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Zprávy z radnice 

Z usnesení RMM č. 29/2009
komentář k vybraným bodům ze 
schůze Rady města Modřice (dále 
RMM), konané dne 16. března 
2009

Městský sad na kopci 
RMM schvaluje smlouvu o údržbě 
ovocného sadu mezi p. Milanem 
Dolečkem a městem Modřice - 
jedná se o 4 hektarový pozemek 
ovocného sadu v majetku města na 
kopci směrem na Želešice (2.3)

Sběr bio-odpadu
RMM schvaluje přílohu č. 4 ke 
smlouvě o sběru, svozu a od-
straňování odpadů mezi městem 
Modřice a firmou SITA CZ o svozu, 
sběru a využití biologicky rozloži-
telného komunálního odpadu od 
občanů a fyzických osob. V dalším 
pak schvaluje nákup 200 ks popel-
nic na bioodpad od dodavatele 
SITA CZ a. s. za celkovou částku 
183.000,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem objednávky. 
Jedná se o vytvoření podmínek k 
rozjetí pilotního programu sběru 
bio-odpadu, o kterém podrobně 
informuje samostatný leták radnice 
s anketou, doručený do všech 
domácností ve vybraných částech 
města(2.5 a 5.11, Zpravodaj 3/2009-
str.9)

Dotace z rozpočtu města
RMM schvaluje uvolnění poskytnu-
tých dotací jednotlivým žadatelům na 
rok 2009, spadajících do kompetence 
RMM tj. do 20-ti tisíc Kč dle Zákona o 
obcích a pověřuje starostu podpisem 
smluv. Dotace obdrží Myslivci, Včelaři, 
Jazz-Rokový koncert „Pod kaštany“ 
- organizátor pan Jindřichovský , 
Futsalový oddíl, Hospic s. Josefa v Raj-
hradě (těžce a nevyléčitelně nemocní), 
Domov sv. Markéty v Brně (matky s 
dětmi) a Nadační fond Slunečnice v 
Chrlicích (zrakově postižení). Tyto do-
tace jsou striktně vázány na účel, pro 
který byly poskytnuty a jejich příjemci 
po skončení rozpočtového období 
předkládají vyúčtování s doklady o 
jejich čerpání. (2.8)

Sběrný dvůr - pozemek
RMM schvaluje smlouvu o nájmu 
nemovitosti mezi městem Modřice (ná-
jemce) a ČR – ÚZSVM (pronajímatel 
- Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových) na pronájem pozem-
ků pod sběrným dvorem za částku 
74.989,- Kč ročně. V současné době 
také probíhají jednání o bezúplatném 
převodu tohoto pozemku do majetku 
města. (2.12)

Bytový dům - optická síť
RMM vydává souhlas s realizací 
telekomunikačního vedení optické sítě 
firmy PODA v BD Za Humny 760 – 770 

v Modřicích. Tato síť bude navazovat 
na již vybudované úseky a umožní v 
BD připojit telefon, internet i televizi. 
(3.1) 

Závodní tým - Jan Vonka
RMM vydává souhlasné stanovisko k 
investičnímu záměru p. Jana Vonky 
vybudovat na parcelách č. 985/1, 
985/2, 985/3 a 984 zázemí závodního 
týmu. Jedná se o pozemky vlevo při 
vyústění Havlíčkovy do obchvatu, 
kde by měl vzniknout objekt, obsahu-
jící dílnu pro údržbu, sociální zázemí 
a kancelář. Vonka-tým je hlavním or-
ganizátorem ojedinělé „Rallye show 
Modřice“ pro amatérské automobi-
listy, která se pod záštitou starosty 
města každoročně koná počátkem 
prosince a současně reprezentuje 
město při domácích i zahraničních 
závodech. (3.2)

Tramvajová smyčka - zázemí
RMM vydává souhlasné stanovisko 
ke stavbě „Tramvajová smyčka Mod-
řice, zázemí pro cestující“ podaná 
stavebníkem KORDIS JMK spol. s r. 
o. na p.č. 2264/1. Uprostřed smyčky 
by měl vzniknout objekt, obsahující 
čekárnu, hygienické zařízení pro ces-
tující i řidiče a občerstvení. (4.5)

Provozní řády parku a hřiště
RMM schvaluje provozní řád měst-
ského parku na ul. Benešova a dět-
ského hřiště na ulici Husova. Provoz-
ní řády mj. stanovují „otevírací dobu“ 
a tak umožní policii pravomocně 
lépe postihovat nepřístojné chování, 

případně narušitele vykázat. (5.3 a 
5.4, 27-7.15 a 16) 

Mateřská škola - kapacita
RMM schvaluje navýšení kapacity 
dětí v MŠ Modřice o 5 míst s účin-
ností od 1.9.2009 a pověřuje Petru 
Havelkovou, DiS. k podání žádosti ke 
krajskému úřadu JMK. Místa budou 
využívána pro mimořádné případy v 
průběhu školního roku. (5.5)  

TJ Sokol Modřice - vysavač
RMM schvaluje jednorázový finanč-
ní příspěvek TJ Sokolu Modřice ve 
výši 17.000,- Kč na nákup průmyslo-
vého vysavače, který bude sloužit ke 
zkvalitnění úklidu tělocvičny. Jedná 
se o 60% z celkové pořizovací ceny 
vysavače. (5.12)  
 

Daň z nemovitostí od r. 2010
RMM pověřuje starostu přípravou 
podkladů pro případnou úpravu ko-
eficientu daně z nemovitosti na koefi-
cient 2 a prověřit možnost prominutí 
poplatků za svoz TKO občanům měs-
ta. Počínaje letošním zdaňovacím 
obdobím mají obce možnost zvýšit 
daň z nemovitostí koeficienty 1 až 
5-krát, které jednotně platí pro firmy 
i občany. V současnosti se v Mod-
řicích od firem vybere ročně asi 6 
milionů Kč a od občanů - majitelů 
domů, polí a bytů asi 0,8 milionu 
Kč. Roční poplatky za svoz odpadu 
činí asi 1,6 milionu Kč, avšak dle uva-
žovaných celostátních změn se mají 
v dohledné době zdvojnásobit. RMM 
proto zvažuje návrh na 2, příp. 3-ná-

1Zprávy z radnicez
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sobné zvýšení daně z nemovitosti (s 
ohledem na nově vznikající povin-
nost údržby chodníků ve městě a plá-
nované zvýšení poplatků za odpady), 
za současného prominutí poplatků za 
svoz odpadu všem občanům, které 
by nadále platilo město. Zásadní 
výhodou takového zvýšení by byl 
nárůst příjmů od firem ve výši 6, 
příp. 12 milionů Kč, se kterými pak 
město může v rozpočtu samostatně 
hospodařit. V současnosti se provádí 
analýza, jaký dopad by měla taková 
změna skladby plateb na soukromé 
vlastníky nemovitostí i ostatní obča-
ny, protože snahou je, aby se bilance 
přibližně vykompenzovala. Mají-li 
tyto změny platit od 1. ledna 2010, 
musí být příslušné obecně závazné 
vyhlášky připraveny, projednány a 
schváleny zastupitelstvem města tak, 

aby vstoupily v platnost nejpozději do 
1. srpna 2009. Jednání k tomuto tématu 
bude pokračovat na dalším zasedání 
RMM. (5.16)    
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta 
města, čísla v závorce odkazují na 
úplné znění usnesení, které je k dispozi-
ci u asistentky starosty nebo na www.
mesto-modrice.cz .                   (red-ČeV)

Seznam zkratek
BD - bytový dům
TKO - tuhý komunální odpad
RMM - rada města modřice
ZMM - zastupitelstvo města Modřice
ŘSD - ředitelství silnic a dálnic
SÚS - správa a údržba silnic
PD - projektová dokumentace
ORP - obec s rozšířenou působností
POV - projekt organizace výstavby
ÚP - územní plán
KŠK - kulturně školská komise
VO - veřejné osvětlení

Zpráva starosty o činnosti úřadu v období od posledního
zasedání ZMM do 16. 3. 2009

Vážení zastupitelé
Prosincovým zasedáním ZMM jsme načali druhou polovinu našeho volebního ob-
dobí. Hned její úvod přinesl několik důležitých a doufám i pozitivních výsledků. 
V první řadě jsme přivítali nový rok 2009 tradiční oslavou Silvestra na náměstí Svo-
body, kde se i přes mrazivé počasí sešlo velké množství našich občanů. Po novém 
roce nastaly ihned jednání o problémech, které naše město trápí asi nejvíce. 
Byly to 3 schůzky s vedením ŘSD jako investorem akce rekonstrukce silnice R/52 
a I/52 ohledně řešení oprav zastávek tramvaje ul. Tyršova a Cihelna. Na posledním 
jednání, které proběhlo dne 4. 3. 2009 ohledně kompletní rekonstrukce silnice  I/52 
a R/52 se nám podařilo prosadit do této investiční akce zařazení kompletní opravy 
podchodů vč. konstrukcí zastřešení a doplnění bezpečnostních svodidel na zastáv-
kách v katastru města Modřice. Postup těchto prací bude takový, že v roce 2009 
bude provedena oprava zastávek Tyršova a to do konce měsíce října. Zastávka 
Cihelna je poté naplánována na rok 2010. Na nástěnce máte vyvěšeny výkresy POV 
pro zastávku Tyršova. 

Další jednání byla vedena s JMK a SÚS ohledně řešení dokončení protihlukových 
opatření na silnici II/152 a rekonstrukce ulice Masarykovy. Co se týče protihluko-
vé stěny, jsou jednání ve stavu přípravy smlouvy o převodu již vybudované stěny 
a dále probíhají jednání o termínu, do kdy by měla být dobudována zbývající část 
stěny. 
V otázce řešení rekonstrukce ul. Masarykovy v návaznosti na kanalizaci budova-
nou městem Modřice bylo sjednáno, že celá akce bude rozdělena na 2 etapy. 
První etapa, úsek od pošty k železářství Kadlec, bude ze strany města realizována 
v roce 2010 s tím, že SÚS zajistí na své náklady nutné práce na tělese komunikace 
spojené s naší kanalizací. Současně budou na tomto úseku zřízeny 2 přechody a 
to u pošty a u zastávky autobusu u restaurace Matěj. 
Druhá etapa, od železářství Kadlec po ulici Žižkovu bude zpracována podrobně v 
PD a její realizace dohodnuta někdy v následujících letech. Samozřejmě jsme při 
jednání se SÚS vznesly dotaz, v jakém stádiu je PD a vlastní realizace mostu u So-
kolovny přes železniční trať. Já osobně jsem v této kauze apeloval na radního JMK 
pro dopravu Ing. Pospíšila, aby se celá záležitost neprodlužovala. V dnešní době 
je PD připravena k podání na stavební úřad a nic by tedy nemělo bránit vydání 
stavebního povolení. Při jednáních nebyl dán přesný termín vlastní realizace, ale 
je velký předpoklad, že by nový most mohl být proveden někdy na přelomu roku 
2009 – 2010 nebo neprodleně po dokončení rekonstrukce silnice I/52 a R/52. 
V měsíci lednu a únoru proběhly dvě setkání starostů obcí spadajících pod ORP 
Šlapanice. Na těchto jednáních byla konzultována dokumentace územně analytic-
ké podklady. Z několika obcí mimo jiné i z Modřic vzešel návrh vytvořit v rámci 
tohoto regionu tzv. Radu obcí. Ta se má dle zákona vyjadřovat k jednotlivým ÚP 
obcí a je pracovní skupinou pro ÚP příslušných krajů. Tuto radu může a nemusí 
zřídit starosta ORP v tomto případě starosta Šlapanic. Protože nezájem vytvořit 
Radu obcí byl mnohem větší (40 obcí celkem, pro bylo tuším 7), tak starosta Šla-
panic rozhodl, že se rada zřizovat nebude. 
Z kulturních a společenských akcí bych zde vyzvedl náš městský ples, který po-
prvé organizačně zajišťoval nový předseda KŠK pan MUDr. Ventruba a vzhledem 
k ohlasům, které jsem na ples obdržel, se tohoto úkolu zhostil velmi dobře a to 
včetně zajištění Silvestrovských oslav. Na tomto místě mu velmi děkuji za odvede-
nou práci a věřím, že v ní bude pokračovat. 
Poslední zmínkou v této rekapitulaci je fakt, že se nám ve spolupráci s vedením 
obchodního centra Olympia Somerston podařilo upravit jízdní řád bezplatné au-
tobusové dopravy pro občany města Modřice do obchodního centra. Nyní bude 
autobus jezdit ve 2 dnech a to v úterý a čtvrtek vždy v dopoledních hodinách, 
neboť dle průzkumu nebyl v odpolední době využíván. 
To jsou v kostce základní body našeho úsilí pro zlepšení podmínek bydlení v 
našem městě. I když od začátku roku nebylo jednání mnoho, tak vedení města se 
podařilo docílit podstatných úspěchů v jednáních a to hlavně v otázkách řešení 
podchodů a zastávek na tramvajové dopravě. Věřím, že se štěstí bude stále klonit 
na naši stranu.
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z 11. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konané-
ho dne 16. března 2009 v 18 hodin 
v zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že

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

 1.2 zápis z 10. řádného zasedání ZMM 
je řádně vyhotoven dle zákona

Usnesení: ZMM schvaluje pořízení 
zvukového záznamu dnešního jedná-
ní ZMM, schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou a ověřovatele 
zápisu RNDr. Miladu Ptáčkovou a 
MVDr. Luďka Slaného. ZMM schvalu-
je program dnešního zasedání ZMM 
beze změn. 
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 11.1: ZMM bere na vědomí 

zprávu starosty o činnosti úřadu 
města Modřice za období od 10. 
zasedání ZMM do 16.3.2009. 

Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 1 (Ptáčková)

Bod 2 – Projednání stanovených 
úkolů
Usnesení 11.2: ZMM bere na vědomí 

plnění úkolů uložených na 10. 
řádném zasedání ZMM.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Bezpečnostní situace v 
Modřicích
Usnesení 11.3.1: ZMM bere na vědo-

mí zprávu o bezpečnostní situaci ve 
městě Modřice za rok 2008 zpraco-
vanou PČR Krajským ředitelstvím 
policie JMK obvodním oddělením 
PČR Rajhrad.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.3.2: ZMM bere na vědomí 
výroční zprávu o činnosti městské 
policie Modřice za rok 2008.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 4 – Projednání výsledků hospo-
daření města v roce 2008
Usnesení 11.4.1: ZMM schvaluje doda-

tečně rozpočtové opatření č. 5/2008 
provedené starostou města ohledně 
technického zabezpečení konce roku 
2008.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.4.2: ZMM  bere na vědomí 
komentář k hospodaření města za rok 
2008.  

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení 11.4.3.1: ZMM schvaluje vý-

sledky inventarizace majetku města k 
31.12.2008.

Hlasování: pro 10, proti 1 (Ptáčková), zdržel se 2 

(Bernátová, Vykoukal)

Usnesení 11.4.3.2: ZMM schvaluje zařa-
zení oplocení pozemku p.č. 581/2 v 
k.ú. Modřice do majetku města Mod-
řice za cenu 1,- Kč k datu 31.12.2008.

Hlasování: pro 12, proti 0 , zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení 11.4.3.3: ZMM bere na vědo-
mí, že nebyla provedena namátková 
fyzická inventarizace pozemků v teré-
nu ve smyslu usnesení z 9. zasedání 
ZMM.  

Hlasování: pro 11, proti 0 ,zdržel se 2 (Doleček, 

Bubniak)

Bod 5 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 11.5.1: ZMM schvaluje bezú-

platný převod pozemku vedeného 
ve zjednodušené evidenci – parcely 
původ přídělový plán nebo jiný 
podklad (GP) 454 o výměře 1588 
m2 v k.ú. Modřice z PF ČR na město 
Modřice. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčková, 

Bernátová)  
Usnesení 11.5.2.1: ZMM zamítá prodej 

části pozemku p.č. 2015/1 v k.ú. 
Modřice p. Praksovi.     

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení 11.5.2.2: ZMM schvaluje 
prodej pozemku p. č. 886/2 v k.ú. 
Modřice p. Horňákovi za částku 
1500,- Kč/m2.

Hlasování: pro 8, proti 3 (Bernátová, Eigner, Vykou-

kal), zdržel se 2 (Ptáčková, Tomandlová)

Usnesení 11.5.2.3: ZMM schvaluje pro-
dej části pozemku p.č. 2025/1 v k.ú. 
Modřice Petru a Jitce Dostálovým za 
částku 1500,- Kč/m2 včetně nákladů 
na geodetické zaměření.

Hlasování: pro 10, proti 2 (Bernátová, Vykoukal), 

zdržel se 1 (Ptáčková) 

Usnesení 11.5.2.4: ZMM neschvaluje 
prodej pozemku p.č. 2025/14 v k.ú. 
Modřice Petru Dostálovi do doby 
vybudování chodníku kolem tohoto 
pozemku. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení 11.5.2.5: ZMM neschvaluje 
prodej částí pozemku p.č. 2051/3 v k.ú. 
Modřice na ul. Poděbradové žadatelům: 
Jitka Knotková, Ing. Karel a Emílie Hla-
váčkovi, Mária Salajková, Jaroslav a Ma-
rie Roubalovi, Jiří a Zdeňka Chalupovi, 
Tomáš Partl, Petra Partlová, Pavel a Mar-
cela Běloševičovi, Bohuslav Reznerm 

Pavel Dobrovolný, Hana Kittnerová, 
Marie Knolová, Ing. František a Hana 
Homolkovi, Kamil a Dana Vaškovi.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3 (Bernátová, 

Ptáčková, Vykoukal)

Bod 6 – Upřesnění rozpočtu roku 
2009
Usnesení 11.6.1: ZMM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 1/2009 a roz-
počtové opatření platů č. 1/2009. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.6.2: ZMM neschvaluje 
zvýšení odměn neuvolněným 
zastupitelům dle nového nařízení 
vlády č. 20/2009.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3 (Bernátová, 

Ptáčková, Vykoukal)

Usnesení 11.6.3: ZMM schvaluje 
uvolnění finančních dotací TJ 
Sokol Modřice ve výši 503.000,- Kč, 
týmu VONKA RACING AČR ve výši 
30.000,- Kč, Jan Vonka – Vonka Ra-
cing ve výši 30.000,- Kč a  Římsko-
katolické farnosti Modřice ve výši 
500.000,- Kč pro rok 2009.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 7 – Zpráva o účinnosti Obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2008
Usnesení 11.7: ZMM bere na vědomí 

zprávu o účinnosti Obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2008.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 8 – Schválení veřejné smlouvy 
na zabezpečení požární ochrany 
města
Usnesení 11.8: ZMM schvaluje smlou-

vu o soustředění finančních pro-
středků při plnění úkolů k zabez-
pečení požární ochrany ve městě 
Modřice mezi městem Modřice a 

USNESENÍ ZMM č. 11/2009
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Informace k volbám do Evropského parlamentu 

Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat 5. 
a 6. června 2009. Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 
hodin. 
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu 
na území České republiky za předpokladu, že 
 nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a 
 je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, popří-

padě hlasuje na voličský průkaz. 
Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, je zákonem 
stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům. 
Tento seznam vede obecní úřad, městský úřad, úřad městyse, magistrát statu-
tárního města, které není územně členěno, úřad městské části nebo městského 
obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro každé volby do Evropského parlamentu po-
stupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem voleb (26. dubna 2009) 
zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu 
údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý občan České repub-
liky, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu a má na území 
České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do seznamu voličů pro volby 
do Evropského parlamentu. Vzhledem k tomu, že zákon neumožňuje dopsání 
voliče do výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu ve 
dny voleb ve volební místnosti, bylo by účelné, aby si voliči, v případě pochyb-
ností, ověřili svůj zápis ve stálém seznamu voličů vedeném obecním úřadem 
pro všechny druhy voleb na území České republiky, nebo později (po 26. dubnu 
2009) přímo v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nej-
později 20 dnů přede dnem voleb (16. května 2009) zanese voliče, kteří nemají ve 
správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu 
 jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v ob 
 dobném ústavu a zařízení, nebo
 jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu  
 odnětí svobody  

1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je 
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li na úze-
mí obce zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom 
volebním okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní 
nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 21. května 2009) způsobem v místě ob-
vyklým, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede ad-
resy volebních místností. 
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a 
ve dnech voleb okrskovou volební komisi a to, aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsko-
vá volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k 
voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovací-
mi lístky a výpisem ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při 
hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována 
tajnost hlasování. 
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, 

Statutární městem Brnem, MČ  
Brno – Chrlice a pověřuje starostu 
jejím podpisem.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů 
ZMM
Usnesení 11.9.1: ZMM bere na vědo-

mí zápis č. 021 a 022 ze zasedání 
FV a stanovisko starosty města k 
bodům zápisu č. 021.

Hlasování: pro 12, proti 1 (Ptáčková),zdržel se 0 

Usnesení 11.9.2: ZMM bere na 
vědomí zápis z jednání KV ze dne 
13.1.2009 a 10.2.2009 a současně 
bere na vědomí zprávu KV pro 
FV o kontrole postupu při akci 
„Výstavba 20 bytových jednotek 
pro seniory“.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3 (Bernáto-

vá, Ptáčková, Vykoukal)

Bod 10 – Projednání návrhů na 
změny ÚP

Usnesení 11.10: ZMM zamítá návrh na 
pořízení změny Územního plánu 
podanou manželi Tomečkovými. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0 

Bod 11 – Různé – diskuse
Usnesení 11.11.1: ZMM schvaluje 

náhradním příjemcem starobního 
důchodu paní Marty Kovacsové její 
dceru Kristinu Klimešovou. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.11.2: ZMM schvaluje vy-
obrazení znaku města a heraldický 
popis znaku k žádosti na udělení 
znaku Poslaneckou sněmovnou ČR. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.11.3: ZMM zamítá zavedení 
regulace používání zábavné pyro-
techniky ve městě Modřice Obecně 
závaznou vyhláškou. 

Hlasování: pro 12, proti 1 (Ptáčková), zdržel se 0

1Informace pro občanyi
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pokud hlasuje na voličský průkaz.
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu za-
psán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo 
nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. 
Volič, který je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, 
může požádat o vydání voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a 
to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nej-
později 15 dnů přede dnem voleb tj. do 21. května 2009, obecnímu úřadu. Obecní 
úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo 
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o 
vydání voličského průkazu, nebo jej voliči zašle. 
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu 
do volební místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do vo-
lební místnosti s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební 
komisi tento průkaz. Neprokáže-li volič, tyto skutečnosti, nebude mu hlasování 
umožněno. 
Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evrop-
ského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To neplatí, 
pokud volič hlasuje na voličský průkaz.

Upozornění chovatelům psů

Pravidelné očkování psů
se uskuteční

6.5. 2009 od 16:00 do 17:30 hodin 

jako obvykle před radnicí městského úřadu.

Jarní úklid pozemku může být nebezpečný!

V těchto jarních dnech se každý z nás snaží uklidit nepořádek na svých zahrád-
kách a polích. Nejjednodušší způsob je klestí, případně starou trávu spálit. Ne 
vždy tento úklid může dopadnout dle vašich představ. 
 
Pálení klestí nebo suché trávy na hromadách zakázané není, musíte však zajistit, 
aby se oheň nerozšířil a nevznikl požár. Odpovědnost jako takovou nesete vy.  
Hasičský záchranný sbor kraje jako takový pálení nepovoluje. Spalování hořla-
vých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povin-
ny právnické a podnikající fyzické osoby předem oznámit územně příslušnému 
hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro 
tuto činnost, popřípadě takovou činnost zakázat. Oznámit spalování je možné na 
telefonním čísle krajského operačního střediska hasičů 950 640 400 nebo také 
pohodlně přes internet z adresy http://paleni.firebrno.cz . Pálení je pak evido-
váno na operačním středisku hasičů. Tato evidence slouží pro jen pro možnost 
ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Spalování hořlavých materi-
álů může být také upraveno vyhláškou vaší obce.
Zákon o požární ochraně, který v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím 
fyzickým osobám vypalování porostu. Toto plošné vypalování škodí nejen život-
nímu prostředí, ale v některých případech končí i tragicky. Oheň se z ohledem 
na meteorologické podmínky může vymknout kontrole. Stáčí náhlí závan větrů 
a klidný oheň se může změnit v ničivý živel, nad kterým ztratíte kontrolu. Tento 
živel pak vezme vše co mu stojí v cestě zahradní chatku ale klidně i člověka. 
Především starší občané by neměli přeceňovat své síly a upustit od tohoto typu 
úklidu pozemku.

npor. Ing. Bronislav Kocman, stanice Židlochovice, Hasičský záchranný sbor Jmk
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Místní komunikace jsou rozděleny 
do dvou okruhů. První okruh se 
uklízí vždy první den a druhý okruh 
druhý den uvedených termínů.
První okruh:
U Hřiště, Sokolská, Příční, Benešova, 
Komenského, Sadová, Zahradní, 
Spojovací, Poděbradova, Pilcova, 
Tyršova, Stará cihelna a přilehlé 
parkoviště.
Druhý okruh:
Dobrovského, Krakovská, Prusinov-
ského, Mayerova, Střední, Za Humny, 

Pavlovského, Nám. Svobody, Hřbitovní, 
Havlíčkova, Hybešova, Rybníček, Nám. 
Míru, Ulička,  K Náhonu, Polní, Žižkova a 
přilehlé parkoviště.
Termíny: 5.5. a 6.5., 2.7. a 3.7., 19.8. a 21.8., 
22.9. a 25.9.2009.
Žádáme občany, aby  v tyto dny  uvolnili 
komunikace a parkoviště podle pře-
chodného dopravního značení, tak aby 
bylo možno provést úklid komplexně a 
kvalitně.
V opačném případě budeme nuceni 
přistoupit k odtahování vozidel.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Termíny úklidu místních komunikací v Modřicích
– blokové čištění v roce 2009

Informace o postupu prací  na rekonstrukci
silnice I/52 v roce 2009

Rekonstrukce silnice I/52, R52 se bude v letech 2009 a 2010 týkat úseku Brno – 
Rajhrad.
Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno.
Proběhne rekonstrukce vlastní komunikace, ale také mostních objektů, tramvajo-
vé trati, podchodů a to  po etapách.  Po vleklých a náročných jednáních s inves-
torem a dalšími dotčenými, se nám podařilo prosadit, že do rekonstrukce jsou 
zařazeny opravy vlastních podchodů, jejich osvětlení, dále bude zřízeno nové 
zastřešení podchodů, na nástupištích zastávek budou osazena svodidla.
Po celou dobu rekonstrukce bude silnice I/52 v provozu s omezením průjezdnosti 
pruhů.
V letošním roce bude rekonstruován most č. 52-019 přes silnici III/15280 včetně 
podchodů u tramvajové zastávky Tyršova. Oprava každého mostu či podchodu 
bude probíhat ve dvou etapách, nejprve vnější poloviny včetně rekonstrukce 
vnější poloviny komunikace, následně vnitřní poloviny a navazující rekonstrukce 
komunikace a současně proběhne rekonstrukce tramvajové tratě. Doprava pod 
mostem bude vedena obousměrně jedním jízdním pruhem, bude zřízeno náhrad-

ní osvětlení, zastávka pod mostem bude přeložena.
Výluka tramvaje je plánovaná na letní prázdninové měsíce, do Modřic bude zajiš-
těna náhradní autobusová doprava. Pokud bude dokončena rekonstrukce ul. Hu-
sové v Brně, je možné, že se výluka tramvaje prodlouží i do podzimních měsíců. 
Práce naplánované na rok 2009 by měly být ukončeny v měsíci říjnu a listopadu.
V roce 2010 bude provedena obdobným způsobem rekonstrukce podchodů u za-
stávky Cihelna.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Nové archeologické výzkumy na katastru Modřic (1/3)

Již řadu let provádí Ústav archeologické památkové péče  Brno záchranné výzku-
my při rozšiřování průmyslových zón jižně a jihovýchodně Modřic. V loňském 
roce proběhl velký odkryv v tzv. malé zóně, mezi železniční tratí a rybníčkem 
Primál.
V souvislosti se stavbou  provozoven firem Terramet a Rova zde byla prozkou-
mána další část areálu s částí řady pravěkých sídlišť a pohřebišť. Počátky pobytu 
člověka reprezentují pohřby v jamách z období kultury s moravskou malovanou 
keramikou z mladší doby kamenné ( asi 4500 –3300 př. n. l.). Doklad sídlištních 
aktivit pozdní doby kamenné, eneolitu (3300 – 1900 př.n.l.), kdy se již objevují 
kovové předměty, lze zmínit hliníky, zásobní jámy a půdorys menšího kůlového 
domu. Byly zde zastoupeny kultury jordanovská, nálevkovitých pohárů a s kane-
lovanou keramikou. Počátku doby bronzové náleží několik hrobů únětické kultury 
(1900 – 1700 př.n.l.). Jde o známé „skrčence“ doprovázené bronzovými a dalšími 
předměty. Již tehdy docházelo k  vylupování hrobů, které byly na povrchu dobře 
rozpoznatelné. Plenění nezabránily ani důmyslné kamenné závaly, či zátarasy. Je-
den vyloupený hrob byl dokonce opatřen dvěmi mohutnými kamennými stélami, 
pod kterými byl nalezen dosud neporušený zbytek kostry i s bronzovou dýkou. 
Byly odkryty také neporušené hroby žen, které měly bohatou osobní výbavu  - ke-
ramické nádoby, mořské lastury, bronzové závitky, bronzovou čelenku, náramky 
a jehlice.
Z pozdějších období pravěku zde byly zjištěny zahloubené objekty další význam-
né civilizace doby bronzové – středodunajské mohylové kultury (asi 1500–1200 
př.n.l.) 

1Různér
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Různé 
Poskytla kromě keramiky několik předmětů z bronzu – dýku, jehlici, zlomek bron-
zového náramku. Určitou záhadu  představuje systém dvou řad mohutných slou-
pových jam, které byly zachyceny v přímočarém uspořádání v délce od 15 do 
téměř 40 m a šíři cca 1,5-2,5 m. Přesto, že tyto struktury vykazovaly dosti značné 
podobnosti v orientaci s halštatskými hroby (zhruba sever – jih), byly ze zásypů 
jam získány pouze zvířecí kosti a zlomky keramiky mohylové kultury, včetně celé 
amfory. Podařilo se zachytit i několik žárových hrobů ze závěru kultury středo-
dunajských popelnicových polí, tzv. podolské kultury (9.- 8. stol.př.n.l.). 
(pokračování v příštím čísle)                                                Petr Kos – Rudolf Procházka

K dějinám Rajhradu a Modřic
Dobývání rajhradského kláštera roku 1449

Léta páně 1449 v předvečer svátku sv. Jakuba Apoštola se přihodila věc hodná 
paměti, událost, jež by měla zůstávat vtištěna v srdcích našich potomků.
Jakýsi člověk rodem sice šlechtic, ale návodem Ďábla zmámený a zbloudilý, byl 
sveden k tomu, že poslal své služebníky a klienty, aby napadli a obsadili klášter 
Rajhradský, jenž byl na nabádání Boží a sv. apoštolů Petra a Pavla z hradu, jimž 
byl předtím, proměněn v klášter; dostatečně zabezpečen majetkem a vysvěcen 
ke cti řečených apoštolů. 
Kterýžto urozený pan Ješek z Boskovic sídlem na Svojanově, ve čtvrtek před 
svátkem sv. Jakuba Apoštola, následuje již zmíněné své spojence, s  mnoha oz-
brojenci a s největší silou, kterou vládl, obsadil dotčený klášter Rajhrad s tímto 
záměrem: Usiloval ovládat toto území, aby mohl násilně obsazovat cesty; olupo-
vat a zajímat  jak osoby duchovní – jejichž statky už před tím jako zjevný nepřítel 
plenil a snažil se je ničit ohněm i mečem - , tak také po způsobu husitů a kacířů 
jako násilný lupič ovládnout všude i osoby světské, jejich věci a statky obrátit k 
vlastnímu užitku podle vlastní vůle.

Když to vešlo ve známost pánům přísežným radním a radě města Brna, ihned zna-
mením zvonů svolali městské obyvatele (hotovost), vypravili je se svými žoldnéři, 
a vyžádali si k tomu vojenskou podporu některých ze svých sousedů, kterouž-
to podporou  Nejdůstojnější pan Pavel, biskup Olomoucký, pan Mikuláš, probošt 
Kounický, a urozený pan Pertold z Lipé, který přišel osobně, rozmnožili vojenský 
lid, přišli ku pomoci Brněnským a v Modřicích se k nim připojili.
Mezitím se Brněnští, po náležitém ohlášení nepřátelství, s pomocí boží a s přímlu-
vou svatých Petra a Pavla, o jejichž věc se bojovalo, obořili na zmíněného Ješka z 
Boskovic a na jeho lidi, kteří měli v moci klášter Rajhrad. 
Položivše se pod hradební zdí a pod opevněním řečeného kláštera, nahnali Ješko-
vi a jeho spojencům tak veliký strach, že Ješek samotřetí (tj. se děma společníky) 
z kláštera uprchl. Ostatní začali také během následující noci utíkat, spouštějíce se 
přes zeď kláštera; kde ponechali věci, zbraně, koně a všechno, co měli. Ve znač-
ném počtu byli tito při útěku chyceni,  zajati a spoutáni.
A tak, když pak Brňané do rajhradského kláštera vnikli, přistihli zde ještě některé 
z nepřátel. Koně, zbraně a výstroj, rovněž i nalezená krátká děla řečená „houfnice“ 
(psáno česky: hawfnicze) rozdělili mezi své nájemné lidi a mezi jiné, kteří jim při-
šli na pomoc, jak vyžaduje forma zákona a postup spravedlnosti, vzdávajíce díky 
Bohu Všemohoucímu a slibujíce vděčnost svatým apoštolům Petru a Pavlu, kteří 
jim nad nepřáteli dali toto neočekávané vítězství, jež se rozhlásilo mezi lidem v 
celé naší vlasti, ba i v okolních zemích;
vítězství,  které z velkého a obrovského milosrdenství Božího vytrhlo z rukou ko-
řistníků  jak obyčejné (pauperes - nemajetné, poddané) lidi, tak obyvatele země 
(incolae - majitele statků) nejen tohoto okrsku, ale i přilehlých míst a zemí, kterým 
tito nepřátelé zamýšleli činit škodu.                         Mgr. Petr Fiala, Muzeum města Modřice

„brněnská městská kniha 
z roku 1449, citovaný zá-
znam je na levé straně“

„... in modritcz cum eisdem 
gentibus applicuerant ...“

„... v Modřicích se k nim 
připojili ...“
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1Život v našem městěž KULTURA

Příjemný hudební večer s mladými umělci.

Náš tradiční koncert na radnici v pořadí již 38. nám přinesl zvláštní překvapení.
Skládal se totiž ze skladeb klasické filmové hudby.
Účinkujícími byli absolventi konzervatoře a Janáčkovy akademie múz. umění.
Štěpán Švestka - violoncello a jeho skupina Shadow Quartet se členy: Ondřej Plhal 
- housle, Michal Fronta - kontrabas , Marek Švestka - akordeon, klavírní spolupráce 
- Renata Ardaševová, Pavlína Švestková - zpěv a Jan Blecha - bicí nástroje.
Hned v úvodu zazněl koncert Josepha Haydna pro violoncello a klavír Ddur z částí 
: Allegro moderato, Adagio, Allegro
Sólistu na violoncello Štěpána Švestku doprovázela na klavír Renata Ardaševová. 
Tento koncert v jejich přednesu byl perfektní. Oba hudebníci jsou mistři v jejich 
oboru. Klavíristka Ardaševová citlivě s přednesem doplňovala sólistu tak, že Hayd-
nův koncert vyzněl přímo skvěle. Oba umělce posluchači odměnili po zásluze 
bouřlivým potleskem.
Po krátké přestávce pokračoval program, který nám přednesl zmíněný Shadow 
Quartet /t.j. housle, violoncello, kontrabas a akordeon (doplněný zpěvem Pavlíny 
Švestkové a hrou na bicí Jana Blechy.
První skladbou byl Uherský tanec J. Brahmse, který posluchači jistě znají, dále 
skladba „Zima“ od Vivaldiho, která se vyznačovala hudební jemností a následoval 
rázný „Turecký pochod“, velmi známý ad W.A. Mozarta. Skladba „Let čmeláka“ 
Rýmského-Korsakova byla velmi zdařilá.
Skladba následující „Schindlerův list „ od J. Williamse vyjadřovala utrpení Židů za 

foto: M. Hájek

druhé světové války. Mezi těmito skladbami se ozvala i hudba z různých filmů jako 
třeba ze „ Sedmi statečných“,atd.
Závěrem koncertu zazpívala zpěvačka Pavlína Švestková „West Side Story „ od 
L. Bernsteina s doprovodem orchestru (s bicím nástrojem,“Sumertime „ Georga 
Gershwina a „Somewhere“ od L. Bernsteina. Její jemný hlas tyto skladby dobře 
vyjádřil.
Program koncertu i jeho podání mladými nás příjemně překvapilo, proto jsme je 
odměnili velkým potleskem a věřím, Že i tvůrci skladeb v tom hudebním nebi byli 
s nimi spokojeni. Vyjadřujeme jim dík za jejich přednes a doufáme, že k nám opět 
někdy zavítají. Překvapením bylo i jejich zvláštní, originální seskupení hudebních 
nástrojů, které si sami vytvořili.                                             Jiřina Štulpová

ZLATO DO MODŘIC

Úspěšně do sezóny vběhl juniorský atletický reprezentant z Modřic
FILIP JALOVÝ který vybojoval na  MČR na trati 800 m zlatou medaili. O 

hodinu později ve finále na 1500m mu druhé zlato uniklo o pouhé 4 setiny.
Všestrannou připravenost pak prokázal v uplynulém víkendu na MČR v 

krosu když z běhu na 6km si dovezl cenné stříbro.

Gratulujeme

SPORT



Muži 1. místo Homoláč Jiří r.n. 1990 Uni Brno 32:04
2. místo Kotyza Petr r.n. 1970 Uni Brno 32:51
3. místo Malý Ondřej r.n. 1989 OB Vizovice 32:57

Muži veteráni 1 1. místo Holický Milan r.n. 1965 AFK Pardubice 33:53
2. místo Smetana Josef r.n. 1969 Eurofoam 34:28
3. místo Kratochvíl Pavel r.n. 1960 sokol Rudíkov 35:45

Muži veteráni 2 1. místo Kolínek František r.n. 1956 AK Perná 35:59
2. místo Špacír Ladislav r.n. 1955 Lokomotiva Břeclav 36:25
3. místo Rozman Ladislav r.n. 1954 Cyklolasl 36:46

Muži veteráni 3 1. místo Kaňa Jiří r.n. 1944 ASK Skalica 38:41
2. místo Haberland Jan r.n. 1942 sokol Brno 42:30
3. místo Smejkal Libor r.n. 1947 Brno 42:53

Dorostenci 1. místo Rýgl Josef r.n. 1990 TJ Sparta Třebíč 17:50
2. místo Novotný Ondřej r.n. 1992 KOB Moira Brno 18:12
3. místo Klement Vojtěch r.n. 1992 AC Bárka Bystrc 19:18

Dorostenky 1. místo Šaršonová Michaela r.n. 1992 ACP Olymp Brno 20:43
2. místo Fesslová Kateřina r.n. 1992 AC Moravská Slávia 21:02
3. místo Hlubinková Nikola r.n. 1994 Moravec Benešov 21:56

Junioři 1. místo Homoláč Jiří r.n. 1990 Uni Brno17:04 35:59
2. místo Juránek Štěpán r.n. 1990 Uni Brno 18:36
3. místo Šesták Jakub r.n. 1990 ASK Blansko 18:42

Juniorky 1. místo Musilová Erika r.n. 1991 AC Moravská Slávia 22:20
2. místo Zemánková Eva r.n. 1991 Moravec Benešov 23:06
3. místo Mrkosová Tereza r.n. 1990 AC Moravská Slávia 23:26

Ženy 1. místo Fugli Csilla r.n. 1988 Uni Brno 19:02
2. místo Krchová Eva r.n. 1989 ACP Olymp Brno 19:20
3. místo Chovancová Jaroslava r.n. 1986 Uni Brno 19:59

Ženy veteránky 1 1. místo Martincová Ivana r.n. 1963 AŽD Praha 19:31
2. místo Žákovská Alena r.n. 1962 Horizont Blansko 22:18
3. místo Podmelová Vilma r.n. 1962 Cyklo Lasl Brno 22:46

Ženy veteránky 2 1. místo Krcháková Alena r.n. 1957 AC Moravská Slávia 22:14
2. místo Slavíčková Jarmila r.n. 1956 Brno 23:59
3. místo Svačinová Blažena r.n. 1952 Pampeliška Olomouc 24:28

Ženy veteránky 3 1. místo Kociánová Marie r.n. 1946 Křenovice 29:17
2. místo Ellingerová Dana r.n. 1938 L.R.S. Vyškov 30:55
3. místo Cupalová Eva r.n. 1947 Holubice 31:03

Modřický pohár - 7. března 2009 - výsledky

Vítězové kategorie 5 km

Vítězové kategorie 10km
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Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 12 Pudelka Jakub 2005 Prdlavka Modřice 0:29,0
2. 10 Lásko Adam 2005 Brno 0:29,1
3. 40 Ondráček Tadeáš 2005 Brno 0:36,4
4. 42 Tlamková Barbora 2007 Moravec Benešov 0:41,7
5. 32 Poláková Michaela 2005 Modřice 0:43,3
6. 20 Suchánek Adam 2007 Brno 0:47,3
7. 41 Hoff Adam 2006 Brno 0:48,1
8. 29 Mráz Daniel 2007 Modřice 0:51,3
9. 28 Hyánková Tereza 2007 Bílovice n.Svitavou 0:54,7
10. 33 Hlaváčková Jana 2007 Modřice 0:57,5
11. 31 Karásková Lina 2007 Brno 1:22,6

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 30 Floriánová Eliška 1999 Zetor Brno 1:19,5
2. 1 Růžičková Barbora 1999 Brno 1:24,4
3. 11 Ročková Karolína 1999 AC MS Brno 1:25,3
4. 17 Slaná Marie 1999 AC MS Brno 1:32,3
5. 13 Havelková Kristýna 2000 AC MS Brno 1:33,6
6. 7 Koupá Adéla 2000 Eurostroj Blansko 1:40,4
7. 6 Fialová Gabriela 2000 Eurostroj Blansko 1:42,7
8. 44 Marčíková Lenka 1999 AC MS Brno 1:46,6
9. 19 Kuncová Monika 1999 LRS Vyškov 1:57,5

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 5 Gladišová Sára 2004 Lelekovice 0:37,2
2. 4 Gladišová Johana 2004 Lelekovice 0:41,1
3. 35 Matějová Karolína 2004 Vojkovice 0:43,6
4. 8 Mezerová Marie 2004 0:44,8
5. 22 Karásková Dina 2004 Brno 0:49,8

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 2 Prochová Barbora 2001 AC MS Brno 0:44,9
2. 9 Mezerová Eliška 2002 0:52,2
3. 15 Slaná Anna 2001 AC MS Brno 0:52,9
4. 18 Kuncová Martina 2001 LRS Vyškov 0:57,3
5. 23 Pokludová Barbora 2002 Mokrá Hora 0:58,4

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 45 Tešnar Michal 2001 Karate Bystrc 0:46,0
2. 36 Kinc Ladislav 2001 Brno 0:48,4
3. 24 Kozel Václav 2001 AC MS Brno 0:53,6
4. 34 Matějka Adam 2001 Vojkovice 0:59,6
5. 39 Dvořák Zbyněk 2002 1:03,7

Nejmladší, hoši + dívky

Přípravka starší dívky

75 m

400 m

150 m

200 m

200 m

2005 a mladší

1999 - 2000

2003 - 2004

2001 - 2002

2001 - 2002

Mladší, hoši + dívky

Přípravka mladší, dívky

Přípravaka mladší, hoši
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Několika fotografiemi Stanislavy Pudelkové doplňujeme výsledky 13. ročníku Mod-
řického poháru, kterého se letos zúčastnilo 407 závodníků. Rozsáhlejší fotorepor-
táž, spolu s odkazy na úplné výsledky celého Brněnského běžeckého poháru a 
komentáře závodníků i pořadatelů přináší Modřický internetový Magazin
-  http://mim.voda.cz/09-q1/_pohar.htm                                                               (ČeV)

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 3 Zamazal Michal 1999 Eurostroj Blansko 1:21,6
2. 14 Straka Vojtěch 1999 Univerzita Brno 1:25,1
3. 27 Sedláček Jan 1999 Sokol Holešov 1:27,4
4. 37 Prášek Štefan 2000 VSK Uni Brno 1:27,9
5. 26 Rozehnal Vojtěch 1999 AC MS Brno 1:31,7
6. 38 Křapa Libor 2000 Modřice 1:34,8
7. 16 Haumer Matěj 2000 Biatlon Vyškov 1:37,4
8. 21 Stloukal Štěpán 2000 ACT Tiro Blansko 1:41,9
9. 25 Hanák Filip 2000 AC MS Brno 1:48,2

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 50 Poláčková Pavlína 1996 Triklub Loštice 4:24
2. 55 Tancerová Tereza 1996 TJ Sokol Přísnotice 4:37
3. 64 Lišková Kateřina 1997 Sokol Bílovice 4:38

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 12 Bilčíková Michaela 1995 AC MS Brno 4:26
2. 10 Hlubinková Nikola 1994 Moravec Benešov 4:30
3. 4 Kohoutová Michaela 1994 VSK Uni Brno 4:43

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 53 Dobrovolný Jiří 1995 ZŠ Židlochovice 3:52
2. 52 Jelínek Ondřej 1994 Atletika Blansko 4:09
3. 55 Brindzák Petr 1995 AC MS Brno 5:08

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas
1. 1 Suchánek Michal 1996 VSK Uni Brno 4:15
2. 2 Buša Ivan 1996 VSK Uni Brno 4:20
3. 9 Brtníček Jiří 1996 Biatlon Vyškov 4:26

Přípravka starší hoši

Mladší žákyně

Starší žákyně

Starší žáci

Mladší žáci

400 m

1 200 m

1 200 m

1 200 m

1 200 m

1999 - 2000

1996 - 1998

1994 - 1995

1994 - 1995

1996 - 1998
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POZVÁNKA NA OSLAVU SVÁTKU SVATÉHO GOTTHARDA

Rok se s rokem sešel a je tu opět máj. A jeho začátek bude v Modřicích letos již po 
třetí (skoro se chce říct již tradičně) ve znamení oslavy svátku svatého Gottharda, 
patrona našeho kostela a tím vlastně celého města a všech jeho občanů.
Ti, kdo se zúčastnili některého předchozích ročníků, mi snad dají za pravdu, že 
šlo vždy o velmi vydařené jarní odpoledne, jehož spontánní program většinou 
končil až v brzkých ranních hodinách.  A bavili se všichni, bez rozdílu věku (od 
cca několika měsíců až po sto a víceleté), pohlaví i vztahu k církvi.
A proto i letos chceme Vás všechny Modřičáky i s Vašimi známými a příbuznými 
pozvat v sobotu, 2. května 2009 od 14 00 hodin na snad opět pěkné odpoledne.
Začínáme tradičně mší svatou v našem kostele, a asi od 1500 hodin bude na faře 
pestrý program. K příjemnému odpoledni a večeru jistě přispějí nejen muzikanti, 
naše ženy, které připraví občerstvení, ale i další atrakce, jako např. výstava starých 
řemesel (viz dále), včetně nás všech při večerním zpěvu u táboráku.
Přijďte všichni v hojném počtu

PŘIPOMÍNKA
Na začátku května si každý rok připomínáme jeden z nejzaslouženějších svátků 
v roce,  SVÁTEK MATEK. Vždyť naše maminky jsou těmi, které nás neopouští po 
celý náš život, u nich najdeme vždy pochopení a lásku, a také pomoc v jakékoliv 
podobě. Proto děti (malé i dospělé), vzpomeňme si alespoň jednou za rok, letos 
právě v neděli 10. května, na svou maminku a za vše, co pro nás dělá, ji poděkuj-
me. Určitě i sebemenší vzpomínka vykouzlí na jejich rtech úsměv. A to za to jistě 
stojí.                                                                                                                       mar

Pozvánka 
 

KRÁSA STARÉHO EMESLA 
Keramika, košiká ství, výšivky, tkaní, ková ství, dopl ky ze d eva 

   
 
 
Výstava se bude konat p í p íležitosti oslav svátku svatého Gottharda, patrona našeho kostela 

ve dnech 2.a 3.5. 2009 v prostorách Mod ické fary, a to v sobotu od 1500 do 1800 hodin a v  
ned li od 10,30 hod. do 16,00 hod. 

 
P ij te se pot šit a vzdát hold šikovnosti a vynalézavosti našich p edk . 
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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:

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Brezina: Princezna Viktorie
Deary: Hrobka hrůzy
Harder: Pokusy a rošťárny pro kluky a 
holky
Irving: Jako by se tu někdo snažil nevy-
dat ani hlásku
Mueller: Zuzka a poníci
Svoboda: Nejkrásnější pověsti jižní 
Moravy
Syrovátka: Nejkrásnější bajky pro 
nejmenší
Vokolek: Obrazy ze Staré Říše
PRO ŽENY
Coulter: Nebezpečná vášeň , Urozená 
dáma
Garlock: Paprsky štěstí, Rozmarná řeka
Haran: Vyprahlé srdce, Zrádné útesy
Hilliges: Bílá čarodějka, Hvězdy nad 
Afrikou, Volání Afriky
Hlaváčková: Lovec osudů
Jakoubková: Starým láskám nevolej
Janouchová: Nejbližší
Johnston: Bosá nevěsta, Cena za lásku, 
Svérázná nevěsta
Kalogridis: Krvavá královna, Nevěsta 
Borgiů, Úsměv Mony Lisy
Kinsella: Vzpomínáš si?
Körnerová: Carolina
Lowell: Perlová zátoka, Růžové údolí, 

Safírová kletba
Obermannová: Láska jako Řím
Swarup: Milionář z chatrče
PRO SILNÉ NERVY
Bauer: Pražský rozparovač
Cole: Krutost
Francis: Hurikán
Higgins-Clark: Tvrdohlavá sestřička
Christie: Sloni mají paměť
Mac Clure: Úskok
Morrell: Neznámá pravidla
Vašíček: Ďáblova lest
PRO MUŽE
Cubeca: Prokletí zlatokopů, Zlato 
Afriky
Hofman: Cesta černého zlata
Irving: Svobodu medvědům, Syn 
cirkusu
Kessler: Patton v nebezpečí  
MacNab: Temná čerň
Steinbeck: Měsíc zapadá, Perla, O 
myších a lidech, Pláň Tortilla
PRO POUČENÍ
Abelson: Manuál pro začínající ma-
minky
Field: Jak se bránit šikaně
Knopp: Holokaust, Osvobození, Útok, 
Zajatci
Roth: Parkinsonova nemoc
Sherwood: Kuchařka pro alergiky
Vandenberg: Nefertiti, Velké lásky

AKCE V DUBNU
Noc s Andersenem – pátek 3. 4. 2008 – výlet pro vybrané malé dětské čtenáře do knihovny 
v Mokré na večer plný pohádek, kam určitě přijde i kouzelník...
 V knihovně najdete hlasovací kupón k anketě Kniha mého srdce – zvolte si svou nejmilo-
vanější knihu! Anketu pořádá Česká televize ve spolupráci s Českým rozhlasem  a knihov-
nami. Hlasovat se může od 4. - 19. dubna.
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Jaro nesměle ťuká na dveře,
ale přece již má sílu.
Sluneční paprsky zahřejí,
jen chvíle a už mají v sněhu díru.
Pod ledem zurčí potůček, je svěží,lehce 
dýchá.

Když se v roce 1964 zakládaly první 
zahrádkářské kolonie za sokolovnou - 
dnes nesou název „ U hřiště „ - většina 
uživatelů těchto zahrádek byli mladí a 
nezkušení zahrádkáři, kteří si budova-
li zahrádku s láskou a pomyšlením, že 
jim tato láska vydrží až do důchodu. 
Většina z nich totiž měla malé děti a v 
„bytovkách“ moc vyžití neměla a auto 
na výlety měl tehdy také málokdo.
Jak nabývali zkušenosti z původních 
holých zahrádek za ta léta vyrostly 
pěkné zahrádkářské kolonie. Lidé se 
dali dohromady, vyměňovali si zkuše-
nosti, popovídali si, navázali přátelské 
vztahy a pěstovali lásku k rodné půdě 
i v dětech. Dnes hospodaří i dvě ge-
nerace společně a někde již mladší 
generace převzala péči o zahrádku 
po těch starších, kteří již bud‘ nejsou 
mezi námi a nebo si jen tak přijdou 
popovídat a posedět . Ti mladší se 
těší, že až půjdou do důchodu - což 
mnozí již jsou - jak si budou zahrádky 
hledět ještě více a také si ji užívat. Je 
to prostě společenská záležitost. Dnes 
již nejde o to kilo vypěstované mrkve, 
ale o ten „ p o c i t ,,. Cím víc je člověk 
starší, tím víc ho to táhne k tomu kous-
ku půdy, kterou si zvelebil. Jděte se 
podívat jak se to z jara začne hemžit 
lidičkami a jak kolonie ožívají. Proto 
člověku přijde líto, že ten kousek zele-

ně uprostřed města,. zahyne‘, aby ustou-
pil moderní víceúčelové sportovní hale. 
Pokrok se sice nedá zastavit, ale snad by 
se našlo možná i jiné řešení. Představte 
si místo zahrádek moderní halu a velké 
parkoviště.
Ale možná se mýlím. Možná, že dnešní 
mládež už nebude mít zájem o zelené 
zahrádky, vždyť je k tomu nikdo neve-
de a už dnes je to vidět na polámaných 
stromcích např. na Komenského ulici.. 
Třeba někdy až my tu nebudem si někdo 
vzpomene - třeba na pamětní výstavě 
fotografií pana Hájka - jak to bylo doce-
la pěkné, když tu na jaře kvetly stromy 
, zpívali kosi a jiní malí opeřenci a když 
tu po zahrádkách běhala zaječí rodinka, 
kterou nebylo možno vypudit, protože 
se jí u zahrádkářů tuze líbilo. Třeba pak 
už ani zajíci nebudou. Argument, že škol-
ní děti musí někde cvičit se mě osobně 
zdá nepříliš silný. Kdyby to bylo v mé 
moci, postavila bych tělocvičnu u školy 
na Komenského ulici, protože ročníky 
starší od páté třídy dříve přeběhnou do 
tělocvičny než ty prt‘ata z nižších roční-
ků. Ojedinělý hlas zastupitele se ale do 
nebe nedovolá a z pozice předsedkyně 
Zahrádkářského spolku je mi velice líto, 
že zmizí zahrádkářské kolonie „U hřiště 
„ A jestli si někdo myslí, že ten kdo tam 
nechal kus srdce a života bude budovat 
novou zahrádku, tak se velice mýlí. Život 
půjde dál, jen několik duší bude smut-
ných. Koho to však zajímá?

Tak se vám předem omlouvám, že jsem 
si dovolila být v opozici. Vám pane sta-
rosto i místostarosto Dolečku.

TOJA
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1Společenská kronikas

Duchoňová Natálie
Pospíšil Šimon
Šebestová Kateřina Jana

Buchtová Marie
Marčáková Naděžda
Frantová Olga
Bočková Stanislava
Mihola Josef
Skalová Jiřina
Ing. Valenta Jaromír
Zelinka Bernard
Čevelová Hana
Feňová Dana

Chytilová Zdenka
Káňa Jan

Významného kulatého
výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Setkání se spisovatelkou Markétou Zinnerovou

Dne 19.3.2009 ve 14 hodin proběhla v místní knihovně beseda se spisovatelkou 
a scénáristkou Markétou Zinnerovou (Indiáni z Větrova, Kde padají hvězdy, My 
všichni školou povinní ... a další). Besedy se zučastnili žáci školní družiny ze 
všech tří oddělení. Paní spisovatelka nám poutavě vyprávěla o psaní knížek,pře-
devším pro mládež a děti. Se zaujetím hovořila o zážitcích z natáčení jejích zfilmo-
vanych děl. Na závěr nám přečetla uryvek z dětské knížky a oslovila žáky formou 
otázek a hádanek. Žáci se rozloučili autogramiádou a poděkovali usměvavé paní 
spisovatelce, která tak dobře rozumí dětským dušičkám. Besedu velmi obětavě 
připravily pracovnice knihovny a touto cestou jim také děkujeme za příjemně 
strávenou hodinu.                                                             Jitka Kafková.ved.školní družiny

17:00 - stavění máje U Sokolovny

12:00 - sraz stárků na Komenského 
ulici 597 a průvod a vyzvedávání 
žen stárků
15:00 - požehnání v kostele
sv. Gottharda
15:30 - předání práva před radnicí
16:30 - hodová zábava na Sokolovně
vstupné: 40Kč, děti zdarma

celý den doprovází dechová kapela
Bojané

9:00 - zvaní občanů 
20:00 - předhodová zábava
v sále hotelu Gregor
hraje skupina Panorama
Vstupné: 80 Kč

ženáčské
hody aneb ...

plus

Čtvrtek 7.5.

Pátek 8.5.

Sobota 9.5.

Další informace na http://www.zenaci.info
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Základní um lecká škola
v Mod icích

Vás srde n zve na

KONCERT U ITEL

úterý 28. dubna 2009
v 18 hodin v sále školy

na ulici Benešova 271
Ve čtvrtek 30. dubna 2009

začátek v 19 hodin v areálu „Pod Kaštany“ 
hraje Bóins
občerstvení

vyhlášení miss čarodějnice
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                             PPRROODDEEJJ  CCHHOOVVNNÉÉ  DDRR BBEEŽŽEE  
 

       /z veterinárn  kontrolovaných chov , které zaru ují kvalitu a vysokou užitkovost/     
      
 

 
 

  trasa .83 Troubsko 
 

  11,30 Pop vky //  
  
  12h Troubsko /u OÚ/  
  
  13h Ostopovice /p ed OÚ/      
  
  13,30 O echov /u novinového stánku/        
  
  14h Mod ice /na nám stí Svobody/       
  15h Rajhrad /parkovišt  u M Ú/  
  15,30 Želešice /na parkovišti u OÚ/      
     

Prodej 4.6.2009 
 
 

Ku ice erné, ervené     stá í: 14-18týd. cena: 130-150,-K  
 
 

Ka eny pekingské / eské bílé brojlerové/          1-3týd.       60-80,-K  
 
 
 
 

Ka eny barbarie /husoka eny/              1-3týd.     90-110,-K  
 
 
 
 

Husy / eské bílé domácí/               1-3týd.           130-150,-K  
 
 
 
 

Kr ty /kanadské širokoprsé brojlerové/            6-8týd.           210-270,-K  
 
 
Dr bež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava  
 

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com 
 

1Inzercei MALÍ SKÉ A NAT RA SKÉ PRÁCE 

 
ROZSAH PRACÍ 

 

 

 

 

 Malí ské práce 

 interiéry – byty, rodinné domy, kancelá e, výrobní haly, restaura ní za ízení, školy, 

sádrokartony 

 exteriéry – fasády ( k dispozici vlastní lešení do 12 m ) 

 malí ské nát ry bílé i barevné ( barva dle výb ru klienta ) 

 též drobné zednické opravy 

 hrubý úklid je samoz ejmostí 

 Nat ra ské práce 

 interiéry – zárubn , dve e, okna, nást ik radiátor , podrovnávky 

 exteriéry – rýny, parapety, st echy, konstrukce, zábradlí, ploty ( d ev né i kovové ), 

m íže 

 nát ry bílé i barevné ( barva dle výb ru klienta ) 

 hrubý úklid je samoz ejmostí  

 

                                                        Kontakty 

                                                                 Miroslav Pejcl   

                                                                    mobil: 603 710 942 

                                                                    email: pejclik@seznam.cz 

                                                                 Michal Vorá  

                                                                    mobil: 777 311 720 

                                                                    email: vorac.michal@centrum.cz 
.  
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 Dodávky  a montáže úsporných kondenza ních kotl  Baxi ( kondenza ní kotel

dokáže ušet it až 40% energie s porovnáním se stacionárními kotli nap .Gasex)

 Servis kotl Baxi provádíme nejen dodávku, ale postaráme se Vám i o jejich 
záru ní i pozáru ní opravy tel. 777 725 225, servis@vitmakovsky.cz 

 Provádíme opravy, išt ní a pravidelné ro ní  prohlídky kotl . 

 Nabízíme veškeré vodoinstala ní, kanaliza ní a topená ské práce.   

 Zaru ujeme kvalitu použitých materiál  i spolehlivost našich zkušených  

emeslník . Dodržujeme termíny. 

 Sou ástí naší nabídky je i dodávka a montáž vybavení koupelen v . grafického  

návrhu koupelen. 

 Montáže solárních kolektor  a jejich návrh – slunce Vám oh eje  Vaši vodu zdarma 

 Montáže plynoinstalací a jejich revize 

 

Navštivte nás nebo zavolejte - rádi Vám poradíme a navrhneme pro Vás co nejlepší 
ešení v . cenové kalkulace. 

Kde nás najdete:  Brn nská 292, Mod ice 664 42, tel. 515 537 131, mob. 608 470 370 

Naše internetové stránky :  www.vitmakovsky.cz 

Email: vitmakovsky@vitmakovsky.cz  
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vykupujeme loupané ořechy

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,, 664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

různé dorty, zákusky, 
minizákusky, čajovka

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Atraktivní podnikání
 řízené z domova s využitím 

počítače. Možnost hlavní 
i vedlejší činnosti.Výborné 

finanční ohodnocení.

Podrobnosti na:
 www.pracujtedoma.cz

Dětské tábory
– sportovní, jazykové, cyklistic-
ké, výtvarné, s flétnou, pro tee-
nagery. Minitábory pro rodiče s 
dětmi 1-9 let.

Tel. 541 229 122, www.drak.cz 

Kontakt:	 •Elektromontáže	–	Brabec,	Brněnská	442,	Modřice
	 •Tel.:	538705034
	 •GSM:	603	254	455,	733	331	065
	 •Email:	info@elektromontaze-brabec.cz,	www.elektromontaze-brabec.cz

•	Elektroinstalační	práce	(byt,	RD,	průmyslová	výstavba)
•	EZS	-	Montáže	elektron.	zabezpečovacích	systémů
•	CCTV	-	kamerové	systémy
•	STA	-	Rozvody	kabelové	televize
•	LAN	-	strukturované	sítě
•	EPS	–	požární	systémy
•	Montáž	hromosvodů
•	Revizní	činnost	elektro

elektromontáže

Pomůžeme Vám 
zhubnout

a znovu nepřibrat.
Více na: www.studiohubnuti.cz

Mám zájem o koupi 
domu, nebo st. pozemku 

v Modřicích a blízkém 
okolí.

Děkuji za nabídky.

Tel. 605 898 473

Pracuji v této
lokalitě a hledám byt 
nebo dům do 4 mil.

tel: 737532350
děkuji za nabídky



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


