM schvalu-
je vyhodnocení pořadí soutěže o 

návrh „Víceúčelová sportovní hala 
Modřice“ soutěžní porotou v pořadí:
1. cena účastník soutěže Ing. arch. 
Zdeněk Rothbauer
2. cena účastník soutěže Grido, 
architektura a design, s. r. o.
3. cena účastník soutěže Atelier 38, 
s. r. o.

Hlasování:

9 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Havlátová, 

Šulová, Slaný, Brabec, Doleček, Kratochvíl)

2 proti (Bernátová, Procházka)

4 se zdrželi (Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalin-

ková)

Usnesení 1M-Z-1.3/2015: ZMM schvaluje 
ceny pro oceněné návrhy ve výši 1. 
cena 300 000 Kč účastníkovi soutěže 
Ing. arch. Zdeněk Rothbauer s auto-
ry Ing. arch. Sosna, Ing. arch. Straka 
a Ing. arch. Svoboda, 2. cena 160 000 
Kč účastníkovi soutěže Grido, ar-
chitektura a design, s. r. o., s autory 
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski a 3. 
cena 100 000 Kč účastníkovi soutěže 
Atelier 38, s. r. o., s autory Ing. arch. 
Bindr, Ing. arch. Tomaňová, Ing. 
arch. Doležal a Ing. arch. Zelinka a 
odměn pro neoceněné návrhy ve 
výši 20 000 Kč účastníkovi soutě-
že Ing. arch. Radoslav Novotný s 
autorem Ing. arch. Novotný a 20 000 
Kč účastníkovi soutěže A.D.S.N. 
produkcion, s. r. o., s autory akad. 
arch. Němec a Ing. arch. Dvořák.

Hlasování:

9 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Havlátová, 

Šulová, Slaný, Brabec, Doleček, Kratochvíl)

2 proti (Bernátová, Procházka)

4 se zdrželi (Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalin-

ková)

z 1. mimořádného veřejného zasedá-
ní Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného 26. října 2015 
v 18 hodin v zasedací síni modřické 
radnice
Přítomno: 15 zastupitelů (jmenovitě, viz 

prezenční listina, pozdní příchod za-
stupitel Tomandl a zastupitel Mikuš)

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta 
města

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef 
Šiška v 18 hodin v zasedací síni mod-
řické radnice. 

Předsedající přivítal přítomné zastupite-
le a hosty a konstatoval, že jednání 
ZMM bylo řádně svoláno a vyhlá-
šeno. Zasedání ZMM počtem 13 
přítomných zastupitelů města, což 
je nadpoloviční většina zastupitelů, 
je usnášeníschopné. Z jednání se 
nikdo neomluvil.

Příchod zastupitele Mikuše v 18:07 
hodin.

Návrh předsedajícího na ověřovatele 
zápisu a zapisovatelku:

Ověřovatelé: zastupitelka Marie Havláto-
vá a zastupitel Libor Procházka

Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS
Hlasování o návrhu starosty:

13 pro 

0 proti 

1 se zdržel (Mikuš)

Návrh byl přijat. 

V rámci pozvánky obdrželi zastupite-
lé návrh programu dnešního jednání 
ZMM:
Program:
Úvod
1) Prezentace výsledků Architektonic-

ké soutěže o návrh „Víceúčelové 
sportovní haly Modřice“ a zahájení 
výstavy návrhů.

Závěr
Hlasování o návrhu programu jednání:

14 pro 

0 proti 

0 se zdržel 

Návrh na doplnění programu zasedá-
ní ZMM (Bernátová): 
Projednání v rámci převodu rodinného 

domu na nám. Svobody 171 –- dopl-
nění bodu Různé.

Hlasování o návrhu na doplnění programu 

zasedání ZMM: Bod 2) Různé.

6 pro (Bernátová, Mikuš, Procházka, Skalník, 

Konvalinková, Kratochvíl)

1 proti (Šiška)

7 se zdrželo (Šulová, Ventruba, Slaný, Brabec, 

Havlátová, Chybíková, Doleček)   

Návrh nebyl přijat. 

Příchod zastupitele Tomandla 18:10 
hodin.

Návrh na usnesení k úvodu zasedání 
ZMM: 
ZMM schvaluje zapisovatelkou 1. mimo-

řádného veřejného zasedání ZMM 
Dagmar Hoškovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 1. 
mimořádného veřejného zasedání 
ZMM zastupitelku Marii Havlátovou 
a zastupitele Libora Procházku.

ZMM schvaluje program 1. mimořádné-
ho veřejného zasedání ZMM beze 
změn.       

Hlasování o návrhu usnesení:

15 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

1M-Z-Ú1/2015
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Bod 1 – Prezentace výsledků Archi-
tektonické soutěže o návrh „Více-
účelová sportovní hala Modřice“ a 
zahájení výstavy návrhů.
Úvodní komentář předsedající. 
ZMM na svém 2. zasedání konaném 

dne 8. 12. 2014 schválilo usnesením 
č. 2Z-8.1.1/2014 a 2Z-8.1.2/2014 záměr 
výstavby víceúčelové sportovní haly 
a pověřilo RMM provedením archi-
tektonické soutěže o návrh „Víceúče-
lové sportovní haly Modřice“. ZMM 
bylo dále schváleno usnesením 
2Z-8.14/2014 složení Poradní pracov-
ní skupiny pro sestavení stavebního 
programu víceúčelové sportovní 
haly. Dále dle pověření ZMM bylo 
RMM usnesením 4R-7.2.1/2015 schvá-
leno složení soutěžní poroty včetně 
náhradníků a přizvaných specialis-
tů, která na svém prvním zasedání 
3. 3. 2015 schválila text soutěžních 
podmínek a schválila soutěž jako 
dvoukolovou. První kolo soutěže 
bylo vyhlášeno 20. 3. 2015. Soutěžní 
návrhy do 1. kola byly odevzdány 3. 
6. 2015. Porota první kolo vyhodnoti-
la 10. 6. 2015 a současně vyhlásila 2. 
kolo, které proběhlo s osmi vyhod-
nocenými a postupujícími návrhy z 
1. kola. 2. kolo mělo termín odevzdá-
ní návrhů 31. 8. 2015. Porota násled-
ně zasedla dne 3. 9. 2015 k hodnoce-
ní návrhů. Na tomto zasedání byla 
vyhodnocena potřeba přítomnosti 
právního odborníka na soutěže, a 
tudíž bylo vyhodnocení odloženo 
na 6. 10. 2015. Tento den již porota 
předložené návrhy vyhodnotila a 
dnes předkládá ZMM vyhodnocené 
pořadí k odsouhlasení.

Zastupitelka Chybíková seznámila za-
stupitele s jednotlivými členy poroty 
a představila jejich odborný profi l. 
Porota včetně náhradníků pracovala 
ve složení: předseda poroty Ing. 
arch. Ludvík Grym, prof. Ing. arch. 
ak. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. 
Eva Mattušová, prof. Ing. arch. Petr 
Hrůša, Ing. arch. Pavel Jura, Ing. 
arch. Petr Todorov a závislí členo-
vé Ing. Libor Procházka, Ing. Pavel 
Doleček, Ing. Josef Šiška a Ing. Hana 
Chybíková.

Komentář předseda soutěžní poroty Ing. 
arch. Ludvík Grym, který okomen-
toval činnost architektonické poroty 
při posuzování jednotlivých návrhů. 

Z 8 předložených návrhů ve druhém 
kole bylo porotou vyhodnoceno toto 
pořadí:

1. Cena návrh Ing. arch. Zdeňka Ro-
thbauera, Ohnivcova 26, Praha 
spolupracovníci: Ing. arch V. Sosna, 
Ing. arch. J. Straka a Ing. arch. J. 
Svoboda, jedná se o návrh č. 5.

2. Cena návrh GRIDO, ARCHITEKTURA 
A DESIGN, s. r. o.  
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski, 
jedná se o návrh č. 1.

3. Cena návrh Atelier 38, s. r. o., Poráž-
ková 1424/20, Ostrava

spolupracovníci: Ing. arch. T. Bindr, 
Ing. arch. Z. Tomaňová, Ing. arch. P. 
Doležal, Ing. arch. J Zelinka, jedná 
se o návrh č. 4. Dále byly odměněny 
návrhy každý ve výši 20 000 Kč: 

- Ing. arch. Radoslav Novotný, Roubalo-
va 5, Brno, jedná se o návrh č. 3.

- A.D.S.N. PRODUCTION, s. r. o., akad. 
arch. Martin Němec, Ing. arch. Petr 

Dvořák, Na Příkopě 853/12, Praha, 
jedná se o návrh č. 6.

Zastupitelka Chybíková přečetla hodno-
cení oceněných návrhů na 1–3 místě 
z Protokolu ze zasedání soutěžní 
poroty.

Hodnocení návrhu č. 5
Koncepce návrhu je založena na arche-
typu „trojhalí“ s valbovou střechou se 
seříznutým hřebenem. Objekt navazu-
je organicky na stávající historickou 
budovu restaurace. Umístěním průčelí v 
uliční čáře orientuje předprostor stavby 
na jižní stranu. Hmotové řešení umožňu-
je bezkonfl iktní denní osvětlení. 
Návrh č. 5 představuje kvalitní dispo-
zičně provozní řešení v kompaktních 
hmotách. Celkovou tvarovou koncepcí 
stavba vhodně navazuje na stávající 
urbánní charakter souvisejícího měst-
ského prostředí.
Hodnocení návrhu č. 1
Návrh je koncepčně postaven na 
jednoduchém, kompaktním a měřítkem 
úměrném řešení, vytváří předprostor v 
uliční čáře, který nepostrádá zajímavost, 
avšak jehož důsledkem je ponechání 
odhaleného štítu stávající stavby restau-
race, jejímž postačujícím řešením není 
pouhé otevření výkladcem. 
Dispozičně provozní řešení patří k těm 
kvalitnějším, avšak autoři se nevyhnuli 
některým neúčelnostem, např. vzájem-
ně vzdáleným šatnám k prostorům, 
kterým tyto šatny slouží. Návrh umís-
ťuje část šaten, sloužících sportovním 
aktivitám v exteriéru, do ochranného 
pásma drážního tělesa. Tato myšlenka je 
zajímavá, avšak její realizace by vyža-
dovala udělení výjimky z ochranného 
pásma, což by bylo možné pro stavby 

dočasného charakteru; i v tomto pří-
padě by bylo ovšem nutné dosáhnout 
shody s drážním úřadem.
Hodnocení návrhu č. 4
Jednoduchá hmota nedovoluje dosta-
tečně organické a důvodné navázání na 
historickou budovu. Přínosem návrhu 
je dodržení uliční čáry v parteru, kterou 
ovšem v 1. patře těžkou hmotou popírá 
jak materiálově, tak esteticky. 
Kladem dispozičního řešení je propo-
jení historické budovy restaurace se 
vstupní částí nově navrhované budovy. 
Poněkud rozpačitou částí je konzola po 
všech stránkách předimenzovaná. 
Formálně velkorysý prvek konzoly ulič-
ního průčelí je využitý jen podružnými 
prostory skladu a kuchyňky.

V diskusi vystoupili
Bernátová

– Vznesla dotaz na to, kdo požadoval 
zachování původní budovy sokolov-
ny, která není historickou budovou.

Mikuš 
– Jaká je kapacita haly? Jak je řešeno 
parkování? Jaké jsou plusy a mínusy 
jednotlivých vybraných návrhů?

Šiška 
– Byla to myšlenka starosty i 
architektky Mattušové, nebylo to 
ale podmínkou v zadání. Nakonec 
vítězný návrh dobře zakomponoval 
starou budovu s novou halou. Nemá 
sice historickou hodnotu, ale stojí za 
zachování, její stáří je skoro 100 let. 
Byla stanovena kapacita pouze pro 
diváky, a to 200 lidí. Halu je možné 
rozdělit na třetiny, které lze využívat 
jednotlivě k různým sportům. Ve 
vítězném návrhu je navrženo 77 



www.mesto-modrice.czZpravodaj 11/2015 111110Zprávy z radnice Zprávy z radnice

parkovacích míst v bezprostřední 
blízkosti haly. 

Grym 
– Vysvětlil, že vybrané návrhy se 
blíží ke studii. Na architektonickou 
soutěž bude navazovat dopracování 
projektové dokumentace pro získání 
stavebního povolení a správní řízení 
pro získání stavebního povolení. 
Výsledkem není absolutně nejlepší 
řešení, ale výsledkem jsou ta řešení, 
které našla v porotě kladnou odezvu 
na návrh řešení v daném prostoru 
a jeho dispozičním řešení. Porota 
přijímá rozhodnutí svou většinou. 
My jsme si jisti, minimálně z těch 
osmi řešení, že nejsou lepší než ta 
tři oceněná. Soutěž je anonymní, 
až po hlasování a vyhodnocení 
pořadí se rozbalují obálky se jmény 
autorů jednotlivých návrhů. Plusy 
a mínusy k jednotlivým návrhům 
jsou předmětem prezentace jednot-
livých návrhů, které autoři následně 
odprezentují.

Chybíková
– Upozornila, že všichni se mohli do 
poroty přihlásit. Složení poroty bylo 
z vysoce kvalifi kovaných odborníků, 
porota postupuje v souladu s pod-
mínkami České komory architektů 
a v souladu se zákonem o zadávání 
veřejných zakázek.

Bernátová
– Co se na dnešním jednání poža-
duje, aby zastupitelé odhlasovali? 
Nikdo nezpochybňuje práci poroty. 
Domnívá se, že se nechtělo, aby 
všichni zastupitelé byli členy archi-
tektonické poroty. Členové poroty 
podepsali dohodu o mlčenlivosti, 

tudíž nikdo z členů nemohl zastupi-
telům nic říct. Zastupitelé si o tom 
nemohli udělat obrázek a přitom se 
chce po nich rozhodnutí, když tomu 
nemohou rozumět.

Chybíková
– Dohoda o mlčenlivosti je v souladu 
s pravidly architektonické soutěže.

Mikuš
– Nebyli jsme seznámeni s podklady 
a jedná se o manipulativní jedná-
ní, máme rozhodovat o něčem, co 
jsme neviděli.  Bylo nám řečeno, 
že nemůžou být všichni zastupitelé 
členy poroty, ale musí být vyvážené 
politické zastoupení v porotě.

Skalník
 – Vítězné návrhy měly být zaslány 
současně s pozvánkou na mimořád-
né ZMM e-mailem třeba v PDF, aby 
bylo možné se s nimi seznámit před 
hlasováním.
Tomandl  
– Bez možnosti nahlédnout na 
první tři návrhy se těžko rozhoduje. 
Vznesl dotaz, zda je součásti návrhu 
i bazén a jak veliký?

Šiška 
– Schvalujeme výsledek činnosti 
poroty, která svojí činností stanovi-
la pořadí návrhů. Nestanovuje se 
pořadí z pohledu zastupitelů. Toto 
vyhodnotila odborná porota v rámci 
architektonické soutěže.  Nejedná 
se o žádné manipulativní jednání. 
Zastupitelé odhlasovali architekto-
nickou soutěž, měli možnost účasti v 
porotě, kam se přihlásil jen pan Pro-
cházka a Doleček. Na minulém zase-
dání ZMM  byli zastupitelé vyzváni, 
aby se hlásili do hodnotící komise 

pro jednací řízení bez uveřejnění 
na výběr zpracovatele projektové 
dokumentace. Můžeme dát prostor, 
aby se zastupitelé nyní na projekty 
podívali, a budou odprezentovány. 
Jednání ZMM může být přerušeno a 
pak se bude pokračovat v hlasování.

Grym
– Bazén je součástí a má velikost 12 
x 8 m. Je určen zejména pro potře-
by výuky plavání školáků základní 
školy. Nejdůležitějším mandátem 
zastupitelstva je sestavení poroty, 
jejich členů, a tyto podmínky jsou 
stanoveny všude stejně. Zastupitel-
stvo nemůže říct, že vyhrává např. 
20. návrh v pořadí. Soutěžní porota 
může mít nejméně 3 a nejvíce 11 
členů z toho může mít maximálně 5 
závislých porotců.

Šiška 
– Zastupitelstvo nemá pravomoc 
revokovat pořadí určené porotou.

Mikuš 
– Nechci nic revokovat, ale chci 
se podívat občanovi do očí a říct, 
prošel jsem si to a jsem za tento 
návrh, který je nejlepší. Takto to ale 
říct nemůžu. Mám trestně-právní 
odpovědnost za své hlasování. 
Jaká je cena jednotlivých návrhů?

Skalník 
– Nejde o zpochybnění principu 
soutěže, ale nedoložení podkladů 
pro hlasování.
Vznesl dotaz, z jakého důvodu se 
náklady cca z 60 milionu korun 
zvýšily na částku 120 milionu korun, 
což je podstatné a bylo to řečeno jen 
mimochodem.

Konvalinková

– Kolik jednotlivé stavby stojí, jaký 
je jejich rozpočet? Proč došlo k 
navýšení částky? Aby to neúměrně 
nezatížilo rozpočet města.

Chybíková
– Jak řekl pan architekt Grym, je to 
sotva studie, jedná se o velmi hrubý 
odkad nákladů, které budou ovliv-
něny např. použitým materiálem. 
Náklady jednotlivých návrhů jsou v 
rozmezí 100–120 milionu korun.

Tomandl 
– Vyjádřil souhlas s navýšením ceny, 
je lepší mít halu se všemi požadav-
ky, a ne levnou, kde nic nebude. 
Vznesl požadavek na velikost bazé-
nu 25 m.

Grym
– 25metrový bazén se tam objemově 
nevejde.

Šiška
– 60 milionu korun bylo odhadem 
stanoveno mou osobou, neboť jsem 
neplánoval bazén, taneční sál a další 
aktivity, které vznikly vypracováním 
stavebního programu po oslovení 
občanů, zastupitelů a spolků. Z toho 
vzešly nové návrhy, které způsobily 
navýšení ceny. 
Návrh usnesení (Chybíková): 
ZMM schvaluje přerušení zasedání 
ZMM na dobu pro odprezentování 
prvních tří oceněných návrhů vy-
hodnocených soutěžní porotou.

Hlasování o návrhu na usnesení:

15 pro 

0 proti 

0 se zdrželo 

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

1M-Z-1.1/2015    



www.mesto-modrice.czZpravodaj 11/2015 113112Zprávy z radnice Zprávy z radnice

Činnost orgánů zastupitelstva obce a rady obce

– obecné informace

Zákon o obcích (č. 128/2000 Sb.) pojednává o výborech a komisích orgánů obce v 
části nazvané „orgány zastupitelstva obce a rady obce“. Z uspořádání zákona je vidět 
vůle zákonodárce rozlišovat mezi „orgány obce“ a „orgány těchto orgánů“, tj. zastupi-
telstva obce a rady obce (dále též „zastupitelstvo“ či „rada“). 

Toto rozlišení má velký praktický význam – výbory ani komise nemají zákonem 
svěřenu žádnou rozhodovací pravomoc a nelze jim ji přiznat ani rozhodnutím 
zastupitelstva nebo rady. Mohou být pouze iniciativními nebo kontrolními or-
gány zastupitelstva (v případě výborů) a rady (v případě komisí). Oproti tomu pro 
orgány obce je charakteristické, že jsou nadány určitou rozhodovací pravomocí, a 
to v míře, kterou jim určí zákon, nebo v míře, kterou si v mezích zákona tyto orgány 
navzájem udělují nebo odnímají.

Zastupitelstvo tak může jako své orgány zřizovat pouze výbory. Oproti tomu rada 
obce může zřídit jako své iniciační a kontrolní orgány komise. Problematika činnosti 
výborů a komisí náleží do samostatné působnosti obce a jako taková je prioritně 
vnitřní záležitostí obce, do níž nemohou státní orgány (ani žádné jiné) zasahovat. 
Vynucení dodržování zákonných pravidel pro činnosti obce vykonávané v samo-
statné působnosti není možné a příslušné orgány obce v tomto případě nesou pře-
devším politickou odpovědnost.

Přerušeno zasedání v 19:00 hodin.

Pokračování zasedání ZMM 20:20 hodin.

Po odprezentování návrhů oceněných 
na 1.–3. místě zasedání ZMM pokračo-
valo.

V diskusi vystoupili:
Procházka

– Navrhl pořadí návrhů 1, 5, 4. Vyslo-
vil obavy, že výsledné pořadí bude 
hrát zásadní roli při výběru dodava-
tele stavby.

Šiška
– Nehlasuje se o pořadí návrhů, ale 
o vyhodnocení pořadí stanoveného 
odbornou soutěžní porotou. Nezna-
mená to, že budeme dělat projekt s 
vítězem. Všechny tři návrhy jdou do 
jednacího řízení bez uveřejnění. Ko-
mise, kde budou i zastupitelé, kteří 
se do ní přihlásili, bude schvalovat 
zadávací kritéria.

Chybíková
– Komise nebude rozhodovat o krité-
riích, to bude rozhodovat Rada.

Návrh usnesení: 
ZMM schvaluje vyhodnocení pořa-

dí soutěže o návrh „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“ soutěžní 
porotou v pořadí:

1. cena účastník soutěže Ing. arch. Zde-
něk Rothbauer
2. cena účastník soutěže Grido, architek-
tura a design, s. r. o.
3. cena účastník soutěže Atelier 38, s. r. 
o.

Hlasování o návrhu na usnesení:

9 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Havlátová, 

Šulová, Slaný, Brabec, Doleček, Kratochvíl)

2 proti (Bernátová, Procházka)

4 se zdrželi (Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalin-

ková)

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

1M-Z-1.2/2015    

Návrh usnesení: 
ZMM schvaluje ceny pro oceněné 

návrhy ve výši 1. cena 300 000 Kč 
účastníkovi soutěže Ing. arch. Zde-
něk Rothbauer s autory Ing. arch. 
Sosna, Ing. arch. Straka a Ing. arch. 
Svoboda, 2. cena 160 000 Kč účast-
níkovi soutěže Grido, architektura 
a design, s. r. o., s autory Ing. arch. 
Peter Sticzay-Gromski a 3. cena 100 
000 Kč účastníkovi soutěže Atelier 
38, s. r. o., s autory Ing. arch. Bin-
dr, Ing. arch. Tomaňová, Ing. arch. 
Doležal a Ing. arch. Zelinka a odměn 
pro neoceněné návrhy ve výši 20 
000 Kč účastníkovi soutěže Ing. arch. 
Radoslav Novotný s autorem Ing. 
arch. Novotný a 20 000 Kč účastníko-
vi soutěže A.D.S.N. produkcion, s. r. 
o., s autory akad. arch. Němec a Ing. 
arch. Dvořák.

Hlasování o návrhu na usnesení:

9 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Havlátová, 

Šulová, Slaný, Brabec, Doleček, Kratochvíl)

2 proti (Bernátová, Procházka)

4 se zdrželi (Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalin-

ková)

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

1M-Z-1.3/2015    

Ukončeno v 20:30 hodin

POZVÁNKA na 6. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva

města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 7. PROSINCE 2015 OD 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí

Svobody 93. 

Program bude vyvěšen na informačních tabulích

a na internetových stránkách města Modřice. 
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Výbory obecně jsou poradními, iniciativními a kontrolními orgány zastupitel-
stva obce, nikoli samostatnými orgány, z čehož vyplývá, že v podstatě plní funkci 
sběru příslušných informací a jejich analyzování pro zastupitelstvo obce. Vý-
bory samy o sobě nemají pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř. iniciovat opat-
ření k nápravě. Tato činnost již náleží zastupitelstvu obce, jemuž výbory obstarají k 
příslušnému rozhodnutí podklady. Členové výborů mohou pouze při provádění 
kontroly požadovat poskytnutí nezbytné součinnosti osob, jichž se kontrola 
dotýká.

I když zákon přiznává výborům právo předkládat svá stanoviska a návrhy zastu-
pitelstvu obce, zastupitelstvo obce nemá zákonnou povinnost se těmito návrhy 
a stanovisky zabývat. Účinek těchto návrhů a stanovisek je tedy značně ome-
zený.

Finanční a kontrolní výbor

Finanční a kontrolní výbory mají mezi výbory specifi cké postavení, neboť jsou za-
stupitelstvem zřizovány povinně a zákon jim kromě úkolů svěřených výslovně za-
stupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které tyto výbory provádí i bez pověření 
zastupitelstva obce.

Dle zákona o obcích má kontrolní výbor přímo ze zákona, tj. i bez výslovného 
pověření zastupitelstva obce, oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupi-
telstva obce a rady obce, je-li zřízena, a dále kontrolovat dodržování právních 
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnos-
ti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Totéž platí pro fi nanční výbor, který má přímo ze zákona oprávnění provádět kont-
rolu hospodaření s majetkem a fi nančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, 
jimiž jej pověří zastupitelstvo obce.

Tyto dva výbory nelze sloučit do jednoho výboru, vždy musí jít o dva od sebe 
oddělené orgány zastupitelstva obce. Ačkoliv zákon neklade žádné překážky tomu, 
aby člen kontrolního výboru byl zároveň členem výboru fi nančního, nelze toto per-
sonální propojení doporučit.

Vzhledem k tomu, že zákon předpokládá existenci dvou oddělených výborů, lze se 
domnívat, že personální obsazení by mělo být také různé.

Zdroj: Výbory a komise orgánů územních samosprávných celků MVČR 2009

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

Na 4. jednání ZMM byl předložen plán kontrol, na které se KV v letech 2015 a 2016 
zaměří.

1. Údržba veřejného prostranství ve městě - činnost, hospodárnost,

    efektivitu a rezervy

2. Zeleň ve městě – aktuální stav, údržba,  koncepce rozvoje.

3. Činnost a řízení Pasivního bytového domu pro seniory

4. Stav „Modřické kroniky“ - zápisy, autoři, obsah.

5. Dotace – žádosti, dokumentace, analýza možností získání

    a reálně získaných dotací.

6. Pojišťovací smlouvy – metodika výběru, výhodnost, cena.

7. Technika pro MÚ Modřice - metodika výběru, výhodnost, cena.

8. Činnost komisí RMM

9. Činnost Redakční rady

Začátkem letošního roku bylo provedeno velmi podrobné šetření u Městské policie 
v Modřicích. Kompletní analýza a závěry byly předloženy zastupitelům na 4. jednání 
ZMM a jsou dostupné na webových stránkách města: http://www.mesto-modrice.cz/
sites/default/fi les/ext/obdobi/2014-2018/bod_8.2_0.pdf

Odstupem času se stále více projevuje skutečnost, že závěry, které koalice vůbec 
nezohlednila při volbě určeného strážníka, byly správné a současný neutěšený 
stav MP je toho důsledkem. 

Bohužel ani po půlroce se spolupráce a komunikace mezi strážníky navzájem a také 
velitelem MP nezlepšila. Z důvodu absence důvěry v nově jmenovaného určeného 
str. Krakowczyka a přirozené autority, se někteří strážníci nadále obrací s organizač-
ními záležitostmi na velitele MP. Systémová kontrola činnosti stále chybí, rizikové 
jednočlenné hlídky jsou stále častější, na dlouhé dojezdové časy upozornil i občan 
na posledním jednání ZMM v září. Jaký je tedy smysl této nové funkce?

V závěru KV uvedl, že dalším cílem je prověřit na základě čeho a jak je práce strážní-
ků hodnocena. Není u všech strážníků zřejmé, zda jsou přidělené úkoly vykonávány 
a v jaké kvalitě. Jaká je časová náročnost těchto úkolů?

Jestli se potvrdí náš předpoklad, že hodnocení jednotlivců je pouze na libovůli a hlav-
ně sympatiích od nadřízeného, zda psychická nevyzrálost a charakterové nedostatky 
určeného str. Krakowczyka, na kterou jsme zastupitele upozorňovali, má za důsledek 
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nerovný přístup k řešení případných pracovních pochybení jednotlivých strážníků 
podle hesla „někteří jsou si rovni, jiní rovnější“, to vše je na programu dalších iniciativ 
členů Kontrolního výboru a s výsledky Vás budeme průběžně seznamovat.   

Považuji za přínosné zopakovat závěr a doporučení z kontroly MP, které byly 
předloženy:

Bezpečnostní situace v Modřicích je hodnocena strážníky jako vcelku dobrá a zkuše-
ní strážníci ji hodnotí v porovnání s jinými oblastmi, jako bezproblémovou. Je to i je-
jich zásluhou a díky jim za odvedenou práci. Pokud se však dopravní a bezpečnostní 
situace v Modřicích nemá zhoršovat, ba naopak by se měla zlepšovat, tak je potřeba 
provést zásadní změnu u MP Modřice.

Řízení MP je velmi liberální, kdy výkon hlídky MP je výhradně v režii této hlíd-
ky, přesný předpis činností a jejich časový harmonogram není stanoven. 

Kontrolní činnost je z pohledu KV velmi omezená při aktuálním stavu, jelikož není k 
dispozici zařízení monitorující činnost (GPS ve voze, monitoring práce s počítačem). 
Elektronický docházkový systém nemá zcela objektivně vypovídající hodnotu. Ne-
lze vyloučit opomenutí, nebo naopak „čipnutí“ přítomnosti za nepřítomného kolegu. 
Stejně tak nelze vyloučit neplnění pracovních povinností např. na nočních směnách 
(spaní ve službě, řešení soukromých záležitostí, surfování na internetu). 

Co se týká kontroly administrativní činnosti strážníků, KV shledal velké rezervy a 
konkrétně u úředních záznamů řešených přestupků je situace alarmující. Zápisy 
strážníků mají velmi nízkou výpovědní hodnotu. Nedá se z nich vyčíst, co a kdy 
strážníci během služby dělali. V zápisech chybí časy akcí, které byly provedeny. Není 
jasné, kolikrát byla provedena kontrola a v jakém čase. 

Neměli jsme k dispozici žádné podklady, které by vypovídali o nezávislé kontrole 
činnosti ze strany velitele MP (starosty). Strážníci neuvedli, že by v minulém roce 
pan starosta osobně kontrolu činnosti a související úřední agendy prováděl. Z toho 
vyplývá, že velitel MP vycházel pouze z hlášení, které mu bylo podáváno od styč-
ného strážníka Krakowczyka, případně některé informace mohl čerpat z podnětů 
od občanů. Strážníci o jejichž činnosti bylo podáváno hlášení veliteli nemají o obsa-
hu hlášení str. Krakowczyka povědomost, chybí i následná zpětná vazba (zápis) z 
tohoto osobního jednání mezi styčným strážníkem a velitelem, která by byla ostatním 
předána. Osobní pohovory ve věci hodnocení činnosti se strážníky neprobíhají.

Strážníci mají kamery, ale nemají povinnost je použít, či uchovávat záznam. Je tedy 
otázkou k čemu kamery mají? V autě chybí GPS monitorovací zařízení, které by jasně 
identifi kovalo, kde a jak dlouho se vozidlo pohybovalo. Navržená monitorovací zaří-
zení doporučujeme především v zájmu strážníků, aby nebyl prostor pro nepodlo-
žené spekulace a neprůkazná tvrzení o zanedbání pracovních povinností, nebo 
řešení soukromých záležitostí během pracovní doby. Takováto spekulace (několik 

jsme jich také vyslechli), může až hraničit s pomluvou a strážník má mít možnost tato 
případná tvrzení vyvrátit zvukovými, či obrazovými záznamy. 

Závěr a doporučení řešení situace u MP Modřice

Výsledek šetření KV k určenému strážníkovi:

•nejednotný kolektiv s nedostatečnou metodikou činnosti

•ze stávajících členů MP není vhodné vybírat k výkonu funkce určeného strážníka 
- chybí přirozená autorita, potřebné znalosti a zkušenosti, osobní předpoklady, 
nebo zájem funkci vykonávat.

Návrh řešení KV na základě zjištěných skutečností:

•jmenovat ze stávajících strážníků určeného je nevhodné a nezodpovědné

•přijmout, vypsat konkurz na určeného strážníka MPM se zkušenostmi u PČR nebo 
praxí u MP, řídící funkce

•současně zachovat po dobu výběrového řízení stávající stav

Návrhy KV ke zkvalitnění práce MP:

•pořídit nové služební vozidlo

•zakoupit dva kusy foto pastí 

•zahájit budování městského kamerového systému 

•zavést jasné procesy a pravidla, jasně defi novat povinnosti. 

•zavést systémovou kontrolu, tak aby bylo zřejmé, co a kdy strážníci dělali během 
služby. 

•realizovat GPS do stávajícího či nového služebního automobilu, aby bylo zřejmé, 
kdy a kde se vozidlo nacházelo. 

•zajistit, aby informace a doporučení od městské policie byla projednána v doprav-
ní komisi. 

Pozn.: Realizace GPS monitoringu s elektronickou knihou jízd do nově koupených au-
tomobilů pro pracovní četu a Městskou policii z důvodu transparentního využívání vo-
zidel nebyla ZMM schválena poměrem hlasů 6:9 (Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, 
Šulová, Havlátová, Brabec, Slaný, Kratochvíl).

Richard Tomandl, předseda Kontrolního výboru
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Chceme Vás průběžně seznámit s podstatnými částmi platné legislativy související se 
správou města, aby jste se lépe orientovali v procesu volby jednotlivých orgánů města 
a v tom, jaké pravomoci a možnosti mají.

Zákon o obcích (128/2000 Sb.) druhý díl
Tento zákon spadá do práva veřejného a zabývá se postavením, právy a povinnostmi 
obcí a jejích občanů.

Rada obce
§ 99
(1) Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své 
činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. 
(2) V obci, kde se rada obce nevolí, vykonává její pravomoc starosta.
(3) Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady 
volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 
5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupi-
telstva obce. Rada obce se nevolí v obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 
členů.
(4) Je-li starosta nebo místostarosta odvolán z funkce nebo se této funkce vzdal, pře-
stává být i členem rady obce.

§ 101
(1) Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. 
Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastu-
pitelstva obce a jiné osoby.
(2) Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích 
členů; k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech jejích členů.
(3) Rada obce pořizuje ze své schůze zápis, který podepisuje starosta spolu s místosta-
rostou nebo jiným radním. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů rady obce, 
schválený pořad schůze rady obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
Zápis ze schůze rady obce musí být pořízen do 7 dnů od jejího konání. O námitkách 
člena rady obce proti zápisu rozhodne nejbližší schůze rady obce. Zápis ze schůze 
rady obce musí být uložen u obecního úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva obce.
(4) Rada obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání rady obce.

§ 102
(1) Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění 
jím přijatých usnesení.
(2) Radě obce je vyhrazeno
a) zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová 
opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce,
b) plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele 

podle zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce (§ 84 odst. 2),
c) rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,
d) vydávat nařízení obce,
e) projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva 
obce nebo komisemi rady obce,
f) stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a odděle-
ní obecního úřadu (§ 109 odst. 2),
g) na návrh tajemníka obecního úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecní-
ho úřadu v souladu se zvláštním zákonem,32b)
h) zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat 
a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
i) kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působ-
nosti obce,
j) stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních slož-
kách obce,
k) ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může 
rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,
l) přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá obecním úřadem v samostatné 
působnosti a komisemi,
m) rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může 
rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci 
obce zcela nebo zčásti.
n) stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
o) schvalovat organizační řád obecního úřadu,
p) plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem,
q) schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k roz-
vahovému dni.

(3) Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné 
působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je 
zastupitelstvo obce nevyhradilo. Rada obce nemůže svěřit starostovi ani obecnímu 
úřadu rozhodování v záležitostech podle odstavce 2 s výjimkou záležitostí uvedených 
v odstavci 2 písm. k) a m).
(4) V obcích, kde starosta vykonává pravomoc rady obce (§ 99 odst. 2), je zastupitel-
stvu obce vyhrazeno též rozhodování ve věcech uvedených v odstavci 2 písm. c), d), 
f), j), l) a q).
(5) Je-li rada obce odvolána jako celek a není-li současně s tím zvolena nová rada obce, 
vykonává dosavadní rada obce svou pravomoc až do zvolení nové rady obce.

§ 102a
(1) Rada obce vykonává své pravomoci podle tohoto zákona i po ukončení funkčního 
období zastupitelstva obce až do zvolení nové rady obce nebo do zvolení starosty 
obce v případě, že se rada obce nevolí (§ 99 odst. 3).
V dalším vydání Vás seznámíme s pravomocemi Starosty města.

Vypracoval tým hnutí ANO 2011 v Modřicích
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Jak to vidím

Jižní tangenta – potřebujeme ji? Záleží nám na našem životním prostředí? Znehodno-
tíme defi nitivně území mezi řekou Bobravou a „jižním obchvatem“? 

To jsou otázky, které mě nadají při přečtení příspěvku od zastupitelů za Nezávislí za 
čisté a klidné Modřice.

Pokud by byla realizovaná tzv. Jižní tangenta ve stopě „B“ (oddálená od jižního ob-
chvatu směrem do polí), jak bylo doporučeno radou města, dovolím si tvrdit, že 
naopak, než se píše, bude jižní obchvat odlehčen od tranzitní kamionové dopravy. 
Ze současné krajské komunikace II. třídy se může stát místní komunikace s klidnější 
osobní dopravou s minimálním vjezdem obsluhujících nákladních automobilů. Tím 
by mohla být kamionová doprava odkloněna do větší vzdálenosti od obydlené části 
Modřic a tak zlepšeno životní prostředí v domech v blízkosti jižního obchvatu, ze-
jména co se týče hluku a emisí. Varianta „B“ je také „na půl cesty“ mezi Modřicemi, 
Popovicemi a Rebešovicemi a tím také kompromisním řešením vůči našim jižním 
sousedům.

Byla jsem oslovena příspěvkem pana Kamila Moronga a dovolím si na jednu jeho 
část reagovat. Jedná se o to, jak se dá neznalostí a vytržením z kontextu zpochybnit 
smysl vyřčeného a podsouvat nedůvěru ke slovům starosty.

Kamil Morong píše: „Pan starosta také uvedl, že pozemky, které město nevlastní, 
nemůže udržovat. Avšak některé pozemky soukromých osob, např. pozemek 784/5, 
jsou pravidelně udržovány zaměstnanci města. Rozdělujeme tedy soukromníky na 
ty, které ano a které ne?“ V diskusi na zastupitelstvu se hovořilo o lokalitě bydlení na 
Bobravě, převodu komunikací a o údržbě okolních pozemků. Citovaný pozemek p.č. 
784/5 je při ulici Sadová a je vyhláškou města zařazen do tzv. veřejného prostranství 
(na rozdíl od pozemků v lokalitě Bobrava), a tudíž je také, jako mnoho jiných pozem-
ků v okolí bytových domů, takto udržován. 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Vážený pane Flekale, 
 
z d vodu omezení rozsahu publikování zastupitel , reaguji na Váš lánek ur ený 
kolegyni Konvalinkové já. D kuji za Váš dopis a as, který jste v noval jeho 
napsání.  
Souhlasím s Vámi, že zastupitel pat í do skupiny kohokoliv, ale RMM i 
Redak ní rada mají jiný názor, jak mohou tená i Zpravodaje pravideln  sledovat. 
P ísp vky zastupitel  jsou publikovány drobným písmem s minimálním prostorem pro obrázky, i 
tabulky. lánek z 9/2015 byl z p vodních 2 stran stla en na stranu jednu. 

 
Principem zastupitelské demokracie je zvolení zastupitel  ob any. Kandidáti získají podle po tu 
hlas  mandát. V Mod icích bylo zvoleno takto 5 za ODS, 3 ANO 2011, 2 KDU- SL, 2 Nezávislí, 1 

SSD, 1 KS M a 1 SZ, ( azeno podle procentuálního podílu hlas ). 
 
Tím však možnost volby ob an  kon í. Dále je již vše na politické odpov dnosti a jednání 
zvolených. Jist  jste také zaznamenal p ípady (nap . v Olomouci), kdy vít zství strany není 
zárukou, že tato strana bude vládnout a neskon í v opozici. Naše hnutí, p estože jsme získali v 
po adí druhý nejvyšší po et hlas  je v opozici také.  
Graf Struktury vedení m sta je p ílohou .1 Organiza ního ádu m sta, nikoliv tvorbou p. 
Konvalinkové. Zastupitelstvo je vnímáno, jako loutkové divadlo, kde za nitky tahá jeden lov k. 
My máme zájem tento trend zm nit. 
 
Já i mí kolegové jsme svým voli m zavázáni d v rou, kterou nám svým hlasem dali. Tito ob ané, 
stejn , jako Vy platí ze svých daní náklady na správu m sta, v etn  náklad  na vydávání 
Zpravodaje. Termín Informa ní smog je proto velmi specifický a pro každého zahrnuje jiná témata. 
Muži holdují sportu, ženy jiným aktivitám. Politická témata mohou být zajímavá pro v tší skupinu 
lidí, beru-li v úvahu více n ž 50% volební ú ast v Mod icích. Domnívám se, že obsah Zpravodaje 
neztratil rubriky na které byli tená i v minulých letech zvyklí a naopak ti, pro které byl 
obsahov  nezajímavý, snad našli, co postrádali. Vycházím op t z e-mailových reakcí a diskuzí s 
ob any. Respektuji názor Váš, ale i názory jiných, protože „nenarodil se lov k ten, aby se zalíbil 
lidem všem“. O to my rozhodn  neusilujeme. 
 
Bezpe nost ob an  a jejich majetku je jedním z témat, kterými se zabýváme. Výsledkem práce je i 
zpráva z šet ení, které jsem s kolegy z Kontrolního výboru provedl za átkem roku u M stské policie 
Mod ice. V analýzách i nadále pokra ujeme. 
  
Jsme p esv d eni, že se zam ujeme na správné v ci, jelikož je nutno za ít od špatných základ . 
Je v po ádku opakované hlasování o zm n  po adí návrh  sportovní haly, které bylo již jednou 
odhlasováno? Pro  byl vy azen zájemce o vydávání Zpravodaje, který p edložil nejlevn jší 
nabídku? 
Tyto kroky se Vám možná zdají být nepodstatné, ale bez nich se nelze posunout dále k efektivní 
spolupráci mezi ob ma stranami – opozi ní i koali ní. 
       
          Erik Mikuš 
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Prezentace vítězného návrhu kolektivu autorů pod záštitou

Ing. arch. Zdeňka Rothbauera

Autoři: Ing. arch. Vojtěch Sosna, Ing. arch. Jakub Straka, Ing. arch. Jáchym Svoboda

Zdroj a více na: https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/viceucelova-sportovni-hala-modrice

Vážená paní magistro Flekalová, 
 
d kuji za Váš p ísp vek, který je pro m  p ínosnou zp tnou vazbou, nejen že 
jste m j lánek etla, ale i v novala as k napsání svého komentá e. Také 
zjiš uji, že ne každý tená  pochopí obsah, tak jak autor zamýšlí. 
 
Váš text v p vodním zn ní p esahující rozsahem povolených 2800 znak  mi 
nebyl p edán k p e tení. Byla jste s velkou pravd podobností vyzvána k jeho 
p epracování a zkrácení což je mi líto, jelikož jist  ztratil ur itou informa ní hodnotu. Je to podle 
Vás v po ádku? 
Iniciály AK jsem zvolila z d vodu, abych text zachovala v co nejp irozen jší podob  a nedopadl 
jako píse  Ivana Mládka - Zkratky. Uvedení e-mailové adresy považuji za d ležité, práv  kv li 
zp tné vazb  od ob an , jejichž názor m  zajímá a chci se s ním seznámit.  
 
Starosta je volen ZMM, nikoliv ob any. Termín mafiánské praktiky je pon kud p ehnaný. M j 
komentá  vycházel z diskuzí s ob any a jejich dopis . Jak si mám t eba vysv tlit anonymní dopisy s 
podn ty k prov ení, nebo rozpaky a kroucení hlavou, když p i diskuzi doporu ím, a  ob an podá 
podn t k náprav  na radnici? 
D sledky se zdají jednomu malicherné, druhému ne. P íklad: Kritizovaný zastupitel p estane 
st žovatele zdravit, nebo má v kompetenci schválení žádosti, i pronájmu a neschválí. Zam stnanec 
m sta m že d sledkem p ijít o mimo ádné odm ny, možností je mnoho.  
 
Rozložení hlas  v ZMM dává malé možnosti prosadit naše návrhy. Neznám obsah koali ní 
smlouvy, p esto jsme byla sv dkem, kdy koali ní zastupitel nem l shodný názor se starostou, ale 
hlasoval pro jeho návrh.  
 
Od 1.1.2010 platí vyhláška 3/2009 o stanovení koeficientu pro výpo et dan  z nemovitosti 
schválená ZMM. Da ový rozdíl za rok 2009 a 2010 si každý ob an m že porovnat u své 
nemovitosti.  Poplatek za svoz odpad  byl díky tomuto nár stu p íjmu z p íslušné vyhlášky . 
3/2010 vyjmut.  

Typ nemovitosti / da  v K  2009 2010
Byt 57 m 2 101 404 
D m 647 m2 251 894 
 

Rušením poplatk  a navýšením koef. obce eší stále vyšší dluhy ob an  za odpad. Téma otev ela 
naše kolegyn  RNDr. Ptá ková. Tuto informaci se však lidé již nedozví a vše je p ipisováno, jako 
zásluhy uvoln ným zastupitel m. 

Respektuji Váš názor, ale ada dotaz  a témat ob an  se eší opakovan  a publikování na webu, 
nebo ve Zpravodaji, ušet í as i starostovi. Lidé volí asto možnost si informace vyhledat, poté psát 
dopis a jako poslední variantu ú ad navštívit. 
 
Pokud bych byla p esv d ena, že všechny kroky související se správou m sta, jsou v zájmu ob an , 
nebyla bych v zastupitelstvu. Ob an asi nevstoupí do politiky, pokud ho aktuální stav nedonutí - dle 
slov Platóna: „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopn jší z vás, to je trestem za neochotu 
podílet se na politice.“ 
 
Ráda Vás i pana Flekala uvítám na jednáních ZMM, vaše názory jist  diskuze obohatí.  
           
         Alexandra Konvalinková 
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Podporujeme návrh společnosti Grido, architektura a design, 

s.r.o. (2. místo v architektonické soutěži).

zdroj: vernisáž architektonické soutěže
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Víceúčelová sportovní hala Modřice - další kontroverzní stavba 

na obzoru?

V pondělí 26. října 2015 od 18 hod proběhlo na radnici mimořádné zasedání zastupi-
telstva k výsledkům architektonické soutěže na víceúčelovou sportovní halu Modři-
ce. Současně byla zahájena v prostorách radnice výstava všech soutěžních návrhů, 
která potrvá do 26. listopadu 2015. Přijďte se na ni podívat!

Požadavek vedení radnice na toto zasedání zastupitelstva byl jasný - posvětit závěry 
hodnotící komise, která stanovila pořadí tří nejlépe hodnocených návrhů. Kdo oče-
kával jejich podrobnou prezentaci, byl zklamán. Jejich prezentace byla nelogicky 
naplánována až na 19 hod - po jejich odsouhlasení ZMM. Proti tomu se vzbouřila část 
opozičních zastupitelů, kteří odmítli hlasovat o něčem, s čímž nebyli seznámeni. Po 
živé diskuzi bylo nakonec jednání ZMM přerušeno a pokračovalo až po plánované 
prezentaci. Po prezentaci tří nejlépe hodnocených návrhů ZMM pokračovalo. Na-
konec byl návrh koalice schválen jejich osmi členy + panem Kratochvílem z ČSSD.

Architektonická soutěž na víceúčelovou sportovní halu probíhala pod hlavičkou Čes-
ké komory architektů, která na svých webových stránkách www.cka.cz, zveřejnila 
Protokol o průběhu soutěže a náhledy oceněných návrhů. Zde se na straně 19. Pro-
tokolu můžete dočíst, že se znovu hlasovalo o již odsouhlaseném pořadí návrhů tak, 
až nakonec zvítězil návrh, který prosazoval starosta města. A co na to "nezávislá" od-
borná část poroty? Od našeho zástupce víme, že prohlásila, že nepůjde proti vedení 
radnice. Proč asi? Že by proto, že jim platí 900,- Kč/hod?

Sylva Bernátová

Poznámka: Text byl upraven pro potřeby Zpravodaje, aby nepřekročil požadovaný 
rozsah stanovený pro jednoho zastupitele. Původní neupravený text najdete na www.
osmodrice.cz.

Měl jsem to štěstí (?), že jsem byl jedním z členů hodnotící komise architektonické 
soutěže. Komise měla 7 členů - z nich byli 4 architekti jmenovaní radou města (tak-
zvaní nezávislí) a starosta, místostarostka a já, který jsem se dobrovolně do komise 
přihlásil (takzvaní závislí). I když jsem vázán mlčenlivostí, velká část informací o 
jednání komise je veřejná, takže mohu s nimi s klidným svědomím seznámit čtenáře. 

Na začátku Rada města (!) stanovila požadavky, které by stavba měla splňovat. Do-
poručila např. zachovat stávající budovu Sokola, kde je nyní restaurace a parkování 
řešit zejména podél cesty směrem k fotbalovému hřišti kolem zahrádek. Už k tomuto 

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Pořadí návrhů není závazné. Vítězný návrh nemusí být realizován. Další jednání

o podobě haly budou pokračovat. I Váš názor je pro nás důležitý.

Vaši zastupitelé za hnutí ANO 2011 (Mikuš, Skalník, Konvalinková), Nezávislí (Procházka, Bernátová)

a KSČM (Tomandl)
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zadání jsem měl výhrady. Jako člen kontrolního výboru jsem měl totiž možnost pro-
lézt budovu Sokola od sklepa až po střechu. Je to dost zchátralá budova, která nemá 
fakticky žádnou historickou hodnotu, její rekonstrukce bude nákladná a nikdy z ní 
nebude moderní nová budova. Doporučení pro soutěžící zachovat budovu bylo tak 
silné, že pouze jeden návrh z celkových 32 si "dovolil" navrhnout tuto budovu zbou-
rat a postavit kompletně celou novou halu.

Pokud jde o parkování aut, prosazoval jsem dnes již běžné podzemní garáže. Ulice 
Benešova je nyní již tak plná, že další místa pro parkování jsou prakticky vyloučena. 
Jsou možná pouze na úkor zeleně. Díky převýšení terénu ulice Benešova a parčíku 
vedle školy o cca 1,6 m se nabízelo za poměrně rozumných fi nančních podmínek 
vybudovat na části pozemku podzemní garáže, které by pokryly běžné potřeby pro-
vozu. Starostův argument byl, že na mistrovství ČR nohejbalu parkovalo pouze 7 aut, 
takže budování garáží je zbytečné. Na můj dotaz, zda si myslí, že stejná situace bude i 
za 20 let, odpověděl, že jeho favorit soutěže (který samozřejmě vyhrál) navrhuje více 
než 70 parkovacích míst místo zeleně, což je dostatečný počet. Pro informaci - jeden 
z návrhů soutěže obsahoval 28 parkovacích míst v podzemní garáži a nijak se cenově 
nevymykal od těch ostatních.

I když v průběhu hodnocení členové poroty vyjadřovali svobodně svoje názory, 
které rozhodně nebyly jednotné, ve fi nálním hlasování se překvapivě všichni kro-
mě mne postavili za starostův názor a vybrali návrh, který třikrát "kopíruje budovu 
restaurace Sokolovny". Chápu, že představa o kráse je dosti subjektivní, ale nevím, 
zda stávající "hospoda" je tak úžasná, že si ji ještě třikrát vizuálně zkopírujeme pro no-
vou sportovní halu. Názor ať si udělá každý z občanů sám. Já osobně jsem zklamán 
a rozčarován a ke kontroverzním stavbám jako jsou most přes železnici (rozhodně 
žádná krása) a pasivní bytový dům pro seniory (pro změnu sice pěkný, zde zase ale 
pokulhává funkčnost) přibude další stavba víceúčelové sportovní haly. Možná bude 
plnit svoji funkci, ale rozhodně neposune naši obec k modernímu městu, bohužel.

Libor Procházka

Libor ProcházkaSylva Bernátová

Zprávy z radnice Informace pro občany

Neformální komentář k vítěznému návrhu na Výstavbu víceúče-

lové haly Modřice:

Dobrý den,

na výzvu a žádost několika přítomných zastupitelů si dovolujeme vyjádřit náš nefor-

mální komentář k postupu poroty a k vítěznému návrhu na Výstavbu víceúčelové 

haly Modřice. 

Navzdory naší pozici autora návrhu, který skončil jako druhý v pořadí, jsme se po-

kusili zformulovat náš názor co nejvíce objektivně a na základě našich zkušeností 

získaných z projektování a realizace několika sportovních zařízení – sportovních hal 

a tělocvičen základních škol v ČR.

Zadáním bylo navrhnout Víceúčelovou sportovní halu - přímo citujeme ze Zadáva-

cích podmínek: 

•„Hala bude tvořit páteř pro pořádaní většiny sportovních a kulturních akcí ve měs-

tě a také jako záloha  pro akce pořádané venku v případě špatného počasí. Proto 

musí refl ektovat jednak na variabilitu využití, ale i možnost změny hlediště, pódia, 

osvětlení, nášlapného povrchu apod.“ 

•„Spojujícím prvkem těchto projektů je vytvořit zázemí pro širokou veřejnost, niko-

liv pro úzce specializovanou skupinu lidí.“ 

•„Víceúčelová sportovní hala by měla do budoucnosti sloužit jako komunitní cent-

rum města.“ 

•„Stavba má rovněž reprezentovat město jako moudrého a otevřeného hospodáře. 

Objekt musí být hospodárný, uměřený a účelný  a zároveň by měl být nositelem du-

cha sebevědomého a kultivovaného občana moderní/ současné společnosti.“

•„Ekonomická kritéria. Vyhlašovatel očekává, že se investiční náklady předložených 

návrhů budou blížit částce 60mil Kč bez DPH.“

•„Vyhlašovatel očekává, že návrhy budou umožňovat rozumnou míru budoucích 

provozních nákladů, tedy logické a efektivní provozní uspořádání, přiměřené nákla-

dy na spotřebu energií i na úklid a údržbu navrženého objektu.“

Ofi ciální Odpovědi na dotazy k architektonické soutěži – 2.kolo (opět citujeme) 

6. Dotaz: Do jaké míry je možné překročit územní limity (prostor výstavby) na jižní 

1Informace pro občanyi
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straně řešeného území? V první kole byl striktně uložen limit (hranice pro novou 

výstavbu) na západní straně a jižní strana byla tolerovaná volněji.

Odpověď: Jižním směrem není možné překročit územní limity, které byly defi novány 

již v 1.kole.

Naše závěry vyplývající ze zadání:

1. Zadavatel chce a potřebuje Víceúčelovou halu s komunitním programem – budo-

vu, která dokáže fl exibilně reagovat nejenom na to, co  v Modřících v současnosti 

není a tedy chybí, ale zejména bude vytvářet podmínky pro nové příležitosti, tzn. 

chce halu s vizí.

2. Zadavatel se chce profi lovat jako moudrý hospodář, jehož přáním je provozovat 

praktickou halu s minimálními náklady na údržbu, halu, která nebude drahá a je-

jíž stavební náklady se budou blížit 60 mil Kč – zdali je tato částka alespoň přibliž-

ně adekvátní mělo být prověřeno před zadáním soutěže a výsledkem odborné 

činnosti poroty při  přípravě podkladů soutěže.

3. Zadavatel chce moderní současnou budovu 

Výstavba sportovní haly je pro město Modřice významnou investicí a proto je třeba 

k realizaci tohoto projektu přistupovat s patřičnou zodpovědností, opatrností a před-

vídavostí. Takový přístup podpoří úspěšnost celé akce a zamezí zbytečně vynalože-

ným nákladům.  Proto doporučujeme v dalším řízení prověřit i odborné zkušenosti 

architektů a jejich schopnost dovést zakázku do realizace bez významnějších změn 

konceptu i zadání tak, aby odpovídala současným i budoucím potřebám města jeho 

občanů. 

Náš architektonický ateliér je schopen nabídnout investorovi při podpisu smlouvy o 

dílo na projektové práce garanci výše stavebních nákladů celé investiční akce.

S přátelským pozdravem 
Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski

Grido, architektura a design, s.r.o. 

Vlkova 17, 130 00  Praha 3 – Žižkov

www.grido.cz

Jak vítězný návrh splňuje zadání a podmínky soutěže? 
Postřehy architektů z Grido, architektura a design, s.r.o.  (1. část) :

•Vítězný návrh překračuje limity řešeného území na jižní straně navzdory explicitně 
vyjádřené podmínce poroty po 1.kolo.

•Vítězný návrh má  tři „specializované“ tělocvičny na nohejbal. A co ostatní sporty? 
Bude možné provozovat i jiné sporty v této víceúčelové hale alespoň na nižší 
sportovní úrovní?

•Autoři návrhu na straně jedné sice bezbariérově spojili halu se školou podzemními 
rampami, ale na straně druhé bude nutné ve školní budově vybudovat podzemní 
schodiště, protože škola nemá suterén. Tímto řešením je také znemožněn přístup 
ke školnímu odpadovému hospodářství a k bytu na přízemí, který je v současné 
době přístupný ze dvora. Napojení školy přímo na suterén je v přímém rozporu 
se zadáním, které předepisovalo samostatného provozovatele haly. Dá se očeká-
vat, že ten bude spíše vyžadovat přístup všech návštěvníku kvůli kontrole skrz 
jeden vstup. 

•Umístění oken v hale je  pro sportovní zařízení nevhodné. To, co je ideální např. 
pro galerii, není praktické pro sportovní halu.  Vyřešit to lze, ale opět za cenu 
vyšších stavebních nákladů a provozních problémů. Dle názoru odborníků a pro-
vozovatelů sportovních zařízení - okna a přímé osvětlení ve sportovní hale ne-
jsou žádoucí. Pokud se přes tento převládající názor investor pro okna nakonec 
rozhodne, například z důvodu výuky školního tělocviku, bude nutné postupovat 
odborně s využitím světlotechnických posudků. Zejména okna na západní straně 
haly, tedy ve směru provozování nohejbalu na vrcholové úrovni, jsou nešťast-
ně umístěna. Jedni hráči by byli trvale v nevýhodě. Po zahájení provozu budou 
okna pravděpodobně zakryta a pochopitelně chráněna z vnitřku kvůli míčům, 
které létají proti nim. Tento problém nevyřeší ani zastínění. Navrhovaná okna 
ve stropě – světlíky - také nejsou ve shodě s požadavky na ekonomický provoz 
haly. Opět se bude nabízet řešení zakrytím, ale tak je nebude možné obsluhovat 
vzduchotechnikou, takže nasycená vodní pára od sportovců bude kondenzovat a 
kapat dolů na podlahu. Zastáváme názor, že tento nefunkční světlík bude zároveň 
nejdražší částí fasády. Dalším řešení by mohlo být zdvojení světlíku a vytvořit 
druhé tzv. difúzní patro jak je možné vidět právě v galeriích. Pouze difuzí světla 
je možné zabezpečit řádnou viditelnost na kurtu. Bohužel, bude nutno vynaložit 
vyšší stavební náklady. Jakékoliv okno bez stínění totiž dělá za denního osvětlení 
pohyb na hřišti dezorientující. To je asi možné připustit u výuky tělocviku ne 
však u vrcholového sportu.

Ing. arch. Juraj Kováč

Grido, architektura a design, s.r.o. 

Vlkova 17, 130 00  Praha 3 – Žižkov

www.grido.cz
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Modřické mosty otevřeny v novém

Od pondělí 2. listopadu se Vám, obyvatelům Modřic, zásadně uleví. Společnost Skan-
ska zrekonstruovala a znovu zprůjezdnila komunikaci č. II/152. Opravy silnice v dél-
ce 3,2 km, jejíž součástí byly dvě mimoúrovňové křižovatky a pět mostů a souběžně 
také oprava mostu přes řeku Svratku na komunikaci III/15279, si vyžádaly uzavírky, 
které Vám dočasně zkomplikovaly dopravu. Dokončující práce budou od teď probí-
hat už za provozu pod jednotlivými mosty.

Stavební společnost se musela vypořádat jak s pevně stanoveným termínem, tak 
novými okolnostmi, které byly zjištěny až po zahájení prací, což mělo za následek 
navýšení stavebních prací. Jen na mostě přes R52 bylo nutné zbourat celé opěry, 
založit nové piloty, změnit sanace vnitřních podpěr, zpevnit krajní nosníky a změnit 
odvodnění mostu. U dalších mostů šlo o zásadní stavební zásahy do jejich konstruk-
ce v podobného měřítku. 

„ Vzhledem k nečekaným skutečnostem bylo nutné provést práce nad plán. Naši 
zaměstnanci se snažili, aby dopad stavby na obyvatele byl co nejmenší a aby práce 
byly provedeny v co nejkratším možném termínu. Což si myslím, že se nám povedlo. 
Děkujeme všem občanům za trpělivost a věřím, že nová komunikace přispěje k lepší-
mu a bezpečnějšímu provozu“, říká Petr Maurer, ředitel závodu Morava.

Rekonstruovaná silnice II/152 je velmi důležitou propojovací komunikací v jižním 
sektoru města Brna. Propojuje rychlostní komunikaci R52 a dálnici D2 a přivádí osob-
ní i nákladní dopravu do logistických, průmyslových a obchodních areálů v oblasti 
Modřic.  Silnice příležitostně slouží jako důležitá a mnohdy nenahraditelná kapacitní 
objízdná komunikace při nutných uzavírkách D1, D2 a R52. V době, kdy společnost 
Skanska začala pracovat na silnici II/152, počaly taktéž opravy na D2 a R52, a tím 
pádem docházelo k dopravnímu kolapsu. 

Společnost Skanska Vám vychází vstříc, a tak se zbývající práce bude snažit maxi-
málně urychlit a bude je provádět již za provozu.  Konec prací je naplánován na 15. 
prosince 2015.

Ing. Antonín Ošťádal
Projektový specialista / Project Engineer 
Skanska a.s.
divize Silniční stavitelství
Závod Morava

Postřehy architektů z Grido, architektura a design, s.r.o. (2. část)

•Autoři vítězného návrhu navrhli tři malé tělocvičny, které je možné spojit do jedné 
velké - na místo jedné velké sportovní haly, kterou je možné rozdělit na tři malé. 
V tom vidíme z provozního a zejména z užitného hlediska zásadní rozdíl. Klient se 
uzavírá různým možnostem využití haly z důvodu její omezené fl exibility.  

•Podzemní patro vítězného návrhu není totožné s horním – z hlediska zakládání a 
řešení detailů bude více problematické a řešitelné za podmínek zvýšených sta-
vebních nákladů.

•Techniku navrženého objektu, která byla obětována hmotové koncepci, vidíme 
jako největší problém vítězného návrhu. Technická infrastruktura bude muset 
být na úkor zvýšených stavebních nákladů dodatečně vpasována do konceptu. 

•Umělé osvětlení je nutné, neboť zajišťuje rovnoměrný rozptyl světla na ploše o 
relativně stejné intenzitě – v případě, že se nad hrací plochou nachází kopule se 
světlíkem, bude pravděpodobně nutno – proti smyslu světlíku - rozmístit svítidla 
pod světlíkem.

•Vzduchotechnika bude samozřejmě nutností, bez ní se budou světlíky rosit. Otáz-
kou zůstává, jakým způsobem bude možné rozvody o průměru 1 metr provléct 
pod nosníkovými prahy jednotlivých tělocvičen. Pravděpodobně na úkor poža-
dované světlé výšky. 

•Akustika – není ideální
•Střecha – plocha střechy je dvojnásobná než by být musela. Navzdory mýtu o pro-

blematických „plochých“ střechách si myslíme, že největším nepřítelem kvalit-
ních střech jsou právě takto navržená úžlabí, která se jeví jako zbytečně drahé 
řešení.

•Hmotové řešení, jehož fi lozofi í je zmírnit dopad velikosti budovy na okolí paradox-
ně vytváří objekt objemově větší a robustnější než jednoduchá hala s plochou 
střechou. Na jedné straně potvrzuje zachování restaurace a její  důležitost pro pa-
měť místa na straně druhé - tuto skutečnost neguje zkopírováním objemu objektu 
restaurace do dalších čtyř opakujících se objemů nakupených vedle ní. Dle naše-
ho vnímání toto řešení naopak potlačuje důležité postavení sokolské restaurace 
na rohu řešeného území.  

Dle našeho názoru by stavba takového rozsahu měla mít pro město i další přidanou 
hodnotu. Ve vítězném návrhu nevidíme prostor pro přirozenou interakci návštěvní-
ků a chybí v něm možnost vytvoření zdravého komunitního centra, jakým by takové 
místo mělo být, zejména v době, kdy lidé stále více žijí v izolované společnosti. 

Ing. Eva Havelková

Grido, architektura a design, s.r.o. 

Vlkova 17, 130 00  Praha 3 – Žižkov

www.grido.cz
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1. 12. 2015 od 17 hodin na nám. Svobody. 
      

Zazpívají vám žáci
Mate ské a Základní

školy Mod ice,
Základní um lecké

školy
a Smíšený p vecký
sbor m sta Mod ice.

P ij te si mezi nás
také zazpívat a
vychutnat si
p edváno ní
atmosféru.

M sto Mod ice

              Koš  
 martinských vín 
Dne 28. 11. 2015
od 16 do 19 hodin
ve dvo e radnice.

 prezentace moravských vina
 ochutnávka vzork svatomartinských vín
 hasi ská domácí zabija ka
 reprodukovaná tematická hudba

Vstupné: zdarma
Skleni ka: 45, K
Kupóny na víno: 7, K

K p íjemnému posezení, ochutnávce vín a na zabija kové pochoutky
Vás srde n zve KŠK m sta Mod ice a SDH Mod ice.
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Děláme, co nás baví

A přišel podzim. Chladná mokrá rána nás defi nitivně usadila do lavic a naše hlavy 
se místo do oblaků  poslušně ponořily do učebnic.  A protože jsme se učili opravdu 
pilně a poctivě, rozhodli jsme se dopřát si ještě před podzimními prázdninami malý 
oddechový čas v podobě dvou tzv. zájmových dnů.  Jedenáct pedagogů (včetně 
dvou asistentů a pana školníka) učinilo dětem jedenáct lákavých nabídek, jedenáct 
netradičních zájmových aktivit.  Každý z žáků si pak zvolil pro sebe tu nejzajímavější.

Velkou pozornost vzbudil např. radiový orientační běh, který závodně provozuje 
paní učitelka Látalová. V areálu školy nejprve žáci absolvovali tréninkové aktivity 
zaměřené na nácvik práce s přijímačem a poté si sami si vyzkoušeli najít vysílač i se 
zavázanýma očima. Druhý den byl věnován studiu speciálních map pro orientační 
běh a jeden takový malý okruh si zkusili žáci zaběhnout i přímo v Modřicích.

Nadšení byli i sportovci. Pan asistent Adamec pro ně připravil soutěže v různých 
netradičních disciplínách, konečně něco pro „pořádné chlapy.“ Postupně si vyzkou-
šeli sumo zápasy, soutěž v silové zdatnosti, bowling, fotbalový bowling, biathlon na 
suchu, ringo a fl orbal. Kluci skončili unavení, ale šťastní, moc si to užili. Dařilo se i 
děvčatům, které se pod vedením paní asistentky Matochové věnovaly gymnastice a 
tanci.

Technicky zdatní jedinci zamířili s paní učitelkou Žákovou jak jinak než do Technic-
kého muzea Brno. Tam je stále na co se dívat.  Navíc této návštěvě předcházel jeden 
aktuální výzkum. Nejednalo se o statistiku nejdéle uzavřených silnic, ale o věc taktéž 
velmi znepokojující, a to dodržování povolené rychlosti. Na třech modřických komu-
nikacích měřili žáci vozidlům dráhu a čas. Na základě těchto údajů pak vypočítali 
rychlost projíždějících aut. Výsledky jsou alarmující! Ze 150 zkontrolovaných aut 31 
řidičů překročilo povolenou rychlost.

Další žáci si vybírali z nabídky humanitních disciplín. Paní učitelka Hronová a panem 
učitelem Koubkem využili tuto příležitost k dalšímu setkání s rodilým mluvčím, s 
Irem Owenem Wardem. Tématem byl blížící se Halloween. Děti měly o konverzaci v 
angličtině velký zájem, někteří si pořídili i slušivý čarodějnický kostým.

A jelo se dál, tentokrát do historie. Nejednalo se o žádné výlety Matěje Broučka, i 
když malá expedice do 17. a 18. století to tedy byla. Ale expedice vskutku historic-
ká, navíc s panem učitelem Jírů. Zkoumaly se prastaré mapy, získávaly se cenné 
informace např. o Joštu Lucemburském, z vybledlých rukopisů se pořizovaly zdařilé 
kopie. A pěkně postaru, třebaže se ptačí brko raději nahradilo redisperem. Se svou 
badatelskou prací se šly děti pochlubit do muzea za panem Fialou. Ten jim na oplát-
ku vyložil, jak se připravují výstavy a co znamená být muzejníkem. Druhý den děti 
završily své  historické putování návštěvou Moravského zemského muzea, dále ob-
hlídkou méně známých brněnských pamětihodností a zjištěním, jak vlastně pracuje 
historik.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Po stopách historických osobností pátrala i další skupina s panem učitelem Žákem. 
Ti zabrousili do hudební oblasti a připomněli si významného brněnského skladatele 
Leoše Janáčka. Odkazy na jeho jméno nebo činnost jsou v Brně na každém kroku, 
takže si děti daly obchůzku městem s cílem najít vše Janáčkovo či alespoň trochu 
janáčkovské.

U kultury ještě chvíli zůstaneme, teoreticky i prakticky. Teoreticky návštěvou diva-
dla, prakticky jeho hraním. Poštěstilo se nám tzv. nahlédnout za oponu, zcela nečeka-
ně jsme totiž strávili pondělní ráno v neobvyklém prostředí zákulisí Divadla Husa na 
provázku.  Členové souboru nás ochotně provedli nádhernou historickou budovou 
tak hrdě vévodící Zelnénu trhu. Dům jsme prolezli skrz naskrz, nahlédli na úžasné 
Alžbětinské nádvoří, do zkušeben a sálů, včetně toho sklepního. Doslova jsme nasáli 
tuto divadelní atmosféru a snad i trochu pochopili základní fi lozofi i tohoto divadla, že 
kdo chce hrát divadlo, může to dělat kdekoli.  Tady k tomu mají příležitost opravdu 
všude.  Po příjezdu do školy jsme se stejně jako profesionálové i my pustili do zkou-
šení našeho malého divadelního kousku.  Bude to taškařice s tanci a zpěvy, přijďte 
27.11.2015 na premiéru! 

Výtvarně nadaná mládež s paní učitelkou Jeníčkovou vytvářela pak našemu diva-
delnímu ansámblu pro tuto příležitost zbrusu nové kulisy. Jsou přímo andělské. 
Kombinovaly se techniky, děti se učily šepsovat, tedy nanášet šeps v rovnoměrných 
vrstvách na karton. A teprve na takto připraveném podkladu vznikaly úžasné deko-
rativní kresby.

Dá se říct, že nabídka našich projektíků byla opravdu pestrá, že si každý našel to své. 
A když to nebyla kultura, ani sport, pak tu bylo třeba pracovní vyučování v terénu. 
Pan školník Mandelík se svou partou pomocníků  vykonali mnoho užitečné práce, 
prokázali nejen praktickou zručnost, ale mnoho nového se i naučili. A o to vlastně šlo 
ve všech našich aktivitách, chtěli jsme objevovat, zkoumat, poznávat. Není to krásné?

Mgr. J. Havlíčková, ZŘŠ
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Vážení a milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží vánoční čas a s ním

přichází malá společenská setkávání.

Jedním z nich je

Vánoční
jarmark

Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy

který se uskuteční v pátek

27. 11. 2015
od 15.00 do 19.00 h v areálu ZŠ na Benešově ulici. 

Předvánoční náladu jistě zpříjemní nejen prodejní 
stánky s vánoční tématikou, ale i vystoupení žáků 

ZŠ, MŠ, ZUŠ a folklorního kroužku.

Těšíme se na Vás

Foto: učitelé ZŠ
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Podzimní sběr starého papíru

První polovina října byla pro mnoho modřických domácností ve znamení vyklízení 
starého papíru. Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Modřice tradičně pořádalo podzimní 
soutěž ve sběru této recyklovatelné komodity. Děti, rodiče, ale i ostatní občané přiná-
šeli do kontejnerů umístěných před školou všechen přebytečný papír a odnášeli si 
nejen náš dík, ale i pěkný pocit, že pomohli přírodě a zároveň tak přispěli do společ-
ného fondu pro naši omladinu. Peníze, utržené za odevzdaný sběr, budou totiž pou-
žity na nákup nejrůznějších sportovních potřeb, her či kreativních pomůcek, které 
dětem ve škole a v družině zpříjemňují pobyt. Je chvályhodné, že tolik rodin učí své 
děti zodpovědnému chování k životnímu prostředí, že papír třídí a ve spolupráci s 
námi mládeži dokazují, že to má smysl. Tento hlavní důvod v podstatě zastiňuje ved-
lejší „produkt“ celé akce – soutěž. Přesto je nutné informovat i o ní.

Tabulka výsledků ukazuje, jak si děti stály jednotlivě a kolik stromů zachránily. Dnes 
se už všichni vítězové těší ze svých trofejí a ti ostatní, kteří přispěli svou troškou k 
dobré věci, zavzpomínali na společné sbírání při mlsání lízátek. Všem vítězům gratu-
lujeme, ostatním sběračům děkujeme za píli a odhodlání zachránit alespoň kousek 
stromu. 

Kromě soutěže jednotlivců žáci tentokrát soutěžili i jako třídní kolektivy, podle pře-
dem stanovených pravidel. Vyhrála třída, ve které žáci zabojovali nejlépe jako tým 
– tedy procentuálně se zapojilo nejvíce dětí a zároveň i jejich celkový hmotnostní pří-
spěvek do soutěže byl úctyhodný. Tak je totiž zajištěno, že nevyhraje třída s jedním 
nebo více rekordmanem, přestože ostatní děti se vůbec nezapojí. Letošní soutěž mezi 
třídami vyhrála zcela po právu 1.B, kde se vzorně zapojilo 76% žáků a jejich celkový 
hmotnostní příspěvek byl 1.241 kg. Děcka moc vám gratulujeme a s radostí předává-
me poukaz na 1.000,- Kč na cokoliv, pro co se rozhodnete.

Děkujeme rodičům a všem, kteří dětem ve sběru pomáhali, protože společně se nám 
podařilo shromáždit přes deset tun starého papíru a zachránit 172 stromů. Skvělá prá-
ce! Když sečteme všechny stromy, které jsme už společně zachránili před pokácením 
od roku 2012, bude jich 1.104.  A to určitě stojí za pochvalu a hezký pocit, že jste se 
účastnili něčeho prospěšného a důležitého.

Díky všem zúčastněným a těšíme se na příští, tentokrát jarní sběr.
Mámy a tátové ze SRPŠ při ZŠ Modřice

SRPŠ

Foto: archiv SPRŠ Modřice



Soutěž sbírej starý papír - zachraň strom a pomoz přírodě
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Večer rozsvícených lampiček 29. 10. 2015 ve fotografi ích

Miroslava Hájka
ZUŠ
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BRABROUCI X-TRIM

Říjen oddílu Brabrouci 

Modřice

Začátkem října jsme se zúčastnili 
prvního letošního závodu Zelené 
ligy – Orientačního závodu, kte-
rý se konal v lese kolem Ochozu 
u Brna. Mladší děti chodily po 
fáborkách, starší se orientovali 
podle mapy. Po doběhnutí se děti 
vyřádily na krásném hřišti místní 
školy. Ve vyhlášení výsledků bylo 
největším úspěchem našeho oddí-
lu první místo.

Další akcí byly Podzimky na pře-
lomu října a listopadu, které se 

konaly v Rájci-Jestřebí. Ubytováni jsme byli na místním gymnáziu, které poskytlo 
pohodlné zázemí všem čtyřiceti účastníkům. Po dobu Podzimek jsme žili ve Šmoulí 
vesnici, kde jsme pod vedením Taťky Šmouly a Šmoulinky sbírali šmorůvky. Součástí 
programu byla také návštěva zámku, vyrábění a pouštění draků, spousta her a sou-
těží a v neposlední řadě nácvik na další závod Zelené ligy – Dračí smyčku. A protože 
nám přálo i podzimní počasí, všichni jsme se vraceli spokojení.

Koník

foto: Zuzka

Úspěchy TS X-trim 2015

Letos je to 4,5 roku, od vzniku TS X-trim a zároveň se letošní rok stal nejúspěšnějším.  

V kategorii MINI (5-8 let) získaly děti s choreografi í BIKERS 2krát titul mistři ČR a s 
formací ve stylu street dance se staly vicemistry ČR. Úspěchy zaznamenala i katego-
rie DĚTI (8-11 let), která stejně jako loni získala s velkou formací (7-24 tanečníků) titul 
vicemistři ČR a junioři skončili na MČR na krásném 5. místě.

Díky úspěchům na MČR jsme postoupili i na mezinárodní soutěže, a to na IDO HIP 
HOP EUROPEN CHAMPIONSHIP, které se konalo v Polsku, ve městě Kielce.  A IDO 
HIP HOP WORLD CHAMPIONSHIP, které se konalo v Itálii, Rimini. 

Na mistrovsví Evropy jsme sice nezískali žádné medaile, ale ve většině kategorií jsme 
se umístili nejlépe z výpravy ČR.  V kategorii dua se například Anna Dvořáková a 
Kateřina Štolfová umístily na 24. místě, a to z 89 soutěžících z celé Evropy. Nasbírali 
jsme obrovské zkušenosti, zjistili jsme, že v ČR se tancuje odlišný styl HIP HOP, než 
u nás. 

Na mistrovství světa do Rimini jsme se už lépe připravili na základě nasbíraných zku-
šeností a z mistrovství Evropy jsme proměnili sen v medaile. Děti s malou skupinou 
se probojovaly až do fi nále (Anna Dvořáková, Kateřina Štolfová, Julie Čechová, Žane-
ta Šulová, Vivien Skřipská, Lucie Kopecká, Markéta Homolková). Nutno podotknout, 
že děti spaly v autobuse a jely z ČR rovnou na soutěž do haly v Itálii. Fantasticky 
odtancovaly 4 kola, a umístily se na úžasném 5. místě. 

Poprvé vyjeli na mezinárodní soutěž i RAP (rodiče a přátelé X-trimu), a to rovnou 
na mistrovství světa do Rimini. Konkurence byla obrovská, celkem 16 týmů z celého 
světa. RAP se nezalekli konkurence, odjeli 3 kola v totálním nasazení a získali na IDO 
HIP HOP WORLD CHAMPIONSHIP 3. místo.

Tímto bychom chtěli za celou taneční skupinu X-trim poděkovat hlavně městu Mod-
řice za obrovskou fi nanční podporu. Díky tomu jsme měli možnost vycestovat na 
naši první mezinárodní soutěž na mistrovství Evropy do Polska, nasbírat spoustu 
zkušeností a proměnit je ve vytoužené medaile.

Bc. Lucie Švancarová, vedoucí a trenér TS X-trim
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VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích

Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

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

Půjčovní doba:

KNIHOVNA

PRO DĚTI

Brezina: Modrá krev, Panter ve straši-

delném lese

Eislerová: Biblické příběhy. Starý 

zákon

Eislerová: Dějiny českých zemí pro 

děti, Jak souhvězdí dostala svá 

jména

Goldfl ám: Pohádky

Krátký: Bubáci aneb Malý přírodopis 

duchů, přízraků a strašidel

Krisp: Poděska Ivy

Miler: Krtek na návštěvě

Sekora: Ani Muk v Africe – komiks

Webb: Emily Pírková a začarované 

dveře

PRO ŽENY

Cartland: Král bez srdce

Caspari: Argentinská sága- V zemi ko-

rálového stromu, Laguna plameňáků, 

Píseň vodopádu

Diamond: Já a pan Jones

Doughty: Ulička Apple Tree Yard

Francková: Linda

Hanibal: Vášně a boje Polyxeny z 

Lobkovic

Legardier: Tentokrát to vyjde

Lorentz: Americká sága 1 - Zlatý břeh

Řeháčková: Sama proti času

Schmitt: Všechno, co potřebuješ ke 

štěstí

Slavická: Hagibor

Wallace: A co když je to ta pravá?

Zhřívalová: Šťastní a veselé

PRO SILNÉ NERVY

Börjlind: Černý úsvit

Cimický: Noční pacient

Dán: Rudý kapitán

Christie: Královský rubín

Jackson: Strach zemřít, Zrozena k 

smrti

Kovářová: Mrtvá z golfového hřiště

Patterson: Zpověď podezřelé

Sansom: Lamentace

Whitton: Čtvrtý jezdec Apokalypsy

VÝSTAVA
Přijďte se podívat do knihovny na prodejní výstavu ručně zdobeného dekorativního pečiva.

Zdobené perníčky lze vidět i zakoupit v půjčovní době knihovny od 16. 11. do 18. 12.

Půjčovní doba o vánočních prázdninách
Upozorňujeme naše uživatele, že knihovna bude ve dnech 23. prosince až 3. ledna uzavřena. 

První půjčovní den v r. 2016 bude pondělí 4. ledna.

KULTURA

77. komorní koncert na radnici - pěvecká sóla a dueta, 21. 10. 2015

Foto: M.Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

„Příroda je neúprosná a nezměnitelná.

Je jí jedno, zda jsou či nejsou srozumi-

telné 

člověku příčiny a úmysly jejího konání.“.

Galileo Galilei

Brzo ráno, ještě skoro za tmy (12. září) 

se na náměstí Svobody v Modřicích 

scházely osoby s baťůžky na zádech. 

Zahrádkáři se vydali na cestu do Stolo-

vých hor, které se nachází v polském 

národním parku a jehož součástí jsou 

tak zvané Bludné skály, nebo Bludné 

kameny. Ani jsme netušili, co nás čeká. 

Jednak se nám neobyčejně vydařilo po-

časí a až na jedno „potřebné“ zastavení 

jsme šťastně přejeli polské hranice a 

mohli jsme vyjet autobusem až na malé 

horní parkoviště kousek od Bludných 

kamenů.

Nejen, že po výstupu na skalní plošinu 

byl nádherný výhled na všechny strany, 

ale když jsme pak vstoupili na cestu 

vedoucí do Bludných skal, abychom si 

prošli a prohlédli turisticky zajímavou 

raritu Bludné kameny, nevěděli jme co 

nás čeká. Bludné kameny v západní 

části národního parku (horský hřbet 

Bludných skal), přetvořila eroze do 

fantasticky bizarních tvarů připomínají-

cí např. velblouda, slepičí nohu, hrocha, 

pokladnu, lidské bytosti a různé před-

měty. Jednotlivé útvary jsou odděleny 

labyrintem hlubokých a velmi úzkých 

roklí, tunelů a průchodů, kterými stěží 

prolézaly více bujné a kypré osoby. Sice 

všichni prošli – tuk se přece jen přizpů-

sobí. Horší to bylo s těmi svalnatými.

Potom jsme se trochu rozdělili; někteří 

zůstali poblíž autobusu a vyhlídky, 

někteří se vydali po modré a červené 

značce a jiní po zelené dolů. Musím 

vám říct, že ti, co se vydali dolů pěš-

ky krásnou přírodou mezi kameny a 

kamínky byli velmi stateční, neboť netu-

šili, jaký sešup je čeká. Ale většinou ne-

jsme žádné „třasořitky“ a tak všichni tu 

turistickou dvouhodinovou cestu zdolali 

bez úhony, abychom se i s ostatními a 

autobusem setkali dole a odjeli do lázní 

pod horami - Kudowa Zdrój. 

Prošli jsme si lázeňský park s krásnou 

výzdobou a vyslechli část koncertu 

zpívajícího mladého kněze s překrásně 

zabarveným hlasovým fondem. Také 

jsme něco ochutnali v lázeňských ka-

várničkách a cukrárnách. Vždyť to svou 

vůní lákalo - nešlo odolat. 

Naplněni dojmy na „hororové“ zážitky 

Bludných kamenů i přívětivou atmo-

sféru lázní jsme spokojeně odjeli zpět 

do Čech, abychom se zastavili ještě v 

Hronově. 

Dřívější ves založil v druhé polovině 13. 

století pan Hron z Náchoda a od roku 

1840 se stalo městem.

V Hronově se narodil spisovatel Alois 

Jirásek (1851 - 1930) a jeho rodný dům 

z 18. století je památkou lidové architek-

tury a je v něm muzeum spisovatele. 

Město proslulo konáním a přehlídkou 

ochotnických divadel tzv. „Jiráskův 

Hronov“.  Alois Jirásek je pohřben na 

zdejším hřbitově. Z Hronova též pochází 

malíř a spisovatel Josef Čapek a též 

spisovatelka Helena Čapková. V parku, 

v blízkosti domu, stojí socha A. Jiráska 

od J. Malejovského.

V Jiráskových sadech vyvěrají dva mi-

nerální prameny - Hronovka a Regnerka. 

I ty jsme ochutnali. Park je velmi dobře 

udržovaný a je v něm umístěno zákou-

tí, které nám připadalo jako posilovna 

v přírodě. Vše jako v posilovně a na 

všech „strojích“ jsme si mohli zacvičit.

A víte, co jsme záviděli? Nejen v 

Hronově tohle sportovní zařízení, ale i 

to, že každá ves, vesnička, město nebo 

městečko mají krásnou květinovou 

výzdobu i podél chodníků vysázené 

květiny, keříky. Náměstí září květinami, 

kolem každé zvoničky a kapličky zeleň 

a květinové záhony.

U nás v Modřicích nejsou ani umělé 

květiny v kapličce na náměstí a spor-

tovní zařízení - kdo ví, jak dlouho by v 

Modřicích vydrželo, pokud by vůbec 

vzniklo. A že by jiný kraj - jiný mrav? 

Vždyť o Moravanech se říká, že jsme 

šikovní, že by nás Češi trumfl i?
TOJA

Motto:

„Kamkoli se vydáte,

jděte s celým srdcem“. 

Konfucius

Přes všechny obavy jak po letošním ne-

příznivém suchém a horkém létě dopad-

ne naše „hodová“ výstava ovoce, zele-

niny a jiných výtvorů, se nám podařilo 

to, v co jsme nedoufali. Výstava dopadla 

dobře. Ohlasy návštěvníků byly velmi 

kladné. Nutno také vyzvednout nejen 

výpěstky našich členů, ale i hodnotná 

výtvarná díla pí Nadi Bělíkové, Aleny 

Čechové i Ing. arch. Hany Hebnarové. 

Také výtvory z obou mateřských škol 

doplnily významně výstavu. Musím 

všem vyslovit dík a také nesmíme zapo-

menout na krásně vyzdobené celé ná-

dvoří, o které se postaralo Zahradnické 

centrum Brabec. Bez nich, cimbálovky 

a burčáku, by to nebylo ono. Také patří 

dík Modřickému pěveckému sboru za 

jejich vystoupení a hlavně „mužákům“, 

kteří nás všechny dojímali svým celood-

poledním dobrovolným vystoupením a 

doplňovali se s cimbálovou muzikou a 

její pěveckou hvězdou. Dík samozřejmě 

patří příteli Točevovi a jeho týmu za 

přípravu výstavy.

Za odměnu jsme si pak udělali v sobotu 

(10. října) pěkný výlet – opět s krásným 

počasím – na Vysočinu do Karlova. Kar-

lov je malá vesnička v CHKO Žďárské 

vrchy u Žďáru n. Sázavou, blízko rybní-

ka Velké Dářko. V ní se nachází sklárna 

AGS Svoboda. Vyrábí ručně tvarované 

hutnické sklo (vázy, mísy, svícny a jiné 

překrásné a zajímavé umělecké předmě-

ty). Prohlídka byla zajímavá a poučná.

Existence sklářských hutí na Vysočině 
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se připomíná již od 17. století. Na tradici 

Horáckého skla navázal v roce 1940 

Emanuel Beránek, který založil v rod-

ných Škrdlovicích sklářskou huť. Karlov 

byl její součástí. Ze vzájemné spoluprá-

ce sklářů s výtvarníky se zrodilo české 

moderní hutnické sklo, které se prosla-

vilo po celém světě. Vysočina patřila k 

našim hlavním sklářským oblastem. Jak 

šla léta, sklárny zažívaly svůj rozvoj – 

některé taky zanikly. Nejhorší situace 

byla na konci 19. století a velmi špatná 

je i nyní. Po „revoluci“ byl velmi ome-

zen vývoz a až poslední dobou se daří 

navazovat stará obchodní spojení (prý 

díky prezidentu Zemanovi) a i nové 

kontakty. Pan Jaroslav Svoboda strávil 

celý svůj profesní život jako sklář, a 

tak když nastala situace, že sklárna v 

Karlově byla k odepsání, koupil ji a 

zrenovoval. Navázal kontakty a vyrábí 

takové kousky, až se dech tají. Opět 

jsme se přesvědčili, že přísloví „zlaté 

české ručičky“ má své opodstatnění. 

Jen je škoda, že naše řemesla nemají 

pomalu následovníky. Na sklářské škole 

letos v prvním ročníku mají pouze dva 

uchazeče.

Po dobrém obědě a prohlídce Galerie v 

restauraci, která se nachází v Motorestu 

náležejícímu ke sklárně, jsme cestou 

do Žďáru zajeli si prohlédnout největší 

vodní plochu na Žďársku – Velké Dář-

ko (206ha). Velké Dářko bylo založeno 

v roce 1480 na rašeliništi v nadmořské 

výšce 616m. Zalesněné okolí a pláž s 

autokempem je ideální místo pro rekrea-

ci. Čistá voda – tentokrát jen kačenky a 

čírtky na hladině – nádherný pohled.

Ve Žďáře jsme pak navštívili vrcholné 

dílo Jana Blažeje Santiniho-Aichla, a 

to poutní kostel sv. Jana Nepomuc-

kého (1719 – 1722). Na Zelené hoře 

barokně gotickou stavbu nechal vysta-

vět žďárský opat – Václav Vejmluva. 

Symbolické, půdorysné řešení ve tvaru 

svatozáře, vzájemný průnik prosto-

rových tvarů, dynamičnost stavební 

hmoty podpírající veškerou tíži zdiva, 

vše svědčí o autorově mistrovství. Na 

Žďársku je více staveb Santiniho, např. 

v Bobrové, Zvoli, Obyčtově.  

Také jsme si prohlédli část prostor 

bývalého cisterciáckého kláštera ze 13. 

století. V době josefínských reforem 

klášter vyhořel a byl zrušen a z kláštera 

se stal zámek. Jeho posledními majiteli 

byl rod Kinských, kterým byl v restituci 

vrácen. Nyní ho opravili a udržují. 

Ústřední stavbou je kostel Nanebevzetí 

Panny Marie. Ústřední loď je 76m dlou-

há, klenba -rukopis Santiniho, nádvoří 

jsou v parkové úpravě vzorně udržo-

vána a v jednotlivých traktech sídlí 

např. muzeum, základní škoda, místní 

hasičský sbor a jiné. Rodina Kinských 

obývá budovu Letní prelatury (bývalé) 

na břehu rybníka Konvent.

Je toho ještě mnoho, co se dá sdělit, ale 

na závěr mohu jen dodat, že po dobré 

kávě jsme šťastně a plni dojmů dojeli 

domů do Modřic. 

Ještě nás čeká dodělat práce na zahrád-

kách a uvést je k odpočinku a pak si 

zajet na martinskou husu a martinské 

víno do Sudoměřic a pak můžeme chvíli 

relaxovat.                                                     TOJA

Foto: Jana Stejskalová
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Adopce tamarína

Na začátku všeho byl zájem dětí na letošním dětském karnevalu o výběr zvířete, 
které bychom mohli adoptovat. Po sečtení hlasů nad tygrem vyhrála opice a tím bylo 
rozhodnuto.

Zaměstnanci MÚ Modřice se s chutí do projektu zapojili. Vybraná částka rozhodla o 
výběru tamarína žlutorukého.

Něco málo o této maličké rošťandě z čeledi malpovitých. Jedná se o drápkatou opič-
ku vážící okolo 400 až 550 gramů. Převážnou část jejího jídelníčku tvoří ovoce, zele-
nina, oříšky a hmyz. Žije na stromech v pralesích Jižní Ameriky okolo vodních toků, 
obvykle ve výšce 5 metrů, odkud slézá jen zřídka. Vytváří rodinné tlupy, kde základ 
tvoří rodičovský pár. O mláďata se stará samec nebo starší odrostlá mláďata a matka 
je dostává pouze na kojení. Tamarín je považován za výborného skokana, dokáže 
skočit na zem z výšky 20 metrů. V lidské péči se dožívá až 15 let. 

Po dobu jednoho roku jsme se stali certifi kovaným adoptivním rodičem tohoto dru-
hu opice v brněnské zoo. Její venkovní výběh se nachází u budovy ředitelství v 
místě odjezdu vláčku.

Určitě se při návštěvě zoo zajděte podívat na naše adoptivní zvířátko.

Děkuji všem, kteří se podíleli na adopci.
Velen

Oblastní charita Rajhrad hledá dobrovolníky

Oblastní charita Rajhrad hledá pro svoje zařízení Hospic sv. Josefa a Chrá-
něné bydlení sv. Luisy určené pro osoby s demencí dobrovolníky, kteří by 
byli společníky pacientům a klientům pro vyplnění jejich volného času. Dob-
rovolníci významně obohacují práci s klienty svými jedinečnými schopnostmi 
a dovednostmi, mohou nabídnout nové náměty a nápady, přináší pacientům 
zábavu, pochopení, rozptýlení, možnost zapomenout na nemoc.

Náplní činnosti našich dobrovolníků je například povídání a naslouchání, hra-
ní společenských her, čtení knih, doprovody na procházku nebo mši sv., dopo-
moc při tvořivých činnostech atd.

Nabízíme školení, pojištění, společné setkávání dobrovolníků, proplácení ces-
tovného, účast na vzdělávacích kurzech.

Zajímá Vás tato práce? Chtěl/a byste se stát dobrovolníkem?

Neváhejte a kontaktujte koordinátorku dobrovolníků Márii Durkáčovou

email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, mobil: 736 529 319

Oblastní charita Rajhrad, Jiráskova 47,664 61 Rajhrad;  www.rajhrad.charita.cz
Na osobní schůzce se podrobně seznámíte s možnostmi, jak můžete pomoci, 
co Vám můžeme nabídnout a co od Vás očekáváme.

Ing. Hana Bělehradová,

 asistent úseku Práce s veřejností OCH Rajhrad

 foto: Archiv ZOO Brno
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SPORT

Po absolutním triumfu na mistrovstvích republiky dvojic a trojic v nohejbale, které 

poslední prázdninový víkend modřický oddíl nejen pořádal, ale kde obsadil v obou 

disciplínách vždy první dvě místa, pokračoval letošní roční extraligy družstev v no-

hejbale zápasy play-off.

V prvním zářijovém víkendu se v Modřicích hrálo 1. semifi nálové utkání, ve kterém 

se náš celek utkal s velmi silným družstvem Vsetína nabitým slovenskými repre-

zentanty. I když náš celek úvodní zápas dvojic prohrál, v dalším průběhu utkání již 

nic neponechal náhodě a po výhře 5:1 se za týden jelo k druhému utkání na půdu 

soupeře. Zde naši borci naprosto triumfovali, když soupeři v takto důležitém utkání 

uštědřili málo vídaného „dvojitého kanára“. Vyhráli 0:5 a navíc soupeři nepovolili 

uhrát v celém průběhu utkání ani jeden set!

Celkem po patnácté jsme se tak probojovali do fi nále extraligy družstev. Průběh celé 

základní části byl v letošní sezoně z naší strany zase suverénní. Opět jsme neprohráli 

ani jeden zápas. A tak jsme v posledním zápase základní části na domácí půdě do-

sáhli naprosto unikátního výsledku v dějinách tohoto sportu, když jsme zaokrouhlili 

sérii zápasů v řadě bez prohry na magické číslo 50! Naše poslední prohra se datuje 

do září 2012, kdy jsme ve druhém semifi nálovém utkání prohráli v Čelákovicích 5:4.

S hladkým postupem přes našeho letošního semifi nálového soupeře jsme tak šli opět 

jako horcí favorité do letošního superfi nálového utkání. To se před objektivy kamer 

České televize uskutečnilo 28. 9. opět v nymburské sportovní hale. Letos bylo naším 

soupeřem družstvo Čakovic, které se jako nováček soutěže možná trochu překvapi-

vě probojovalo do superfi nále. Celý rok však čakovické mladíky mistrně „táhl“ náš 

bývalý hráč a velký kamarád Jakub Mrákava, a tak se v rámci superfi nále daly čekat 

pikantní bitvy tohoto borce proti svým bývalým spoluhráčům.

I když se naše mužstvo v týdnu před fi nále potýkalo s nemalými zdravotními kompli-

kace, kdy Petr Topinka měl silnou angínu a náš bombarďák Pavel Kop si pak boles-

tivě natáhl postranní vaz v koleni, přesto jsme k superfi nálovému zápasu nastoupili 

kompletní.

V zápase prvních dvojic byl dlouho stav prvního setu vyrovnaný a v závěru jsme 

dokázali zvládnout koncovku. Ve druhé sadě byli o míč úspěšnější Čakovice, a tak 

se rozhodovalo ve třetím setu. V něm dospěl stav na devítky, kdy nejdříve Müller 

svůj útok neproměnil a Kalous poslal vzápětí svou smeč do sítě – 1:0. Ve druhém 

zápase jsme začali výborně a soupeři jsme povolili první bod až za stavu 3:0. Vyhráli 

jsme první set a i ve druhé sadě jsme měli skvělý začátek. Vytvořili jsme si uklid-

ňující náskok a dovedli v pohodovém tempu druhý zápas k vítěznému konci – 2:0. 

V prvním setu úvodního zápasu trojic jsme se trápili a posledním možným míčem 

jsme podlehli. Ve druhém se náš výkon zlepšil a srovnali jsme. Ve třetím setu jsme 

odskočili od stavu 7:7 na 9:7 a to bylo rozhodující – 3:0. Ve druhém zápase trojic jsme 

hráli trpělivě, pořád jsme o nějaký míč vedli, a když to bylo opět 9:9, Pavel Kop po-

slední útok razantně proměnil. Ve druhém setu jsme měli už náskok a udrželi jej až 

do konce – 4:0. V singlu na sebe narazili dva velcí kamarádi. V prvním setu dokázal 

Pavel Kop zlikvidovat velký náskok svého soupeře a posledním možným míčem vy-

hrál. Druhý set ovšem nezačal dobře, Mrákava bodově odskočil a srovnal. I ve třetím 

Modřice slaví 11. titul v extralize družstev
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15. ro ník 

RALLYE  SHOW  MOD ICE 
automobilový závod ve stylu rallye a slalomu  

zve všechny idi e 

5.12.2015 
Mod ice / Automotodrom Brno 

asový harmonogram a pravidla: 
 
 
 

 
 

Registrace sout žících:            Co je pot eba mít s sebou? 
8,00 - 9,00 hod. Mod ice, nám stí Svobody         •  idi ský pr kaz 
9,30-13,00 hod. Automotodrom Brno (zde již registrace        •  Auto s platným povinným ru ením 
 bez nároku na za azení do hodnocení v závodu)          •  Startovné 600 K , lenové Vonka Racing   
Start závodu:                  Klubu ZDARMA  
9,00 hod. Mod ice, nám stí Svobody         •  Doporu ujeme použití helmy  
 
Otev ení tréninkové a závodní trat :          Co získáte? 
9,30-14,30 hod. Automotodrom Brno          • Vylepšení idi ských schopností 
              • Zkušenosti od profesionálních závodník  
Slavnostní vyhlášení výsledk :           • Poháry a ceny 
15,00 hod. Automotodrom Brno – tiskové st edisko        • Zažijete atmosféru automobilového závodu 

Naše velké pod kování pat í M stu MOD ICE  
za podporu 15. ro níku Rallye show Mod ice 

 a za podporu závodního týmu Jana Vonky a Vonka Racing. 

setu se čakovickému singlistovi povedlo odskočit a získat pro svůj tým první bod v 

utkání – 4:1. Když v prvním setu první odvetné trojice naše formace deklasovala sou-

peřovu sestavu, zdálo se, že titul je jen kousek. Ovšem hosté se ve druhém dějství 

zlepšili, a i když jsme měli za stavu 9:9 mečbol, Cibulka Pospíšila vytloukl. Začátek 

rozhodujícího setu nám utekl a hosté snížili na rozdíl dvou bodů – 4:2. V následujícím 

duelu trojic jsme od poloviny prvního setu na hřišti naprosto dominovali, ve druhém 

jsme exhibičním výkonem dokráčeli až k jedenáctému titulu mistra ČR v extralize 

družstev!!!

Tímto titulem jsme v počtu titulů dohnali hokejovou Kometu. Navíc náš kapitán Ra-

dek Pelikán, který byl jako hráč u všech titulů, se posunul na historicky první místo 

mezi všemi hráči v počtu titulů v družstvech. Dostali jsme se také na dohled druž-

stvu Slavoje Hloubětína, které v minulém století ziskem dvanácti titulů drží historický 

primát. Pro příští ročník tedy před sebou máme další metu a uděláme vše pro to, 

abychom jí dosáhli.

V nohejbalovém kalendáři je před námi ještě mistrovství republiky v jednotlivcích 

a hlavně mistrovství Evropy. Na toto mistrovství nominoval náš trenér Petr Gulda, 

který je současně i reprezentačním trenérem, celou základní šestici hráčů našeho 

klubu, a tak se očekává, že právě modřičtí hráči potáhnou naši reprezentaci ke kýže-

nému mezinárodnímu trumfu.

Ziskem trumfu nejcennějšího, tedy titulu v extralize družstev, jsme však již nyní do-

sáhli našeho hlavního výkonnostního cíle.

Rád bych za celou sezonu poděkoval nejenom trenéru Guldovi a hráčům A mužstva, 

ale také celému výboru oddílu, spoustě dobrovolníků, sponzorům a zejména pak 

městu Modřice, které pro nás bylo po celou letošní sezonu tím hlavním a nejsilnějším 

partnerem. A jsem rád, že jsme to všem modřickým občanům formou reprezentace 

našeho města dokázali vrátit.

Petr Jahoda.

Předseda oddílu nohejbalu

TJ Sokol SDS EXMOST Modřice.

Foto: Antonín Stehlík
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„Senioři PBDS ruku v ruce s předškoláky MŠ Modřice“

Nápad učitelek MŠ Modřice spojit zkušenosti a zručnost seniorů s mládím dětí, které 
stojí na prahu školních povinností, nás všechny velmi nadchl. A tak společné setkání 
v jídelně PBDS na sebe nenechalo dlouho čekat a my jsme prožili dopoledne plné 
zábavného tvoření. Jako dárek nám děti přinesly koláž z drakiády. Koláž jsme si vy-
stavili na recepci, bude nám připomínat naše nové kamarády. Každé z dětí si vybralo 
náhradní babičku či dědu, dospělí krájeli brambory a s pomocí dětí vytvořili tiskátka. 
Děti se zapálením tiskly na připravené prostírání podzimní motivy, které doplnily 
malůvkami. Společnými silami se zrodila překrásná dílka, která si nájemníci s dětmi 
rozdělili. Do svých bytů se nájemníci rozcházeli dojatí, některé ženy měly slzy v 
očích. Ptáte se proč? Prohlášení malé dívenky „…já mám novou babičku…“ bylo pro 
nás všechny největší odměnou.

Druhé naše setkání v měsíci říjnu na sebe nenechalo dlouho čekat, tentokrát až se 
setměním, avšak se sluncem v duši. Dopoledne naši senioři vyřezali dýně a vznikla 
svítící strašidla. Velmi povedené výtvory jsme jako loni v podvečer rozmístili kolem 
jezírka, zapálili světýlka a už jen netrpělivě čekali… Veselé hlasy dětí prozradily, že 
se blíží naši malí kamarádi. A najednou kolem jezírka plno světlušek obdivovalo 
svítící dýně, senioři mávali z balkonů, smích a veselé pokřikování ve tmě naznačo-
valo úsměvy ve tvářích. Krásný zážitek si nenechal ujít ani kartářský spolek, který 
přerušil hru a z jídelny vyšel na molo jezírka přivítat předškoláky. Byl to opravdový 
zážitek, protože každé z dětí si svítilo na cestu překrásným lampiónem. Děti jsme 
odměnili sladkostí, společně si vyměnili zasloužené komplimenty, neboť svítící dýni 
ani nádherný lampión s motýly nikde nekoupíte. 

Věříme, že se zase brzy s dětmi uvidíme, ať při společném tvoření nebo s písničkou 
na rtech. Nezbývá než upřímně poděkovat a těšit se na další setkání. Poděkování 
patří učitelkám M. Čičmanské a L. Haramachové za bezvadné nápady a organizaci, 
dětem za koláž z drakiády, která nám bude připomínat společné úsměvy. Velký dík 
patří Ing. Františku Brabcovi za sponzorský dar ve formě dýní pro PBDS Modřice. 

V neposlední řadě chceme srdečně poděkovat občance Modřic za bezvadný dar – 
masážní křeslo pro PBDS Modřice. Společně s rotopedem tvoří na galerii pár, kde 
nájemníci mohou najít příjemné relaxační chvíle. 

Text a foto: J. Kozumplíková a kolektiv

PBDS
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA

Na ledě se Švancarou i v kroji jako o Velikonocích. Klienti Anavity nafotili kalendář 
jako osvětu Alzheimerovy choroby 
Život je jako živý plastický fi lm, složený z bolestných, ale také nádherných střípků 
událostí. Ve stáří, když se mozaika konečně zaplní a pomyslný pohár lidského bytí 
- tedy štěstí i trápení zároveň - je už plný po okraj, zbývají už jen vzpomínky. Na to, 
jaké to bylo, když u dveří "zazvonil Ježíšek" a dětem zářily oči štěstím, na emocemi 
nabitý svatební den, na chvíle plné smíchu s dětmi či vnoučaty na zamrzlém rybníku 
či při sáňkování, na láskyplné, nezapomenutelné okamžiky s rodinou při oslavách 
narozenin, na obyčejné věci, které dělají život člověka naplněným a krásným. Co vše 
ukrývá jeden takový "obyčejný" lidský život? To je fi lozofi í nového kalendáře nadace 
Život s demencí na rok 2016 s názvem Alzheimerova choroba – nejste na to sami. 
Společně se známými osobnostmi nafotili některé ze záběrů také klienti modřického 
Domova seniorů Anavita. Plastické fotografi cké koláže s výraznou grafi kou jsou dí-
lem brněnských fotografů bratrů Smělíkových.
„Chceme tímto počinem šířit osvětu o Alzheimerově chorobě, která je nazývána ti-
chou epidemií 21. století. Pro klienty s demencí a seniory má takové focení ale i tera-
peutický, resp. reminiscenční podtext. Oživili si totiž při něm zasuté vzpomínky na 
události, které dříve velmi silně prožívali ve svých rodinách,“ uvedl ředitel Domova 
seniorů Anavita v Modřicích Jiří Dušek. 
Zachování kontinuity s životem v rodině prostřednictvím oživování vzpomínek velmi 
vítá i lektorka důstojné péče o seniory s demencí a členka správní rady nadace Život 
s demencí Pavla Hýblová.
„Život má být i ve stáří zábavný a o radosti. Fotit události, které mají staří lidé hluboko 
ukryté, je skvělou terapií. Práce s osobní historií a individualitou klientů je jedním z 
pilířů tzv. vztahové péče, která je trendem,“ zdůrazňuje Hýblová. Pro klienty s Alzhei-
merovou chorobou je důležité zachovat si lidskou důstojnost, kontinuitu vzpomínek 
na dřívější život. „A také udržovat neustále mozek v činnosti nejrůznějšími aktivitami 
a kreativními činnostmi,“ kvituje nápad na focení. 
V emocemi nabitém kalendáři s hlubokou fi lozofi í vzpomínek na „obyčejné“ životní 
události se tak objeví nejen klienti s Alzheimerovou chorobou, ale i herci Jakub Ko-
hák či Jan Čenský, zpěvačka Ilona Csáková, modelky Veronika Procházková, Tereza 
Fajksová a charismatický brněnský fotbalista Petr Švancara s modřickým klientem 
panem Petrem Suchánkem. Jednou z „hvězd“ je také další modřická klientka, 93 letá 
Žofi e Šimlová. Z focení v kroji byla nadšená. Podobně na tom byl i Petr Švancara. „Na 
pánovi, se kterým jsem na ledě fotil já, bylo vidět, jak je šťastný. I já jsem si to užil 
úplně stejně,“ zhodnotil. 

Text: Bc. Hana Raiskubová, Anavita a.s.

Foto: PhotoStudio 23
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Odborná způsobilost strážníků Městské policie

Dne 14.10. jsem se zúčastnila, jako divák, jedné z pravidelných zkoušek odborné způ-

sobilosti strážníků, kterou musí strážník složit nejen na začátku profesní přípravy, ale 

také každé 3 roky po celou dobu pracovního poměru u Městské policie.

Co asi veřejnost všeobecně neví je fakt, že tato zkouška je veřejná – viz. vyhláška 

418/2008 Sb. Ministerstva vnitra ČR. Tedy kdokoliv, např. zájemci o práci strážníka se 

mohou takto seznámit s průběhem a náročností zkoušky. 

Závěrečné hodnocení prospěl / neprospěl bohužel neznázorňuje úroveň znalostí, 

jako např. u maturit, které jsou známkovány 1-5. Proto mohu jen doporučit osobní 

zkušenost. 

Zkouška je složena ze dvou částí – písemné a ústní. Tříčlennou zkušební komisi sta-

noví ministerstvo a skládá se z předsedy a dalších dvou členů. Výsledek určí komise 

většinou hlasů. Pokud účastník nesplní podmínky písemné části, není již k ústní časti 

připuštěn a neprospěl.

Mezi 21 účastníky zkoušky byli také dva strážníci z Modřic – str.  Fajks a str. Švestka. 

Naši strážníci složili zkoušku úspěšně. Při závěrečném slavnostním vyhlášení byli 

jmenováni dva, kteří z pohledu komise podali nejlepší výkon. Tentokrát to byl  str. 

Luboslav Fiala z MP Brno a také str. Martin Švestka z MP Modřice. To potvrzuje, že 

máme v Modřicích v řadách strážníků i výborné a zkušené specialisty. Ústní projev 

str. Fajkse byl kostrbatý a občas hledal slova, jak se vyjádřit. Vylosované otázky však 

zodpověděl ke spokojenosti všech komisařů. 

I s odkazem na zjištění a závěr Kontrolního výboru, který provedl šetření u MP za-

čátkem roku, bych doporučila školení komunikačních dovedností, rétoriky a písem-

ného projevu. Hlavní náplní práce strážníka je především komunikace s lidmi, psaní 

úředních záznamů a hlášení. Stále totiž platí pravidlo, že „řetěz je jenom tak silný, jak 

je silný jeho nejslabší článek“. A to by byla vzhledem k profesním kvalitám ostatních 

strážníků velká škoda.
text a příloha:Veronika Morongová

Příloha - ukázka dokumentu ze zprávy KV z 21.5.2015 .

Zdroj: http://www.mesto-modrice.cz/sites/default/fi les/ext/obdobi/2014-2018/bod_8.2_0.pdf



www.mesto-modrice.cz 169168 Zpravodaj 11/2015Život v našem městě Život v našem městě 

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Zajímavé události měsíce října, které řešili strážníci Městské 

policie Modřice:

Dne 1. 10. v nočních hodinách strážníci MP usměrňovali dopravu na komunikaci R52, 
kdy jedno z vozidel pod mostem na Želešice narazilo do lešení, které tam 
bylo instalováno na opravu tohoto mostu. Při nehodě naštěstí nedošlo k 
žádnému zranění, jen ke škodě na majetku.

Dne 2. 10. byli strážníci upozorněni na nebezpečný předmět na komunikaci R52, kte-
rý ohrožoval dopravu. Hlídka se na místo dostavila a z vozovky odklidila 
velký kus prasknuté pneumatiky. 

Dne 3. 10. strážníci MP bezpečně zlikvidovali několik kusů injekčních stříkaček z 
prostoru garáží na křižovatce Masarykova x Husova.

Dne 4. 10. požádala policie ČR hlídku MP o pomoc při pátrání po kradeném vozidle, 
které mělo být s velkou pravděpodobností v katastru našeho města. Stráž-
níci vozidlo do deseti minut nalezli a předali státní policii a poté majiteli.

Dne 8. 10. přijali strážníci MP oznámení o dvou podnapilých osobách ve vozidle, 
které narušují veřejný pořádek. Situace byla na místě uklidněna a osoby 
poučeny, aby neřídily. Asi za půl hodiny se vozidlo dalo do pohybu. Hlídka 
po oznámení vozidlo pronásledovala. Řidič nerespektoval výstražné zna-
mení k zastavení vozidla a dále pokračoval v jízdě, kdy ohrožoval ostatní 
účastníky provozu, místy jel v protisměru a vysokou rychlostí. Hlídce se 
podařilo vozidlo zastavit až v Želešicích, kde se řidič dal na útěk. Hlídka 
však řidiče dostihla, zadržela a přivolala statní policii, která si věc dále 
převzala. Řidič „nadýchal“ 3,20 promile alkoholu.

Dne 17. 10. řešili strážníci MP spící podnapilou osobu na konečné zastávce MHD. 
Hlídka muže probudila, a jelikož byl schopný samostatné chůze, byl proto 
nasměrován k domovu.

Dne 20. 10. v nočních hodinách byl hlídce MP anonymně oznámen možný pohyb vo-
zidla, kdy řidič by měl být pod vlivem návykové látky. Hlídka toto vozidlo 
zastavila a prokázalo se, že řidič je pod vlivem alkoholu. Proto na místo 
byla přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala.

Dne 21. 10. byla hlídka MP upozorněna na podivně stojící vozík v areálu hasičky. 
Lustrací bylo zjištěno, že tento vozík byl majiteli ukraden a vyhlášen do 
pátrání. Věc se předala státní policii a poté i majiteli.

Dne 22. 10. byla hlídka MP přivolána k bytu, kde synovi neotevírala matka dveře a v 
zámku zevnitř byl zastrčen klíč. Jelikož bylo podezření na úmrtí, byla na 
místo přivolána republiková policie a HZS, který dveře za pomoci techniky 
otevřel. Prohlídkou bytu se úmrtí potvrdilo. Věc dále řeší PČR.  

Dne 27. 10. byla hlídka MP přivolána do areálu OC Olympia, kde čtveřice mladíků 
hrála na parkovišti fotbal, balón létal do silnice a ohrožoval dopravu. Mla-
díci byli ztotožněni a upozorněni na jejich nebezpečné chování. Jelikož 
svým chováním porušovali řád centra, byli z místa vykázáni a odcestovali 
ke svým domovům.

Upozorňujeme, že na území katastru města se v poslední době nalezlo pár černých 
skládek. Žádáme občany, kteří uvidí podezřelé osoby, které vyhazují tak-
to protiprávně odpad, aby kontaktovali městskou policii. Pachateli, kte-
rý neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady 
mimo vyhrazená místa, hrozí pokuta do výše 50 000 Kč.

Budeme Vám zde přinášet informace o oprávnění strážníků podle 
zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii.

§ 11

Oprávnění požadovat vysvětlení

(1) Strážník je oprávněn

a) požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skuteč-
ností důležitých pro odhalení přestupku nebo jiného správního deliktu nebo jeho 
pachatele, jakož i ke zjištění skutečného stavu věci,

b) vyzvat osobu podle písmena a), aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené 
místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení,

c) vyzvat osobu podle písmena a), aby předložila doklady potřebné ke zjištění sku-
tečností podle písmena a).

(2) Jestliže zápis o podání vysvětlení má být sepsán s osobou mladší 15 let, musí být 
zajištěna přítomnost jejího zákonného zástupce.
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1Společenská kronikas

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty
V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to 
nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň 
je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve 
Zpravodaji města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s tr-
valým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání 
jubilantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní 
návštěvu starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, 
aby vyplnili a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní ná-
vštěvy vedení města Modřice. 
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rub-
rice ve Zpravodaji města Modřice.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo 
Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Blecha  Vítězslav

Kopeček  Tomáš
Duchoňová  Bára

Koláček  Pavel
Kolářová  Ludmila

(3) Osoba je povinna výzvě podle odstavce 1 vyhovět.

(4) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by jím sobě, svému příbuznému 
v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu nebo druhu 
anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem 
pociťovala jako vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí posti-
hu za přestupek.

(5) Vysvětlení nesmí být požadováno od osoby, která by jím porušila státem ulože-
nou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti 
příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.

(6) Strážník je povinen osobu předem poučit o možnosti odepřít vysvětlení podle 
odstavců 4 a 5.

(7) Kdo se dostaví na výzvu, má nárok na náhradu nutných výdajů a na náhradu 
ušlého výdělku (dále jen „náhrada“). Náhradu poskytuje obec. Nárok na náhradu 
nemá ten, kdo se dostavil jen ve vlastním zájmu nebo pro své protiprávní jednání 
anebo ten, kdo má nárok na náhradu podle zvláštních předpisů.9)

(8) Nárok na náhradu podle odstavce 7 zaniká, jestliže jej osoba neuplatní do sedmi 
dnů ode dne, kdy se na výzvu podle odstavce 1 dostavila; o tom musí být osoba 
poučena.

(9) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažného důvodu žádosti 
nebo výzvě podle odstavce 1, může být předvedena.

(10) Zápis o podaném vysvětlení musí být s osobou sepsán bez zbytečného odkladu.

(11) O předvedení sepíše strážník úřední záznam.



 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 

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
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z Vyso iny 

od   18.12.2015 
v areálu ZAHRADNICKÉHO 
CENTRA  BRABEC – Mod ice 

 
- NEJLEPŠÍ CENY V BRN  

Kapr I. t ída  84,- K /kg 
Kapr výb r  94,- K /kg 

- KAPRA VÁM P IPRAVÍME DLE VAŠEHO P ÁNÍ 

1Inzercei



Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 
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SLUŽBY LUDMILA PEVNÁ
NA ULICI HYBEŠOVA 
oznamuje zákazníkům
změnu provozní doby. 
Po - Čt: 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Pá: ZAVŘENO 
tel.: 603 156 063

Záchrana smazaných 
nebo poškozených 
dat, servis pc, 
webové stránky
Bc. Jan Ryšávka,Vídeňská 99, 
tel.: +420 604 535 
hr-computers.cz

Nabízím externí vedení účetnic-
tví, daňové evidence (kompletní 
zpracování dokladů, DPH, daňové 
přiznání, personální a mzdovou 
agendu, zastupování na úřadech) 
Praxe 25let.

Kontakt: mobil 777 081 626
email:mahovska@centrum.cz

Milé dámy,

zapome te na drastické diety a hubn te s námi ZDRAV A S CHUTÍ.

Vrátíme Vás do kalhot nenásilnou, zdravou a chutnou stravou.

Naše krabi ková reduk ní dieta dom pro ženy i muže si stále drží bezkonkuren ní
cenu s rozvozem zcela zdarma.

Nejste vázáni žádnou smlouvou, m žete kdykoli odb r ukon it.
Cena od 195, / 1 den. Levn ji už nepo ídíte.

Telefon: 777 884 615 pracovní dny do 9.00 do 17.00 hodin
e mail: info@zdravadieta.net
www.zdravadieta.net



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍZÍ : 
 

kompletní klempí ské, pokrýva ské a izola ní práce 
montáž st ešních oken Velux- certifikovaná firma 

izolace plochých st ech 
montáž hromosvod  

 montáž sn hových zachyta  
 nát ry žlab  a svod  

 
 

Ivo Šubrt    tel:  777 121 219     Masarykova 118,   Mod ice 
E-mail: adach@adach.cz 
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Rodinná ú etní firma Digamma VERE s.r.o. hledá vhodného kandidáta na pozici: 

 
SAMOSTATNÁ/Ý Ú ETNÍ 

 
Nápl  práce: 

 samostatné vedení a zpracování ú etnictví pro naše klienty 
 ú tování podle eských standard  
 kontrola a ú tování faktur p ijatých i vydaných 
 banka, pokladna, sklad 
 leasing, cestovní p íkazy 
 agenda DPH 
 zpracování ú etních záv rek 
 p íprava report  

Požadujeme: 
 dobrá znalost ú etních a da ových p edpis  
 st edoškolské vzd lání ekonomického sm ru 
 praxe na pozici samostatné ú etní minimáln  3 roky 
 uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel) 
 zájem o dlouhodobý zam stnanecký pom r 
 pe livost, spolehlivost, zodpov dnost 
 loajalita, bezúhonnost 

Výhodou: 
 uživatelská znalost ú etního programu HELIOS ORANGE 
 idi ský pr kaz typu B 

Nabízíme: 
 p íjemné, neku ácké prost edí, p átelský kolektiv 
 práci na plný úvazek na HPP 
 místo práce: Mod ice 
 termín nástupu: možný ihned 
 nástupní plat: 12.000,- až 22.000,- K  
 benefity: stravenky, p ísp vek na d chodové p ipojišt ní 

Jiné: 
 pracovišt  nemá bezbariérový p ístup 

 
Pokud Vás naše nabídka zaujala, posílejte sv j životopis na e-mail: 
irena@psenickova.cz. 
 

Moderní a bezpečné 
bydlení pro seniory

– pomáháme seniorům vést aktivní a nezávislý život
– aktivní a soběstačný senior má jistotu, že o něho bude 

dobře postaráno i při zhoršujícím se zdravotním stavu
– kvalitní služby za rozumné ceny
– máme dlouholeté zkušenosti s péčí o seniory
– moderní a bezbariérové bydlení – kolaudace 2014
– senior má vždy samostatný byt nebo pokoj
– Akátový dům se nachází v centru města Rajhrad 

s veškerou občanskou vybaveností a výbornou 
dostupností do centra Brna.

Akátový dům 
SEN Bydlení s.r.o., Městečko 52, 664 61 Rajhrad 

tel.: 776 479 455, e-mail: info@senbydleni.cz

 www.senbydleni.cz      / SENBydleni

Přijďte k nám na nezávaznou prohlídku Vašeho nového domova

Rajhrad

Domov pro seniory

Akátový dum



b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Petra  Sedláková 
advokátka 

 
 
 
Právní služby v oboru práva ob anského, rodinného, obchodního a trestního,  
zejména:  

- kupní a darovací smlouvy o p evodu nemovitostí, v etn  zastupování v ízení p ed 
katastrálním ú adem,  

- zastupování v ízení o rozvod manželství a vypo ádání spole ného jm ní manžel ,  
- výživné na d ti, výživné na manželku, 
- obchodní smlouvy, soudní vymáhání pohledávek,  
- založení a zm ny obchodních korporací a podobn .  

 
 mobil: 731 465 514 

e-mail: aksedlakova@gmail.com 
www.sedlakova.com 

 
 

Brn nská 687
664 42 Mod ice
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Hledám spolehlivou a asov flexibilní d chodkyni
na hlídání d tí 5 + 11 let v Mod icích.

Jedná se o hlídání odpoledne po školce, ob as ve
ve erních hodinách a ob as celodenn .

 

Kontakt:

724 512 521
dubinka@seznam.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 

MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.
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Skladník

Koupím byt v Modřicích.
Bez RK. Tel. 722 063 341

Hledám rodinný dům
se zahradou v Modřicích
a v okolí, dům může být
i k opravám, ale obyvatelný.

Tel. 792 284 071
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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

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

 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) …

11:00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

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

11.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

19.10 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

18:00 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 

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fi t40tydnu.webnode.cz

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

19.00 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015

datum hod. místo událost

20. 11. 2015 2000 hotel Gregor Kateřinská zábava

22. 11. 2015 1500 kostel Sv. Gotharda Kantiléna – koncert duchovní hudby

26. 11. 2015 1400 - 2100 sál v ZUŠ Benešova 268 Vánoční tvoření – výroba adventních věnců

27. 11. 2015 1500 - 1900 areál ZŠ na Benešově ul. Vánoční jarmark

28. 11. 2015 1600 - 1900 radnice - dvůr Koš martinských vín

1. 12. 2015 1700 náměstí před radnicí Rozsvícení vánočního stromu

5. 12. 2015 800 - 1500 Automotodrom Brno Rallye show Modřice – automobilový závod

7. 12. 2015 1800 sál radnice 6. veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice

9. 12. 2015 1800 sál radnice 78. Komorní koncert na radnici - vánoční

Události
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Vychází: 1x 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: Miroslav Hájek, Alexandra Konva-

linková, Kateřina Koubková (předseda),

Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, 

Vlasta Zápecová

Editor vydání: Jan Mareček
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační 
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovanou formou příspěvků je za-
dávání přes uživatelské formuláře na internetových 
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a 
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.  
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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