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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 26/2008

z 26. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané dne 15. 
prosince 2008 v 15 hodin v zaseda-
cí síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že RMM je plně usnášeníschop-
ná (v počtu 4, jmenovitě viz              

prezenční listina)
RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 

Kateřinu Homolkovou
RMM schvaluje pořízení zvukového 

záznamu z 26. jednání RMM
RMM schvaluje navržený program 

26. schůze RMM  

Bod 1 – Kontrola aktuálních úkolů
Usnesení 26.1: RMM bere na vědomí 

plnění úkolů uložených na před-
chozích jednáních RMM 

Bod 2 – Upřesnění příprav a pro-
gramu 10. zasedání ZMM

Usnesení 26.2:  RMM schvaluje 
upřesnění programu a závěrů k 
jednotlivým bodům programu 
ZMM

Bod 3 - Projednání  důležitých 
smluv a faktur

Usnesení 26.3.1: RMM schvaluje 
úhradu faktury za poskytnuté služ-
by – údržba mlýnského náhonu v 
k.ú. Modřice za rok 2008 od firmy 
Ing. František Brabec zahradnictví 
ve výši 117.348,- Kč vč. DPH

Usnesení 26.3.2: RMM schvaluje úhra-
du částky 68.379,- Kč za majetkový 
prospěch získaný užíváním pozemku 
bez právního důvodu p.č. 1292/72 
a 1292/73 v k.ú. Modřice, který je v 
majetku ÚZSVM 

Usnesení 26.3.3: RMM schvaluje smlou-
vu o výpůjčce mezi městem Modřice 
a JMK na přestupní terminál Modři-
ce, smyčka – 1. etapa

Usnesení 26.3.4: RMM schvaluje smlou-
vu o výpůjčce mezi městem Modřice 
a JMK na přestupní terminál Modři-
ce, smyčka – 2. etapa

Usnesení 26.3.5: RMM schvaluje doho-
du o ukončení mandátní smlouvy ze 
dne 11.8.2008 mezi městem Modřice 
a firmou Libor Kočíř na realizaci 
investiční akce: „Protihluková stěna 
Modřice na silnice II/152 vlevo – 3. 
etapa“

Usnesení 26.3.6: RMM schvaluje do-
datek č. 1 smlouvy o dílo č. 07/2008 
mezi městem Modřice a firmou 
UniCab, spol. s r. o., na zhotovení 
akce „Veřejné osvětlení, lokalita ul. 
Brněnská, Modřice“

 Usnesení 26.3.7: RMM schvaluje smlou-
vu o zajištění  poskytování úkonů 
pečovatelské služby města Židlocho-
vice pro město Modřice s platbou za 
rok 2009, která činí 93.000,- Kč/rok

Usnesení 26.3.8: RMM schvaluje smlou-
vu č. 1058809 mezi městem Modřice 
a firmou BVK, a. s., na dodávku vody 
pro veřejnou potřebu nemovitosti – 

pozemku na ul. Nádražní, p. č. 878/1
Usnesení 26.3.9: RMM schvaluje doda-

tek č. 18 nájemní a provozní smlou-
vy ze dne 12.3.2002 mezi městem 
Modřice a firmou BVK, a. s. 

Usnesení 26.3.10: RMM schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene 
za úplatu mezi městem Modřice a 
firmou SELF SERVIS, spol. s r. o., za 
vedení optické sítě ulicí Brněnskou

Usnesení 26.3.11: RMM schvaluje 
smlouvu o právu provést stavbu 
mezi městem Modřice a JMK, na 
„Doplnění chodníků a parkovacích 
ploch podél silnic č. III/15270 a 
III/15279 v k.ú. Modřice“ na  pozem-
ku p.č. 2014  

Usnesení 26.3.12: RMM schvaluje 
smlouvu o umožnění provedení 
stavby mezi městem Modřice a 
Jaroslavem Zítkou na provedení 
plynovodní přípojky pro objekt RD 
na p.č. 414

Usnesení 26.3.13: RMM schvaluje 
zrušení nájemní smlouvy mezi 
městem Modřice a firmou JM Klima 
s. r. o., na užívání veřejného volně 
přístupného parkoviště u areálu Pod 
Kaštany

Usnesení 26.3.14: RMM souhlasí s  
ukončením nájemní smlouvy doho-
dou o dočasném užívání pozemku 
mezi městem Modřice a Danuší 
Jochmanovou a Pavlem Pazuchou 
pozemku p.č. 780/3 

Usnesení 26.3.15: RMM schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy mezi 
městem Modřice a manželi Kapoun-
kovými na pozemek p.č. 2085. RMM 
schvaluje výzvu na p. Petra Fuchse 
k uzavření nájemní smlouvy na 
pozemek p.č. 2085

Usnesení 26.3.17: RMM schvaluje 
přílohu č. 3 smlouvy o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení s 
firmou ASEKOL, s. r. o. na doplně-
ní odměny o bonusovou složku 
„Pomoc při nakládce“ 

Usnesení 26.3.18: RMM schvaluje ná-
vrh smlouvy o soustředění finanč-
ních prostředků při plnění úkolů k 
zabezpečení požární ochrany mezi 
městem Modřice a Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Br-
no-Chrlice za úplatu pro rok 2009 
ve výši 100.000,- Kč 

Usnesení 26.3.19: RMM schvaluje 
dodatek ke smlouvě o pronájmu 
mezi Olgou Jourovou a p. Manouš-
kem, Hotárkem a p.  Zoblivým na 
zvýšení nájmu 

Usnesení 26.3.20: RMM schvaluje 
darovací smlouvu mezi Ing. Krčá-
lem a městem Modřice na částku 
20.000,- Kč na zakoupení pomůcek 
pro MŠ

Usnesení 26.3.21: RMM schvaluje 
smlouvu mandátní č. 08–09 mezi 
městem Modřice a hudebním 
souborem Night and Day band, 
Ladislav Malý na hudební produk-
ci při pořádání městského plesu v 
roce 2009 v ceně 15.000,- Kč 

Bod 4 – Projednání nových podni-
katelských aktivit

Usnesení 26.4.1: RMM schvaluje 
dočasné posunutí oplocení mezi 
p.č. 929/1 a p.č. 930 v délce 15m o 
1m pro umožnění výstavby RD p. 
Dosi Matochy

Usnesení 26.4.2: RMM schvaluje 
umožnění zahájení výkopových 
prací akce Sadová NN a VO od 



16 17

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e 

www.mesto-modrice.cz

Zprávy z radnice 

Zpravodaj 1/2009

15.2.2009 a akce 3. etapa byto-
vé domy a RD Masarykova od 
12.1.2009

Usnesení 26.4.3: RMM bere na vědo-
mí přípravu svozu separovaného 
sběru biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu  

Usnesení 26.4.4: RMM schvaluje 
vydání souhlasného předběžné-
ho vyjádření na realizaci investič-
ního záměru prodejny s podmín-
kami stanovenými v jednotlivých 
komisích. 

(jedná se o prodejnu potravin v areálu fy Cha-

pel Invest - býv. Fruta ul. Masarykova)

Hlasování: 3 pro 0 proti 1 se zdržel (Havlátová)

Usnesení 26.4.5: RMM schvaluje 
předložený záměr úpravy výšky 
objektu firmy ZZM na skladové 
části výška atiky 13,75m, adminis-
trativní část výška atiky 10,55m 
a požaduje předložení konečné 
verze barevného řešení fasády 
před vlastní realizací 

Bod 5 – Zprávy z činností komisí 
rady, městské policie a muzej-
ního spolku

Usnesení 26.5.1: RMM bere na vědo-
mí zprávu o kontrole dodržování 
stanovených limitů rychlosti pro-
váděné PČR za měsíc říjen 2008

Usnesení 26.5.2: RMM bere na 
vědomí přehled činnosti městské 
policie za měsíc listopad 2008 

Usnesení 26.5.3: RMM bere na vě-
domí zápis z 12. zasedání KŽP ze 
dne 26.11.2008 a plně souhlasí se 
závěry navrženými KŽP

Usnesení 26.5.4: RMM bere na vědo-
mí zápis č. 021 ze zasedání KÚPR  
ze dne 3.12.2008 a plně souhlasí 

se závěry navrženými KÚPR 
Usnesení 26.5.5: RMM bere na vědomí 

zápis č. 9/2008 ze zasedání SDK ze 
dne 11.12.2008 a plně souhlasí se 
závěry navrženými SDK

Bod 6 – Různé,  diskuse
Usnesení 26.6.1: RMM dodatečně 

schvaluje proplacení faktury č. 1236 
za narovnání duplicitního zápisu 
v LV  mezi městem Modřice a p. 
Slaným

Usnesení 26.6.2: RMM určuje pracovní 
skupinu pro sestavení rozpočtu na 
rok 2010 a 2011 ve složení: starosta 
města Ing. Šiška, uvolněná místosta-
rostka Ing. Chybíková, hl. ekonom 
města Ing. Mulíček, pí Hroudná 

Usnesení 26.6.3:RMM schvaluje dopl-
nění stanoviska k územnímu řízení 
č.j.  OV/54540-08/2297-2008/SVE na 
umístění stavby  CTBox, I, II, III, IV, 
V, VI a VII a Showroom I a II v rámci 
realizace CTPark Brno Retail Park 
(Modřice III) – etapa I – o posouzení 
dopravy celé lokality obchodního 
centra Olympie a lokality Modřice 
III

Usnesení 26.6.4: RMM schvaluje 
jmenování Martina Petříka za člena 
Redakční rady

Usnesení 26.6.5: RMM schvaluje 
navýšení odměny pro matrikářku 
a hudební doprovodod za zajištění 
svatebních obřadů a vítání občánků 
ve výši 250,- Kč

Usnesení 26.6.6: RMM schvaluje po-
platky za inzerci ve zpravodaji měs-
ta Modřice s účinností od 1.1.2009 ve 
výši: celá strana 1000,- Kč, ½ strany 
500,- Kč, ¼ strany 250,- Kč, 1/8 stra-
ny 125,- Kč   

Usnesení 26.6.7: RMM schvaluje 
dokument Pasport místních komu-
nikací a dopravního značení ve 
městě Modřice 

Usnesení 26.6.8: RMM schvaluje na-
výšení nájmu u stávajících nájem-
ních smluv za užívání pozemků dle 
zveřejněného záměru 

Usnesení 26.6.9: RMM schvaluje 
přidělení garážového stání č. 2 v 
BD Za Humny pí. Evě Kuchtové a 
přidělení garážového stání č. 27 v 
BD Za Humny p. Zdeňku Říhovi

Usnesení 26.6.10: RMM schvaluje 
ukončení nájmu garážového stání 
č. 1 v BD Za Humny p. Michalu 
Školařovi k 1.1.2009

Usnesení 26.6.11: RMM schvaluje 
odměnu p. Elišce Součkové za 
práci v KŠK a schvaluje odměnu 
p. Miroslavu Hájkovi za dodání 
a přípravu fotodokumentace pro 
kalendář města na rok 2009. 

Usnesení 26.6.12: RMM schvaluje 
odpis pohledávek města za nájmy z 
městských pozemků na ul. Tyršova 
v celkové výši 248,- Kč 

Usnesení 26.6.13: RMM schvaluje 
odpis nedobytných pohledávek 
vzniklých před rokem 2004 za 
neuhrazené obědy v jídelně ZŠ 
Modřice ve výši 5.998,90 Kč 

Usnesení 26.6.14: RMM schvaluje pře-
rozdělení hospodářského výsledku 
roku 2007 v ZŠ Modřice a to do 
fondu odměn ve výši 15.000,- Kč a 
do rezervního fondu 13.103,- Kč 

Usnesení 26.6.15: RMM schvaluje 
bezúplatný převod varhan Yamaha 
z majetku města na ZŠ Modřice

Usnesení 26.6.16: RMM bere na vědo-
mí oznámení o uzavření MŠ Modři-

ce a čerpání řádné dobvolené v 
období od 22.12.2008 do 2.1.2009 

Usnesení 26.6.17: RMM schvaluje 
úhradu nájmu sálu pro Myslivec-
ké sdružení Modřice na pořádání 
Mysliveckého plesu dne 10.1.2009

Usnesení 26.6.18: RMM povoluje 
Mysliveckému sdružení Modřice 
uspořádat v rámci Mysliveckého 
plesu dne 10.1.2009 tombolu 

Usnesení 26.6.19: RMM povoluje 
Mysliveckému sdružení Modřice 
sběr kovového šrotu ve městě 
Modřice dne 3. a 4. dubna 2009

Usnesení 26.6.20: RMM bere na 
vědomí zprávu o postupu vydání 
knihy o Modřicích 

Usnesení 26.6.21: RMM zamítá 
nabídku prezentace města v 
projektu „Jižní Moravou na kole i 
pěšky“ od firmy BEKR Břeclav

Usnesení 26.6.22: RMM schvaluje 
úpravu č. 29 rozpočtu města na 
straně příjmů i výdajů v rámci 
jednotlivých oddělení paragrafů. 
Celková částka rozpočtu na obou 
stranách bude nezměněna 

Usnesení 26.6.23: RMM bere na 
vědomí cenovou kalkulaci na 
softvérové a technické vybavení 
počítačové sítě úřadu v roce 2009 

Usnesení 26.6.24: RMM pověřuje 
neuvolněného místostarostu p. 
Dolečka zajištěním odborného 
posudku na stav třešní v ul. 
Benešové 
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z 10. zasedání Zastupitelstva 
města Modřice (dále jen „ZMM“), 
konaného dne 15. prosince 2008 v 
18 hodin v zasedací síni modřické 
radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že

 1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 
počtu 12, jmenovitě viz prezenční 
listina)

 1.2 zápis z 9. řádného zasedání ZMM 
je řádně vyhotoven dle zákona

Usnesení k zápisu č. 9/2008: ZMM 
schvaluje zápis z 9. řádného 
veřejného zasedání ZMM bez 
provedení navrhovaných oprav 
zastupitelkou p. Bernátovou. 

Hlasování: pro 9, proti 2 (Bernátová, Vykoukal) 

zdržel se 1 (Ergensová)

Usnesení: ZMM schvaluje pořízení 
zvukového záznamu dnešního 
jednání ZMM, schvaluje zapiso-
vatelku Bc. Kateřinu Homolko-
vou a ověřovatele zápisu MUDr. 
Jaroslavu Tomandlovou a MUDr. 
Jiřího Ventrubu. ZMM schvaluje 
program dnešního zasedání ZMM 
se změnou. 

Hlasování: pro 10 proti 1 (Bernátová)

 zdržel se 1 (Vykoukal)

Bod 1 – Kontrola úkolů, zpráva 
starosty
Usnesení 10.1: ZMM bere na vě-

domí zprávu starosty města o 
činnosti ZMM RMM a úřadu za 

první 2 roky volebního období, která 
bude součástí zápisu z jednání ZMM. 
ZMM bere na vědomí plnění úkolů 
uložených na 9. řádném zasedání 
ZMM

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 10.2.1: ZMM schvaluje podání 

žádosti o bezúplatný převod pozem-
ku p.č. 454 v k.ú. Modřice z PF ČR na 
město Modřice.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.2.2: ZMM neschvaluje 
nabídku na převod pozemků p.č. 
2329/8 a p.č. 2329/9 v k.ú. Modřice 
do majetku města Modřice. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Projednání obecně závaz-
ných vyhlášek
Usnesení 10.3.1: ZMM ukládá místosta-

rostce Ing. Chybíkové vypracování 
zprávy o vyhodnocení účinnosti 
OZV č. 1/2008 do březnového 
zasedání ZMM. ZMM ukládá RMM 
připravit podklady pro přesné určení 
ploch veřejných prostranství nejlépe 
do zářijového zasedání ZMM

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.3.2: ZMM schvaluje novelu 
OZV č. 3/2008 o místních poplatcích 
a novelu OZV č. 4/2008 – požární řád 

Hlasování: pro 12,  proti 0, zdržel se 0

Bod 4 – Projednání výsledků hospo-

daření v roce 2008
Usnesení 10.4.1: ZMM bere na vědomí 

zprávu o hospodaření města v obdo-
bí 1-10/2008.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.4.2: ZMM  schvaluje výši 
pololetních odměn členům KV a 
FV, kteří nejsou členy ZMM a to dle 
předloženého návrhu jejích předse-
dů. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení 10.4.3: ZMM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 4/008. ZMM 
schvaluje opatření k technickému 
zabezpečení konce roku 2008 tak, že 
pověřuje starostu města pravomocí 
ke schválení posledního rozpočtové-
ho opatření č.5/2008 a to na straně 
výdajů přesunem mezi jednotlivými 
odděleními paragrafy a případné po-
nížení částek v odděleních paragra-
fech a na straně příjmů úpravou čás-
tek jednotlivých oddělení paragrafů 
dle skutečně obdržených financí. 
Rozpočtové opatření č. 5/2008 bude 
poté projednáno a odsouhlaseno na 
březnovém ZMM.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Bod 5 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 10.5.1: ZMM odvolává p. 

MVDr. Slaného a p. Jalovou z FV 
a ustavuje počet členů FV na 3 ve 
složení Doc. Novák, Doc. Sládek a 
Ing. Vykoukal. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.5.1.1: ZMM bere na 
vědomí zápis z FV č. 017 ze dne 
16.9.2008 a 29.9.2008, zápis č. 018 ze 
dne 15.10.2008, zápis č. 019 ze dne 

12.11.2008 a zápis č. 020 ze dne 
10.12.2008.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.5.2.1: ZMM schvaluje 
odvolání p. Petra Brázdy z KV. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.5.2.2: ZMM volí nového 
člena KV Ing. Skalníkovou

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2 (Bernáto-

vá, Vykoukal) 

Usnesení 10.5.2.3: ZMM schvaluje 
ukládání smluv u zápisu z RMM a 
ze ZMM 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.5.2.4: ZMM bere na vě-
domí zprávu o činnosti KV a zápi-
sy z KV ze dne 23.9.2008, 21.10.2008 
a 25.11.2008.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2 (Bernáto-

vá, Vykoukal)

Bod 6 – Projednání Plánu činnosti 
orgánů města na rok 2009
Usnesení 10.6: ZMM schvaluje Plán 

činnosti orgánů města na rok 2009 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Bod 7 – Projednání rozpočtu na rok 
2009 a souvisejících dokumentů
Usnesení 10.7.1: ZMM schvaluje roz-

počet platů pracovníků městského 
úřadu na rok 2009. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.7.2: ZMM přiznává výši 
odměny neuvolněným členům 
ZMM ve výši 85% maximální výše 
odměny s účinností od 1.1.2009 a 
odbírá finanční odměnu zastupiteli 
p. Brázdovi. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

USNESENÍ ZMM č. 10/2008
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1Informace pro občanyi
Nový ceník inzerce ve Zpravodaji, stanovený RMM

celá strana A5         1000,-
1/2 strany A5            500,- 

Poznámka: jiné velikosti inzerátů nejsou přípustné

1/4 strany A5            250,- 
1/8 strany A5            125,-

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Modřice
pro školní rok 2009/2010 

se koná v pátek 16. ledna 2009 od 13.00 do 19.00 h v budově školy na 
ulici Komenského.

Náhradní termín je v pátek 23. ledna 2009 od 13.00 do 17.00 h.

K zápisu zveme děti narozené od 1.9.2002 do 31.8.2003. 
U zápisu předloží rodiče občanský průkaz a rodný list dítěte.

Prosíme rodiče dětí narozených od 1. 9.2001 do 31.8.2002, kterým byl  v 
loňském roce umožněn odklad školní docházky, aby přišli k zápisu potvrdit 
nástup dítěte do naší školy.
Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky.

Změna RR Zpravodaje a přání pf 2009 přispěvatelům

Z pracovních důvodů na vlastní žádost ke konci roku skončil Radek Bohuš, kte-
rému bych tímto rád vyjádřil poděkování za téměř dvouletou aktivní činnost a 
novým členem pak byl od ledna 2009 ustanoven Martin Petřík. Nejen redakční 
radě, ale především přispěvatelům Zpravodaje i všem ostatním zúčastněným, 
přeji dobré zdraví a hodně inspirace, aby i v nadcházejícím roce náš Zpravodaj 
kvalitně sloužil k informovanosti občanů.

Ing. Josef Šiška - starosta města

Usnesení 10.7.3: ZMM schvaluje 
rozpočet sociálního fondu města 
Modřice na rok 2009 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.7.4: ZMM schvaluje 
předložený rozpočet města Mod-
řice na rok 2009 jako schodkový. 
Schodek rozpočtu bude vyrovnán 
využitím rozpočtové rezervy měs-
ta z předchozích let.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení 10.7.5: ZMM schvaluje 

přezkoumání hospodaření města 
Modřice v roce 2009 nezávislou 
auditorkou Ing. Alenkou Bozdě-
chovou a pověřuje starostu města 
uzavřením smlouvy o provedení 
přezkoumání hospodaření 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Bod 8 – Projednání žádostí o změ-
nu územního plánu
Usnesení 10.8: ZMM zamítá 2 předlo-

žené žádosti o změnu Územního 
plánu sídelního útvaru města 
Modřice a ty budou posouzeny v 
rámci zpracování nového územní-
ho plánu.

Hlasování: pro 12, proti, 0, zdržel se 0 

Bod 9 – Různé – diskuse
Usnesení 10.9.1: ZMM schvaluje 

finanční příspěvek města do fondu 
IDS pro rok 2009 ve výši 206.300,- 
Kč 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 2 (Bernáto-

vá, Vykoukal)

 Usnesení 10.9.2: ZMM schvaluje 
návrh dodatku č. 5 smlouvy o 
zajištění financování systému IDS 

JMK obsahující nadstandard pro rok 
2009. 

Hlasování: pro 9, proti 2 (Bernátová, Vykoukal), 

zdržel se 1 (Havlátová)

Usnesení 10.9.3: ZMM schvaluje 
složení školské rady při ZŠ Modřice 
v počtu 6 členů. ZMM jmenuje jako 
zástupce zřizovatele na další funkční 
období p. MVDr. Slaného a p. Havlá-
tovou.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.9.4: ZMM schvaluje „Plán 
financování obnovy vodovodů nebo 
kanalizací“.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.9.5: ZMM bere na vědo-
mí zprávu o přípravě podkladů 
pro uzavření veřejné smlouvy s 
MČ Brno-Chrlice o zabezpečování 
PO města Modřice. ZMM bere na 
vědomí informace o připravovaném 
bezúplatném převodu protihlukové 
stěny silnice II/152 z majetku města 
do majetku JMK. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 10.9.6: ZMM ukládá RMM 
připravit návrh – výzvu všem 
dotčeným k převzetí nezbytných 
rozsahů jednotlivých podchodů v 
k.ú. Modřice 

Hlasování: pro 12,  proti 0, zdržel se 0

Seznam použitých zkratek: 

PF ČR - Pozemkový fond
OZV - Obecně závazná vyhláška
PO  - Požární ochrana
FK, KV - finanční, kontrolní výbor
IDS - Integrovaný dopravní 
   systém
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Co pat í do bioodpadu ze zahrady? 
 Jemné ásti bioodpadu, jako je tráva listí a podobn , m žete p ímo ukládat do kompostu. Siln jší v tve (o 
pr m ru v tším než cca 5mm) je t eba nalámat nebo nasekat, p ípadn  rozdrtit (našt pkovat). 
  

  

  
 

 travní hmota  
 plevel  
 koš ály i celé rostliny  
 seno  
 sláma  
 podestýlka  
 hn j z chovu drobných zví at  
 slepi í trus  

  
 

 listí  
 d evní hmota  
 hobliny  
 piliny  
 jemné nebo nadrcené v tve  
 popel ze d eva  

 
 

Cyklus bioodpadu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pro  odd lovat bioodpad? 
Bioodpad je cennou surovinou 
V sou asné dob  se na celém sv t  dlouhodob  zaznamenává vážný úbytek organické hmoty 
v p d . Navrácení bioodpadu do p dy ve form  hnojiva - kompostu je d ležité pro udržení 
kvality p dy. Kompost obsahuje humus, který zvyšuje retenci p dy a snižuje riziko povodní. 
Bioodpad lze využít pro výrobu elektrické energie v bioplynových stanicích. 
 
Snížení objemu odpadu ukládaného na skládky 
Bioodpad tvo í více než 40% komunálního odpadu. Pokud se bioodpad rozkládá ve skládce, 
vznikají toxické výluhy a uvol uje se nep íjemný zápach a s ním skleníkové plyny (metan, 
CO2). Je proto žádoucí bioodpad na skládky neukládat. 
 
 
 
Odklon bioodpadu ze skládek stanovuje zákon 
Množství biologicky rozložitelných komunálních odpad ukládaných na skládky musí být podle 
POH R do roku 2020 sníženo o 65% oproti stavu z roku 1995. 
 
 
 
 
Odd lené zpracování bioodpadu v kompostárnách šet í peníze 
P i porovnání cen bez DPH vychází:   - kompostování: cca 650,- K /tuna 
                                                              - skládkování: cca 1200,- K /tuna 
                                                              - spalování: cca 1800,- K /tuna 
 

Vlastnosti bioodpadu                  Skládkovat nebo kompostovat? 
Jaký je výsledek skládkování bioodpadu? Bioodpad, který je zahrnut ve 
skládce nemá dostatek kyslíku, organická hmota "umírá" a HNIJE. 
Tvo í se skládkový plyn, který nep íjemn  zapáchá, poškozuje ozonovou vrstvu a m že 
ohrožovat zdraví obyvatel v okolí skládek až do okruhu 7 km.  
Z odpadu, který ve skládce hnije, vznikají toxické výluhy. Bioodpad m ní sv j objem, skládka 
je tím nestabilní, pohybuje se a vzniká riziko porušení izolace skládky, což m že vést ke 
kontaminaci spodních vod.  

Jaký je výsledek kompostování bioodpadu? Bioodpad se rozkládá za p ístupu vzduchu 
pomocí bakterií, plísní, kvasinek a dalších živých organism . Organická hmota se p epracovává a 
"TLEJE". Vzniká hodnotná surovina - kompost. 

Živiny jsou vázány v mikroorganismech, které je p em ují na humus.  
Organické látky jsou postupn  rozkládány a mineralizovány, (minerální prvky jsou snadno 
p ijímány rostlinami).  
Mohou vznikat teploty 60 - 70°C, které zneškod ují zárodky chorob a plevel .  
Tvo í se p írodní antibiotika zneškod ující zárodky chorob.  
Tvo í se fermenty a enzymy, které posilují odolnost rostlin proti chorobám.  

 
 

Co pat í do bioodpadu z domácnosti?
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Kompostování je p irozená recyklace 
 
 
V tšina bioodpadu (potraviny, d evo, papír, exkrementy) pochází p vodn  z 
rostlin, vyrostly tedy z p dy. Abychom zachovali p irozený kolob h živin, m li 
bychom je do p dy zase vrátit. Z d vod  hygienických, ekologických i 
technologických není možné, abychom je do p dy vraceli p ímo. Odpad 
musíme p ed navrácením „p vodnímu majiteli“ upravit a stabilizovat. 
Nejpoužívan jším zp sobem je kompostování. B hem kompostování se z 
bioodpadu stane bezpe né a kvalitní hnojivo, které obsahuje zejména humus a 
jiné organické látky. Jeho sou ástí jsou však také minerální látky - jednoduše 
e eno je to vše, co jsme p i sklizni úrody p d  vzali. 
 
 

 
 
Základní pravidla kompostování 
Velké kusy našt pkujeme, nasekáme nebo nadrtíme.  

Dospodu kompostu pat í hrubší a vzdušný materiál, který umožní provzdušn ní kompostu a odtok p ebyte né 
vody. Nem l by však chyb t i ve vyšších vrstvách (nadrobno nasekané nebo nadrcené v tve z pro ezávky strom  
a ke , stonky kv tin,...).  

ím pest ejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe.  

Materiál ke kompostování dob e promícháme:  

  - vlhké se suchým 

  - porézní materiál z hutným 

  - „zelené s hn dým“ = dusíkaté s uhlíkatým 

(kuchy ský bioodpad a odrostlá tráva má optimální pom r uhlíku a dusíku). 

Dusíkaté jsou: tráva mladá (krátká se ), králi í trus, dr beží trus. 

Uhlíkaté jsou: sláma, piliny, k ra, nadrobno nasekané nebo nadrcené v tve z pro ezávky strom  a ke . 

K rychlejšímu nastartování tlení m žeme p imíchat zralý kompost, p ípadn  chlévský hn j.  

P idáním zeminy se organická hmota naváže na jílovité minerály, ímž vzniká vysoce kvalitní humus.  

Pravideln  kontrolujeme správnou vlhkost kompostu.  

Správn  založený kompost se za ne do dvou dn  po založení zah ívat na teplotu p es 50°C. Tato tzv. horká fáze 
m že trvat n kolik dní, ale i n kolik týdn . Dochází p i ní k hygienizaci kompostu, to jest ke zni ení semen plevel  
a zárodk  chorob. Po dosažení maxima teplota pozvolna klesá. Hygieniza ní teplota, je pouze uvnit  kompostu a 
k jeho povrchu klesá, proto je vhodné kompost po týdnu až trnácti dnech p ehodit a tím se materiál z povrchu 
dostane dovnit  kompostu. Provzdušn ním hromady se urychlí proces tlení a teplota v kompostu op t stoupne.  

Vlivem intenzivního tlení si materiál sedá a snižuje se i možný p ísun vzduchu. Hromadu proto po 1 až 2 m sících 
p ehodíme a znovu promícháme (nemusí být zapot ebí u uzav ených kompostér ).  

erstvý kompost m žeme získat za 2 - 6 m síc , vyzrálý kompost za 6 - 12 m síc .  

 
 
SITA CZ a.s. 
Petra Dryšlová 
Marketingový specialista 
 

Prosinec v mateřské škole.

Ve čtvrtek 4.12. jsme se společně sešli na Náměstí Svobody u rozsvícení modřického 
vánočního stromu. Paní učitelka Olinka, již dlouhou dobu nacvičovala s dětmi pásmo 
vánočních písniček, aby dnes mohly svou šikovností a pílí přispět k připravenému pro-
gramu. Naše náměstí ožilo krásnou, předvánoční atmosférou, která nejednomu z nás 
připomněla, že se blíží nejkrásnější svátky v roce.
A to jsme ještě netušili, co nás čeká další den v naší školce. Už od rána tam vládla taková 
nevšední atmosféra. Všude byla zvláštní vůně, do které se sem, tam ozvalo zazvonění 
zvonečku. Jen co jsme se všichni rozkoukali a uvědomili si, co se to děje, už tu stál Mi-
kuláš a měl sebou pomocníka, dokonce až z pekla!!! Všichni jsme stáli, ani jsme neduta-
li. Čekali jsme, co se bude dít. Mikuláš držel v ruce velkou, tlustou knihu, ve které bylo 
napsáno všechno, co potřeboval vědět. Někoho pochválil, jiného pokáral, ale nakonec 
jsme od něj dostali všichni obrovský balíček, plný dobrot a taky překvapení!!! Měli 
jsme co dělat, aby jsme balíčky vůbec odnesli. Ovšem čert, ten odcházel s prázdnou. Ve 
svém pekelném pytli si nikoho neodnášel. Hurááá!!!
Předvánoční pohodu jsme si ještě zpestřili besídkou a tvořivou dílnou pro rodiče. Všich-
ni jsme se hodně snažili a byli šikovní a proto asi Ježíšek usoudil, že si zasloužíme tu 
spoustu dárků, které nám ve školce naložil.
Vám všem přejeme do Nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

Jolana Pevná - učitelka MŠ Modřice

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Městský11.ples
Město Modřice  pořádá

v sobotu 7. února 2009 ve 20 hodin
ve velkém sále hotelu Gregor v Modřicích.

K poslechu a tanci hraje skupina Night and Day band. 
V programu vystoupí Klub Flamengo při taneční skupině Starlet,
je připravena bohatá tombola. 

Předprodej vstupenek u paní Havlátové (obchod s textilem) 
na Havlíčkové ul. V Modřicích. 

Vstupné 100,- Kč
včetně místenky. 
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KULTURA

Realizační tým komorních koncertů a pěvecký sbor děkují příznivcům hudebních 
zážitků - rodinám, návštěvníkům i vedení města za poskytovanou podporu a všem 

přejí hodně zdraví a dobrou pohodu v nadcházejícím roce 2009

Středa 28. ledna 2009 v 19 hodin

Účinkují:
Československé komorní duo 
Zuzana Berešová - klavír,  Pavel Burdych - housle
http://www.komorniduo.com/

Program:
César Franck - Sonáta A dur, M. Schneider-Trnavský,
J. Suk, A. Dvořák, J. Strauss, F. Liszt 

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

37.

Město Modřice připravilo

36. Komorní koncert na radnici

Sol et Sedes a Pěvecký sbor

Pro tradiční předvánoční zpívání si Smíšený pěvecký sbor města Modřice ten-
tokrát přizval brněnský Sol et Sedes. Tento vokální oktet, který se zabývá nároč-
nými skladbami především starší hudby, není u nás neznámý - jeho členkou je 
totiž i dirigentka našeho sboru Jana Šuplerová. A není to soubor ledajaký - letos 
například mj. vystupoval v cyklu „Concetus Moraviae“, na festivalu v Plzni, v Ra-
kousku, na Slovensku a v Maďarsku. I když se jednalo o velice „vážnou hudbu“ - 
navíc zpívanou latinsky - vánoční moteta F. Poulence z 19. stol. a J. H. Galluse ze 
16. stol. - tak bylo její precizní melodické i výrazové podání modřickým publikem 
po zásluze oceňováno velkým potleskem. Náš sbor pak vedle skladeb J. H. Gallu-
se a J. S. Bacha prezentoval „lehčí žánr“ - výběr z třebíčských a světových koled, 
žertovnou píseň z renesanční Francie a krásné vánoční melodie Adama Michny z 
Otradovic.                                                                                                Vlastimil Čevela
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KNIHOVNA

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

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

Městská knihovna
v Modřicích

Půjčovní doba:

NEJČASTĚJI ŽÁDANÉ TITULY

BELETRIE  pro dospělé
QUICK, Amanda: Vezmu si tě
BECNEL, Rexanne: Nepřístupná 
dáma
COOKSON, Catherine: Kate Hamin-
ganová
DEVERAUX, Jude: Milovat
GARWOOD, Julie: Nevěsty Claybor-
nů
z českých autorů:
KÖRNEROVÁ, Hana Marie: Pán hor

BELETRIE pro děti
GOSCINNI, René: Asterix
DISNEY, Walt: Petr Pan
WILSON, Jacqueline: V hlavní roli 
Tracy Beakerová
CRUMMENERL, Ranier: Pirátská 
nauka
KNISTER: Čarodějnice Lili v cir-
kuse

NAUČNÁ literatura pro dospělé

LUBBECK, Wilhelm: Před branami 
Leningradu
VEJVODA, Jaroslav: Pomsta pozd-
ních partyzánů a jiné poválečné 
tragédie
EBEN, Marek: Na plovárně
LIŠKA, Vladimír: Po stopách nevy-
světlitelných jevů a skutečností
PROCHÁZKA, Rudolf: Modřice 1141-
2001

NAUČNÁ literatura pro děti
CHANDLER, Fiona: Pravěk
DEARY, Terry: Drsná doba kamenná
BEAUMONT, Emilie: Obrázky čaro-
dějnic, víl a skřítků
COX, Michael: Ještě hororovější 
příběhy
WILSON, Jacqueline: Jacky Snílek

Přejeme našim čtenářům všechno nejlepší v roce 2009 a ostatní zveme na návštěvu knihov-
ny, protože je z čeho vybírat.
   V roce 2008 jsme nakoupili 951 nových knih (238 naučných a 713 beletrie) a odebírali 
38 titulů nejrůznějších časopisů. V knihovně se  zaregistrovalo 513 čtenářů (z toho 161 dětí 
do 15 let),  6.027 návštěvníků si vypůjčilo 27.888 knih a časopisů a 1.679 návštěvníků brouz-
dalo 1.079 hodin po internetu. Naše webové stránky navštívilo 3.053 uživatelů internetu a 
na www.katalog bylo 13.752 dotazů. Pro děti z mateřské školy, z 1. až 4. třídy základní školy 
a každý měsíc pro děti ze školní družiny se uskutečnilo 34 besed na nejrůznější témata.
Šest šťastlivců z řad dětí se zúčastnilo také Noci s Andersenem, kdy pro ně byl v knihovně 
v Mokré připraven program s přespáním v knihovně. Občané Modřic si také mohli pro-
hlédnout knihovnu a výstavu prací žáků Základní umělecké školy v Den otevřených dveří 
při příležitosti Svatováclavských hodů.

Za betlémy a Biblí

Den před Silvestrem, bezprostředně po nedělní mši svaté, posvětil náš pan farář 
víno. Hned po svěcení se modřičtí farníci a jejich přátelé, společně s knězem Ro-
bertem Mayerem vydali do Uherského Hradiště. Cílem se stalo Slovácké muzeum, 
kde na osmdesát českých, polských a slovenských amatérských i profesionálních 
výtvarníků představilo své betlémy. S radostí jsme prohlíželi díla s křesťanskými 
náměty Svaté rodiny nebo Klaněním tří králů. Vedle obvyklých materiálů jako je 
dřevo, papír, keramika nebo textil dalo formu jedinečnému vyjádření také černé 
uhlí.
Naše kroky dále vedly do prostor s expozicí nazvanou „Česká Bible v průběhu 
staletí“. Nesmírně zajímavá výstava představila překlady této knihy knih do čes-
kého jazyka. Na mnoha panelech a věrných přetiscích starých originálů poskytla 
přehled o historickém vývoji, kterým od prvního uvedení v jazyku moravských 
Slovanů uskutečněném v 9. století slovanskými věrozvěsty Cyrilem a Metodějem 
prošlo naše písemnictví. 
Zavítali jsme také do oddělení s vystavenými díly slováckých umělců. Mohli jsme 
například obdivovat obrazy Jožky Úprky nebo plastiky jeho bratra Franty. V bystě 
Jana Habarty nazvané „Pískající chlapec“ (1946) jsme poznali dětskou tvář herce 
Josefa Abrháma.
Z muzejní budovy jsme s otcem Robertem a dvěma sestrami františkánkami odešli 
do kostela Zvěstování Panny Marie. Mladý kněz, páter Jakub, nám ukázal místa, 
která jsou pro běžné návštěvníky jen obtížně přístupná. Po prohlídce zakončené 
písní Narodil se Kristus Pán jsme přijali pozvání k občerstvení. V refektáři nás 
dobré řádové sestry obsloužily kávou, horkým čajem a chutným vánočním cuk-
rovím.                                                                                                           Josef Chybík



NOHEJBAL

 

Na Juniorském mistrovství sv ta 
v nohejbalu, které se hrálo v P erov  8. 
a 9. listopadu získal dorostenec 
TJ Sokola SDS EXMOST Mod ice 
Vlastislav Do ekal zlatou medaili 
v sout ži trojic! 
Celkov  získali naši junio i jednu zlatou 
a dv  st íbrné medaile. 
 
 
 

Na mistrovství sv ta v Nymburku, 
které   prob hlo    21.-23.      listopadu, 
získali naši reprezentanti Radek 
Pelikán a Petr Bubniak dohromady t i 
zlaté a jednu st íbrnou medaili a 
dokázali, že ani jednodopadový 
fotbaltenis jim ned lá problémy. 
Mistry sv ta se stali Bubniak 
s Pelikánem v sout ži dvojic a 
Bubniak spolu s Mrákavou z akovic 
v sout ži k ížových dvojic. St íbro 
získal Bubniak ve trojicích. Oba naši 
hrá i pat ili k tahoun m eské 

reprezentace a jsou právem hlavními kandidáty na titul 
„Nohejbalista roku 2008“! 

Po takovém výkonu si naši líd i museli 
trochu odpo inout od nohejbalu a také 
plnit své závazky u zam stnavatele, nebo  
je na p elomu roku ekají další 
reprezenta ní, ale i mezinárodní klubové 
povinnosti, a proto na Pohár mistr  
evropských zemí do Košic odjelo družstvo, 
které tvo ili naši nejmladší hrá i. Petr 
Sk ejpek, Jakub Pospíšil, Pavel Kop a Petr 
Topinka. V kový pr m r tohoto družstva  

byl neuv itelných 21 let. V Košicích, po únavné 8 hodin trvající 
cest  autem, je ekal klubový výkv t Evropy, kde chyb li pouze 
Rumuni a Švýca i. Tak ka bez p ípravy na jednodopadový 
fotbaltenis vstoupili do sout že a da ilo se jim opravdu znamenit . 
Porazili ma arského mistra, francouzského šampióna, mistra 
Chorvatska a jejich vít zné tažení zastavil až nejsiln jší celek na 
planet  DPMK Košice. 

Celkové po adí Poháru mistr  evropských zemí 2008 
1. DPMK Košice 
2. TJ Sokol SDS Exmost Mod ice ( R)  
3. MÁV Szolnok (Ma .) 
4. FC Séte 34 Tennis Ballon (Fr.) 
5. NTK Vinkovci (Chorvatsko) 

 
Mezinárodním turnajem 
Poslední sme  v Praze 
skon ila našim 
nohejbalist m veleúsp šná 
sezóna 2008. I na tomto 
nejprestižn jším turnaji se 
naši mladíci neztratili a 
obsadili skv lé druhé místo 
za  mistry sv ta z Košic. 
 
 

Celkové po adí: 
1. DPMK Košice 
2. TJ Sokol SDS EXMOST Mod ice 
3. Reprezentace eské republiky 
4. Orel Vyškov 

Naše barvy reprezentovali Jakub Pospíšil, Petr Škrejpek a Petr 
Topinka. 
Na záv r sezóny byli všichni mist i, hrá i A družstva a užší vedení 
oddílu pozváni starostou m sta ing. Josefem Šiškou na p átelské 
posezení v prostorách radnice. Setkání se neslo v p átelském duchu 
a zazn lo mnoho krásných slov, podn tných p ání, ale i p ipomínek. 

Mimořádné výsledky v závěru roku 2008
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Výstava  
 

„Neztratit víru v lov ka…  
Protektorát o ima židovských d tí“ 

 
 
 

 
 
 

Výstava bude dopln na projektem  
mod ických žák   „ Židé v Mod icích“. 

 
 
 

Základní škola v Mod icích, ulice Benešova, p ízemí. 
13.1.  až  30.1.2009 

Vernisáž se koná 13.1.2009 v 17 hodin. 
Všechny srde n  zveme. 

 
 
 
 

Putovní výstava VKC ŽMP „Neztratit víru v 
lov ka… Protektorát o ima židovských d tí “ a 

výstava „Židé v Mod icích“. 
 
Výstava ke Dni památky ob tem holocaustu se koná od 13.1. do 30.1. 2009 
v p ízemí základní školy v Mod icích, na ulici Benešova 332.  
Pro školy otev eno denn  9 – 14 hodin po domluv  telefonicky nebo mailem.  
Pro ve ejnost každé pond lí a st edu od 15 do 18 hodin. 
 
Pro školy i ve ejnost jsou zajišt ni odborní  pr vodci výstavou z ad žák  
osmého ro níku mod ické základní školy, kte í navšt vují p edm t Regionální 
d jiny. Zvolili jsme t i základní okruhy s ohledem na v k návšt vník : 
  
1.Pro d ti I.stupn  jsme p ipravili jednoduché pracovní listy, jimiž se seznámí se  
   základními židovskými symboly a pojmy. 
2. Pro žáky vyšších ro ník  je p ipravena odborn jší ást výstavy, kde se  
   seznámí s konkrétními osudy terezínských d tí. Na t chto p íkladech by si  
   m li uv domit, jak diskriminace za íná a probíhá a kam až m že dojít. Na  
   záv r dostanou skupiny osobní kartu dít te, kterou vyplní podle údaj  na  
   panelech. Pokud škola projeví zájem, m žeme d tem promítnout dok. film  
   nebo prezentaci Holocaust. 
3. Pro ve ejnost, zejména mod ickou, mají naši pr vodci p ipravenou výstavu o  
    židovském osídlení Mod ic. Informace, které se nám do konání výstavy  
    poda ilo zajistit, nejsou nijak rozsáhlé, protože bádání bylo vzhledem  
    k nedostatku jakýchkoliv písemných pramen  velmi obtížné. Ve výzkumu  
    budeme pokra ovat i po ukon ení výstavy. Výsledek žáci zve ejní na konci 
    školního roku. 
Jako doprovodné programy k výstav  se uskute ní projekce dokument  a beseda 
s pam tníky. Osobní setkání s pam tníkem, jeho vypráv ní a možnost se sám 
ptát tvo í d ležitý pedagogický moment, navíc je spojnicí historie se sou asností 
a tvo í z projektu aktuální téma. 
 
Vstup na výstavu volný. 
 
Kontakty: 
Odpov dná osoba výstavy Neztratit víru v lov ka… Protektorát o ima 
židovských d tí: Alžb ta Grunwaldová (alzbetagrunwaldova@seznam.cz). 
Tel.: 547 216 466 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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14. ZAHRÁDKÁŘSKÝ

PLES

Vás srdečně zve na
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Motto:
Z posledních drobných útratu platí
a jen pomalu souká se do kožíšku.
Starý rok zavírám jak knížku,
k níž ráda se ještě vrátím.

Překrásným ohňostrojem jsme vstou-
pili do Nového roku 2009. Kéž by byl 
tak zářivý jako náš ohňostroj. A tak 
především bych vám ještě jednou chtě-
la popřát do Nového roku jen to nejlep-
ší, zdraví a dobrou kondici, protože jen 
Bůh ví, co nás v tomto roce čeká.
Spoustu věcí však můžeme ovlivnit 
sami, třeba tím, že nebudeme lhostej-
ní a nevšímaví. Před vánočními svátky 
modřická radnice vánočním osvětle-
ním ulic a krásným vánočním stromem 
i mnozí občané výzdobou svých domů 
a předzahrádek přispěli k vánoční at-
mosféře našeho města. Jenže najdou 

se zase takoví, kteří na atmosféru nehle-
dí a čistota a úklid jim nic neříká.
Pokud jste si mezi svátky šli pročistit 
mysl a protáhnout tělo procházkou po 
našem městě a okolí, možná jste se divili 
jako já, co odpadků, lahví od alkoholu, 
PET lahví i papíru poletovalo a válelo se 
po zelených plochách, pod keři i v zá-
koutích ulic a uliček. Bohužel ti, co nám 
takto znečišťují město si z toho nic ne-
dělají a tak si prosím vás více všímejte 
těchto vandalů a nebojte se na ně uká-
zat.
V dnešní uspěchané době nezbývá moc 
času na to, abyste si vyšli do volné příro-
dy a vychutnali její půvab a krásu. Snaž-
te se tedy alespoň o to, aby nám něco 
z té naši přírody zbylo, než ji zničíme. 
Vždyť té zeleně v Modřicích a okolí už 
moc nemáme.

TOJA

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

pořádaný v sobotu
 21. února 2009

v sále hotelu Gregor v Modřicích
vstupenka 90,-, místenka do sálu 30,- Kč

začátek 19.30 hod.
hraje NOTA BENE

Zahrádkářský spolek Modřice

Květinová výzdoba Zahradnictví Brabec
 polonéza, tombola



1

1Inzercei
ZAMYŠLENÍ

1www.mesto-modrice.cz26 27

Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 Život v našem

 m
ěstě 

Zpravodaj 1/2009

1Společenská kronikas

Strouhalová Klaudie
Doležel Václav

Konvicová Marta
Čepková Eliška
Holubová LibušeLáníková Růžena

Zikuška Karel
Trávníková Jarmila
Hájková Jiřina
Zejdová Jana
Šimková Vlasta

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Pohled ze stavby

Do Nových Modřic jsme se nastěhovali nedávno. Brzy se mi dostal do rukou 
Modřický zpravodaj se zamyšlením jedné čtenářky o této nové čtvrti. Použila 
pojem stavba, tím už předem dala najevo svou nechuť. Dále vyjádřila úplnou 
averzi vůči „novým barákům“ atd. Okrouhlá budova se prý do zástavby nehodí. 
To mi připadá až směšné, právě tato budova je architektonickou dominantou a 
dotváří rozmanitost čtvrti. A to nemluvím o službách, které tato GrandResidence 
nabízí klientům i veřejnosti. Čtvrť je architektonicky zdařilá. To, že by se někdo 
raději díval z okna na trávník a křoviny kolem náhonu, lze chápat, ale to je asi 
tak vše. Každý ví, v jaké době žijeme a co dnes platí. Pokud má někdo pozemek, 
který najednou nabyl vysoké ceny právě pro zájem developerů, jistě neváhá a 
prodá. Nejsem zde uplný nováček. Pamatuji si to z doby asi před 50 lety, kdy 
jsem začínal chodit do školy. Bydleli jsme v posledním dvojdomku Modřické 
ulice ve směru do Modřic. Skupina domů kolem silnice patřila k Přízřenicím, ale 
do Modřic jsme to měli blíž. Pamatuji si snad na všechny sousedy – Trechovi, 
Juračkovi, Šarmanovi, Kotíkovi, Třískovi, Plchovi, Úlehlovi, Křenovi, Zemanovi, 
Vrátní... Jako děti jsme běhali k náhonu, chodili jsme až na soutok Svratky a Svi-
tavy, pokoušeli jsme se spustit člun. Chodili jsme i na opačnou stranu k bývalé 
cihelně, v níž byl sad. To bylo pro kluky zajímavé dobrodružství. Pan Šarman mě 
posílal s konvičkou do Modřic pro pivo za odměnu jedné koruny. Nakupovali 
jsme u Knolů v Modřicích či u Richtrů v Přízřenicích. Mléko jsme brali také do 

konvičky, tehdy to ještě bylo dobré mléko. Pro velký nákup se jelo s vozíkem. Do 
školky nás vozil autobus do Dolních Heršpic, do školy jsme chodili v Přízřenicích. 
V kostele jsem byl poprvé v Modřicích, trochu si na to pamatuji. Táta pracoval v 
Modřicích na dráze, maminka se starala o tři děti a domácnost, příležitostně pra-
covala ve Frutě. Pamatuji si na různé historky, kterým jsme se tehdy smáli. Třeba 
když si dva sousedé usmyslili, že si upečou jako pokrm psa. Byla to zvědavost, asi 
jako když dnes někdo zkouší marihuanu. Jejich ženy to nesměly vědět, nicméně 
asi něco tušily. Když se v neděli vracely z kostela, už z dálky lamentovaly, co to 
cítí za zápach. Hnaly se domů, aby zjednaly pořádek. Byla z toho ostuda. Tito sou-
sedé se časem rozkmotřili a dali to najevo tím, že jeden nazýval dobytče jménem 
sousedovy choti, druhý zase podobně nazval svou motorku. Vyvolávali to často a 
nahlas k všeobecnému veselí. Dnes místo vypadá úplně jinak. Kde byla pole, stojí 
nové domy. Vrátil jsem se po letech do míst dětství, také mě tato změna překva-
pila. Všechno nevypadá nejlépe, ale mnohé je nepochybně dobré. Tak je tomu i s 
novou čtvrtí. Jeví se mi jako pěkné místo v Modřicích.

Z. S. Krejčí
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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

ČIŠTĚNÍ
• koberců
• sedaček
• čalouněných povrchů v bytech i kancelářích
• zátěžových koberců
• autosedaček

Čištění je prováděno moderními profesionálními extraktory s vysokým sacím 
účinkem. Používáme kvalitní čistící prostředky s automatickou vůní.
Ceny od:    • koberec- 10 Kč/m2

                 • sedací souprava - jedno sed - 80 Kč/m2

Konečná cena se určuje dle stavu a míry znečištění. Doprava zdarma!
tel.: 775 242 041, e-mail: jmcisteni@seznam.cz
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Sudové víno z jižní Moravy 
 

 Ve erka Potraviny H&B 
Zveme Vás k nákupu do naší prodejny potravin na ulici Brn nská 436, v Mod icích 

Otev eno každý všední den od 6:00 do 20:00h; SO 7-11h; NE 8-11h 
 

Máte málo asu??        Máte rádi kvalitu?? 
Rádi vybíráte ze širokého sortimentu?? 

Pokud jste si odpov d li na jednu z otázek „ANO“ 
 

!!! P ijd te k nám !!! 
 

Naše prodejna nabízí mimo jiné široký sortiment lah dek v nejvyšší 
kvalit . Kvalitní a rychlé služby a dob e vyškolený personál. 

 

!!! Prodáváme na stravenky i poukázky !!! 
P edstavení ásti sortimentu: 

 Chlebí ky, saláty, uzeniny, obložené bagety, zákusky 
 Lah dky výb r z více než 150-ti položek 
 Grilovaná ku ata, sudové víno z jižní Moravy 
 Pe ivo 3x denn  erstvé (odpolední závoz) 
 Online SAZKA, dobíjení kreditu mobilních telefon  
 Noviny, asopisy, jízdenky MHD, káva z automatu 
 Ostatní sortiment zboží pro b žnou pot ebu 

!!! K á v a  z d a r m a !!! 
P i nákupu zboží v minimální hodnot  350,- K , kartonu cigaret, nebo celého grilovaného ku ete 
 

Plánujete raut, ve írek nebo rodinnou oslavu?? 
P ij te si k nám pro 10-ti % SLEVU 

P i telefonické objednávce pe iva, grilovaných ku at, chlebí k , sudového vína nebo zákusk  
alespo  1 den p edem p ed 10:00 ráno na telefonním ísle 777 586 705 sleva 5%. P i 

objednávce nad 1000 K  - 10% sleva. V p ípad  v tších odb r  možnost individuálních slev. 
 

G r i l o v a n á  k u a t a 
 

Objednávejte telefonicky, je to výhodné. 

vykupujeme
 loupané ořechy

Cukrářství 
ČERMÁK

Dobrovského 339,

664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

telefon:
 547 243 592

různé dorty, zákusky,
minizákusky
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