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křižovatky Benešova -Brněnská a zabý-
vali jsme se dále možností zavedením 
autobusové linky do oblasti Bobravy 
s reálným vybudováním zastávky v 
místě pod mostem R52 u této lokality. 
V dnešní době čekáme na zprávu od 
firmy Kordis, spol. s r. o. ohledně fi-
nančního zatížení města prodloužením 
některého již existujícího spoje na Bob-
ravu. Současně jsou v chodu jednání 
s provozovatelem CTParku o začleně-
ní jejich dopravy do systému IDS, což 
by znamenalo úbytek linky CTParku z 
ulice Brněnské. Jednání nejsou vůbec 
snadná a doufáme, že se je podaří do-
vést do zdárného konce. 
V této době jsme začali připravovat 
dokončení protihlukové stěny u vý-
chodního odbočení ze silnice II/152 do 
Modřic. Na základě požadavku města 
Modřice v rámci územního řízení roz-
šíření areálu Olympie etapa 3 proběhlo 
projednání rekonstrukce střední (dře-
věné) části této protihlukové stěny, kte-
rá bude realizována kompletně v režii 
majitele areálu Olympia. Byla současně 
vypracována dopravní studie zatížení 
jižního obchvatu autorizovanou firmou
v jihovýchodní části a tato studie se 
připravuje i pro část jihozápadní. Tak 
město získá komplexní obraz o stavu  
dopravy na silnici II/152. S tímto je úsce 
spjato další požadované rozšíření are-
álu Olympie etapy 4,5, které bude dle 
rozhodnutí odboru životního prostředí 
Krajského úřadu Jihomoravského kraje 
posuzováno podle Zákona  o posuzová-
ní vlivu na životní prostředí. Jsou zpra-
covávány jak další dopravní studie, tak 
i studie hlukové. 
K dalším záležitostem bych se chtěl 

zmínit jen okrajově, neboť jsou ještě v 
raném stádiu.
Jednak se zabýváme myšlenkou kom-
pletního zabezpečení nevyhovujícího 
stavu našeho kostela sv. Gotharda. Vy-
zvali jsme majitele objektu ke zpraco-
vání ucelené projektové dokumentace 
na rekonstrukci a opravu této budovy s 
tím, že po předložení reálných nákladů 
na celou akci dojde k jednání o podílu 
města na těchto opravách a případné 
podpoře při  získání financí z fondů
EU.

Jako s dlouhodobou záležitostí, která 
byla započata, bych Vás chtěl sezná-
mit se skutečností, že se nám  podařilo 
prosadit zahájení projektových prací 
na vybudování nového mostu z ulice 
Benešové na ulici Brněnskou. V dnešní 
době se zpracovává investiční záměr  
řešení mostu. Jedná se o záležitost, kte-
rá byla nastartována v měsíci březnu a 
bude stát ještě hodně úsilí, abychom 
tuto věc dokončili. 
Jistě si mnozí z Vás všimli, že byla za-
počata práce na doplňování vybavení 
stávajících dětských hřišť a pískovišť. V 
této činnosti budeme dále pokračovat 
dle možností našeho rozpočtu.

Závěrem chci konstatovat, že tyto cito-
vané úkoly nejsou vším čím se v naší 
každodenní práci zabýváme. Je mnoho 
dalších úkolů, které plníme a budeme 
se snažit je realizovat k všeobecné spo-
kojenosti Vás občanů.           
     

Ing. Josef Šiška
starosta města

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vás seznámil s prů-
během a výsledky některých důleži-
tých jednání, které jsme v rámci naší 
práce podnikli a řešili v období od po-
sledního jednání zastupitelstva. Řada 
úkolů byla rozpracována již v minulém 
časovém úseku.
Situace ohledně zpoplatnění silničních 
úseků R/52  a D2, za které se v dnešní 
době poplatky nevybírají, se v posled-
ní době uklidnila, nicméně jako vedení 
města zůstáváme ve střehu a bedlivě 
sledujeme dění na ministerstvu dopra-
vy. 
Také proběhlo další jednání na odboru 
dopravy Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje s vedoucím odboru Doc. 
Pavlíčkem v otázce plánované tříúrov-
ňové křižovatky silnice R52 v prostoru 
vjezdu do CTParku. Prozatím není vů-
bec rozhodnuto o variantě řešení, na 
naše naléhání o odstranění nebo pře-
sunu tohoto křížení jsme alespoň pro-
zatím docílili posouzení  zjednodušení 
daného křížení. Dále nám bylo zástupci 
Jihomoravského kraje oznámeno, že do 
konce roku 2007 by měla být vypraco-
vána dopravně urbanistická studie úze-
mí jižně od Brna. Jako zástupci občanů 
budeme tuto záležitost sledovat a trvat 
na zapracování našich připomínek. Je 
to jedna z hlavních priorit vedení města 
nedopustit extrémní zhoršení dopravní 
situace ve městě.
Následně po setkání se starostou a 

místostarostkou obce Želešice jsme se 
jednomyslně shodli na skutečnosti, že 
řešení jihozápadní tangenty by bylo 
ideální v prostoru mezi Hajany a Želeši-
cemi  a to nejvhodnější formou doprav-
ního tunelu. 
Další záležitostí, kterou jsme se v uply-
nulých 3 měsících poměrně intenzivně 
zabývali je „Stanovení aktivních zápla-
vových zón řeky Svratky a Svitavy“ a 
„Studií protipovodňových opatření Ji-
homoravského kraje“, které se bezpro-
středně dotýkají našeho katastru. Naše 
připomínky byly v řízení projednány a 
částečně zpracovány. Pozemky, které 
jsou dnešním územním plánem určeny 
k zástavbě budou v rámci řešení těchto 
zón zohledněny. 
Neutěšený stav na ulici Brněnské se 
daří pomalu dostávat do odpovídající 
roviny. Vedení ŘSD požádalo o stano-
vení počtu bydlících osob v dané lo-
kalitě na každý zastavěný pozemek, v 
měsíci červnu až červenci by měly být 
provedeny přislíbená měření hluku, 
vypracována hluková studie a do kon-
ce roku 2007 navrženy způsoby řešení. 
V momentě získání dalších důležitých 
podkladů a informací budeme jako prv-
ní informovat zástupce petičního výbo-
ru této ulice. 
V rámci projednání dopravní situace na 
ulici Brněnské jsme při schůzce se zá-
stupcem firmy Kordis, spol. s r. o. (pro-
vozovatel IDS JMK) a Policií ČR navrhli 
zrušení některých zastávek v lokalitě 

1Zprávy z radnicez
SLOVO STAROSTY
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hřiště a  hřiště pro děti  a mládež na 
něj navazujícího (U Hřiště)         

2.17 dotaci Českému svazu včelařů o. s. 
Rajhrad ve výši 5.000,-Kč za rok 2007

2.18  pořízení počítačového programu 
pokladny v rámci účetnictví města 
Modřice v ceně 21.420,-Kč včetně 
DPH pro potřeby MěÚ

2.19  pořádání hudební akce v areálu 
Pod Kaštany dne 11.8.2007, průběh 
akce zkontroluje p. Eigner a MP.       
Úhrada bude dle sazebníku MěÚ 

2.20  opravu požárních stěn procházejí-
cích nad střešní krytinou na objektu 
na nám. Svobody 90 v ceně 37.258,-
-Kč včetně DPH od firmy Kubík     

2.21  nabídku od firmy Systra s. r. o. na
montáž slunečních žaluzií do obřad-
ní síně v ceně 18.343,-Kč včetně DPH

2.22  nabídku firmy Antonín Pavlík v
ceně 182.736,- Kč na opravu kanaliza-
ce na ul. Sadová

2.23  předloženou smlouvu a cenovou 
nabídku na vypracování projekto-
vé dokumentace propojení města 
s nákupním střediskem Olympia 
pro územní řízení v ceně 183.260,-
-Kč a pro stavební povolení v ceně 
121.380,-Kč včetně DPH (parkovací 
plochy a chodníky pro pěší na nám. 
Svobody, chodník pro pěší v lokalitě 
za mlýnem, prodloužení chodníku 
pro pěší k Olympii, parkovací plochy 
a autobusová zastávka u zahradnic-
tví Brabec) 

2.24  spolupráci při přípravě měření 
hluku s ŘSD ČR na ul. Brněnské

2.25  použití znaku města ve  „Velké 
turistické encyklopedii“ a zmínku o 
městu

2.26  opravu chodníků a rozšíření kon-

tejnerových stání v  ceně celkem 
89.000,-Kč od firmy Antonín Pavlík

2.27  oslovené firmy (STRABAG a. s.,
COLAS CZ, DAKO Brno spol. s r. o.) 
na užší výběrové řízení, zadávací 
podmínky pro výběrové řízení na 
dodavatele stavby  a dodavatele 
inženýrské činnosti p. Kočíře pro 
realizaci dokončení II. etapy pro-
tihlukové stěny jižního obchvatu 
(II/152) 

2.28  umístění reklamního poutače na 
oplocení zahrádek u zahradnictví 
Brabec

2.29  přesun schůze RMM na 18.7.2007
2.30  poskytnutí dotace z projektu 

Česká knihovna pro městskou 
knihovnu v Modřicích na podporu 
nákupu knih

 3  RMM neschvaluje
 3.1 nabídku na poskytování služeb 

pro odvoz odpadu prostřednictvím 
úřadu od firmy van Gansewinkel, a.
s. 

3.2 pronájem místnosti v objektu nám. 
Svobody 90 p. Novákovi  

4  RMM požaduje
4.1 od firmy Starex spol. s r. o. před-

ložení projektové dokumentace 
přípojek IS do areálu bývalého OSP 
a upozorňuje, že nevlastní rozvody 
splaškové kanalizace a vody  v této 
lokalitě

5  RMM doporučuje
5.1 ZMM schválit smlouvu mezi měs-

tem Modřice a městem Židlochovi-
ce o zajišťování poskytování 

      úkonů pečovatelské služby  v část-

z 8. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané 11. června 
2007 v 15  hodin v zasedací síni 
modřické radnice

1  Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je plně usnášení schopná (v 

počtu 5, jmenovitě viz prezenční 
listina)

1.2 je přítomna předsedkyně Kont-
rolního výboru MUDr. Jaroslava 
Tomandlová na žádost RMM

2  RMM schvaluje
2.1 program a zapisovatelku 8. schůze 
2.2 využít hlasové záznamové zařízení 

na jednání
2.3 zápis a usnesení č. 7/2007 z květno-

vého zasedání RMM
2.4  dodatek č. 1 smlouvy o dílo na roz-

šíření rozhlasového a varovného 
systému města Modřice od firmy
Empemont s. r. o.  v ceně 401.970,- 
Kč s DPH 

2.5  dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Ezamont
Group a. s. na rekonstrukci osvětle-
ní ul. Masarykova, Husova, Podě-
bradova a Benešova -prodloužení 
termínu

2.6  dohodu o společném postupu 
opravy stávající dřevěné protihlu-
kové stěny mezi městem Modřice a 

   Olympia Somerston CZ    
2.7  dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3533 

mezi městem Modřice a BVaK a. s. 
na změnu ploch pro výpočet 

    srážkových vod na MŠ, Zahradní 590
2.8  smlouvu o sdružených službách 

dodávky plynu mezi městem Mod-
řice a JMP a. s. Pro objekt bývalé 
MŠ na ul. Benešove 271  

2.9  smlouvu mezi manželi Blechovými 
a městem Modřice o umožnění pro-
vedení stavby na pozemku města 
Modřice (přípojky pro RD)  

2.10 smlouvu mezi manželi Benešový-
mi a městem Modřice o umožnění 
provedení stavby na pozemku 

      města Modřice (přípojky pro RD)  
2.11 smlouvu o poskytnutí daru městu 

Modřice od firmy Fuertes develop-
ment Kuřim na zajištění nové 

      výsadby veřejné zeleně ve městě 
Modřice

2.12 umístění reklamního panelu  firmy
Ager, spol. s r. o. v rámci areálu 
bývalé cihelny dle předložené 
projektové dokumentace

2.13 ustavení komise pro otevírání 
obálek a hodnotící komise ve slo-
žení  Ing. Chybíková, Ing. Šiška st.,  
Kočíř, Höklová, RNDr. Ptáčková pro 
dokončení II. etapy protihlukové 
stěny jižního obchvatu a náhradní-
ky  ve složení Šiška ml., Mattušová, 
Manolov, Fňukalová   

2.14  pořadí navržené hodnotící komisí 
a jako zpracovatele ÚPD určuje Ing. 
Arch. Alenu Košťálovou, Architek-
tonicko-urbanistickou projekční 
kancelář 

2.15 odměnu ve výši 30.000,-Kč za 
reprezentaci města členům oddílu 
kopané, částka bude čerpána z pol. 
5492 

2.16  provozní řád dětského hřiště 
(Husova), cvičného fotbalového 

USNESENÍ Č. 8/2007



1918 www.mesto-modrice.czZpravodaj 07-08/2007

Zp
rá

vy
 z

 ra
dn

ic
e 

- U
SN

ES
EN

Í Zprávy z radnice - U
SN

ESEN
Í

ce  60.000,-Kč za rok 

6  RMM pověřuje
6.1 SZK  vypracováním seznamu 

sociálně potřebných občanů pro 
potřeby MěÚ 

            
7  RMM předkládá
7.1 ZMM řešení tíživé životní situace 

Ing.  Kopečka  

8  RMM bere na vědomí 
 8.1 kontrola dodržování stano-

vených limitů rychlosti v dubnu 
Policií ČR

8.2  zápis z jednání muzejního spolku 
ze dne 24.4.2007

8.3 přehled činnosti Městské policie za 
květen 2007

8.4  zápis č. 6/2007 z jednání SDK ze 
dne 7.6.2007

8.5 zápis ze zasedání KV dne 5.6.2007
8.6 zápis z kontroly provedené  KV 

dne 31.5.2007 na využití dotace po-
skytnuté městem Modřice Muzejní-
mu  spolku

8.7 změnu názvu dodavatele obědů 
pro zaměstnance úřadu z firmy
Honsnejman Vladimír na firmu MR.
PAINTER, spol. s r. o.

8.8  vyvěšení, vylepení plakátů 10. 
ročníku cyklu letních folklorních 
večerů na plakátovací místa

8.9  nabídku na pořízení leteckého 
snímku města Modřice 

8.10 složení zastupitelského mandátu 
Ing. Kadlece a předání osvědčení 
novému zastupiteli  Ing. Vykouka-
lovi

8.11 odstranění dvou nepojízdných 
automobilů na ul. Hybešova

8.12 spolupráci MP s MP Šlapanice se 
zapůjčením radaru v ceně 500,- za 
hodinu

9  RMM ukládá 
9.1 Stavebně dopravní komisi aby 

jejich členové provedli šetření a 
specifikovali nemovitosti, které
narušují vzhled města

9.2 Ing Šiškovi
 projednáním a uzavřením smlou-

vy s firmou Delikomat, s. r. o. na
nápojový automat s jednáním o 
poplatku za elektro a vodu, kterou 
neakceptujeme.

9.3 p. Havlátové
  prověřit seznam uchazečů o byt a 

předložit zprávu o možnosti přidě-
lení na příští  schůzi RMM

9.4  všem členům RMM
 do příští středy předložit návrhy na 

odměny členům komisí

Seznam použitých zkratek:
BD - bytový dům
FV - Finanční výbor
JMP, a.s. - Jihomoravská plyná-
renská, akciová společnost
KV - Kontrolní výbor
MŠ - mateřská škola
NN - nízké napětí
RMM - Rada města Modřice
ZMM - Zastupitelstvo města 
Modřice
ZUŠ - základní umělecká škola
ZŠ - základní škola
ŽP - životní prostředí

USNESENÍ Č. 4/2007

ze 4. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konané-
ho dne 11. června 2007 v 18 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

 1  Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že

 1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 
počtu 15, jmenovitě viz prezenční 
listina)

 1.2 zápis z minulého ZMM je řádně vy-
hotoven dle zákona bez připomínek

 2  Ing. Jaroslav Vykoukal skládá
 2.1 slib zastupitele dle příslušných 

ustanovení zákona obcích

 3  ZMM schvaluje
 3.1 ověřovatele zápisu 3. zasedání ZMM 

MUDr. Jaroslavu Tomandlovou a 
Františka Bubniaka

 3.2 zapisovatelku zasedání ZMM Bc. 
Kateřinu Homolkovou 

 3.3 pořízení zvukového záznamu z 
dnešního zasedání ZMM

 3.4 navržený program 4. zasedání ZMM 
s předřazením bodu „složení slibu 
zastupitele“ jako bod 1 programu a 
adekvátní posun číselného označení 
ostatních bodů navrženého progra-
mu

 3.5 změnu jednacího řádu ZMM dle 
předloženého návrhu označeného 
jako verze č. 2 a opravu číselného 
označení verze z č. 2 na č. 3

 3.6 zprávu auditorky Ing. Alenky Boz-
děchové o výsledku hospodaření v 

roce 2006 a závěrečný účet za rok 
2006 bez výhrad

3.7 schvaluje navýšení odměn zastu-
pitelům dle předloženého návrhu 
se změnou oproti návrhu ve výši 
odměny na řádku „člen ZMM, 
člen komise/výboru“ ze 700 Kč 
na 1.500 Kč měsíčně s účinností 
od 1. června 2007 (od výplatního 
termínu 18. července 2007)

3.8 uložení nevyzvednuté odměny 
bývalého člena ZMM Ing. Oldři-
cha Kadlece na pokladně Měst-
ského úřadu za období 1-5/2007 
a řádnou archivaci souvisejících 
dokumentů

 3.9 pololetní odměny členům vý-
borů, jež nejsou členy ZMM, dle 
předloženého návrhu s adekvát-
ním pokrácením odměny Ing. Vy-
koukalovi, který z důvodu vzniku 
mandátu člena ZMM, ztrácí na 
odměnu člena výboru nárok.

 3.10 rozpočtové opatření č. 2/2007 
dle předloženého návrhu

3.11 obecně závaznou vyhlášku č. 
4/2007, kterou se vydává Požární 
řád města Modřice

3.12 odložení projednání převodu 
duplicity vlastnictví pozemku p. 
Slaného na zářijové jednání ZMM

3.13 odkoupení pozemku p. č. 849/2 
od Pozemkového fondu ČR za 
cenu dle oceňovacího předpisu 
odhadu

 3.14 zrušení prodeje pozemku č. 
72/1 a 73  p. Dvořáčkem z důvo-
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du neuhrazení ceny za pozemek 
a nabídnutí pozemku k prodeji na 
zářijovém zasedání ZMM

 3.15 návrh Doc. Ing. Ludvíka Nováka, 
CSc. na ukončení dnešního zase-
dání ZMM a pokračování dne 26. 
června 2007 v 18 hodin v zasedací 
místnosti modřické radnice

 4  ZMM neschvaluje
 4.1 návrh obecně závazné vyhlášky 

č. 3/2007, podmínky pro spalování 
suchých rostlinných materiálů dle 
předloženého návrhu

 4.2 převzetí části cyklostezky v 
úseku od ulice Chrlické na sever 
po hranici pozemku od Sdružení 
cyklistické stezky Brno-Vídeň  

 
 5  ZMM bere na vědomí
 5.1 vzdání se mandátu zastupitele 

Ing. Oldřicha Kadlece a nastoupe-
ní náhradníka za volební stranu 
„Občanské sdružení ochrana 
zdravého života a krajiny města 
Modřice a okolních obcí“ Ing. Ja-
roslava Vykoukala, včetně splnění 
zákonných náležitostí pro vznik 
mandátu

 5.2 zprávu starosty o plnění aktuál-
ních úkolů se zaměřením na:

 5.2.1 vypracování směrnice k zadá-
vání veřejných zakázek

 5.2.2 připojení domů na el. proud v 
rámci rekonstrukce Vn v Modři-
cích

 5.3 zprávu o hospodaření města v 
období 1-4/2007

 6  ZMM pověřuje
 6.1 RMM k vyřešení vzniklé sociální 

situace Ing. Kopečka a opravňuje 
RMM ke schválení úhrady dluhu Ing. 
Kopečka do výše částky 250.000,-Kč 
se zanesením této částky do Katastru 
nemovitostí jako zástavního práva k 
dané nemovitosti 

 7  ZMM ukládá
 7.1 starostovi zajištění dokladů o úhradě 

oken pro 2 RD na ul. Havlíčkově od 
dodavatele firmy Karde s termínem
do 31. července 2007

 7.2 členům ZMM  a občanům předložit 
připomínky a návrhy pro obecně 
závaznou vyhlášku města – podmín-
ky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů v termínu do 31. července 
2007

 7.3 pracovnici MěÚ Modřice Bc. Andrei 
Kovářové zpracovat nový návrh 
obecně závazné vyhlášky města 
Modřice – podmínky pro spalování 
rostlinných materiálů na základě 
připomínek členů ZMM a občanů v 
termínu do příštího zasedání ZMM

 7.4 starostovi zpracovat výzvu Sdružení 
cyklistické stezky Brno-Vídeň na vy-
pořádání vlastnických práv k pozem-
kům pod cyklostezkou v souvislosti s 
bodem 4.2. tohoto usnesení 

USNESENÍ 

z mimořádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného dne 26. červ-
na 2007 v 18 hodin v zasedací síni 
modřické radnice

1 Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že

 1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 
počtu 13, jmenovitě viz prezenční 
listina)

 2 ZMM schvaluje
 2.1 ověřovatele zápisu mimořádného 

zasedání ZMM Marii Havlátovou a 
Petra Brázdu

 2.2 zapisovatelku zasedání ZMM Bc. 
Kateřinu Homolkovou 

 2.3 předložený návrh programu
 2.4 smlouvu o půjčce a zástavní smlou-

vu mezi městem Modřice a Ing. 
Kopečkem

 2.5 postup při provádění kontrol FV 
ZMM a plán kontrolní činnosti FV 
ZMM pro volební období 2006-2010

 2.6 postup při provádění kontrol KV 
ZMM a plán kontrolní činnosti KV 
ZMM pro volební období 2006-2010 
se zanesením změn dle předsedky-
ně KV

 2.7 dodatek č. 5 ke zřizovací listině MŠ 
dne 26.6.2007

 2.8 smlouvu o zajištění poskytování 
úkonů pečovatelské služby městem 
Židlochovice pro město Modřice 
s úhradou služeb ve výši 60.000,-
-Kč za rok 2007. Tato částka bude v 
rozpočtu města Modřice navýšena 

z 36.000,-Kč na 60.000,-Kč. Rozdíl 
bude hrazen z rozpočtové rezer-
vy.   

 2.9 posouzení předložených žádostí 
o změnu územně plánovací do-
kumentace v rámci vypracování 
nové územně plánovací dokumen-
tace Modřice

 2.10 odpověď RMM p. Frýdkovi zasla-
nou dne 24.4.2007 a bere ji jako 
dostačující   

 2.11 jako pořizovatele ÚPD Modřice 
MěÚ Šlapanice

 2.12 změnu názvu ulice k č. p. 601 ze 
Staré cihelny na ulici Tyršovu

 3 ZMM neschvaluje
 3.1 předložené žádosti o změnu 

územně plánovací dokumentace 
Modřice

 3.2 žádost p. Frýdka o změnu určení 
parcel v lokalitě Mučednická/Vajgl

 
 4 ZMM bere na vědomí
 4.1 určení pořadí výběrového řízení 

ÚPD Modřice
 4.2 stanovisko generálního ředitele 

firmy Kovolit a .s. Ing. Marečka k
článku zveřejněném dne 7.6.2007 
pod názvem „V Modřicích je ne-
bezpečný prach“ 

 4.3 kopii odpovědi komisařky DG-RE-
GIO na dopis p. senátora Mejstříka 
do Bruselu s průvodním komentá-
řem v kauze ve věci R43 a R52
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na 5. veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřic, které se 
koná V PONDĚLÍ DNE 10. ZÁŘÍ 2007 V 18 HODIN
ve velké zasedačce nové radnice na náměstí Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních tabulích a  na inter-
netových stránkách města Modřice.

POZVÁNKA

Strategický plán rozvoje
města Modřice

Informace o postupu při zpracování nového územního plánu

Při pořizování nového územního plánu se postupuje podle platných zákonných 
předpisů a to zejména podle Zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a sta-
vebním řádu (stavební zákon)  v platném znění,  Zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích  
(obecní zřízení) v platném znění a souvisejících  vyhlášek.
Pokusíme s Vám podat srozumitelný výklad o postupu při pořizování územního plá-
nu a o možnostech občanů podávat náměty, připomínky, námitky. 

Pořízení územního plánu – schvaluje 
Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo města Modřice na svém  
3. zasedání konaném dne 12.3.2007 
schválilo pořízení nového územního 
plánu (stávající územní plán má plat-
nost do25.10.2010).
 
Výběr zhotovitele – projektanta.
Výběrové řízení  proběhlo a Rada měs-
ta Modřice na své 8. schůzi  dne 11.6. 
2007 určila jako projektanta – zhotovi-
tele územního plánu Ing. arch. Alenu 
Košťálovou.
 
Zpracování průzkumů a rozborů v 
rozsahu územně-analytických pod-
kladů
Prvním krokem  je  zpracování prů-
zkumů a rozborů v rozsahu územně-
-analytických podkladů, které zajišťuje 
zpracovatel – projektant . Je to shromáž-
dění všech informací o současném sta-
vu území a jejich vyhodnocení
Veřejnost bude nad rámec zákona se-
známena s podklady, které vyhodnocu-
jí stav a vývoj území.  
 
Zadání územního plánu
•návrh zadání zpracuje pořizovatel 
(MěÚ Šlapanice, odbor územního plá-
nování) ve spolupráci s určeným zastu-
pitelem (Ing. Josef Šiška – starosta)

•Veřejnost má možnost nahlížet na 
návrh zadání  (oznámení -veřejnou vy-
hláškou) 
•každý může uplatnit připomínky (ob-
čané ,dotčené orgány státní správy, 
sousední obce)
•zadání schvaluje zastupitelstvo města 
na veřejném zasedání
 
Koncept
•pokud je stanoveno v zadání – zpra-
covává se i vyhodnocení vlivů na udr-
žitelný rozvoj území (SEA)
•veřejné projednání spojené s výkla-
dem
•každý může uplatnit své připomínky, 
vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem veřejně prospěšných staveb, 
veřejně prospěšných opatření a zasta-
vitelných ploch a zástupce veřejnosti 
námitky v zákonné lhůtě 
•na základě výsledků projednání po-
řizovatel ve spolupráci s určeným za-
stupitelem zpracuje návrh pokynů pro 
zpracování návrhu územního plánu, 
včetně návrhu rozhodnutí o výběru 
výsledné varianty řešení
•pokyny schvaluje zastupitelstvo měs-
ta
 
Návrh 
•společné jednání o návrhu (dotčené 
orgány státní správy, Krajský úřad Jiho-

Vážení spoluobčané,
na jiném místě tohoto čísla zpravodaje Vás informujeme o postupu při pořizování 
nového územního plánu našeho města. V této informaci Vás chceme seznámit a 
současně požádat o zapojení do přípravy a zpracování dalšího dokumentu města, 
který by měl být vodítkem pro další rozvoj a růst Modřic. Jedná se o „Strategic-
ký plán rozvoje města Modřice“. Předkládáme Vám osnovu tohoto plánu, kterou 
zpracovala Komise územního plánování a rozvoje. Očekáváme podněty, názory, 
vize kam by mělo město dále směřovat. Nebráníme se doplnění této osnovy o 
další body. Vaše náměty prosím předkládejte písemně u asistentky starosty nebo 
elektronicky na adresu: katerina.homolkova@mesto-modrice.cz. Příspěvky pro-
sím označte „Strategický plán“ a to nejpozději do 10.9.2007. Všechny Vaše podněty 
budou následně Komisí územního plánování a rozvoje zpracovány.
Prosíme Vás, aby předkládané náměty byly číslovány dle číselné řady bodů osno-
vy a to z důvodu rychlejšího zapracování. O vývoji tohoto dokumentu budete dále 
podrobně informováni. 
Osnova:
Vytyčení oblastí plánovaného rozvoje:
1. bydlení
2. občanská vybavenost, rekreace
3. doprava, inženýrské sítě
4. kultura, školství, sport
5. průmysl, obchod, podnikání
6. životní prostředí, zeleň
7. návaznost na okolní obce a spolupráce se subjekty
8. lidské zdroje, obyvatelstvo, sociální program
9. rozvoj místní veřejné samosprávy a bezpečnost
10. ostatní        



 
  

115

Inform
ace pro občany

114 www.mesto-modrice.czZpravodaj 07-08/2007

Zp
rá

vy
 z

 ra
dn

ic
e 

moravského kraje, sousední obce)
•posouzení návrhu  Krajským úřa-
dem Jihomoravského kraje
•řízení o územním plánu – veřejné 
jednání 
•každý může uplatnit připomín-
ky,vlastníci pozemků a staveb dotče-
ných návrhem veřejně prospěšných 
staveb, veřejně prospěšných opatření 
a zastavitelných ploch a zástupce ve-
řejnosti námitky  a to  nejpozději při 
veřejném projednání  
•pořizovatel s určeným zastupitelem 
vyhodnotí výsledky řízení o vydání 
územního plánu jako opatření obecné 
povahy a předkládá   návrh na vydání  
ÚP zastupitelstvu
•zastupitelstvo ověří soulad se zákon-
nými požadavky §54 odst.2 stavební-
ho zákona

•zastupitelstvo vydá ÚP
 K veřejným jednáním budou občané 
vždy pozváni (Zpravodaj, místní rozhlas, 
úřední deska a vývěsky, webové stránky 
města), budou seznámeni s projednáva-
nou fází, budou mít přiměřenou  lhůtu na 
připomínky.
Vaše dotazy Vám rádi zodpovíme. 
Jde o naši budoucnost – buďme aktivní a 
zajímejme se o věci veřejné, informujme 
se na veřejných zasedáních zastupitelstva 
nebo přímo na městském úřadě v úřed-
ních hodinách  u paní Květoslavy Höklo-
vé nebo u starosty a místostarosky.
Nepodléhejme panice a  fámám, nevěřme  
neověřeným informacím “jedna paní po-
vídala“.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
Květoslava Höklová, Vedoucí správy majetku města

Spalování rostlinných materiálů v Modřicích

1Informace pro občanyi
Upozorňujeme občany, kteří nechtějí 
reklamní letáky ve svých poštovních 
schránkách, aby označili svoje poštov-
ní schránky příslušným textem jako je 
např. nevhazujte letáky.                                      
         Bc. Kateřina Homolková, asistentka starosty  

Od 1.7.2007 je upravena provozní doba Sběrného dvora:
Úterý – sobota 8:30 – 17:00 hodin.

Doufáme, že tato provozní doba bude lépe vyhovovat potřebám občanů, 
zejména prodloužení provozní doby v sobotu do 17:00 hodin a povede i  k 
lepšímu využívání možnosti likvidace odpadu ve sběrném dvoře (velkoob-
jemový, biologický atd.). Na sběrném dvoře je umístěn kontejner na biolo-
gický odpad (větve, listí, tráva seno apod.). Pro odvoz odpadu do sběrné-
ho dvora lze využít služeb firem, které se tímto zabývají, inzeráty  bývají
uveřejněny i v našem zpravodaji.
Není v silách naší pracovní čety odvážet všem občanům tento odpad a ani 
toto není zahrnuto v poplatku , který se platí každý rok za svoz a likvidaci 
komunálního odpadu – odpadu z domácností. 

Oznamujeme občanům, že po dobu letních prázdnin je úřední 
doba Městské policie v Modřicích omezena následovně:

pondělí, středa      7.30-17.00 h, polední přestávka od 11.30 do 12 h
Důvodem omezení úřední doby je zajištění přítomnosti strážníků v ulicích města. 

OZNÁMENÍ OBČANŮM

VÝZVA OBČANŮM K DISKUSI

Orgány města Modřice se na základě podnětů občanů rozhodly zavést v našem 
městě novou právní úpravu pro regulaci spalování suchých rostlinných materi-
álů formou obecně závazné vyhlášky. Touto vyhláškou se bude zabývat Zastu-
pitelstvo města Modřice na svém zasedání v září 2007. Vyzýváme proto všechny 
občany k otevřené diskusi, která se bude konat v zasedací místnosti modřické 
radnice následovně:

středa 25. července v době od 17.30 h do 18.30 h
úterý 31. července v době od  17.30 h do 18.30 h

V diskusi bude přednesen i právní rámec této problematiky, tzn. jakým způso-
bem je takový odpad možné likvidovat, za jakých podmínek apod. Svoje při-
pomínky, náměty a požadavky můžete podávat písemně na adresu Městského 
úřadu Modřice, náměstí Svobody 93, e-mailem na adresu: andrea.kovarova@-
mesto-modrice.cz,  ICQ 239-675-140, nebo telefonicky na čísla 547243391 nebo 
728529745 u Bc. Andrei Kovářové v termínu do 31. července 2007. 

Separací a správným ukládáním odpadů při-
spějme k čistotě našeho města a ke zlepšení 
našeho životního prostředí. 

 Ing. Hana Chybíková



www.mesto-modrice.cz 117

Život v našem
 m

ěstě

116

In
fo

rm
ac

e 
pr

o 
ob

ča
ny

Zpravodaj 07-08/2007

Pouť do Broumova

Internet v Modřicích 
Pravidelně Vás informujeme o tom, jaké jsou možnosti získat přístup k informa-
cím z orgánů města ale i z jiných míst. Připomeňme si v krátkosti uplynulý vývoj 
– internetové stránky města prošly designovou i obsahovou úpravou, pravidelný 
měsíčník Zpravodaj je nejen ve všech modřických domácnostech včas, ale je i 
zveřejňován na našich internetových stránkách a zapojili jsme se do krajského 
informačního systému formou zasílání sms občanům. V současné době využí-
vá tento sms-systém 64 modřických občanů. Věříme, že jejich řady budou dále 
rozšiřovat…

Zároveň jsme Vás již několikrát informovali o možnostech získání přístupu k 
„bezdrátovému“ internetu. Jsme rádi, že v Modřicích existuje v této oblasti kon-
kurenční prostředí a občan má možnost výběru. Zároveň se také zvyšuje pro-
cento pokrytí. Vzhledem k tomu, že jsme před nedávnem představili občanům 
ve Zpravodaji firmu Sky net,  napíšeme dnes krátce o dalším poskytovateli. Jed-
ná se o firmu Voda IT. Firma působí v Modřicích již několik let, má zde několik 
desítek uživatelů a přes Modřice vede její hlavní napojení na páteřní síť, takže 
zdejšímu přenosovému místu na výškové obytné budově (Sadová ul.) je průběž-
ně věnována maximální pozornost.

Voda IT na svém serveru spolehlivě poskytuje diskový prostor pro Modřický 
internetový magazín, který v současné době na několika stovkách stránek a 
více než 3 tisících fotografií dokumentuje život v našem městě i okolním světě
(mim.voda.cz). Firma je schopna pro skupinu zájemců řešit i specifické problé-
my, vyplývající ze špatné viditelnosti na místní vysílač a pro  někoho může být 
též výhodný bezdrátový telefon, nabízený jako doplňující hlasová služba.
Ze zajímavých tarifů lze uvést například tarif START 64, při kterém je sice třeba 
zaplatit za instalaci 3999 korun, ale následně je toto připojení průběžně zcela 
zdarma a platí se pouze servis v případě poruchy. Další užitečnou možností jsou 
tarify s instalací „od 1 Kč“, kde se instalace při smlouvě na 1 nebo 2 roky platí 
formou vratné zálohy. 
Veškeré podrobnější informace je možno v pracovní dny v době od 9 do 16 ho-
din získat na bezplatné zelené telefonní lince 800 400 107, resp. na telefonech 
530 505 505  a 530 505 500, na adrese mailto:info@voda.cz anebo na internetových 
stránkách http://www.voda.cz/. 

1Život v našem městěž

Stalo se již ustálenou tradicí, že dvakrát 
během roku vyjíždějí modřičtí farníci 
na poutě. Všichni známe nedaleký Raj-
hrad, mnozí již navštívili Břevnov – dvě 
významná církevní střediska historicky 
propojena duchovním odkazem sv. Be-
nedikta. Také 2. června 2007 se cílem 
naší cesty stalo místo, které v duchu řá-
dového hesla „ora et labora“ (modli se 
a pracuj), po dlouhá staletí budovali a 
spravovali benediktinští řádoví bratři. S 
ranním kuropěním jsme se vypravili do 
východočeského Broumova.
Krajinu na pomezí Čech a Kladska již 
od 13. století dostali do péče břevnovští 
benediktini. Přijali ji v roce 1213 od teh-
dejšího krále Přemysla Otakara I. V ply-
noucích staletích se významnou a silnou 
osobností stal opat Otmar Daniel Zinke. 
Bylo mu dopřáno, aby v rozmezí let 1700-
1738 stanul v čele kláštera. S cílevědomou 

trpělivostí, nezměrnou pílí a pomocí 
Boží naplňoval svou představu o du-
chovním centru výspy východních 
Čech. Podařilo se mu získat přízeň 
geniálního Kryštofa Dienzenhofera, 
snad našeho nejvýznamnějšího ba-
rokního architekta, známého stavitele 
malostranského chrámu sv. Mikulá-
še. Po Kryštofově skonu v roce 1722, 
v otcově práci pokračoval syn Kilián 
Ignác Dienzenhofer. Společně s nimi 
našli cestu do Broumova i další skvělí 
umělci, například P. Brandl, J. Brokof 
nebo V. V. Reiner. Výsledkem jejich 
práce bylo impozantní a mimořádně 
hodnotné architektonické dílo.
Vynikající památkou klášterních sbí-
rek je faksimile pohřebního roucha 
Ježíše Krista, známého jako Turínské 
plátno. Celkem bylo vyhotoveno ko-
lem čtyřiceti kopií. Ve střední Evropě 
je však Broumov jediným místem, 
kde se s ní můžeme setkat. Nejspíše 
od roku 1651, kdy jej turínský arcibis-
kup daroval broumovskému opatu, le-
želo v zapomnění ve štukové výzdobě 
chrámové lodi kostela sv. Vojtěcha. Až 
při opravách v roce 1999 byla otevře-
na schránka, v níž pod silnou vrstvou 
prachu památka spočívala. S nesmír-
ným pohnutím jsme prožili okamžik 
blízkosti látky, která ve skutečném 
měřítku odráží posmrtný otisk Těla 
umučeného Krista. 
Po prohlídce areálu, proběhla v mo-

...účastníci pouti do Broumova...
foto: Josef Chybík

Ing. Vlastimil Čevela a Bc. Andrea Kovářová
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numentálním prostoru lodi klášterní-
ho kostela poutní mše svatá.
Další významnou církevní stavbou, 
kterou jsme v Broumově navštívili byl 
nejstarší český dřevěný kostel. Nachá-
zí se na hřbitově a je zasvěcen Panně 
Marii. Přálo nám u něj štěstí, neboť 
pěkný výklad nám o této mimořádné 
památce i o městě podal znalec míst-
ního kraje, který zcela náhodou přišel 
hřbitov navštívit. 
Broumovsko je kromě okouzlující 
přírody známo také souborem devíti 
venkovských barokních kostelů, které 
opět pocházejí z  dílny Dienzenhofe-
rů. Do dvou - v Heřmánkovicích a v 

Šonově jsme zavítali. Oba jsou opuštěné, 
neudržované a celkově zanedbané. Staly 
se výmluvným a poučným svědectvím 
dramatické historie 20. století, krutě po-
znamenané válkami, odsunem původ-
ních obyvatel a dvěma totalitami, které 
tolik stály o vymýcení katolické víry.
Pestrý program a příjemný průběh nás 
opět posílily v přesvědčení, že poutě s 
naším panem farářem Otcem Františkem 
Hemalou jsou pramínkem, kterým mod-
řická farní rodina přispívá do dlouhého 
a radostného proudu duchovní obnovy 
společnosti.

Josef Chybík
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Uteklo to jako voda.

Jsou tu prázdniny a v mateřské škole končí další školní rok. Jak proběhl? Začátek 
byl těžký. Od září do listopadu jsme byli hosty Základní školy v Modřicích, obý-
vali prostory školní družiny. To už se dokončovala rekonstrukce budovy MŠ na 
Zahradní ulici. Chodili jsem to tam „okukovat“ a těšili se na návrat. V listopadu 
vypukla stěhovací akce „ Kulový blesk“. Za vydatné pomoci městského úřadu i 
rodičů, kterým ještě jednou velice děkujeme, jsme konečně DOMA! Vybalování 
a zařizování ve třídách chvilku trvalo, ale stojí to za to. A tak už bydlí Žabáčci, 
Ježečci, berušky i Zajíčci. Jen ta školní zahrada nám zatím chybí.
V prosinci jsem tradičně pořádali třídní vánoční besídky, svou troškou do mlýna 
jsme přispěli u Rozsvícení vánočního stromu na náměstí.
V únoru jsme zorganizovali Den otevřených dveří, aby jste se i Vy, občané, mohli 
„pokochat“ naší krásnou školkou. Zároveň proběhl i zápis dětí pro příští školní 
rok. Výsledkem je, že od září otvíráme další, pátou třídu – Myšičky.
Během roku jsem se zúčastnili závodů v gymnastice a atletice, kulturně se vyží-
vali při divadelních představeních v MŠ, popřáli maminkám na besídce ke Dni 
matek a v červnu uajeli na výlet. Polovina školky jela do Soběšic do lesní školky 
Jezírko – ekologický program „ Mravencovo desatero“ a druhá skupina jela do 
Planetária na Kraví hoře – „Hvězdička jde do školy“.
Koncem června jsme se důstojně rozloučili s dětmi, které po prázdninách na-
stupují do základní školy. Šermířská skupina Asmodeus předvedla dětem rytíř-
ské souboje a jejich členové pasovali předškoláky do řádu Školáků. Přejeme jim 
úspěch ve škole a Vám všem krásné prázdniny a pěknou dovolenou!

Monika Čechovská, učitelka MŠ

Zrcadlo přece nemůže odrážet bohy,
Když se do něj koukají opice.

Ernest Hemingway

Voda, moře, hory, cestování – slova, 
která jsou neodlučitelně spjata s let-
ními prázdninami a dovolenými. Za-
hrádkáři si také udělali volno a tradič-
ně dva letní měsíce se nescházejí. A i 
když práce na zahrádce nekončí – i na 
ni se dá relaxovat. A tak poslední před-
prázdninovou schůzi jsme uspořádali 
pro své potěšení a inspiraci „malou 
módní přehlídku.“ I když by mohl 
někdo namítat, že tento žánr nepatří 
k náplni zahrádkářské činnosti – my 

ženy a dokonce muži jsem docela nadše-
ni. Je to taková oddechová záležitost a tu 
si myslím zasloužíme, neboť nejen prací 
je člověk živ.
A že bylo na co koukat. – ne výstřední, 
vkusné, nápadité pro všechny věkové i 
váhové kategorie. Ta štíhlá měla pas jako 
vosa a jen jsme ji mohly závidět – a ten 
růžový maturitní kostýmek – paráda. 
Ta vyšší váhová kategorie (140 kg živé 
váhy) – švadlenky ze salonu EVIS – Style 
ji přesto oblékly IN.
I pánové si přišli na své, nejen pohledem 
na ženské a dívčí modely a těla, ale i  na 
předvádění pánských modelů. Tak a teď 
víme co je IN a možná, že i vy časem v 
Modřicích nějaký ten model spatříte.
Rozešli jsme se v dobré přátelské náladě 
velmi spokojeni a tak Vám na závěr přeje-

me pěkné léto, užijeme si ho a podívej-
te se na přírodu a kvetoucí zemi kolem 
nás (než bude nadobro zničena). Tak 
jako hřejivé paprsky slunce pomáhají 
poupatům, aby se otevřela v plné své 
kráse, tak má pocit lidské sounáleži-
tosti pomoci našim srdcím, aby se ote-
vřela a bohatě rozdávala to nejčistší a 
nejvznešenější – lásku a přátelství. Aby 

láska, mír a polní květy už nikdy neby-
ly jen vysněnými a toužebnými před-
stavami lidstva, nýbrž stálými původci 
a nedílnou součástí života této i všech 
příštích generací.

Na viděnou v září
TOJA
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Škola v přírodě
v Budišově nad Budišovkou

Na školu v přírodě se vždy všichni těšíme. Týden před odjezdem jsou již děti k 
neudržení. Pro učitele je však nejšťastnější okamžik, když po návratu  předává 
rodičům dítě vpořádku, zdravé a spokojené.
Stejně tak tomu bylo i letos. Všechno vyšlo, očekává ní dětí se nakonec přece jen 
naplnila, po absolvování sportovních disciplin, zábavných her a společně tráve-
ných večerů došlo i na hledání pokladu a tradiční stezku odvahy, na které překva-
pivě nejlépe obstáli ti nejmenší – prvňáčci paní učitelky A. Lukášové. Společně s 
žáky II. a IV. B třídy vytvořili prima kolektiv dětí, které přijímaly veškerý program 
s nadšením .
Nejstarší žáci, čtvrťáci, si se svou třídní učitelkou E.Součkovou jako jediní troufli
na náročný výšlap k troskám hradu Vildštejna. I když našli jen kamení v kopři-
vách, byli alespoň pyšní na svůj turistický výkon.
Místem našeho pobytu byl Penzion Zálesí  v údolí říčky Budišovky v podhůří Níz-
kého Jeseníku. Objekt byl obklopený smíšenými lesy a loukami a v jeho bezpro-
střední blízkosti se nacházel rozlehlý travnatý areál , který nám byl k dispozici.
V  termínu od 21. do 26. května  jsme společně prožili pohodový slunečný týden, 
který byl opět výjimečnou  příležitostí lépe se poznat a sblížit.
Protože byl program nabitý, týden utekl jako voda a děti se zas budou muset celý 
dlouhý rok těšit na tu další školu v přírodě.

Brabrouci
informují

V devátém roce naší činnosti se náš oddíl 
rozrostl o novou družinku Chroustů. Jsou 
to letošní předškoláci a prvňáci a vypadá 
to, že budou skvělí. Hned od září se s námi 
zúčastnili akcí našeho oddílu. 
V září jsme byli na republikovém finále Tá-
bornické stezky (RFTS). Tohoto finále se
zúčastnily dvě hlídky (Gabča Lázničková, 
Bára Pokorná, Petr Šikula a Pavla Pokorná, 
Petra Hlaváčková, Dáda Sklenářová), které 
postoupily z loňského Setonova závodu. 
Také jsme v září byli na čtyřdenním výle-
tě na kolech na Kutinách. Na této akci byly 
také pouze starší děti a mladší děti měly 
jednodenní výlet.
V říjnu byl Setkávací výlet pro všechny 
oddílové děti s rodiči. V říjnu byla i další 
brněnská soutěž, kterou pořádalo Sdruže-
ní pionýrských tábornických oddílů Brno 
(SPTO). Tato soutěž se nazývala Expedice 
KARAKORAM a probíhala v lanovém cen-
tru Proud na Lesné. Větší děti lezly po vy-
sokých lanových překážkách a pro menší 
děti byl zorganizován program v Čertově 
rokli. Nakonec si děti všech věkových ka-
tegorií pořádně zasoutěžily a užily si den. 
Další akce v říjnu byly podzimní prázdni-
ny na Zouvalce u Brněnské přehrady. Celé 
prázdniny jsme prožili v duchu střeleckých 
závodů. Stříleli jsme z foukaček, vzducho-
vých pušek i pistolí a také jsme stříleli z 
luku. Měli jsme štěstí na hezké počasí, tak-
že jsme si prázdniny skvěle užili.
V listopadu jsme měli výlet po družinkách. 
Nakonec jsme se ale všichni rozhodli, že 
chceme jet do aquaparku do Vyškova. 
Všichni jsme se tam ale vystřídali, protože 
jsme se byli ještě podívat v ZOO. Tento vý-

let je určitě jeden z nejoblíbenějších.
V prosinci jsme měli vánoční výlet, 
tentokrát s překvapením. Jako obvykle 
jsme šli nazdobit stromeček pro zvířata, 
ale večer jsme měli program v klubov-
ně, kdy všichni museli přijít oblečeni 
do červena, nebo aspoň s vánoční če-
pičkou. Bylo to takové dobré oživení 
vánočního výletu.
V lednu byl novoroční výlet s opékáním 
špekáčků. 
V únoru jsme se zúčastnili úplně nové 
soutěže „Saně“ – akce pořádané SPTO. 
Soutěž se konala v Moravanech a za 
úkol bylo projít trasu se saněmi a splnit 
úkoly. Celá soutěž ale měla jeden háček 
– nebyl sníh – takže jsme museli saně 
trochu upravit a přidat jim kolečka. Ce-
lou cestu  jsme saně táhli nebo poponá-
šeli. Na této soutěži se naše hlídka ve 
složení Gabča Lázničková, Áda Mars-
chalová, Pavla Pokorná a Páďa Chukir 
umístila na krásném třetím místě.
V březnu byl jarní výlet. Šli jsme přes 
Velkou Babu, přes Medlánecké kopce 
až do Králova Pole. Byl to jeden z více 
chodících výletů.
O Velikonocích jsme poprvé uspořádali 
vícedenní výpravu pro Babočky a Med-
víďata.. Jeli jsme vlakem do Hustopečí, 
kde jsme bydleli v domě dětí. Celá akce 
se vyvedla, a proto ji budeme pořádat 
určitě i v dalších letech. V dubnu byl 
také další závod pořádaný SPTO – Se-
tonův závod. Je to určitě nejdůležitější 
závod za celý rok a tak jsme se na něj 
i řádně připravovali. Na tomto závodě 
musí děti prokázat své znalosti z oblas-
ti turistiky, botaniky, zoologie, táboření 
atd… Nakonec se umístily dvě hlídky. Na 
druhém místě se umístily Pavla Pokor-
ná, Gabča Lázničková, Petra Hlaváčková 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

PaedDr.. Jana Šenkýřová
vedoucí školy v přírodě
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KNIHOVNAa na třetím místě Bára Pokorná, Richard 
Marschal a Petr Šikula. Hlídka, která se 
umístila na druhém místě postoupila do 
republikového finále Tábornické stezky, 
a proto jí v září budeme držet pěsti, aby 
dopadla co nejlépe. 
V květnu jsme se zúčastnili akce Vlečka 
– úklid Moravského krasu. Úklid proběhl 
v den, kdy byl i Světový den přírodních 
parků, a proto jsme se mohli podívat do 
jeskyně Býčí skála, která není vždy pří-
stupná. Z celé akce jsme měli radost, 
protože rok od roku je méně odpadků. 
Ve stejný den měly mladší děti výlet do 
Technického muzea. Ti nejmenší ale měli 
svůj oddělený výlet, kdy jsme šli do oko-
lí Modřic a zahráli jsme si spoustu her. 
Další akce SPTO v květnu byl Sraz PTO. 
Konal se v kempu u Wilsonovy skály. Tři 
dny jsme stanovali u Dalešické přehrady, 
koupali jsme si a soutěžili v různých si-
lových soutěžích, protože celá akce pro-
bíhala v duchu Skotska. Na Srazu PTO 
také proběhlo vyhodnocení Zelené ligy 
(brněnské soutěže tábornických oddílů), 
kde jsme se umístili na šestém místě. Na 
konci května jsme pořádali již tradiční 
Kuličkiádu v Modřicích. 
Na začátku června jsme se zúčastnili 
celorepublikové BHCO – Branné hry 
Cesta odhodlání. Tentokrát se konala v 
Krušných horách. Tři dny jsme putovali 
s plnou polní a celkem jsme ušli asi 35 
km. Na tomto závodě jsme také zabodo-
vali – naše hlídka (Pavla Pokorná, Gabča 
Lázničková, Páďa Chukir, Ondra Kalvo-
da, Pavla Hlaváčková, Tom Hejtmánek 
a Martin Vetter) se umístila na prvním 
místě. Také naše nejmladší holky (Klár-
ka Běloševičová, Terka Lázničková a Áda 
Marschalová + holky z 64. PTO Lorien) 
se umístily ve své kategorii na prvním 

místě. A nakonec nejstarší (Bára Pokorná, 
Richard Marschal + další) se umístili na 
třetím místě. Na konci června byl Poslední 
výlet, kdy jsme jeli na přehradu a zkoušeli 
jsme si pádlovat na kanoi.
Na přelomu července a srpna jedeme na 
tábor do Dolních Nětčic, kde nás čeká 
hra Galové vs. Římané. Poslední týden o 
prázdninách jedeme na Vodu – sjíždět Be-
rounku. Na tuto akci jedeme poprvé, tak 
uvidíme, jak nám to půjde.
Příští rok zahájí svoji činnost nová dru-
žinka. Uvítáme v ní budoucí prvňáčky a 
šikovné předškoláky, kteří si chtějí zahrát 
spoustu her, sem tam se naučit i něco no-
vého a zažít spoustu dobrodružství. Tuto 
družinku povede Pavla Pokorná, Petra Hla-
váčková a Gabča Lázničková. Informační 
schůzka nové družinky bude 11.9.2007 v 
17.00 hodin v klubovně na modřické radni-
ci. Pokud máte zájem o tuto činnost, přijď-
te se domluvit! Ostatní družinky budou ve 
své činnosti dále pokračovat po domluvě 
s vedoucími.
Přejeme všem dětem i jejich rodičům krás-
né prožití prázdnin a těšíme se na se se-
tkání na táboře a nebo v novém školním 
roce.

Barbora Pokorná, instruktorka
foto: Barbora Pokorná

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

VÝBĚR Z NOVINEK - PRO ŽENY I 
MUŽE NA PRÁZDNINOVÉ LENOŠENÍ

Anensi: Poslední velmistr
Cartlandová: Láska vítězí
Cates: Leť domů, Planá růže, Zlověstné 
proroctví
Garwoodová: Šlechetný rytíř, Vrať mi 
můj sen
Hardenová: Smrt ve vavřínovém lese
Harrisová: Vražda o stříbrné svatbě
Hassel: Válečný soud
Howell: Rytíř z Vysočiny, Srdce z 
Vysočiny
Hunter: Lov na manžela, Ostrov Aban-
don, Potěšení, Prohřešek
Johnson: Moment překvapení, Pokuše-
ní, Proslulý svůdník, Znovu a znovu
Kessler: Smrtihlav
Koubková: Boleslav
Kubátová: Dlouhán odnaproti, Láska 
na heslo, Na druhý pokus, Počkej až 
za Lyon
Lanczová: Náhradní princ
Lee: Láska na první pohled, Norman-
ský dobyvatel
McBain: Příliš tiché hodiny
Němcová: Vždy s láskou, Petra
Ott: Žraloci a malé ryby
Plaidy: Nezkrotná královna

Řeháčková: Mládí nevybouřené, 
Mnoho lásky škodí
Simmel: Ve tmě jsou jen temný stín
Sutcliffe: Má jediná láska, Muž 
mých snů, Oddanost, Zázrak
Vávra: Nebeská družina
Victor: Děsivé tajemství, Krutá daň
Vondruška: Intimní historie od anti-
ky po baroko
Waltari: Tanec na hrobech

PRO TURISTY A CESTOVATELE
David: Za strašidly na hrady a 
zámky
Dvořáčková: Pověsti tajemných míst
Hervé: Kolem světa na kole
Jícha: Případ zájezd
Kovaříková: S Luckou a Michalem 
kolem zeměkoule 1-4
Kunc: Cestami trollů
Němec: Příběhy na třech kolech
Svoboda: Toulám se dál
Sztulová: Jak jsem dojel až na Nord-
kapp
Třetina: Jak se jezdí do nebe
Vlasák: Pestrý život cyklotrempa, 
Tenkrát na východě, Vandry s 
bejkem

Podrobnější informace o knihovně a knihách získají zájemci 
na www.volny.cz/mkmodrice

Městská knihovna v Modřicích

Půjčovní doba:
Upozorňujeme čtenáře,

že v důsledku revize
knihovního fondu bude
knihovna o prázdninách

ve dnech 16. – 27. července

 uzavřena

Změna půjčovní doby



Dokončilo 66 závodníků, 1 nedojel po defektu, 4 účastníci neodstartovali ve stanovený čas (dopro-
vod jiného závodníka, pozdější start kvůli dešti)
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SPORT

Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Věčeřa Tomáš 1989 - 41:09 -

2 Krejčí Jiří 1990 Prdlavka Modřice 44:54 3:45

3 Ruda Adam 1990 - 56:01 14:52

Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Slavíčková Andrea 1981 SKC Brno 37:58 -

2 Rožková Hana 1990 ROSO Racing Team 38:45 0:47

Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Hunkesová Alena 1964 - 46:53 -

2 Strnadová Iva 1962 CK Komín 49:57 3:04

3 Růčková Martina 1974 - 51:42 4:49

Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Jirásková Věra 1955 Prdlavka Modřice 43:24 -

2 Samsonková Eliška 1961 Spartak Slavíkovice 79:05 35:41

Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Pivoňková Ivana 1947 Vojkovice 73:04 -

Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Strnad Václav 1983 Favorit Brno 30:29 -

2 Zadák Karel 1978 - 31:44 1:15
3 Hořava Jiří 1980 Destila Slavkov 32:31 2:02

4 Reichert Pavel 1984 Favorit Brno 32:39 2:10

5 Prokop Miloš 1980 - 32:50 2:21

6 Baltus Jan 1983 - 33:09 2:40

7 Prokop Rostislav 1977 XCR Svorada Sidi 33:35 3:06

8 Brychta Jan 1981 Etape Dukla Brno 33:42 3:13

9 Zacha Dan 1962 PELLs TT 33:53 3:24

10 Fölkl Antonín 1971 ROSO Racing Team 34:11 3:42

11 Křivánek Josef 1979 EXE Jeans 34:17 3:48

12 Rožek Miroslav 1965 NSM Brno 34:49 4:20

13 Křapa Libor 1972 Modřice 36:37 6:08

14 Skopal Michal 1962 CK Komín 36:50 6:21

15 Černý Luděk 1981 Bratčice 37:29 7:00

16 Radvan Aleš 1981 Chvojkovice Brod 39:27 8:58

17 Lang Martin 1971 Bratčice 39:28 8:59

18 Pešta Pavel 1976 - 39:31 9:02

19 Vonka Jan 1963 Modřice 41:39 11:10

20 Šindelář René 1968 SOKOL Měnín 44:22 13:53

21 Liška Radim 1978 SKC Brno, handicap. 118:14 87:45
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Modřická jednadvacítka - Memoriál Aleše Měřinského
13. ročník cyklistické časovky jednotlivců
Počasí: zataženo, občasný déšť

Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Bezděkovský Zdeněk 1981 Avenir 35:58 -

2 Krejčí Miroslav 1977 ROSO Racing Team 36:35 0:37
3 Pražák Jiří 1971 EUROFOAM 36:49 0:51

4 Handl Jiří 1969 JULI Team 39:42 3:44

5 Buršík Václav 1975 CK Komín 40:09 4:11

6 Hanák jiří 1976 - 40:39 4:41

7 Cízner Aleš 1975 Bobr Bike Team 43:33 7:35

8 Pol René 1972 IGW 43:38 7:40

9 Strnad Daniel 1967 JULI 43:47 7:49
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Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Beinhauer Vladimír 1949 PELLs Brno 32:14 -

2 Drápal Ivo 1954 CYKLO Pavka 35:05 2:51
2 Zyka Milan 1947 PELLs Team 35:05 2:51

4 Žák Rudolf 1959 - 35:40 3:26

5 Rozman Ladislav 1954 Likus Brno 36:19 4:05

6 Künstner Jaroslav 1958 Horokolo Jundrov 37:34 5:20

7 Mazel Alois 1942 Cyklo Pavka 38:15 6:01

8 Sobotka Vít 1955 MB Cyklo 39:46 7:32

9 Kumeš Miloš 1955 TJ Favorit 40:29 8:15

10 Parák Miroslav 1947 - 40:40 8:26

11 Sovinský R. 1947 ROSO Racing Team 41:04 8:50

12 Hlavička Ivan 1951 JULI 41:22 9:08

13 Krieg Petr 1949 BMT Brno 44:05 11:51

14 Pallaidaný Ladislav 1948 Bratčice 45:00 12:46

15 Bečka Miroslav 1955 DPMB 47:02 14:48

16 Rosenberg Antonín 1949 CK Komín 49:29 17:15

17 Zimovčák Josef 1956 Veselí n.Mor., vysoké kolo 52:04 19:50

18 Hájek Milan 1953 Spartak Slavíkovice 58:44 26:30

19 Zejda Ivo 1956 MS Brno, běh 101:32 69:18

m
u

ži
n

ad
 4

5 
le

t
si

ln
ič

n
í k

ol
o

Poř. Jméno R. nar. Oddíl Čas Ztráta
1 Müller Jiří 1943 Cyklo Komín 39:03 -

2 Volavý Vladimír 1955 BARNEX Sport 41:18 2:15
3 Barták Milan 1952 CK Komín 44:45 5:42

4 Ertl Jiří 1946 Horokolo Jundrov 46:46 7:43

5 Pivoňka Stanislav 1946 Vojkovice 47:05 8:02

6 Šlachta Miroslav 1952 Sobotovice 51:17 12:14
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Dne 9. června uspořádal nohejbalový od-
díl TJ Sokol SDS Exmost Modřice 11. roč-
ník PMEZ v nohejbalu. Bylo to podruhé v 
historii města Modřic a po roce 2004 kdy 
domácí dosáhli vítězství a získali titul nej-
lepšího nohejbalového týmu planety bylo 
hodně příznivců, kteří byli ochotni vsadit 
na to, že Modřičtí, byť oslabeni zraněními 
i letos zvítězí. Přípravy na tuto vrcholnou 
akci si vyžádaly od členů realizačního 
týmu obrovské úsilí a předseda oddílu 
Michal Janeba strávil mnoho bezesných 
nocí. Nakonec však i díky velké pomoci 
města mohla vrcholná nohejbalová slav-
nost začít.
Rozlosování skupin provedl v pátek sta-
rosta Modřic pan Josef Šiška a jednotlivé 
výpravy byly, jak přijížděly, umisťovány  
v kvalitních ubytovacích zařízeních.
V sobotu úderem deváté Pohár mistrů s 
pořadovým číslem 11 mohl začít. Favority 
byli samozřejmě hráči Košic a dávali ne-
pokrytě najevo že to myslí se ziskem tro-
feje vážně. Zatímco naši na hřišti číslo 1 
statečně zápolili s průměrnými Francouzi, 
smetli Košičtí obhájci z roku 2005 na dru-
hém kurtu svoje švýcarské soupeře jako 
smítko z kalhot a na konec našeho boje už 

sledovali pohodlně z V.I.P. prostoru.
Nicméně i naši se se slabším soupeřem 
dlouho nepárali a následovala další 
utkání, našich s mistrem Maďarska a Slo-
váků s nevyzpytatelnými Rumuny.
V těchto utkáních už šlo do tuhého a 
mnoho nescházelo a finále bylo Kapo-
svár-Ploesti. Rumunský singlista Purice 
promarnil obrovskou šanci vyřadit Koši-
ce a podlehl svému soupeři o pověstný 
chloupek ve třetím rozhodujícím setu.
Podobný osud mělo i utkání Modřice 
– Kapošvár a tak se finále v obsazení Ko-
šice – Modřice přece jenom odehrálo. 
Jenže v parném odpoledni odcházely 
našim hráčům síly víc než soupeři a sa-
motné finále bylo oslavou precizní hry
slovenského mistra. Naši se sice snažili 
seč mohli ale forma z posledních extrali-
gových utkání se vypařila lako pára nad 
hrncem.
Košice po zásluze zvítězily před televiz-
ními kamerami 3:0 a po osmé získaly 
cennou trofej. 
I naši hráči však zaslouží absolutorium 
neboť hra na jeden dopad jim příliš ne-
vyhovuje a už samotný postup do finále
byl na hranici jejich možností. Kdyby se 
hrálo na dva dopady jak je v naší extra-
lize zvykem asi by ze zahraničí bohužel 
nikdo nepřijel neboť FIFTA a zbytek svě-
ta propaguje především jednodopadový 
fotballtennis.
Tým Modřic tvořili tito hráči: Petr Bubni-
ak, Radek Pelikán, Michal Plachý, Radim 
Havránek, Jakub Pospíšil a Patrik Iláš. 
Zraněni byli Petr Gulda a Petr Skřejpek. 
Trenérem Miloň Svoboda. Celou akci 
sledovalo asi 400 diváků. 
Na rozloučenou s účastníky byl v hotelu 
Gregor uspořádán raut na kterém byli 
přítomni nejen členové jednotlivých 
výprav ale i organizačního týmu a V.I.P. 
osobnosti.                              Michal Janeba

Malé zamyšlení
nad Modřickou jednadvacítkou

Na kole jezdím rád, ale výhradně rekreačně – jsem už totiž v letech. A tak jsem 
dost překvapeně koukal na výsledkovou listinu, kde z více než šedesáti letošních 
účastníků bylo téměř 20 procent ve věku kolem 60 let a více.  Pomalu hodinu z 
kopce do kopce za mizerného počasí, v normálním silničním provozu, průměrnou 
rychlostí 20-25 km/hod – zkrátka klobouk dolů před všemi, kteří to dokážou. Byli 
tam i další zajímaví účastníci.- Radim Liška (handicap) s doprovodem otce, marato-
nec Ivo Zejda, který to zvládl pěšky – a známý popularizátor vysokého kola Josef 
Zimovčák. Atmosféru závodu snad trochu přiblíží pár přiložených záběrů – po-
drobnou fotoreportáž přinese Modřický internetový magazin v rubrice /mim.voda.
cz/modrice/.  Závěrem si dovolím  poznamenat, že ač to v dnešní době možná zní 
nadneseně, měli bychom být alespoň trochu hrdí na to, že v našem městě existují 
lidé, kteří takové a podobné akce dokážou úspěšně realizovat. A samozřejmě by-
chom se taky alespoň občas měli přijít podívat a tím účastníky, ale i pořadatele 
příslušně podpořit.

 Vlastimil Čevela

foto: Stanislava Pudelková

foto: Miroslav Hájek foto: Miroslav Hájek

Pohár mistrů evropských 
zemí v nohejbalu 2007 
– Modřice
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1Různér

Chov včel patří k velmi významné-
mu odvětví zemědělství. Pro dobré 
opylení entomofilních (hmyzosnub-
ných) rostlin je v ČR potřeba cca 700 
tisíc včelstev. Stav v roce 2003 byl pod 
touto kritickou hranicí (477 743 včel-
stev). V roce 2003 byl stav včelstev 
proti roku 1993 nižší o 30,3 %.

Vývoj počtu včelařů a včelstev
Rok            Počet včelařů      Počet včelstev

1993           73 401               685 321
1994           70 534               630 026
1995           65 805               622 336
1996           61 428               537 136
1997           58 647               510 363
1998           57 280               542 161
1999           57 622               564 981
2000           55 245               534 814
2001           53 315               537 226
2002           52 768               517 743
2003           50 940               477 743

Pramen: Český svaz včelařů

Od roku 1993 trval pokles stavů včelstev 
až do roku 1997. Základní příčinou po-
klesu počtu včelstev v ČR je ekonomic-
ká nezajímavost této činnosti. Teprve 
v roce 1998 se podařilo zastavit pokles 
stavů včelstev a došlo dokonce i k ná-
růstu. Nárůst však byl hlavně způsoben 
kategorií chovatelů nad 30 včelstev, kde 
se od roku 1996 do roku 1999 zvýšil po-
čet chovaných včelstev o 28 673, tj. o 31 
%. Ostatní chovatelé se vrátili přibližně 
na úroveň roku 1996.
Po roce 1999 došlo opět k poklesu stavů 
včelstev až na konečných 477 743 v roce 
2003. Začátek roku 2003 byl pozname-
nán neobvykle vysokým úhynem včel-
stev způsobeným klimatickými vlivy.

V roce 2003 je stav včelstev proti roku 
1993 nižší o 30,3 %. Pokles včelstev byl 
zaznamenám u většiny kategorií včela-
řů, kromě kategorie 101 – 150 včelstev, 
která proti roku 2002 vzrostla o 5,1 %.
Současný stav včelstev je stále pod kri-
tickou hranicí možnosti opylení ento-
mofilních rostlin.
Potřeba včelstev na opylení v ČR je mi-
nimální stav 700 000. Proto je snaha o 
jejich rozšíření.

Spotřeba medu
Spotřeba medu od roku 1990 jen mírně 
kolísá a pohybuje se mezi 0,4 – 0,6 kg/
obyv./rok. Snahou je zvýšení spotřeby 
kromě tradičního balení medu i větším 
výběrem výrobků, které obsahují med, 

jako jsou masné výrobky (paštiky), pe-
kárenské výrobky (perníčky a jiné pe-
čivo) a také různé druhy medoviny.

Rada města Modřice podpořila čin-
nost včelařů organizovaných ve 
spolku RO Rajhrad finančním pří-

spěvkem ve výši 5.000,- Kč.
Poděkování patří všem, kteří se podílí 
na udržení a rozvoji tohoto odvětví a 
rádi přivítáme nové členy mezi mod-
řickými včelaři.

Ivan Doleček, místostarosta města

Prezentace včelařů o hodech 2006
foto: Miroslav Hájek

Stratil Alex

Kittnerová Božena
Zahradníček Stanislav
Ing. Kořínek Miroslav
Vágnerová Jindřiška
Smetanová Ludmila
Man Vladimír
Ing. Kovář Karel
Knolová Marie
Sklenská Františka
Patočková Božena
Chromková Růžena
Nedělka Karel
Romulusová Ludmila

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Duchoň Mojmír
Nováková Helena

Rozloučili jsme se

Jašová Zdeňka
Pospíšilová Marie
Hrdličková Věra
Konvicová Marta
Kočíř František
Toncrová Radomíra



1Inzercei

130

In
ze

rc
e

131www.mesto-modrice.cz

Inzerce

Zpravodaj 07-08/2007

Hledáme byt 2+1
v Modřicích.

Hledám
ke koupi
menší rodinný
domek v Modřicích,
veškeré IS.

Cena nerozhoduje

Nájem dohodou.

tel.: 776 603 451
775 905 202

IT řešení přímo pro Vás

• PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
• Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
• Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
• Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
• Síťová řešení, návrhy, realizace, certifikace

Kontakt:    4IT.cz, Brněnská 442, Modřice
                GSM: 739 034 500, 603 254 455                    
   Email: info@4it.cz, www.4it.cz

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA

Dovoz písku, odvoz suti
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovodského 339, 664 42 Modřice

vykupujeme loupané vlašské ořechy,
cena 80,- Kč/kg

tel.: 547 243 592

 volejte č.
 606 198 760

OPRAVY TELEVIZNÍCH 
PŘIJÍMAČŮ

• Opravy televizních přijímačů, odvoz a dovoz televizních 
přijímačů zákazníků

• Montáž SET TOP Boxů, je to zařízení, kterým se dá přijímat 
pozemní digitální vysílání

• Montáž DIGI-TV, pomocí tohoto zařízení se dá přijímat
    34. stanic, kanálů z družice Inter Sat 10.02

• Montáž satelitu

Adresa provozovny:
Němec Petr, Pod Kopcem č. 2, 664 44 Ořechov u Brna, tel: 547 225 231. 
Volat možno od 8:00 do 9:00 hodin a od 15:00 do 16:30 hodin 

VÝUKA ANGLIČTINY V MODŘICÍCH
KDY:
KDE:
KDO:
PRO KOHO:

od září 2007
Modřice, Brněnská 446, (slepé ulice naproti restaurace „U Trávníčků“)

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

začátečnící, mírně pokročilí. Individuálně i ve skupinách

V případě zájmu volejte na výše uvedená čísla
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