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1Zprávy z radnicez
SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané

jako již tradičně mi úvodem tohoto 
dvojčísla modřického zpravoda-
je dovolte pár slov, kterými bych 
zhodnotil činnost nás volených zá-
stupců města a městského úřadu za 
poslední 3 měsíce. 
V tomto časovém úseku proběhla 
jedna z nejvýznamnějších událostí 
v rámci EU a to volby do Evrop-
ského parlamentu. Voleb se v 
Modřicích účastnilo celkem nece-
lých 32% voličů, což je velmi sluš-
ný počet a ukazuje, že našim obča-
nům není Evropské dění lhostejné. 
Nejvíce hlasů obdržela strana ODS 
31%, druhá skončila ČSSD 25% a tře-
tí KSČM 14%. 

To byla událost nadnárodního cha-
rakteru a nyní pár informací o dění 
u nás v Modřicích. Velký posun na-
stal v řešení otázky rekonstrukce 
železničního mostu na ulici Be-
nešově. Jihomoravský kraj, jako 
vlastník mostu, podal dne 29.4.2009 
žádost o vydání územního rozhod-
nutí o umístění stavby mostu a tím 
definitivně odstartoval poslední 
fázi získání stavebního povolení. 
Na den 23.6.2009 je svoláno veřejné 
ústní jednání a po té již by nemělo 
nic bránit vydání územního rozhod-
nutí (v dnešní době se již očekává 
vydání územní rozhodnutí). Věřím, 
že bude následovat ihned žádost o 
stavební povolení. 

Další záležitostí, která je v kompetencích 
JMK a je úzce spjata s naším městem je 
stanovení trasy Jihozápadní tangen-
ty (JZT). Dne 7.4.2009 byly prezentová-
ny výsledky vyhledávací studie, která 
by měla sloužit jako podklad pro zpra-
covatele zásad územního rozvoje JMK. 
Zpracovatel studie posuzoval 3 varianty 
řešení. Tak zvaná varianta 0 spočívá v 
zachování stávajících tras, zkapacitnění 
komunikací D1, R52 a I/52 a vytvoření ob-
služných korydorů kolem R52. Varianta 
1 je tzv. Modřická, ve které je plánováno 
dopravní křížení v prostoru odbočky ze 
silnice II/152 do CTParku. Vedení trasy 
komunikace je směřováno do prostoru 
pod les a terasy na Vajdlu. Poslední po-
rovnávaná je varianta č. 2 tzv. Želešická, 
kde je JZT vedena přes lom Želešice a v 
prostoru mezi Hajany a Želešicemi. Tato 
je pro město Modřice nejvýhodnější, a 
proto o ni velmi usilujeme. Vyhledávací 
studie ovšem jako nejvýhodnější sta-
novila variantu 1 tj. Modřickou. Je tedy 
otázka, jak zpracovatel zásad územního 
rozvoje JMK s tímto výsledkem naloží. 
Nicméně dokument zásad územního 
rozvoje JMK bude procházet projedná-
ním s DOSS a následně veřejným pro-
jednáním s obcemi. Je jen otázkou, jak 
JMK bude přistupovat k případným při-
pomínkám jednotlivých obcí. 

V měsíci dubnu proběhlo výběrové ří-
zení na zakázku malého rozsahu a to 
na dodavatele – zpracovatele projekto-

vé dokumentace pro získání staveb-
ního povolení na výstavbu domu 
pro seniory. Byla ustavena hodnotící 
komise, která z 8 podaných nabídek 
doporučila RMM vybrat  nabídku Ing. 
arch. Josefa Smoly a uzavřít smlouvu 
s touto projekční kanceláří. RMM na 
základě tohoto doporučení tuto kance-
lář pak schválila jako zpracovatele PD 
DPS za částku 1.175.720,- Kč vč. DPH. 
Na radě dne 15.5.2009 bylo schváleno 
definitivní znění smlouvy o dílo a tím 
jsou práce na akci zahájeny. 

Z drobnějších aktivit bych rád zmínil, 
že v měsíci červnu byla zkolaudována 
další část rekonstrukce veřejného 
osvětlení (VO) a to ve vnitrobloku 
ulice Sadová, paní místostarostka za 
spolupráce svozové firmy TKO SITA 
rozjela projekt na sběr bioodpadu ve 
vybraných lokalitách (U Hřiště, Příční, 
Sokolská, Hybešova a Benešova) a paní 
ředitelka ZŠ Modřice za podpory vede-
ní města připravuje výběrové řízení na 
zpracovatele PD rekonstrukce budovy 
ZŠ na ulici Komenského, která je dle 
stanoviska hygieny v nevyhovujícím 
stavu (okna, sociální zařízení, podlahy 
tříd, ÚT atd.). 

V měsíci květnu také proběhla dvě jed-
nání s majiteli pozemků na levém bře-
hu řeky Svratky v našem katastru, kde 
je plánováno levobřežní vedení trasy 
cyklostezky Brno – Vídeň v rámci bu-
dování bezpečných úseků cyklostezky. 
Oba dotčené subjekty firmy PROMT a 
STIHLL souhlasily se stavbou a firma 
STIHLL dokonce své pozemky nabídla 
k prodeji. 

Velkou novinkou iniciovanou minis-
terstvem vnitra je zavádění datových 
schránek. Ty budou obce a města mít 
povinnost zřízeny od 1.7.2009. Schrán-
ky budou plnit funkci pro zjednodu-
šení korespondence a omezení kore-
spondence písemné prostřednictvím 
pošty. Všichni starostové jsou velmi 
zvědavi, co to přinese jejich obcím. 
Poslední významnou technickou no-
vinkou v chodu města je skutečnost, 
že od 1.6.2009 se město Modřice sta-
lo plátcem DPH. Tento proces je vel-
mi složitý, nechci se o něm sáhodlou-
ze zmiňovat, ale měl by mít pozitivní 
vliv na zajištění financí do pokladny 
města. 

Jarní období bylo také bohaté na růz-
né kulturní akce. V měsíci dubnu 
proběhl každoroční karneval pro děti 
v hotelu Gregor, 30.4.2009 jsme upáli-
li společně čarodějnice v přírodním 
amfiteatru Pod Kaštany a myslivecké 
sdružení Modřice tradičně zajistilo pro 
město organizaci dětského dne, který  
ale musel být z důvodu nepříznivého 
počasí přesunut ze svého pevného 
termínu na další víkend.  Největší kul-
turně společenskou akcí města pak 
byly první ženáčské hody konané v 
termínu 8.5. a 9.5.2009. Činnost města 
i Vás občanů byla tedy velmi bohatá. 
Nesmíme však usnout na vavřínech 
a svojí pílí musíme dokončit všechny 
rozpracované úkoly. 

Ing. Josef Šiška
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Zpravodaj 7-8/2009

Z usnesení RMM č. 32/2009
komentář k vybraným bodům ze 
schůze Rady města Modřice(dále 
RMM), konané dne 15. června 2009

Údržba zeleně ve městě 
RMM pověřuje starostu města uza-
vřením objednávky s firmou Dvořá-
ček na údržbu zeleně města Modřice 
v částce 1,- Kč/m2 bez DPH za  jedno 
posečení - jde o doplnění kapacity 
údržbářské čety vzhledem k velkému 
rozsahu pozemků, o které se město 
stará  (1.2)

Pronájem pozemků - terasy
RMM pověřuje starostu města uza-
vřením nájemní smlouvy s p. Jitkou 
Urbanovou za částku 0,12 Kč/m2/
rok na pozemky na terasách nad 
Modřicemi, které budou  využity k 
zemědělským účelům (3.2, Zpravodaj 
6/2009)

TJ Sokol - sponzorování
RMM schvaluje dodatečně smlouvu 
o reklamě a propagaci firmy SITA CZ, 
a. s. při konání Mistrovství republiky 
žáků v nohejbale v Modřicích za 
částku 20.000,- Kč. Tato částka, kterou 
město dostalo na sportovní činnost, 
bude přeposlána TJ Sokol Modřice 
(3.7)

Bytový dům (BD) pro seniory
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Josef Smo-
la – Projektový a inženýrský ateliér 
na vybudování projektové dokumen-
tace stavby pasivního BD pro seniory 

v Modřicích (3.8, Zpravodaj 6/2009) 
 
Veřejné osvětlení (VO)
RMM schvaluje smlouvu o dílo na akci 
„Modřice, ul. Za Humny II. Etapa“ s 
firmou Energ Servis, a. s. za  částku 
75.080,- Kč (doplnění svítidla na ulici 
Střední na požadavek občanů) a doda-
tek č. 1 ke smlouvě o dílo na vícepráce 
(doplnění 5 svítidel a změnu tras vedení 
v lokalitě ulice Sadové) při realizaci 
akce „Modřice, ul. Sadová, stavební 
úpravy VO“ za částku 145.439,- Kč vč. 
DPH. (3.12 a 3.13)

Splašková kanalizace - DPH
RMM schvaluje dodatek č.19 ke smlou-
vě o nájmu a provozování splaškové 
kanalizace s BVK a. s. (navýšení  o DPH 
- od 1. 6. je město plátcem)  (3.14)  

Diskotéky v areálu motokár
RMM souhlasí s pořádáním venkov-
ních diskoték v termínu od 22.5.2009 
do 31.10.2009 vždy v pátek a v sobotu 
každých 14 dní v areálu na ul. Brněnská 
988. Produkce nesmí rušit noční klid 
(4.1)       

Budova ZŠ na ul. Komenského
Na základě odborného posudku Krajské 
hygienické stanice je nutná neprodlená 
rekonstrukce objektu školy na Komen-
ského ulici (sociální zařízení, podlahy, 
šatny, okna, zateplení, střecha aj.). RMM 
doporučuje ZMM uvolnění investiční 
dotace 1.000.000,- Kč na potřebnou 
projektovou dokumentaci (PD) rekon-
strukce budovy ZŠ a pro zpracovatele 
navrhuje začlenit do projektu též vy-

budování cvičební místnosti pro žáky 
1. stupně. Do hodnotící a výběrové 
komise na zpracovatele PD jmenuje 
RMM místostarostku Ing. Hanu Chybí-
kovou a vedoucí majetkového odboru 
p. Květoslavu Höklovou, vyhotovení 
PD se předpokládá koncem letošního 
roku. (6.1 a 6.23)

Změny v užívání bytů 
RMM schvaluje převod užívacích 
práv k bytu č. 6/27 v bytovém domě 
za Humny z p. Milana Školaře na p. 
Martinu Horkou a k bytu č. 3/12 z p. 
Jany Kopečkové na p. Patrika Goiše a 
sl. Hanu Sekerkovou (6.7 a 6.8)

Garážové stání - změny  
Na základě žádosti statut. zástupce 
RNDr. Ptáčkové a po vzájemné doho-
dě, RMM schvaluje ukončení nájmu 
garážového stání č. 18 s firmou ADA 
s. r. o. (6.9) a dále  schvaluje přidělení 
garážového stání č. 1 v BD Za Humny 
p. Heleně Pálkové (6.10)    

Prodej nepotřebného vybavení 
V návaznosti na odborné ocenění, 
vyvěšení nabídky a výběru, RMM 
schvaluje prodej nepotřebného vyba-
vení města - travní sekačky Spartan  
p. Jaroslavu Hauerlandovi za částku 
500,- Kč,  sestavy malotraktoru TERA 
p. Janu Kobylkovi za částku 7.000,- Kč 
a osobního automobilu Škoda Felicia 
kombi, r. v. 1998 p. Petru Homolkovi za 
částku 9.900,- Kč (6.11 až 13)

Dopravní značení - přechody
RMM pověřuje místostarostku Ing. 

Chybíkovou projednáním řešení pře-
chodů ve městě Modřice a přípravou 
podkladů pro schválení rozpočtového 
opatření města v ZMM. V návaznosti 
na schválenou pasportizaci půjde o 
realizační projekty na nové přechody 
na ul. Masarykově (u pošty, u Matěje a 
u bývalé Fruty) a rekonstrukce stáva-
jícího přechodu u školy na Benešově 
ul. (6.15)

Sběr bio-odpadu
RMM schvaluje nabídku na zpracová-
ní studie „Modřice – biologicky rozlo-
žitelný odpad“ firmou GEOtest Brno, 
a. s. za částku 83.300,- Kč včetně DPH 
a na vypracování žádosti o dotace z 
OPŽP předloženou firmou Grantika 
Česká spořitelna a. s. na realizaci pro-
jektu „Modřice – biologicky rozložitel-
ný odpad“ v celkové ceně  178.500,- Kč 
včetně DPH. Obsahem projektu bude 
rozšíření sběru v rámci celého města 
a potřebné vybavení sběrného dvora  
(6.16 a 17, Zpravodaj 4/2009)

Želešice - jižní obchvat
RMM bere na vědomí žádost obce 
Želešice o odkup pozemků v k.ú. 
Modřice pro vybudování jižního 
obchvatu Želešic a doporučuje ZMM 
tuto transakci schválit. Jde o pozemky 
na hranici katastru, vlevo při silnici na 
Želešice (6.21)

Šermířský den - dotace
RMM schvaluje uvolnění dotace výši 
50.000,- Kč na konání šermířského dne 
(20. 6. 2009) pro zabezpečovatele akce 
firmu YMCA Brno (6.23) 



1www.mesto-modrice.cz18 9

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e Zprávy z radnice 

Zpravodaj 7-8/2009

z 12. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konané-
ho dne 15. června 2009 v 18 hodin 
v zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatu-
je, že

1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 
počtu 11, jmenovitě viz prezenční 
listina)

Usnesení: ZMM schvaluje pořízení 
zvukového záznamu dnešního 
jednání. ZMM schvaluje zapisova-
telku Bc. Kateřinu Homolkovou a 
ověřovatele zápisu p. Bernátovou 
a p. Havlátovou. ZMM schvaluje 

USNESENÍ ZMM č. 12/2009
program dnešního zasedání ZMM 
beze změn. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení: ZMM schvaluje zanesení 
připomínek zastupitelky RNDr. 
Ptáčkové, které jsou v souladu s 
pořízeným zvukovým záznamem, do 
textu zápisu z 11. řádného zasedání 
ZMM, verze č. 2. ZMM zamítá zane-
sení připomínek zastupitelky RNDr. 
Ptáčkové, které nejsou v souladu s 
pořízeným zvukovým záznamem do 
textu zápisu z 11. řádného zasedání 
ZMM 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1 (Havlátová) 

Usnesení: ZMM schvaluje verzi č. 2 

Z usnesení 1. mimořádné
schůze RMM dne 15. června
večer po zasedání ZMM

Změna v zastupitelstvu města
RMM bere na vědomí předání 
osvědčení o nastoupení do funkce 
členky zastupitelstva města Modřice 
p. Aleně Brettfeldové (1.1) 

Protipovodňová opatření
V návaznosti na schválené usnesení 
ZMM a úvahy o případném spojení 
funkce protipovodňové nádrže na 
severním okraji obce u náhonu s 
možností využití i jako přírodního 
koupaliště či bio-koupaliště, RMM 
schvaluje kupní smlouvy mezi měs-
tem Modřice a  p. Antonínem Krou-

pou, na  pozemek p.č. 453/2 o celkové 
výměře 4168 m2,  p. Ivanou Ulrichovou 
na pozemek p.č. 455 o celkové výměře 
1772 m2,  p. Michalem Mandelíkem na 
pozemky p.č. 456 o celkové výměře 
2723 m2 a p.č. 460/22 o celkové výměře 
3001 m2 a Zemědělským družstvem Mír 
Brno - Tuřany – v likvidaci na pozemek 
p.č. 2490 o celkové výměře 3354 m. 
Všechny pozemky budou nakoupeny 
za částku 240,- Kč/m2. (2.1 až 4)

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta 
města. Údaje v závorce odkazují na příp. 
souvislosti a na body úplného znění 
usnesení, které je k dispozici u asistentky 
starosty nebo na www.mesto-modrice.cz 
(red-ČeV) 

zápisu z 11. řádného veřejného zase-
dání ZMM konaného dne 16.3.2009 

Hlasování: pro 11proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Projednání mandátu zastupi-
tele p. Brázdy

Usnesení 12.1: ZMM schvaluje zánik 
mandátu zastupitele města Modřice 
p. Petera Brázdy (pro jeho součas-
nou nevolitelnost) z důvodu změny 
trvalého bydliště do jiné obce  

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Zpráva starosty
Usnesení 12.2: ZMM bere na vědomí 

zprávu starosty o činnosti úřadu 
města Modřice za období od 11. 
zasedání ZMM do 15.6.2009

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Kontrola úkolů
Usnesení 12.3: ZMM bere na vědomí 

plnění úkolů uložených na 11. řád-
ném zasedání ZMM

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Bod 4 – Projednání hospodaření za 
rok 2008
Usnesení 12.4.1: ZMM schvaluje zprá-

vu auditorky o výsledcích hospoda-
ření za rok 2008 bez výhrad

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.4.2: ZMM schvaluje na 
základě zákona  č. 250/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů o 
rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů závěrečný účet města 
Modřice za rok 2008 bez výhrad.

Hlasování: pro 11, proti 0,zdržel se 0

Bod 5 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 12.5.1: ZMM neschvaluje 

prodej části pozemku p.č. 994/1 
Ing. Vladimíru Novotnému a navr-
huje předmětný pozemek zahrnout 
do návrhu ÚP jako plochu pro 
obecní vybavenost 

Hlasování: pro 10, proti 1 (Doleček), zdržel se 0

Usnesení 12.5.2: ZMM schvaluje daro-
vání pozemků p.č. 2053/1, 2053/6, 
2049/1, 2052/3, 2051/5, 2047/1, 
2011/3, 2011/2, 2012/2 v majetku 
města Modřice Jihomoravskému 
kraji. ZMM schvaluje darování 
pozemků p.č. 2027, 2038, 2014/2, 
2014/3, 2028/1 městu Modřice od 
Jihomoravského kraje.   

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.5.3: ZMM neschvaluje 
prodej pozemků p.č. 2053/3 a 
2053/4 Ing. Libuši Kolářové a Šárce 
Marholdové

Hlasování: pro 11,  proti 0 , zdržel se 0

Usnesení 12.5.4: ZMM schvaluje 
nákup pozemků p.č. 460/21, 460/22, 
2490, 2491, 457, 456, 455, 454, 453/2, 
453/1 pro vybudování protipovod-
ňových opatření na ul. Masarykova 
u mlýnského náhonu za jednotnou 
cenu 240,- Kč/m2 a úhradu poplat-
ků spojených s transakcí   

Hlasování: pro 9, proti 0 , zdržel se 2 (Bernátová, 

Vykoukal)

Usnesení 12.5.5: ZMM schvaluje 
nákup pozemků p.č. 1914/49, 
1914/50 a 1914/51 pro vybudování 
cyklostezky v k.ú. Modřice za cenu 
400,- Kč/m2 bez úhrady poplatků 
spojených s transakcí 
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Hlasování:pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Bernáto-

vá, Vykoukal)

Bod 6 – Projednání hospodaření 
města v období 1 – 4/2009
Usnesení 12.6.1: ZMM bere na vědo-

mí zprávu o hospodaření města v 
období 1-4/2009

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.6.2: ZMM schvaluje 
odměny členům kontrolního a 
finančního výboru, kteří nejsou 
členy ZMM, dle předloženého 
návrhu. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
Usnesení 12.6.3: ZMM schvaluje 

rozpočtové opatření č. 2/2009 se 
změnou na straně výdajů odděle-
ní paragraf 3639 komunální služ-
by, územní rozvoj o 1.450.000,- Kč 
a v oddělení paragrafu  3113 ZŠ 
o 1.000.000,- Kč. Finance budou 
čerpány z rozpočtové rezervy

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.6.4: ZMM schvaluje 
zřízení termínovaného vkladu u 
České spořitelny a. s. na částku 
30.000.000,- Kč na dobu 6 měsíců 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Bernáto-

vá, Vykoukal) 

Bod 7 – Projednání a schválení 
OZV
Usnesení 12.7.1: ZMM schvaluje 

obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2009 o místních poplatcích 
ze psů, za užívání veřejného 
prostranství, za provozovaný vý-
herní hrací přístroj, za zhodnoce-
ní stavebního pozemku možností 
jeho připojení na stavbu vodovo-
du nebo kanalizace bez výhrad

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení 12.7.2: ZMM schvaluje obec-

ně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o 
místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů bez výhrad

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.7.3: ZMM schvaluje obec-
ně závaznou vyhlášku č. 3/2009 o 
stanovení koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitosti ve výši 2

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení 12.7.4: ZMM schvaluje obec-

ně závaznou vyhlášku č. 4/2009, 
podmínky pro spalování rostlinných 
materiálů bez výhrad

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení 12.7.5: ZMM schvaluje obec-

ně závaznou vyhlášku č. 5/2009, 
pravidla pro pohyb psů na veřej-
ných prostranstvích bez výhrad.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.7.6: ZMM schvaluje obec-
ně závaznou vyhlášku č. 6/2009 o 
udržování čistoty veřejných pro-
stranství bez výhrad   

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení 12.7.7: ZMM schvaluje obec-

ně závaznou vyhlášku č. 7/2009 o 
koordinaci výkopových prací ve 
městě Modřice bez výhrad

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů 
Usnesení: ZMM ukládá FV provést kon-

trolu poskytnutých dotací městem 
Modřice žadatelům v prvním polo-
letí roku 2009 

Hlasování: pro 11, proti 0 , zdržel se 0 

USNESENÍ z 6. mimořádného zasedání ZMM

z 6. mimořádného veřejného 
zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konané-
ho  dne 17. června 2009 v 17 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že

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

ZMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu dnešního jednání. ZMM 
schvaluje zapisovatelku Bc. Kate-
řinu Homolkovou a ověřovatele 
zápisu MUDr. Tomandlovou a Ing. 
Vykoukala. ZMM schvaluje program 
dnešního zasedání ZMM beze změn. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Schválení zadání Územní-
ho plánu Modřice
Usnesení M6.2: ZMM schvaluje 

prověření 4 podnětů zařazených v 
bodě 3.2 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v rámci 
zpracování konceptu ÚP. 

Hlasování: pro 8, proti, 2 (Vykoukal, Ptáčková), 

zdržel se 0 

Usnesení M6.2.1: ZMM zamítá 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 1 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP z důvodu 
návaznosti lokality na VKP Primál 
a polohy lokality v záplavovém 
území řeky Svratky  

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.2: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořadovým 

Usnesení 12.8.1: ZMM bere na vědo-
mí zápis č. 023, 024, 025 a 026 ze 
zasedání FV. 

Hlasování: pro 11, proti 0 , zdržel se 0 
Usnesení 12.8.2.1: ZMM schvaluje 

odvolání p. Skalníkové z KV ZMM
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.8.2.3: ZMM volí za nové-
ho člena KV p. Libora Sekerku 

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

zdržel se 0

Usnesení 12.8.2.4: ZMM bere na vědo-
mí zprávu o činnosti KV a zápisy z 
jednání KV konané dne 10.3.2009, 
14.4.2009 a 12.5.2009

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová, 

Vykoukal)

Bod 9 – Různé – diskuse
Usnesení 12.9.1: ZMM zamítá před-

loženou žádost o změnu ÚPN SÚ 
Modřice podanou firmou Zema-
nova kavárna a cukrárna a. s.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.9.2: ZMM schvaluje 
podmínky rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace na zřízení kontaktní-
ho místa v projektu Czech Point  

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.9.3: ZMM schvaluje 
náhradním příjemcem důchodu 
dcery Jany Sklenářové její matku 
Jarmilu Sklenářovou.  

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0
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číslem 2 bodu 3.3 Zprávy o pro-
jednání návrhu zadní ÚP Modřice 
v konceptu ÚP

Hlasování: pro 8, proti, 1 (Bernátová), zdržel se 

1 (Ptáčková)

Usnesení M6.2.3: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 3 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP    

Hlasování: pro 7, proti, 2 (Bernátová, Ptáčko-

vá), zdržel se 1 (Vykoukal) 
Usnesení M6.2.4: ZMM zamítá 

prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 4 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP z důvodu 
polohy lokality v záplavovém úze-
mí a zachování zeleně v návaz-
nosti na okolní zástavbu 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.5: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 5 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP s ohle-
dem na sjednocení s okolními 
plochami 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení M6.2.6: ZMM zamítá 

prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 6 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP z důvodu 
nepředpokládaného rozšiřování 
bydlení tímto směrem, nenávaz-
nost na zastavěnou část města 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení M6.2.7: Nebylo přijato 
žádné usnesení.

Usnesení M6.2.8: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 8 bodu 3.3 Zprávy o projed-
nání návrhu zadání ÚP Modřice v 
konceptu ÚP 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.9: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 9 bodu 3.3 Zprávy o projed-
nání návrhu zadání ÚP Modřice v 
konceptu ÚP

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 
Usnesení M6.2.10: ZMM schvaluje 

prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 10 bodu 3.3 Zprávy o projed-
nání návrhu zadání ÚP Modřice v 
konceptu ÚP

Hlasování: pro 9, proti 3 (Ptáčková, Bernátová, 

Vykoukal), zdržel se 0 

Usnesení M6.2.11: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod. pořadovým číslem 
11 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu nenávaznosti na zástav-
bu města a střet s biokoridorem  

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení M6.2.12: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 12 bodu 3.3 Zprávy o projed-
nání návrhu zadání ÚP Modřice v 
konceptu ÚP  

Hlasování: pro 11, proti 1 (Brettfeldová), zdržel se 0

Usnesení M6.2.13: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
13 bodu 3.3 Zprávy o projednání 
návrhu zadání ÚP Modřice v koncep-
tu ÚP z důvodu záboru ZPF  a střetu 
s biokoridorem 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení M6.2.14: ZMM zamítá prově-

ření žádosti pod pořadovým číslem 
14 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu zachování určení 
ploch dle stávajícího ÚP  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.15: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
15 bodu 3.3  Zprávy o projednání 
zadání ÚP Modřice v konceptu ÚP 
z důvodu zachování rezervy pro 
dopravní řešení

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení M6.2.16: ZMM zamítá prově-

ření žádosti pod pořadovým číslem 
16 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu střetu s protipovodňo-
vým opatřením 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 (Doleček)

Usnesení M6.2.17: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
17 bodu 3.3  Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu zachování rezervy pro 
dopravní řešení 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení M6.2.18: ZMM zamítá prově-

ření žádosti pod pořadovým číslem 
18 bodu 3.3 zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu návaznosti na biokori-
dor a polohy lokality v záplavovém 
území

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení M6.2.19: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
19 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu nepředpokládaného 

rozšiřování ploch bydlení tímto 
směrem, kolize s vedením VVN 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.20: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 20 bodu 3.3 Zprávy o pro-
jednání návrhu zadání ÚP Modřice 
v konceptu ÚP s ohledem na sjed-
nocení s okolními plochami 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.21: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 21 bodu 3.3 Zprávy o projed-
nání návrhu zadání ÚP Modřice v 
konceptu ÚP s ohledem na sjedno-
cení s okolními plochami  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení M6.2.22: ZMM schvaluje 

prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 22 bodu 3.3 Zprávy o pro-
jednání návrhu zadání ÚP Modřice 
v konceptu ÚP s ohledem na sjed-
nocení s okolními plochami 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení M6.2.23: ZMM schvaluje 

prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 23 bodu 3.3 Zprávy o pro-
jednání návrhu zadání ÚP Modřice 
v konceptu ÚP 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení M6.2.24: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 24 bodu 3.3 Zprávy o pro-
jednání návrhu zadání ÚP Modřice 
v konceptu ÚP  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení M6.2.25: ZMM schvaluje 

prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 25 bodu 3.3 Zprávy o pro-
jednání návrhu zadání ÚP Modřice 
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Seznam zkratek

BVK - Brněnské vodárny a kanali-
zace
UP - Územní plán
PD - projektová dokumentace
OZV - obecně závazaná vyhláška
OPŽP - operační program životní-
ho prostředí 
PD DPS - projektová dokumentace 
domu pro seniory 
DOSS - dotčené orgány státní 
správy

v konceptu ÚP 
Hlasování: pro 7, proti 5 (Tomandlová, Brett-

feldová, Ptáčková, Vykoukal, Bernátová) 

zdržel se 0 

Usnesení M6.2.26: ZMM  schvaluje 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 26 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP 

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

vá, Ptáčková)

Usnesení M6.2.27: ZMM  schvaluje 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 27 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP

Hlasování: pro 8, proti 4 (Bernátová, Brettfeldo-

vá, Ptáčková, Vykoukal), zdržel se 0 

Usnesení M6.2.28: ZMM zamítá 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 28 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP z důvodu 
kolize s plánovanou vysokorych-
lostní tratí a případnému doprav-
nímu řešení lokality 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení M6.2.29: ZMM zamítá 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 29 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP z důvodu 
nepřípustnému rozšiřování v pro-
storu frekventované křižovatky 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení M6.2.30: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 30 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení M6.2.31: ZMM zamítá prově-

ření žádosti pod pořadovým číslem 
31 bodu 3.3 Zprávy o projednání 
návrhu zadání ÚP Modřice v kon-
ceptu ÚP z důvodu polohy lokality v 
záplavovém území a nenávaznost na 
bytovou výstavbu 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková) 

Usnesení M6.2.32: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
32 bodu 3.3 Zprávy o projednání 
návrhu zadání ÚP Modřice v kon-
ceptu ÚP z důvodu polohy lokality v 
záplavovém území, nenávaznost na 
zastavěné zóny, kolize s VKP Primál, 
dopravní nedostupnost 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0 
Usnesení M6.2.33: ZMM schvaluje 

prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 33 bodu 3.3 Zprávy o projed-
nání návrhu zadání ÚP Modřice v 
konceptu ÚP 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 1 (Bernátová) 

Usnesení M6.2.34: ZMM schvaluje 
prověření žádosti pod pořadovým 
číslem 34 bodu 3.3 Zprávy o projed-
nání návrhu zadání ÚP Modřice v 
konceptu ÚP 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.35: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
35 bodu 3.3 Zprávy o projednání 
návrhu zadání ÚP Modřice v kon-
ceptu ÚP z důvodu polohy lokality v 
záplavovém území a nenávaznost na 
plochy bydlení  

Hlasování: pro 11, proti 0,  zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení M6.2.36: ZMM zamítá prově-

ření žádosti pod pořadovým číslem 
36 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu záboru ZPF a střetu s 
biokoridorem 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.37: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
37 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu záboru ZPF a střetu s 
biokoridorem 

Hlasování: pro 12, proti 0,  zdržel se 0

Usnesení M6.2.38: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
38 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu záboru ZPF a střetu s 
biokoridorem   

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.39: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
39 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu záboru ZPF a střetu s 
biokoridorem 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.40: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
40 bodu 3.3 Zprávy o projednání ná-
vrhu zadání ÚP Modřice v konceptu 
ÚP z důvodu záboru ZPF a střetu s 
biokoridorem   

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.41: ZMM zamítá prově-
ření žádosti pod pořadovým číslem 
41 bodu 3.3 Zprávy o projednání 
návrhu zadání ÚP Modřice v kon-
ceptu z důvodu záboru ZPF a střetu 

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

Usnesení M6.2.42: ZMM  zamítá 
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 42 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání 
ÚP Modřice v konceptu ÚP z 
důvodu záboru ZPF a střetu s 
biokoridorem  

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.43: ZMM zamítá  
prověření žádosti pod pořado-
vým číslem 43 bodu 3.3 Zprávy 
o projednání návrhu zadání ÚP 
Modřice v konceptu ÚP z důvo-
du kolize s ochranným pásmem 
řeky Bobrava a kolize s biokori-
dorem 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0

Usnesení M6.2.44: ZMM schvaluje 
zadání ÚP Modřice bez výhrad 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0
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na 13. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Modřice, které se koná 
V PONDĚLÍ DNE 14. ZÁŘÍ 2009
V 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí 
Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních tabulích 
a na internetových stránkách města Modřice. 

POZVÁNKA

Zpravodaj 7-8/2009
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Informace o zavádění biopopelnic v Modřicích

Jak jste byli již dříve informováni, zavádí se nový systém likvidace bioodpadu 
ve vybraných částech města. Jedná se o ulice Benešova, Sokolská, Příční, U 
Hřiště, část Hybešovy. 
Pokud bydlíte v této lokalitě, biopopelnici jste si ještě nevyzvedli, můžete tak 
učinit na městském úřadě u paní Hoškové v úřední hodiny (pondělí, středa 
7:30 – 11:30, 12:00 -17:00, tel. 602 563 545). Upozorňuji, že od poloviny července 
se nebude v této lokalitě provádět svoz bioodpadu v pytlích naší pracovní 
četou. 
Apeluji také na to, aby byly do biopopelnic ukládány opravdu jen biologicky 
rozložitelné odpady. Nepatří tam sklo, plasty (ani mikroténové sáčky), zbytky 
jídel vyjma starého pečiva (v jedné popelnici jsem viděla odložené uvařené 
nudle), tuky, kosti, stavební suť a další. 
Do biopopelnice lze odložit:
jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, odpad ze zeleně v domácnos-
ti, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a 
obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajový odpad, čajové sáčky, 
travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, podestýlka, hnůj z 
chovu drobných zvířat, slepičí trus, listí, dřevní hmota, hobliny, jemné nebo 
nadrcené větve, vychladlý popel ze dřeva.
Popelnice se vyváží 1 x za 14 dní vždy sudý týden ve středu – tedy 8.7., 22.7., 
5.8., 19.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 28.10. 2009. V zimním období se bude svážet 1 
x za měsíc, termíny budou dopředu oznámeny. Biopopelnici přistavte na ob-
vyklé místo, jako popelnici na komunální odpad v určený den od 6.00 hodin, 
svoz může být proveden i v odpoledních hodinách.
Pokud nebudete mít biopopelnici vyvezenou, nechejte ji na svém místě a 
oznamte to, prosím, na městském  úřadě paní Hoškové (tel. 602 563 545) nebo 
paní Chybíkové (724 767 000). Bude Vám vyvezena v náhradním termínu. Pro-
sím o trpělivost, neboť svoz provádí jiná divize firmy SITA CZ a.s. a nemá ještě 
ulice v Modřicích pořádně zažity.
K dnešnímu dni bylo rozdáno 96 biopopelnic a 7 kompostérů. 
Děkuji všem, kteří se do akce zapojili. Také děkuji všem pro které je kom-
postování již dlouhá léta samozřejmostí. Všichni tak přispíváte k lepšímu ži-
votnímu prostředí pro budoucí generace.
V současné době jsou zahájeny práce na projektu likvidace bioodpadu pro 
celé město a je naší snahou získat dotace z evropských fondů prostřednic-
tvím ministerstva pro životní prostředí.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Informace pro majitele psů

Volný pohyb psů na veřejných prostranství (nově je určuje Vyhláška č.1/2009 o 
místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného prostranství, za provozovaný 
výherní hrací přístroj, za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připo-
jení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, její příloha č. 1, celé znění vyhlášky 
lze najít na www stránkách města Modřice) je povolen jen s náhubkem a pes 
musí být opatřen evidenční známkou. Zjednodušeně lze říct, že veřejná pro-
stranství jsou všechny ulice, místní nebo účelové komunikace, zeleň podél nich, 
dále prostranství na náměstí Svobody, nám. Míru, zeleň v bytové zástavbě (u 
bytových domů), areál Pod kaštany. Nedodržování této vyhlášky bude kontrolo-
váno městskou policií a bude hodnoceno jako přestupek v souladu s právními 
předpisy.
Koše na psí exkrementy se osvědčily, i když se v nich objevuje občas i další od-
pad, proto v letních měsících nainstalujeme další. Držitelé psů, kteří ještě nemají 
speciální pytlíky na exkrementy si je mohou vyzvednout na městském úřade 
u paní Hoškové v úřední hodiny (pondělí, středa 7:30 – 11:30, 12:00 -17:00, tel. 
602563545).
 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka



foto: M. Hájek
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1Život v našem městěž
Šermířský den

Jen málokteré město se může pochlubit vlastním přírodním amfiteátrem. Mod-
řice ho mají a pro své občany v něm pořádají několikrát do roka nejrůznější 
zábavné akce. Z nich bezesporu nejatraktivnější, ale na přípravu nejnáročnější, 
je Šermířský den. Ten letošní byl naplánován na sobotu 20. června odpoledne. 
Na přípravě šermířského dne se podíleli členové pořádajícího šermířského klu-
bu Carpe Diem, vedení naší radnice, místní policie a členové Kulturně školské 
komise v Modřicích. 
Sobotní dopoledne však propršelo a při pohledu na beznadějně zataženou oblo-
hu se zdálo, že veškerá práce, vynaložená na přípravu této akce, přijde vniveč. 
Jako mávnutím kouzelného proutku však krátce po 13. hodině přestalo pršet a 
odpolední i večerní představení se nakonec opravdu vydařilo. Přicházející ná-
vštěvníci mohli už u dolní pokladny obdivovat největší meč šermířského klubu 
a natěšené děti si ho mohly dokonce i potěžkat.  
Program Šermířského dne zahájila paní místostarostka Ing. Chybíková, která 
jménem svým i jménem starosty města přivítala všechny účastníky a popřála 
jim příjemnou zábavu. I když odpolední představení začalo s malým zpoždě-
ním, nevadilo to a nakonec se všechno dohnalo. Nejvíc naspěch měli určitě pro-
davači historických suvenýrů a cukrovinek, jen tak tak stihli po dešti vystavit 
své zboží na stánky a už tu byli první zájemci. Nejvíc šly na odbyt makety mečů, 
protože jen málokdo z rodičů dokázal odolat žadonění svých potomků. 
Hlavní náplní odpoledního představení bylo vystoupení skupin historického 
šermu. Všechny ukázky šermířského umění byly oživeny jednoduchou dějo-
vou zápletkou a proto se jim dařilo upoutat pozornost i nejmladších diváků. 
Navíc byl odpolední program dobře promyšlen tak, aby děti byly stále zaměst-
nány. Jednotlivá vystoupení byla vždy proložena zajímavými dovednostními 
soutěžemi. Nejoblíbenější disciplínou byla lukostřelba. Vždyť koho by nebavilo 
střílení z luku, když terčem byl rytířův štít. Velmi se také líbil souboj s rytířem na 
„úzké lávce“, kde šlo o udržení rovnováhy. Vyvrcholením odpoledního progra-
mu však byla středověká bitva. Rytíři při ní předvedli používání všech pro tuto 
dobu typických zbraní. Byli vyzbrojeni meči a sekyrami, stříleli z luků a rozbíje-
li opevnění pomocí katapultu. Silným zážitkem pro diváky byla i zvuková kulisa 
bitvy, skutečná bitevní vřava, tvořená bubnováním, řinčením zbraní a bojovým 
pokřikem válečníků. Ti, co vydrželi do konce programu byli odměněni efektní 
podívanou. Večer pro ně byla připravena přímo na bitevním poli ohňová šou.

Škoda, že deštivé počasí sobotního dopoledne asi mnohé zájemce odradilo. 
Akce se zúčastnilo přes 260 dospělých návštěvníků a ještě více dětí. Ti, co přišli, 
však určitě nebyli zklamáni. Šermířský den přinesl nejen zábavu a rozptýlení, 
ale i poučení. Diváci si mohli udělat srovnání výzbroje a způsobu boje v době 
Vikingů, v období gotiky i za války třicetileté. To všechno v přírodě a na zdravém 
vzduchu. 
Tato pěkná kulturní akce pro naše občany se konala pod záštitou starosty města 
Ing.Šišky. Především jemu patří poděkování za její uskutečnění. Velký dík však 
přináleží i ostatním pořadatelům, kteří konečnou fázi přípravy Šermířského dne 
přes nepřízeň počasí přímo na místě organizačně zajišťovali.

takl

Zpravodaj 7-8/2009
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zpravodaj 7-8/2009

Školní akademie 8. června v sále hotelu Gregor

foto: Miroslav Hájek

„ HOWGH KOLA!“

To byl náš každodenní pozdrav na školce v přírodě, tématicky zaměřené na „ Pojď-
me si hrát s Indiány“. V pondělí 8.června nastoupilo do autobusu před MŠ 29 dětí, 
čtyři p.učitelky, jedna zdravotnice a vyrazili na cestu do vesničky Suchý u Bos-
kovic. Rozdělili jsme se do 
třech kmenů: „Orlíci“, „Vlča-
ta“, „Medvědi“. Na trička s 
motivem uctívaného zvířete 
dostávali všichni každý večer 
razítko v podobě stopy za spl-
nění úkolu dne.
Vytvořili jsme si své totemy, 
pokřiky, lapače snů, jména, 
takže s námi bydlel např. 
Medvědí Dráp, Orlí Oko, Ri-
bana, Vinnetou...Nechyběla 
samozřejmě Cesta za pokla-
dem, Indiánská slavnost se zpěvy a tanci, Šamanské kouzlení a vaření bylinného 
lektvaru v kotlíku a zkouška odvahy Velkého Manitou – Bizoní stezka. V sobotu 13.6. 
jsme Indiány (unavené, ale plné krásných zážitků) předali rodičům.
Takže příště „ Hau kola!“ (Zdravíme přátelé!)                                     Monika Čechovská

Rozloučení s předškoláky

...Proběhlo ve čtvrtek 18.6. nadvakrát.
Dopoledne na zahradě mateřské školy se všemi dětmi, pro které zajistilo program 
Zemanovo divadlo – tanec, zpěv a pasování mečem na školáčky, kteří poté do-
stali medaili, diplom a památník na MŠ. V 19 hodin se konala druhá část rozlou-
čení – SPANÍ VE ŠKOLCE, tzv. „ Pyžamová párty“.Děkujeme tímto rodičům, kteří 
se postarali o bohatý stůl se spoustou dobrot, jenž jsme prostřeli na zahradě. Děti 
ďobaly, zobaly, až se „prokousaly“ k soutěžím ve skoku, hodu, prolézání různých 
překážek. Po přesunu do třídy si budoucí školáčci vymalovali svůj „polštářek na 
hezké sny“, obrázky jsme vystavili na vernisáži. To nejlepší přišlo na konec: Velká 
pyžamová diskotéka. Přehlídka nočních úborů a různé taneční kreace nás přivedly 
až do postýlek.
Přejeme našim budoucím prvňáčkům krásně strávené roky ve školních lavicích, 
stejně, jako je s námi strávili v mateřské školce.                                 Monika Čechovská
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Brabrouci informují

Tak nám končí 11. rok naší činnosti.  Do to-
hoto školního roku jsme vstupovali s 5 dru-
žinkami – Babočky se scházely společně s 
Včelími medvíďaty, a Luční koníci, Chrousti a 
Píďalky měli schůzky samostatně. V letošním 
roce se nám probudily obě nejmladší družin-
ky a na výlety začalo chodit alespoň trošku 
víc dětí – a hned to bylo veselejší. Z větších 
akcí jsme letos zažili například podzimní prázdniny na Obůrce u Blanska, pak 
první soutěž Zelené ligy – soutěže pionýrských tábornických oddílů Jihomorav-
ského kraje – šifrovací závod Za psem. V tomto závodě se hlídka ve složení Petr 
Šikula, Pavla Pokorná,  Petra Hlaváčková a Pavla Hlaváčková umístila na druhém 
místě v nejstarší kategorii. 
Po kratší odmlce jsme letos pořádali i Drakiádu pro veřejnost.  Již tradičně nefou-
kal vítr. Sešlo se nás ale dost, a tak jsme se při přesvědčování draků, aby zůstali 
alespoň chvíli ve vzduchu, pořádně proběhli.  Pak jsme zažili několik jednoden-
ních výletů a v lednu jsme i s rodiči opékali špekáčky Pod kaštany.  Tuto akci 
jsme měli již po několikáté, ale letos poprvé s námi šli i někteří rodiče a myslím, 
že to bylo moc příjemné. Třeba se v příštím roce na společnou akci odhodlá jít 
víc rodičů. Dopoledne před opékáním jsme měli v klubovně nominační uzlovací 
závod na další závod Zelené ligy – Dračí smyčku. I tady měly naše děti úspěchy: 
v mladší kategorii se naše Andrejka Podskalská umístila na 1. místě (7 uzlů uvá-
zala za 29,73 vteřiny !!!) a v kategorii instruktorů se Gabča Lázničková umístila 
na 3. místě (8 uzlů za 33,61 vteřiny).  
V březnu jsme měli výlet do Veverské Bítýšky na Jarošův mlýn a o 14 dní později  
Vlečku, pomoc při úklidu Moravského krasu. I na této akci s námi byli rodiče a 
sešlo se nás nejvíc ze všech brněnských oddílů. Uklízeli jsme CHKO Čihadlo a i 
když to ze začátku vypadalo, že tam není co dělat a že jsou všichni lidé pořádní, 
v závěru akce přímo kolem skal na Čihadle jsme si dali pěkně do těla a hromada 
námi nasbíraných odpadků byla opravdu velká. 
V dubnu byl poslední letošní závod Zelené ligy – Setonův závod, a že jsme se 
i tu umístili na medailových místech, už nikoho nepřekvapilo. V  kategorii nej-

BRABROUCI mladších chlapců se na 3. místě umístila hlídka Dan Habart, Filip Slaný a Katka 
Vetterová, v kat. nejmladších dívek se na 2. místě umístily Verča Kačínová, Den-
da Partlová a Anička Vrbková, v kategorii starších dívek byli na 2. místě Tomáš 
Hejtmánek, Áda Marschalová a Terka Lázničková, a v kategorii instruktorů jsme 
získali obě první místa. V dívkách hlídka Bára Pokorná, Gabča Lázničková a 
Petra Hlaváčková a v hoších Richard Marschal, Patrik Chukir a Martin Vetter. A 
tyto výsledky nám zajistily, že jsme se v celkovém hodnocení oddílů umístili na 
3. místě. Starší hlídky postoupily do republikového finále Pionýrské stezky, která 
se konala na Slapech a tam získaly jedno první a dvě druhá místa. 
V červnu jsme byli na další soutěži, tentokrát drsnější branné hře, které se také 
zúčastnili závodníci z celé republiky a taky se naše hlídky umístily na 2. a 3. 
místě. Předposlední akce letošního roku – vyhodnocovací schůzka a závěrečný 
výlet nám propršely, takže jsme museli hledat náhradní program, ale tanec na 
nových tanečních podložkách nám dal zapomenout na nepřízeň počasí. A po-
slední akce nás teprve čeká – tábor v Dolních Nětčicích, tentokrát na téma Škola 
čar a kouzel v Bradavicích. 
V příštím školním roce budeme zahajovat činnost nové družinky pro předškolá-
ky a prvňáky. Informace jsou na letáčku na jiném místě tohoto zpravodaje.
Pěkné léto

Jana Pokorná, vedoucí oddílu 
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          Vážení rodiče, milé děti 

v příštím školním roce 2009/2010 budeme 
v našem pionýrském tábornickém oddíle 
Brabrouci Modřice zahajovat činnost další, 
v pořadí již 6 družinky dětí. Do družinky 
budeme brát předškoláky a prvňáčky. 

Dětem v nové družince nabízíme 
 

• pravidelné schůzky 1x týdně v klubovně na modřické 
radnici (termín schůzek domluvíme podle rozvrhu dětí 
i vedoucích)  

• 1x měsíčně jednodenní nebo 
dvoudenní výlet  

• vícedenní výlet 
o podzimních prázdninách 

• účast na soutěžích mezi 
podobně zaměřenými oddíly 
z jižní Moravy  

• letní tábor 
 
 

Informativní schůzka s dětmi a rodiči bude 
v úterý 8. září 2009 v 16.00 hodin 

v klubovně Brabrouků na radnici. 
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v příštím školním roce 2009/2010 budeme 
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v klubovně Brabrouků na radnici. 
 

Modřickým spoluobčanům 

Vážení spoluobčané z Modřic. Je tomu téměř rok, co 
jsme otevřeli naše zařízení. Během uplynulého roku 
jsme pocítili ze strany Modřických obyvatel různé re-
akce, od článku ve zdejším zpravodaji o hradbě před 
Frutou, přes časté dotazy na obsazenost a nevěřícné 
kroucení hlavou, že existuje tolik „bohatých“senio-
rů, kteří si u nás mohou dovolit bydlení.  K tomu 
bych ráda uvedla, že u nás v domě žijí klienti, kteří 
za svůj život něco vybudovali a díky tomu, že svo-
ji nemovitost prodají či pronajmou, tak zde mohou 
důstojně dožít. Velkou část našich klientů podporují 
jejich rodiny, které chtěly, aby jejich rodiče žili v dů-
stojném a nadstandardním prostředí. Naši klienti se cítí být právoplatnými občany 
se vším všudy. Sledují problematiku obce, pravidelně čtou zpravodaj a stejně tak 
jako vás je trápí  kvalita či úplná  nedostatečnost  chodníků a přechodů. Pro člo-
věka o berli je opravdu nemožné přejít Masarykovu ulici.
Během roku jsme se však setkali i s moc milými lidmi, kteří neřešili odkud naši 
senioři jsou a pomohli nám zpříjemnit jim život ve zdejší obci. Ráda bych jmenovi-
tě poděkovala paní učitelce Grünwaldové z místní školy za uspořádání nádherné 
výstavy „Válka očima židovských dětí“, kterou zprostředkovala našim klientům. 
Dále bych ráda poděkovala paní učitelce Kafkové, která s dětmi z prvního stupně 
opakovaně navštěvuje naše zařízení a vždy našim klientům předvedou krásné 
pásmo písniček a básniček. Naši klienti jsou již pravidelnými návštěvníky zdejších 
komorních koncertů na radnici, za pozvání děkujeme panu Čevelovi. V neposled-
ní řadě moc děkuji za spolupráci a ochotu úřednicím místního obecního úřadu 
paní Vránové a Sobotkové, které vždy velmi ochotně řeší  oč jsou z naší strany 
požádány.  Klienti jsou velmi spokojeni s Večerkou u Štěpánků, kteří vždy ochotně 
dodají co je třeba, i když to zrovna není v běžném sortimentu prodejny.    
Dovolte i vy ostatní, kteří nedůvěřivě chodíte okolo našeho domu, abychom vás 
pozvali na aktivity našich seniorů, které pravidelně probíhají každý den.  V kan-
celáři, či na recepci vám rádi sdělíme aktuální program. V programu jsou aktivity 
pohybové i tvořivé. Každých 14 dní se scházíme v klubu, kde trénujeme paměť, 
hrajeme hry, či si povídáme. Přijďte i vy mezi vaše spoluobčany z Grand Resi-
dence. Přejeme příjemné prožití léta a doufáme, že se s mnohými z vás setkáme 
osobně, při některé z aktivit.                      Mgr. Helena Kučová  manažerka Grand Residence

GRAND RESIDENCE MODŘICE
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Modřická jednadvacítka - oficiální výsledky 30.5.2009
15.ročník cyklistické časovky jednotlivců
Počasí: polojasno, 18°C

Poř. Jméno R.nar. Oddíl Čas Ztráta

Muži 18-45 let, silniční kolo
1 Stupka Ondřej 1979 KC Brno  29:40
2 Ryška Vít 1975 SK Valašské království  29:42   0:02
3 Komárek Stanislav 1983 SSSR Prdlavka Modřice  31:29   1:49
4 Krejčí Bronislav 1964 SSSR Prdlavka Modřice  32:51   3:11
5 Brázda Radek 1967 Infotech-Cs Brno  33:16   3:36
6 Šindelář René 1968 SOKOL Měnín  39:45  10:05

Muži 18-45 let, MTB
1 Pražák Jiří 1971 EUROFOAM  31:06
2 Krejčí Miroslav 1977 Brno  32:16   1:10
3 Krejčí Jiří 1990 Prdlavka Modřice  35:53   4:47
4 Večeřa Tomáš 1989 HaPe Sport Brno  36:03   4:57
5 Dyba Jonáš 1990 Modřice  36:39   5:33
6 Urbánek Libor 1969 Ostopovice  37:35   6:29
7 Pol René 1972 IGW  39:45   8:39
8 Strnad Daniel 1967 Modřice  41:08  10:02

Muži nad 45 let, silniční kolo
1 Homolka Lubomír 1962 PELLS Kuřim  31:57
2 Bulín Zdeněk 1962 Cyklosport Česká  33:35   1:38

Muži nad 45 let, MTB
1 Müller Jiří 1943 Cyklo Komín  36:41
2 Vašíček Petr 1963 REVOS TT  38:19   1:38
3 Pivoňka Stanislav 1946 SSSR Prdlavka Modřice  42:59   6:18
4 Smolka Milan 1954 ZETOR Brno  46:17   9:36
5 Novák Petr 1945 Modřice  50:09  13:28

SPORT

Jaroslav Pudelka

Modřická jednadvacítka - oficiální výsledky

Výtvarný ateliér GrandResidence Modřice

Na okraji Modřic ve směru od Brna nelze přehlédnout po levé straně výraznou 
novou budovu GrandResidence. Nalezneme v ní jak byty pro seniory, tak hotelo-
vou část a různé další služby, určené i širší veřejnosti.

Nájemníci, kteří zde bydlí v pronajatých bytech, využívají rozmanitých služeb re-
sidenčního bydlení. Mezi ně patří i možnost účastnit se výtvarného ateliéru. Kdo 
má o výtvarnou činnost trochu zájem, je zde vítán, může si zkusit vzít do ruky 
uhel, tužku, pastel nebo štětec pod odborným dohledem, může si o malování i 
jiných, obecnějších věcech popovídat s ostatními. 

Ateliér vede jeden z klientů GrandResidence Josef Burian. Aktivně se věnuje se 
výtvarnému umění již dlouho. Jeho tvorbu je možno zhlédnout na internetu na-
příklad zde: http://josef.burian.eu/displayimage.php?album=2&pos=0

Učí zájemce základním technikám a pomáhá rozvíjet jejich dovednosti. Svým ty-
pickým laskavým humorem vytváří dobrou náladu a povzbuzuje začátečníky k 
vytrvalosti. Hned od počátku účastníci tvoří tak, aby nejen sami viděli svoje dílo 
v konečné podobě, ale mohli ho nabídnout ke zhlédnutí i dalším.
Účastní se zde zatím jen ženy, a to ve věku od 59 do 82 let. J. Burian k jejich čin-
nosti říká: „Přestože tvoří teprve šest měsíců jednou týdně, je na jejich dílech 
vidět chuť, radost i talent, z mého pohledu dosáhly neuvěřitelného pokroku.“ 

Tvorby vzniklo již tolik, že by bylo možné uspořádat výstavku pro širší modřic-
kou veřejnost. Mohla by se konat jak v GrandResidenci ve  spojení s prohlídkou 
této instituce, nebo kdekoliv při veřejných kulturních akcích, pokud by o to měs-
to Modřice projevilo zájem. V dnešní době možná že postačí pouhá prohlídka na 
internetu, viz zde: Webová alba aplikace Picasa –http://picasaweb.google.com/
zdeny2/VytvarnyAtelierGrandResidenceModrice#
GrandResidence poskytla pro výtvarný ateliér prostory a základní vybavení. 
Na další činnost však schází finanční prostředky. Něco si mohou účastníci platit 
sami, ale pokud by to mělo sloužit i těm, kdo přijdou jen občas, nebo se prostě 
jen o to pokusí, tak zde vznikají další potřeby financování. Zatím není jasné, jak se 
bude činnost ateliéru vyvíjet dál. Bylo by škoda, kdyby zdárně započatá činnost 
skončila bez jakékoliv podpory.

Z. S. Krejčí
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15. MČR žáků v nohejbale trojic: Modřice 20.06.2009 

1. NC Hapon Horažďovice „A“  Voruďa, Knebl, Hokr 
2. SK Kotlářka Praha   Fišer, Putík J., Kalous 
3. TJ Dynamo České Budějovice Fík, Sliacký, Chalupa
4. NC Hapon Horažďovice „B“  Smitka, Pivnička, Knapp

Nohejbalové jaro v Modřicích

 

Skončila jarní část soutěží řízených Českým nohejbalovým svazem. 
Obhájce mistrovského titulu družstvo TJ Sokol SDS EXMOST Modřice svými výkony 
dokazuje své dominantní postavení v extralize a vyhrál základní skupinu bez ztráty 
jediného bodu s úctyhodným devítibodovým náskokem před druhými Čakovicemi. 
Troufám si říci, že takový náskok po základní části ještě žádné mužstvo v historii 
nejvyšší soutěže nemělo. 
 
 

WITTE Automotive Extraliga mužů 2009 - Tabulka základní části  
1. TJ Sokol SDS Exmost Modřice 14 14 0 0 84:23 28 
2. TJ Avia Čakovice 14 8 3 3 66:48 19 
3. Šacung VHS Benešov 1947 14 9 0 5 67:48 18 
4. TJ Sokol Břve 14 8 1 5 62:57 17 
5. TJ Spartak Čelákovice 14 4 3 7 52:72 11 
6. SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary 14 4 1 9 54:71 9 
7. SK Nohejbal Žatec 14 2 2 10 45:75 6 
8. NK Děčín 14 0 4 10 44:80 4 
 
 
V play off se však všechny bodové rozdíly mažou a jedinou výhodou je to, že tým bude 
mít výhodu domácího prostředí v případě rozhodujícího utkání. 
Kádr družstva tvoří tito hráči: Hrající trenér Petr Gulda, kapitán Petr Bubniak, Radek 
Pelikán, Pavel Kop, Jakub Pospíšil, Petr Topinka, Martin Muller a Luboš Gryc. 
Bohužel je mistrovský tým oslaben o Petra Skřejpka který 30. května tragicky zahynul 
pod koly projíždějícího vlaku. 
 
 
 
„B“ tým se zatím drží ve druhé lize na překvapivě dobrém třetím místě tabulky když 
zápolí hlavně s mnoha zraněními. 
 
 

2.liga mužů B 2009 - Tabulka základní části  
1. TJ Sokol Bedřichov 12 10 0 2 66:37 20 
2. TJ Sokol I Prostějov 11 6 3 2 57:46 15 
3. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice "B 12 7 1 4 58:48 15 
4. TJ Plazy 12 6 1 5 53:49 13 
5. NK CLIMAX Vsetín "B" 11 4 3 4 51:49 11 
6. PKS okna Žďár nad Sázavou 12 4 3 5 53:52 11 
7. NK BAJDA Kroměříž 12 3 2 7 45:59 8 
8. TJ Sokol Třebíč 12 0 1 11 28:71 1 
        
 
Dorostenci kteří hrají Botas dorosteneckou ligu za Prostějov a Žďár se drží zatím na 
průběžném druhém a třetím místě a jsou jistými účastníky play-off 2009.  

Tabulka skupiny Play-off 
1. SK Kotlářka Praha 7 6 1 0 41:20 13 
2. TJ Sokol I Prostějov 7 5 1 1 38:18 11 
3. SKP Žďár nad Sázavou 7 3 2 2 32:30 8 
4. SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary 7 2 2 3 32:35 6 
5. TJ DYNAMO České Budějovice 7 1 1 5 24:37 3 
6. TJ Solidarita Praha 7 0 1 6 14:41 1 
 
 
Tým Sokola Modřice „C“ obsadil v krajském přeboru průběžné čtvrté místo a je rovněž 
účastníkem podzimního Play-off o postup do vyšší soutěže. 
Modřice D – Old Boys hrající městský přebor rovněž v září zasáhnou do bojů v Play-
off o titul přeborníka Brna v městském přeboru. 
Modřice „E“ – Sokolíci, tým žáků a dorostenců hraje 1. Třídu města Brna a je na 
průběžném třetím místě, když o postup už hrát nemuže. 
V Moravském žákovském poháru žáků je na prvním místě družstvo žáků TJ Sokol SDS 
EXMOST Modřice s bezpečným náskokem před dvěma podzimními koly. 
 
 
 
 
Mistrovství České republiky žáků trojic a dvojic  
 

Modřice 20. - 21. června 2009.                                                                                          
Dva diametrálně odlišné dny zažilo 15. Mistrovství České republiky žáků trojic a dvojic v 
Modřicích. Zatímco v sobotu zahnal hustý déšť po dvou hodinách účastníky do hal, 
v neděli je naopak sluníčko vytáhlo na antukové kurty areálu TJ Sokola SDS EXMOST 
Modřice. Sobotní bitvu trojic nakonec vyhráli chlapci z Horažďovic A před Kotlářkou, 
Budějovicemi a béčkem Horažďovic. Naše áčko sice prošlo sítem osmifinálového 
rozstřelu mezi "zrní" ale na postup do čtvrtfinále už nedosáhlo, neboť jim cestu zkřížil 
pozdější vítěz.  
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Pohár Starosty města Modřice v nohejbalu trojic žáků.

1. Sokol 1 Prostějov (Ftačník, Roba, Pospíšil)
2. Spartak MSEM Přerov (Bergmann, Cirbus, Zrník, Šilhavý)
3. SKP Žďár nad Sázavou (Košík, Rousek, Brychta, Landa)
4. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „A“ (Svoboda, Ošanec, Gulda)
5. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“ (Burian, Tomašek, Nykl)
6. NK CLIMAX Vsetín (Gargulák, Pechanec, Vichtora, Rožnovjak)
7. Bajda Kroměříž (Doležel Karel, Doležel Tomáš, Drápal)
8. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „C“ (Putna, Kalvoda, Kříž)

Nejlepší hráč – Tomáš Roba
Našim hráčům se oproti minulým turnajům nedařilo jak by si představovali, rezervy měli 
hlavně v bojovnosti a slabším poli. S chybami v obraně posléze začaly přicházet i chyby 
v útoku pramenící z nervozity. Porážka s Přerovem 9:10 ve třetím setu když naše trojice 
vedla 9:7 je odsoudila k zápasu o třetí místo, kde už své psychické síly nedokázali zkon-
centrovat k vítězství.

Antonín Stehlík

15. MČR žáků v nohejbale dvojic : Modřice 21.06.2009

1. SK Kotlářka Praha   Fišer, Putík J., Kalous
2. TJ Dynamo České Budějovice  Fík, Sliacký, Chalupa
3. NC Hapon Horažďovice A  Voruďa, Knebl, Hokr 
4. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice A Svoboda, Ošanec, Tomašek

TJ Sokola SDS EXMOST Modřice A ve složení Oskar Svoboda, Michal Ošanec a Tomáš 
Gulda obsadil 5. až 8. místo a s jeho výkonem může být částečná spokojenost.TJ Sokola 
SDS EXMOST Modřice B (Dominik Tomašek, David Burian, Radek Nykl a Ivo Putna) 
nakonec skončilo na 9.-16. místě když stopku do čtvrtfinále jim vystavil jeden z favoritů, 
družstvo Budějovic.V neděli, už na antuce, se odehrávaly souboje dvojic které leckdy v 
minulosti skončily překvapivým výsledkem. Tentokrát se však nic překvapivého nestalo 
a vyhrál jeden z favoritů, ikdyž ne ten největší. Naše silnější sestava nakonec po dobrých 
výkonech hlavně v první části turnaje obsadila skvělé čtvrté místo, když v souboji o 
postup do finále je přehráli budějovičtí a v souboji o bronz Horažďovice ve třechsetech. 
Mladší sestava s vizitkou „béčka“ zanechávala celkem příznivý dojem ale nestačila fy-
zicky. Do spodní části umístěných je odsoudila porážka s „béčkem“ Horažďovic 1:2 na 
sety.
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Časový rozpis utkání

čas
skupina A

Modřice

Skupina B

Tuřany

skupina C

Chrlice

skupina D

Rajhrad

  9:00
Modřice – 
Zadar

Ostrava – 1.FC 
Brno

MěFS Brno – 
Lodž

Hlučín – Rajhrad

10:00
Teplice – Spar-
ta Praha

Příbram – Trenčín
Zlín – Slavia 
Praha

Plzeň – Slovan 
Bratislava

11:00
Roudnice – 
Zadar

Hradec Králové – 
1.FC Brno

Olomouc – 
Lodž

Jihlava – Rajhrad

čas
skupina A

Modřice

skupina B

Tuřany

skupina C

Chrlice

skupina D

Rajhrad

12:00
Sparta Praha – 
Roudnice 

Trenčín – Hradec 
Králové

Slavia Praha – 
Olomouc

Slovan Bratislava.  
– Jihlava

13:00
Modřice – Tep-
lice

Ostrava – Pří-
bram

MěFS Brno – 
Zlín 

Hlučín – Plzeň

14.00
Zadar – Sparta 
Praha

1.FC Brno – Tren-
čín

Lodž – Slavia 
Praha

Rajhrad – Slovan 
Bratislava

15:00
Roudnice – 
Modřice

Hradec Králové – 
Ostrava

Olomouc – 
MěFS Brno

Jihlava – Hlučín

16:00 Zadar – Teplice
1.FC Brno – Pří-
bram

Lodž – Zlín Rajhrad – Plzeň

17:00
Sparta Praha – 
Modřice 

Trenčín – Ostrava
Slavia Praha – 
MěFS Brno

Slovan Bratislava 
– Hlučín

18:00
Teplice – Roud-
nice

Příbram – Hradec 
Králové

Zlín – Olomouc Plzeň – Jihlava

SOBOTA dopoledne

čas MODŘICE TUŘANY CHRLICE RAJHRAD

14:00 A2 – D1 C1 – B2 C4 – B3 A4 – D3

15:00 A1 – D2 C2 – B1 C3 – B4 A3 – D4

16:00 A5 – B5  C5 – D5

17:30 Slavnostní zahájení turnaje na hřišti v Modřicích.

18:15
Exhibiční utkání: Bolkova jedenáctka (osobnosti) vs. trenéři zúčastněných 
družstev na hřišti v Modřicích.

19:30 Večeře mužstev + raut sponzorů, hostů a trenérů na hřišti v Modřicích.

SOBOTA odpoledne

skupina A  
Modřice

skupina B  
Tuřany

skupina C  
Chrlice

skupina D  
Rajhrad

1 NK Zadar 1.FC Brno Lodž RAFK Rajhrad

2
AC Sparta 
Praha

AS Trenčín SK Slavia Praha
ŠK Slovan Brati-
slava

3 Sokol Modřice
FC Baník Os-
trava

MěFS Brno FC Hlučín

4 FK Teplice FK Příbram FC Tescoma Zlín FC Viktoria Plzeň

5
Roudnice 

n. Labem
FC Hradec 
Králové

SK Sigma Olo-
mouc

FC Vysočina 
Jihlava

oBsazEní turnaJE

PÁTEK
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MUZEUM

Na stopě středověkého osídlení

V prosinci minulého a v březnu tohoto roku proběhl další zajímavý  archeolo-
gický výzkum, tentokrát přímo v historickém jádru města, v Havlíčkově ulici na 
staveništi rodinného domku.  Plochou nevelký odkryv byl bohatý na nálezy. Nej-
důležitějším objevem představuje další část již dříve známého kostrového pohře-
biště, které bylo zkoumáno v výkopech pro inženýrské sítě kolem nároží Havlíč-
kovy ulice a náměstí Svobody v letech 1977 a 1989.  Tentokrát se podařilo odkrýt 
17 hrobů, z toho čtyři dětské. Mrtví leželi na zádech s rukama většinou podél těla, 

část nebožtíků ležela v rakvích. V některých hrobech jsme nalezli i výbavu. V 
jednom z dětských hrobu se podařilo nalézt 6 korálků. U kostry ženy ležely dvě 
esovité záušnice, jde o ženský šperk dokládající nám tehdejší módu. Vyráběly 
se z bronzu, stříbra a vzácně i zlata. Nenosily se v uších, ale byly nejspíše za-
plétány do vlasů nebo nošeny na čelence. Unikátním nálezem byl bohatě rytým 
ornamentem zdobený parohový předmět. Byl dutý, trojcípého tvaru a tvořily 
ho dvě části původně slepené asi pryskyřicí. sestával. Kvůli své výjimečnosti 
bohužel zatím neznámě jeho účel – mohl sloužit jako schránka. Podobný, avšak 
neúplný předmět byl nalezen na současném pohřebišti v Holubicích. Ve třech 
hrobech se také podařilo nalézt mince. Jedná se o denáry uherského krále Ště-
pána I. (997 – 1038) ražené zhruba ve druhé polovině jeho vlády. Do hrobu byly 
přidány v oblasti pánve a to nejspíše jako tzv. oboly mrtvých, tedy mince na 
poslední cestu nebožtíka. Pohřebiště můžeme tedy datovat do první poloviny 
11. století. Hroby se nejspíše rozkládaly pod celou severní frontou Havlíčkovy 
ulice a v budoucnu pokud zde dojde k dalším zemním pracím se tedy dá počí-
tat i z dalšími nálezy (hroby leží přibližně 1,4 metru pod dnešním povrchem).  
Již dříve zjištěná část pohřebiště byla nejdříve datována až do 13. století podle 
nálezů zlomků snad druhotně zavlečené keramiky. Hroby tehdy nemohly být 
odkrývány v úplnosti, takže doprovodné předměty, šperky či mince, se nepoda-
řilo nalézt. Odkryté pohřebiště přísluší nepochybně slovanskému obyvatelstvu, 
které sídlilo ve východní části obce blíže řeky Svratky, jak se již před lety také 
podařilo zjistit archeologickým výzkumem. Předcházelo tedy farnímu hřbitovu 
u románského kostela sv. Gottharda, postaveného asi v první čtvrtině 13. století 
již po příchodu nových osídlenců asi z oblasti Dolního Rakouska.
 Podařilo se také zachytit doklady osídlení středověkého městečka z 15. století. 
A to především pozůstatky lehčí nejspíše hospodářské stavby, dále pak část tzv. 
lochu (ve spraši raženého tunelovitého sklepu) při hranici parcely směrem do 
ulice. V prostoru se také hojně zacházelo s ohněm. Dokládá to devět zde naleze-
ných pecí, zatím bohužel neznámého účelu; mnohé sloužily patrně jako pekař-
ské. Více víme o peci, kterou můžeme datovat do poloviny 13. století. Jednalo 
se o pec potravinářskou, tedy převážně určenou k výrobě chleba. Zástavbu 
pomáhají datovat dvě mince, čtyřhranné peníze s orlicí, rakouského vévody Al-
brechta V jako markraběte moravského (1423-1435). Je zajímavé, že jedna vznik-
la přeražbou starší mince – vídeňského feniku Albrechta II. (1330 – 1358).
I tento výzkum významně přispěl k poznání starších dějin našeho města. 

Miroslav Dejmal – Rudolf Procházka

čas MODŘICE KOBYLNICE ŽIDLOCHOVICE NOSISLAV

  8:30 A5 – D5 B5 – C5

  9:30 A4 – D4 B3 – C3 B4 – C4 A3 – D3

10:30 A1 – D1 B1 – C15 B2 – C2 A2 – D2

11:30 B5 – D5 o 13. místo o 15. místo A5 – C5

13:00 o 11. místo o 5. místo o 7. místo o 9. místo

14:00 o 3. místo

16:30 FINÁLE

17:30
Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje na hřišti v Mod-
řicích

NEDĚLE
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 Jako kažoročně připravuje i letos Muzeum města Modřice  ve 

spolupráci s Muzejním spolkem výstavu

Archeologické nálezy v Modřicích 
 Záchranné výzkumy posledních 15 ti let

Bude zahájena v rámci programu svatováclavských hodů 25.9. t.r. a 
měla by trvat až do druhé poloviny října.  Její téma tentokrát sahá do 
velmi dávné minulosti, provede nás pozůstatky po životě společností, 
které osídlovaly modřický katastr od sklonku doby kamenné až do ra-
ného středověku. Zejména v důsledku výstavby průmyslových zón v 
jižní části území města byla záchrannou činností archeologů odkryta  
sídliště a zejména pohřebiště s bohatými nálezy, zejména ze starší doby 
železné a doby římské. Návštěvníci budou moci shlédnout také doku-
mentaci výzkumu nejsevernějšího tábora římských legií v rámci Jiho-
moravského kraje. Časově nejmladším představeným nálezem bude  
pohřebiště  z 11. století z Havlíčkovy ulice, které předcházelo vzniku 
stálého osídlení v místě historického jádra Modřic po r. 1200.
  Doufáme, že výprava do nejdávnější minulosti  zaujme  naše občany, 
návštěvníky z  okolí i  vzdálenějších míst. Všechny srdečně zveme.

 Petr Fiala – Rudolf Procházka

Obr. 1 . pohled na preparaci hrobů z 11. stol. 

Obr. 2: Záhadný parohový předmět. (délka asi 10cm).

Život v našem
 m

ěstě 
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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:

DĚTEM NA PRÁZDNINY

Bořek stavitel – Příběhy ze Sluneč-
nicového údolí
Boehmel: Pirátské příhody
Deary: Stín šibenice
Mannel: Příběhy ledních medvědů
Thilo: Příběhy rytířů a jejich 
hradů

PRO ŽENY

Auská: Země neandertálců
Brownová: Nebezpečná podoba
Coulterová: Píseň ohně
Deveraux: Návrat do kouzelného 
domu
Fuchsová: Když je kolo v kufru
Grasso: Pohanská princezna
Johnson: Síla vášně
Lanczová: Manželky, milenky, 
zoufalky
Laurens: Dáma jeho srdce
Lowell: Křišťálový pramen

McGregor: Mistr svádění
Perry: Zlatokopky
Trollope: Svatba s milenkou
Vaňková: Kdo na kamenný trůn
Williams: Láska ve Francii 

PRO MUŽE

Follett: Na věky věků
Christie: Vražda v postranní ulici
Kessler: Hitlerova mládež útočí
Kessler: Velký útěk
Korbař: Tichá hrůza
Nowak: Země zalévaná krví
Smith: Zlatá liška
Šabach: Škoda lásky

PRO POUČENÍ

Evans: Ukrajina
Jarolímková: Jak to bylo se zázraky
Opatřil: Osud generála

Přes prázdniny nebude v knihovně omezen 
provoz.

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Máte pocit, že jídlem se dá jen ztloust-
nout ? Existují však potraviny, které po-
máhají urychlit metabolismus - usnad-
ňují tedy hubnutí a dokonce jsou i 
chutné.
Z ovoce je to jednak ananas, který má 
velkou energetickou hodnotu, ale na 
druhou stranu obsahuje účinný enzym 
bromelain. Ten urychluje spalování 
tuků a také pomáhá při tvorbě svalové 
hmoty a zlepšuje fyzickou výkonnost. 
Pomáhá i při kloubních potížích. Obsa-
huje také spoustu vlákniny, vitaminy B 
a C, stopové prvky K, Mg, Ca, Zn, Fe, 
Mn, S a P.
Další hotová spalovna tuků s velkým 
obsahem vit. C je grapefruit. Oproti 
pomerančům má tu výhodu, že neob-
sahuje tolik cukru. Papája, na kterou 
zapomínáme obsahuje mnohem více 
trávících enzymů, takže se jídlo efek-
tivněji zpracovává a také obsahuje 
provitamin A, kyselinu pantotenovou a 
vitamin C. Pomáhá nejen při hubnutí, 
ale působí pozitivně na srdce a krevní 
oběh, posiluje imunitu, zlepšuje zrak , 
posiluje sliznice a chrání také před in-
fekcí dýchacích cest.
Česnek - snižuje hladinu špatného cho-
lesterolu, urychluje metabolismus a 
podle posledních výzkumů dokonce 
ničí rakovinové buňky.

Dalším dobrým pomocníkem při 
snižování tělesné hmotnosti je ze-
lený čaj - samozřejmé dobré kva-
lity. Třísloviny v něm obsažené 
omezují tvorbu tuků. Kromě toho 
pití zeleného čaje snižuje výskyt 
ischemické choroby srdeční, ar-
terosklerózy, vysokého krevního 
tlaku, omezuje srážení krve a roz-
šiřuje cévy.
A po čem se skoro netloustne? 
Minimum kalorií obsahují rajčata, 
fazole, chřest, kapusta, salátové 
okurky, vodní melouny.
Co se pečiva týká -- hlavně celozrn-
né pečivo. Také potřebujeme do-
dat tělu proteiny a tak bychom do 
jídelníčku měli zařadit především 
kuřecí maso, syrovátku, kefír.
Pozor - bez pohybu by to nešlo. 
Zdravý pohyb, hlavně chůze a 
také dobrá nálada by nám mohla 
pomoci do nových plavek a zbavit 
se těch varhánků kolem pasu i v 
jiných částech naší tělesné schrán-
ky.

Přejí vám úspěch při formování 
postavy.

TOJA

KNIHA MÉHO SRDCE
Přijďte do knihovny hlasovat ve 3. kole pro knihu vašeho srdce. 3. kolo končí 30. 
září. Ve 2. kole bylo v naší knihovně odevzdáno 169 hlasů.
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1Společenská kronikas

Zeman Matyáš
Zapletalová Anna
Janechová Karolína
Pudelka Jaroslav

Kittnerová Božena
Zahradníček Stanislav
Košťálová Ludmila
Kořínková Drahomíra
Jirsíková Anna
Nižňík Emil
Pospíšil Miroslav
Koudelka František
Scholzová Emilie
Holzerová Marie
Kotasová Marta
Martinková Růžena

Knolová Marie
Nováková Mária
Procházka Rudolf
Kubiš Ludvík
Pytlíková Marie
Vilímková Karla
Vydarený Dušan
Vykoupilová Helena
Zelenka Karel

Marčáková Naděžda
Hudeček Miroslav
Sýkorová Květoslava
Mihola Josef
Říhová Alena
Trumpešová Marie

Významného kulatého
výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života
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Názor a nejen můj...

Podle mne a také názoru jiných, nemáme potřebu postavit další obchodní 
dům. Všechny naše současné obchody nám vyhovují a splňují naše nákupní 
požadavky. Nakupujeme v klidu, ne jak v ruchu velkých obchodňáků jako je 
Tesco a Hypernova. Pokud jde o masné výrobky, ty ve zmíněných obchodech 
kupujeme celá léta co fungují, zajedeme si tam na kole a ještě nám nohy neu-
padly. Také k nám dováží jistá firma maso a drůbež.
Jednak toho stavění v našem blízkém okolí máme právě dost a hluku, prachu 
a množství náklaďáků atd. máme již plné zuby!
K životu je třeba také něco jiného a to je zeleň, klid a bezprašnost. Domy 
před Frutou splňují co se týká architektury všechny požadavky, připomínají 
stavební soutěž, kdo vymyslí něco nového, ale jinak působí studeně, a co je 
horší připravily nás o pohled do zelené přírody, volné proudění vzduchu, na 
co jsme byli od dětství zvyklí.
Daleko hezčí a do venkovského prostředí vhodně jsou domky s předzahrádka-
mi v Přízřenicích na ulici Jezerní. Mají tam hezké a zelené soukromí.
V Modřicích potřebujeme především místo, kde by byla možnost hlavně pro 
starší občany z paneláku odpočinku v přírodě a nemuseli sedět jenom doma. 
Nedávno jsme se se známou prošly Brnem, náměstím i ostatními ulicemi a za-
ujaly nás před hospůdkami, kavárnami atd. stoly, židle a deštníky, kde seděla 
spousta hostů, bavili se a byli veselí. To je to, co lidé potřebují. Tomu já říkám 
pokrok, který lidem unaveným tím automobilovým pokrokem, hlukem, ben-
zinovými výpary, počítači, televizory a automaty, dodává nový optimismus. 
Tak, jak to bylo dříve na našich vesničkách, když se mladí večer sešli, zazpívali 
si a staří seděli pod stromy, povídali si a poslouchali zpěv. Tenkrát se nenudili 
a nemuseli čmárat po domech a ničit cizí majetek

J.Štulpová
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Rejstřík témat, diskutovaných ve Zpravodaji
(vybrané příspěvky, postupně bude doplňován)

Bytový dům pro seniory (ukončení účasti města 4/2008, nový pasivní dům 3/2009)
Cyklostezka (u Olympie 5/2008, ve městě 6/2009)
Dětské hřiště (na Rybníčku 7-8/2008)
Doprava (celkově 2/2009, 4/2009, značení 4/2008, 12/2008) 
Koupaliště (10/2007, 6/2008)
Nová prodejna potravin v býv. Frutě (2/2009,  6/2009)
Veřejná doprava (ceny 5/2009, 6/2009)
Zpravodaj (pravidla pro vydávání 3/2007, inzerce 1/2009)

D
otazy a názory

Téma měsíce pro září 2009

V příspěvku p. Štulpové se připomíná, že „k životu je třeba zeleň, klid a bez-
prašnost ..., možnost odpočinku v přírodě ..., pohled do zelené přírody, stro-
my ... atd“. Můžeme mít výhrady k některým jejím vyhraněným názorům či 
způsobu podání - ale při trošce zamyšlení jí v uvedeném musíme dát za pravdu. 
Nejen my starší, ale myslím, že učitě i ti mladí milovníci hlučných diskoték už po-
znali, že opravdový nový optimizmus nám může dodat především nepoškozená 
příroda. A stromy i keře taky umí velice účinně odfiltrovat ze vzduchu prašnost 
- asi nejhorší ze současných nebezpečných škodlivin. Při nedávné analýze ke 
kvalitě života potvrdilo 54% respondentů ankety že „největší problém v Mod-
řicích je absence relaxačních klidových ploch v podobě veřejné zeleně a 
parků“.

Tématem příštího měsíce je tedy

VEŘEJNÁ ZELEŇ, PARKY A KLIDOVÉ RELAXAČNÍ PLOCHY

„co konkretního by se dalo udělat, jak má vypadat budoucí rozvoj,
čím by se dal současný stav ve městě a nejbližším okolí zlepšit ...“

uzávěrka dotazů a názorů je 20. srpna 2009
kontakt - asistentka starosty - viz tiráž

Zkusme to systematicky ... 

Především bych rád poděkoval p. Štulpové, ale i p. Burianovi, p. Bernátové a dal-
ším, kteří v poslední době přispěli svými názory do této rubriky ve Zpravodaji. 
Nad posledním textem p. Štulpové jsem si však uvědomil, že bude potřeba zavést 
trochu systematičnosti. Redakční rada má za úkol dbát na přiměřený rozsah a 
vyváženost informací a tak by bylo vhodné, aby příspěvky byly stručnější, týkaly 
se vždy jen jedné věci a tématicky se neopakovaly. Hlavně by ale bylo potřeba, 
aby se výměny názorů zúčastnil širší okruh občanů a především ti, které jsme si 
v rámci radniční koalice i opozice zvolili k tomu, aby život a rozvoj našeho města 
řídili.

Je samozřejmě důležité vědět, jak se na zastupitelstvu či radě města rozhodlo – 
ale asi důležitější je širší pohled – proč to má být tak či onak, a především jaké 
jsou názory na další postup, co a proč se dlouhodobě chystá, jaké klady i zápory 
by to mělo přinést – zkrátka jaké perspektivy nás, jako občany tohoto města, če-
kají. Taky je potřeba na rovinu říct, co je v současnosti nereálné (snížení ceny ve-
řejné dopravy) – anebo z různých důvodů hodně dlouhodobá záležitost (zvýšení 
kvality komunikací ve městě). Trendy v rozvoji města nemohou být záležitostí 
jedné koalice, která právě ovládá radnici. Rámcově deklarované cíle politických 
stran a sdružení jsou navíc v mnoha bodech velice podobné, takže by bylo uži-
tečné srozumitelně shrnout stanoviska konkretních lidí ke konkretním věcem a 
stav jejich řešení ...

Proto jsme se v redakční radě rozhodli vyhlašovat “Téma měsíce” s výzvou o za-
slání dotazů, připomínek či námětů, které s tímto tématem souvisejí. Chtěl bych 
zdůraznit, že by mělo jít o zachycení co nejširšího spektra názorů, nikoliv o pod-
klady k publikaci, takže nezáleží na slohově vybroušených formulacích, před-
pokládám příp. redakční shrnutí a rovněž jména autorů dotazů nemusí být vždy 
zveřejňována. Mám příslib od p. starosty Ing. Šišky, že ke každému tématu dodá 
též stanovisko či odpovědi svoje nebo někoho pověřeného z radnice. Předem 
děkuji všem, kteří mají a chtějí k rozvoji našeho města svými dotazy a názory co 
říct a těším se na spolupráci s nimi. 

Vlastimil Čevela - předseda redakční rady Zpravodaje
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1Inzercei

pozastaven výkup loupaných ořechů

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,, 664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

různé dorty, zákusky, 
minizákusky

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

VÝUKA ANGLIČTINY
V MODŘICÍCH POKRAČUJE

KDY: od září 2009 

KDE: Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem)

KDO: Sylva Bernátová, tel. 547243661, 732243837

PRO KOHO: začátečníci, mírně pokročilí, individuálně i ve skupinách

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.

Mám zájem o koupi domu,
nebo stavebního pozemku
v Modřicích a blízkém okolí.

Děkuji za nabídky.

Tel. 605 898 473



V minulém čísle byl chybně uveden inzerát „Lékárna Modřice“.
Při převodu textu vypadl poslední řádek s uvedením otevírací doby v pátek.

Omlouváme se. 

OPRAVA
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LÉKÁRNA MODŔICE
Nádražní 663, (u Kovolitu)

664 42 Modřice
Tel.547216850

 - tradiční modřická lékárna,  pro zdraví,krásu a zdravý životní styl
 - sortiment pro seniory i juniory, kojence i děti, ženy i muže
 - seriozní ceny a ochotná obsluha
 - akceptujeme platební karty
 - měření krevního tlaku,hmotnosti a výšky s vyhodnocením zdarma
 - nově klientské věrnostní karty pro ještě výhodnější nákup  
 - přesvědčte se sami o svých výhodách, těšíme se na vás  

PO 7.30  - 16.00 hod.
ÚT 7.30  - 17.00 hod.
ST 7.30  - 15.00 hod.
ČT 7.30  - 17.00 hod.
PÁ 7.30  - 15.00 hod.
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