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Slovo starosty

Vážení občané,
Opět nám uplynuly tři měsíce od posledního zasedání ZMM, a proto mi dovolte
Vás seznámit s činností města a městského úřadu za první čtvrtinu roku 2010
Na prvním místě bych jmenoval přípravu výstavby domu pro seniory a s ním
spjatou realizaci kanalizace na ulici Nádražní. Jak jste si jistě všimli, již nějakou
dobu je ve vstupním prostoru radnice vystavena studie plánovaného domu. V
současné době se připravují dokumentace pro získání územního a stavebního
povolení. Toto je úzce konzultováno s druhou projekční skupinou, která zpracovává projektovou dokumentaci na kanalizaci splaškovou v ulici Nádražní. Obě
akce jsou naplánovány tak, aby ve druhé polovině letošního roku mohlo dojít k
jejich zahájení. Z dalších investičních akcí bych jmenoval přípravu rekonstrukce
ZŠ na Komenského ulici, kde je v dnešní době požádáno o stavební povolení.
Z akcí, které již své stavební povolení mají a bylo v únoru vyhlášeno výběrové
řízení to jsou kanalizace na ulici Masarykova a výstavba protihlukové stěny u
silnice II/152 – tzv. jižní obchvat. Realizace kanalizace by měla začít na přelomu
měsíců dubna a května a realizace protihlukové stěny potom ve druhé polovině
roku tak, aby financování bylo rozloženo do 2 let. Zde je ovšem otázkou, jaké
budou konečné cenové nabídky. V rámci výběrových řízení totiž město nemá
téměř žádné možnosti licitace o konečnou cenu.
V poslední řadě bych z investičních akcí jmenoval stále probíhající rekonstrukci
VO, kde byla dokončena a zkolaudována jižní část ulice Brněnské. Dále se připravuje ulice Pilcova, Husova a Komenského. Zahájení těchto prací je ovšem
odvislé od postupu prací společnosti E.ON.
Na přelomu roku se také řešila vzniklá situace kolem neoprávněného užívání
městských pozemků v lokalitě Rybníky. Po zaměření městských pozemků jsme
kontaktovali PČR, která celou situaci zdokumentovala, a následně SÚ Šlapanice
celou stavbu návozu zeminy zastavil. Dál SÚ vydal nařízení o odstranění stavby
a v dnešní době investor připravuje podklady pro dodatečné povolení stavby.
Věříme, že celá záležitost bude brzy uzavřena a to ke spokojenosti všech stran.
Jak jistě všichni víte, město Modřice začalo v roce 2007 pořizovat nový územní plán. O jeho pořízení jsme požádali SÚ Šlapanice jako náš nadřízený orgán.
Ten zpracoval územně plánovací dokumentaci do úrovně konceptu, ale poté se
ohradil, že si ÚP má město Modřice pořizovat samo, neboť má v řadách svých
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zaměstnanců pracovníka splňujícího kvalifikační předpoklady. Tato skutečnost je
nařízena i prostřednictvím stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Požádali jsme o pomoc odbor územního plánování a výstavby JMK, ale ten se jednoznačně přiklonil
na stranu zákona. To pro nás znamená, že od stupně projednání konceptu bude
pořizovatel ÚP NSÚ Modřice vlastní město Modřice.
Z akcí, které se města finančně nedotýkají nebo pouze okrajově se zmíním o připravované výstavbě mostu u Sokolovny a rekonstrukce silnice R/52 a I/52.
Na výstavbu mostu je vydáno stavební povolení a nyní již nic nebrání jeho realizaci, která by měla být započata ještě v I. polovině letošního roku. Finančně je
stavba kryta z evropských fondů a i nejvyšší vedení kraje s jeho realizací počítá.
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Druhá akce II. etapa rekonstrukce rychlostní komunikace Vídeňská již byla zahájena a současně s ní by měly být vybudovány i plánované protihlukové stěny v
katastru města Modřice. Můžeme nyní jen doufat, že tomu tak v době těžké krize
a ponižování výdajů státu na dopravní infrastrukturu bude.
Tím bych ukončil výčet investičních akcí, které buď již běží, nebo se projekčně
připravují a ještě bych se rád zmínil o kulturně společenských událostech.
Na závěr roku 2009 jsme prožili svátky vánoční a společně, již tradičně, uspořádali rozloučení se starým rokem a přivítání nového roku na náměstí Svobody
před radnicí. V době plesové sezóny i město uspořádalo svůj městský ples a to
19.2.2010. Organizací obou akcí se s velkým přehledem a vervou zhostila naše
KŠK pod vedením MUDr. Ventruby, za což jim patří velký dík.
Na závěr bych se zmínil o kruté zimě, která v letošním roce přišla do našeho
města a celé republiky. Od listopadu roku 2009 vstoupil v platnost zákon o pozemních komunikacích, který stanovil veškerou odpovědnost za údržbu komunikací
městům a obcím. Můžu říci s hrdostí, že naše pracovní četa pod vedením paní
místostarostky se s důstojností zhostila nelehké situace, a komunikace města byly
vždy v patřičnou dobu uklizeny. Za to jim patří poděkování. Vždyť pouhé 4 úrazy
za celou zimu na 4500 město je téměř zanedbatelné.
Věřím, že naše další práce bude mít pouze pozitivní vliv na vývoj a rozkvět našeho společného města Modřice.
ing. Josef Šiška
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USNESENÍ RMM č. 41/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
15. března 2010

Městský úřad - nákup programu
RMM schvaluje předloženou nabídku na instalaci programu pro tvorbu
prezentací Power Point 2007 Win 32
Czech CZ a následně proplacení faktury ve výši 6.900,- Kč vč. DPH (2.1)
Cyklistické dresy se znakem
RMM schvaluje úhradu faktury
2100108 firmě ATEX – spol. s r.o. za
výrobu a potisk cyklistických bund
pro občany města Modřice ve výši
10.000,- Kč vč. DPH. Cena jedné
bundy pro občany je 1.700 Kč. (2.2,
9/2009)
Zahrádkáři - smlouva a nájem
RMM schvaluje dodatek č. 1 nájemní
smlouvy mezi městem Modřice a
Zahrádkářským spolkem Modřice
o úpravě celkové výměry nájemní plochy (na základě přesného
zaměření osady u čističky) a úpravě
doby splatnosti nájmu do 30.6. toho
kterého roku (2.3, 3/2010)
Bytový dům pro seniory
RMM schvaluje dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo o zhotovení a
provedení dokumentace a projektu
pozemní stavby pasivního BD pro
seniory v Modřicích mezi městem
Modřice a firmou Josef Smola – Pro-
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jektový a inženýrský ateliér o úpravě
obsahu předmětu díla a změně ceny
díla (sloučení územního a stavebního
řízení a změna DPH). V návaznosti na
postup výstavby kanalizace v ulici Nádražní se tím zkrátí termín pro získání
stavebního povolení. (2.5, 10/2009)
Elektřina pro objekty města
RMM bere na vědomí uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky
elektřiny mezi městem Modřice a firmou E.ON Energie, a.s. (2.7, 6/2009)
Pečovatelská služba
RMM schvaluje přílohu ke smlouvě
o zajištění poskytování pečovatelské
služby mezi městem Modřice a městem
Židlochovice pro rok 2010 v celkové
výši doplatku 200.000,- Kč. Jedná se
o příspěvek na službu, kterou v současnosti využívá asi 30 modřických
občanů. (2.8)
Elektrické vedení NN a VN
RMM schvaluje dohodu o způsobu
provedení údržby (prořez větví pod
elektrickým vedením) ochranných
pásem vedení NN a VN a nápravě vadného stavu na p.č. 1469/1, 1469/2 a 1471
mezi městem Modřice a firmou ČEPS,
a.s. (2.10)
Městský ples - vystoupení
RMM schvaluje smlouvu o provedení
uměleckého výkonu mezi městem Modřice a souborem Fantazie na vystoupení
v rámci městského plesu dne 4.2.2011 za
částku 12.000,- Kč vč. DPH (2.12)
Zpravodaj 4/2010

Cyklostezka u Olympie
RMM schvaluje dohodu mezi městem
Modřice a firmou Stihl o provedení stavby nové větve levobřežní cyklostezky v
lokalitě u obchodního centra Olympia.
Hlavním investorem je Sdružení Cyklostezka Brno - Wien, ve kterém se kromě
dalších členú naše město podílí. V důsledku problémů v projektové přípravě
se nestihl letošní termín pro dotace,
takže realizace cyklostezky se odkládá
na rok 2011. (2.15, 6/2009)
Terénní úpravy u Primálu
RMM požaduje po firmě Gastransport
doložení plné moci, souhlasu všech majitelů pozemků a předložení projektové
dokumentace a pověřuje starostu a místostarostku jednáním o finanční náhradě
za užívání pozemku v majetku města
p. č. 1665, na který je část vytěžené
ekologicky nezávadné zeminy ukládána.
Při jednání o ceně náhrady je nutno zohlednit, že provádějící firma má souhlas
všech majitelů okolních pozemků a je
v zájmu města, aby se ukládací prostor
nerozšiřoval východním směrem za
cestu, ale pokračovalo se v zarovnávání
sníženiny. Rekultivovaná rovná plocha
by pak měla být výhodnější z hlediska
odtokových poměrů při deštích a tání
sněhu i pro zemědělské obdělávání.(4.3,
3/2010, 9/2009)
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Údržba zeleně ve městě
RMM ukládá komisi pro životní
prostředí prověřit stav kaštanové
aleje na ulici Chrlická a objednat
znalecký posudek na jejich ošetření. V současné době již podle
tohoto posudku probíhá realizace
navržených opatření. (5.1)
ZŠ Modřice - změna ředitelky
RMM bere na vědomí vzdání se
funkce ředitele ZŠ Modřice paní
PaedDr. Ludmily Procházkové ke
dni 30.6.2010 (5.2), vyhlašuje konkursní řízení na obsazení funkce
ředitele ZŠ Modřice s nástupem od
1.7.2010, schvaluje text oznámení o
vypsání konkursního řízení a pověřuje starostu města zveřejněním
oznámení v souladu s příslušnými
právními předpisy a pověřuje
starostu města zajištěním nominací
členů konkursní komise dle příslušných právních předpisů tak, aby
členové komise mohli být RMM
jmenováni na její příští schůzi (5.3)
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Z usnesení RMM č. 41/2010

Územní plán - změna VIII.
RMM schvaluje smlouvu o dílo na
pořízení změny č. VIII. (blíže viz bod
15.6 usnesení ZMM) Územního plánu
sídelního útvaru Modřice mezi městem
Modřice a Ing. arch. Alenou Košťálovou
za částku 21.600,- Kč vč. DPH (2.14)

Rekonstrukce budovy ZŠ - Komenského ul.
RMM souhlasí s navýšením investiční dotace cca 1,1 milionu na projektovou dokumentaci rekonstrukce ZŠ Komenského v Modřicích o
částku 306.255,- Kč. Důvodem je
změna DPH a skutečnost, že v rámci průzkumných prací byl zjištěn
špatný stav některých konstrukcí,
zejména stropů.(5.4, 11/2009)
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a schvaluje nákup nové motorové pily
MS 362 STIHL v ceně 21.500,- Kč vč.
DPH (5.13)

Dotace z rozpočtu města
RMM schvaluje uvolnění schválených dotací ze schváleného rozpočtu města Modřice na rok 2010.
Myslivecké sdružení
30.000,- Kč,
Český svaz včelařů 7.500,- Kč, Vít
Jindřichovský 10.000,- Kč, Zahrádkářský spolek Modřice 10.000,- Kč, Klub
Futsalu FC Blajkec Modřice 10.000,Kč, Nadační fond Slunečnice (Chrlice) 20.000,- Kč, Dobromysl Modřice
o.s.10.000,- Kč, 43. PS Vinohrady Brno
(Brabrouci) 6.000,- Kč, SDH Modřice
o.s. 50.000,- Kč, Svaz tělesně postižených 5.000,- Kč, ZUŠ Ořechov 50.000,Kč. Příjemci dotací budou oficiálně
dopisem starosty vyzvání, aby
prostřednictvím Zpravodaje přiměřeně informovali občany města o své
činnosti, která je takto z veřejných
financí podporována. (5.8, 4/2009).

Usnesení RMM ve Zpravodaji
RMM zamítá podnět Ing. Libora Procházky k uveřejňování kompletních
usnesení RMM s komentářem k vybraným bodům ve Zpravodaji města
Modřice z důvodu jejich dostupnosti
na internetových stránkách města nebo
přímo na městském úřadě (5.15, 3/2009)

Městský hřbitov - reklama
Z důvodu zachování pietnosti místa
RMM zamítá umístění reklamy
Aleš Hájek, Kamenictví v prostoru
hřbitova Modřice vč. hřbitovní stěny
oplocení (5.12)
Městský majetek - vyřazení
RMM schvaluje vyřazení nefunkční
motorové pily S 036 z majetku města

18

Bytový dům Za Humny - zateplení
RMM schvaluje zpracování projektovou
dokumentaci zateplení bytového domu
Za Humny pro požádání o dotaci dle
varianty č. III (5.14)

Likvidace černé skládky
RMM schvaluje nabídku firmy Stapo
Morava na likvidaci suti v ceně 348.000,Kč bez DPH z pozemku města p.č. 1678
při cestě nedaleko Bobravy.Policie
šetření odložila s výsledkem „pachatel
neznámý“. (5.17)
Nákup nemovitosti
RMM doporučuje ZMM schválení účasti
města Modřice v dražbě nemovitosti na
ul. Benešova č.p. 247 včetně pozemků
za částku od nejnižšího podání do dvojnásobku odhadu Jedná se o uvolněný
domek, který by mohl být využíván pro
klubovny k podpoře zájmové činnosti
a zahradu, navazující na areál mateřské
školy. (5.18)
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)
Zpravodaj 4/2010

USNESENÍ ZMM č. 15/2010
USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“),
konaného dne 15. března 2010 v
18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 13, jmenovitě viz prezenč
ní listina)
Usnesení 15.Ú: ZMM schvaluje pořízení
zvukového záznamu dnešního jednání. ZMM schvaluje zapisovatelku
Bc. Kateřinu Homolkovou a ověřovatele zápisu Františka Bubniaka a
Alenu Brettfeldovou. ZMM schvaluje
program dnešního zasedání ZMM
beze změn.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 15.1.: ZMM bere na vědomí
zprávu starosty města o činnosti úřadu města Modřice za období od 14.
řádného zasedání ZMM do 15.3.2010
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)
Komentář: Text zprávy je zveřejněn v úvodu tohoto čísla Zpravodaje.

Bod 2 – Kontrola úkolů
Usnesení 15.2.: ZMM bere na vědomí plnění úkolů uložených na 14. řádném
zasedání ZMM
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
www.mesto-modrice.cz

Usnesení 15.3.1.: ZMM bere na
vědomí zprávu o bezpečnostní
situaci ve městě Modřice za rok
2009 zpracovanou PČR Krajským
ředitelstvím policie JMK obvodním oddělením PČR Rajhrad
Hlasování: pro 11, proti 1(Ptáčková) , držel se
1 (Vykoukal)

Zprávy z radnice

Zpravodaj Modřice - redakční rada
RMM bere na vědomí rezignaci
Ing. Libora Procházky na členství
v Redakční radě Zpravodaje města Modřice k 8.3.2010 a schvaluje
výměnu odstupující ředitelky ZŠ
Modřice budoucím novým ředitelem
ZŠ Modřice za člena Redakční rady
od 1.7.2010 (5.7)

Usnesení 15.3.2.: ZMM bere na vědomí výroční zprávu o činnosti MP
Modřice za rok 2009
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 4 – Projednání výsledků hospodaření města v roce 2009
Usnesení 15.4.1.: ZMM schvaluje
dodatečně rozpočtové opatření
č. 5/2009 provedené starostou
města ohledně technického
zabezpečení konce roku 2009 bez
výhrad.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení 15.4.2.: ZMM bere na
vědomí komentář k hospodaření
města za rok 2009.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 15.4.3.1.: ZMM pověřuje RMM stanovením termínu
likvidace nepotřebného majetku
města.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčková, Vykoukal)

Usnesení 15.4.3.2.: ZMM schvaluje
výsledky inventarizace majetku
91

města k 31.12.2009.

Bod 5 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 15.5.1: ZMM schvaluje prodej
části pozemku v majetku města p.č.
2025/1 o výměře 58 m2 za částku
1500,- Kč/m2 a smlouvu o prodeji.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení 15.5.2: ZMM odročuje prodej
pozemků v majetku města p.č. 283 a
284 na další jednání ZMM, kde bude
projednána a schválena smlouva o
smlouvě budoucí kupní.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 15.5.3: ZMM zamítá prodej pozemku v majetku města p.č. 991/40.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Usnesení 15.5.4: ZMM neschvaluje směnu pozemku p.č. 2065/4 o výměře
118 m2 v majetku města za pozemky
p.č. 2247/2, 2247/8 a 2248/7 o celkové
výměře 221 m2.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Brettfeldová,
Ptáčková)

Usnesení 15.5.5: ZMM schvaluje směnu
pozemku p.č. 1875/15 o výměře 1125
m2 v majetku města za pozemky p.č.
1875/10 o výměře 187 m2 a pozemek
GP 1857 o výměře 985 m2 bez další
finanční náhrady.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Město se vzdává staré veřejné cesty
ke mlýnu, dnes již s jiným využitím v rámci
Zahradnictví Brabec a získává velice zají-
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mavý 4 m široký pozemek podél levého
břehu náhonu. To umožní vybudovat v
klidném přírodním prostředí na levém
břehu náhonu 3 m širokou komunikaci
pro pěší a cyklisty v prostoru od ocelové lávky k mostu na staré Chrlické
silnici. Odstraní se tak nebezpečný úsek
dosavadní trasy po silnici a odpadne nutnost dosud předpokládané 35-milionové
investice. Projektová příprava levobřežní
komunikace včetně nové lávky by měla
proběhnout ještě v letošním roce.

Usnesení 15.5.6: ZMM schvaluje text
smlouvy o smlouvě kupní na
prodej pozemků p.č. 2079/2 a p.č.
2131/2 s vypuštěním části čl. IV.
odst. 3 od slova povolení až do
konce odstavce.
Hlasování: pro, 7, proti 0, zdržel se 5 (Ptáčková,
Vykoukal, Slaný, Chybíková, Havlátová)
Komentář: Jedná se o pozemek na hranici
katastru, kde obec Želešice uvažuje s napojením jejich připravovaného obchvatu
směrem k říčce Bobravě.

Usnesení 15.5.7: ZMM schvaluje kupní smlouvu na nákup pozemku
p.č. 1749/1 mezi městem Modřice
a Českou republikou – Státní statek Valtice, s.p. v likvidaci
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 15.5.8: ZMM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 994/1 za
cenu 5,- Kč/m2/rok dle skutečně
využívané plochy stanovené geometrickým plánem na dobu do
roku 2020. Po uplynutí nájemní
smlouvy přejde vybavení pozemku do majetku města za částku
1,- Kč.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)
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Komentář: Jedná se o pozemek pod tenisovým
kurtem s nafukovací halou v sousedství
areálu firmy Finop.

Usnesení 15.5.9: ZMM schvaluje
nákup IS v lokalitě ul. Masarykova za cenu 1000,- Kč/objekt
(komunikace, kanalizace dešťová
+ splašková, VO, čerpací stanice
odpadních vod, pozemky v majetku firmy Sceptrum).
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčková,
Vykoukal)

Bod 6 – Projednání pořízení změny ÚPN SÚ Modřice
Usnesení 15.6.: ZMM schvaluje
pořízení změny č. VIII. ÚPN SÚ
Modřice - jejíž jediným předmětem je zrušení omezení platnosti
stávající územně plánovací dokumentace.
ZMM jmenuje starostu Ing. Josefa
Šišku jako zastupitele města ke
spolupráci s pořizovatelem na
zpracování změny č. VIII. ÚPN SÚ
Modřice.
ZMM schvaluje pořízení změny č.
VIII. ÚPN SÚ Modřice majetkovým odborem městského úřadu
Modřice.
ZMM zamítá zařazení dalších žádostí
o změnu ÚP do změny č. VIII.
ÚPN SÚ Modřice.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčková,
Vykoukal)
Komentář: Jediným tématem změny je
prodloužení platnosti stávajícího Územního plánu z 31. prosince 2010 na dobu
neurčitou, protože z legislativních důvodů
není spolehlivě jisté, že se podaří zajistit
dokončení nového ÚP do konce letošního
roku.
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Bod 7 – Upřesnění rozpočtu roku
2010
Usnesení 15.7.1: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2010 bez výhrad.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Vykoukal)

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

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

Usnesení 15.7.2: ZMM schvaluje uvolnění finančních dotací TJ Sokol
Modřice ve výši 658.600,- Kč, týmu
Vonka Racing AČR 35.000,- Kč, Jan
Vonka – Vonka Racing 35.000,- Kč,
římskokatolická farnost Modřice
500.000,- Kč, sdružení YMCA Brno
90.000,- Kč a Diecézní charita Brno
70.000,- Kč
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Ptáčková,
Vykoukal)
Komentář: Všechny dotace jsou účelové a v
následujícím roce jsou vyúčtovávány. V rámci
částky pro TJ Sokol jde především o příspěvek za využívání Sokolovny pro akce spoluorganizované městem a jinými subjekty, než
členy TJ (cca 300 tisíc), 150 tisíc na obnovu
zařízení a 100 tisíc na nezbytné opravy budovy. Vonka Racing je podpora závodního týmu
a pořádání zimní Ralley Modřice, 500 tisíc jde
na opravu kostela a fary, 70 na azylový dům
pro matky v nouzi a 90 tisíc stojí uspořádání
šermířského dne. Příjemci dotací, působící v
Modřicích, budou oficiálně dopisem starosty
vyzvání, aby prostřednictvím Zpravodaje
přiměřeně informovali občany města o své
činnosti, která je takto z veřejných financí
podporována.

Bod 8 – Projednání Obecně závazných vyhlášek
Usnesení 15.8.1: ZMM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o
stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem
111

na území města Modřice bez
výhrad.
Usnesení 15.8.2: ZMM schvaluje
odložení projednávání OZV
č. 2/2010 o regulaci provozu
Výherních hracích přístrojů do
příštího jednání ZMM.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3 (Chybíková, Vykoukal, Havlátová)
Komentář: Důvodem odkladu je legislativní
složitost celé problematiky.

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 15.9.1.: ZMM bere na
vědomí zápis č. 031 a č. 032 ze
zasedání FV.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčková)

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Jedná se o uvolněný domek, který by
mohl být využíván pro klubovny k podpoře
zájmové činnosti a zahradu, navazující na
areál mateřské školy.
Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil
Ing. Josef Šiška - starosta města.
(red-ČeV)

Usnesení 15.9.2.: ZMM bere na
vědomí zápisy z jednání KV ze
dne 12.1.2010, 9.2.2010 a zápis ze
dne 21.1.2010 o kontrole příprava
provádění inventarizací vč. zpracování dokladů zpracovaný KV.
Hlasování: pro 11, proti 1 (Ptáčková), zdržel se
1 (Vykoukal)

Bod 10 – Různé – diskuse
Usnesení 15.10.1: ZMM zamítá žádost zastupitelky RNDr. Ptáčkové
na proplacení nákladů ve výši
613,- Kč

i

Informace pro občany

Upozornění občanům k platbě místních poplatků
1. Poplatek ze psů
Dne 31.03.2010 uplynula splatnost místního poplatku ze psů! Držitelé psů, kteří
dosud tento místní poplatek nezaplatili, ať tak neprodleně učiní !!
V případě jakékoliv změny (např. snížení počtu psů, zrušení psa z důvodu smrti
nebo pořízení nového psa… atd), je držitel psa, povinen tuto skutečnosti do 15-ti
dnů ode dne, ve kterém nastala skutečnost, určující vznik, změnu nebo zánik
poplatkové povinnosti ohlásit!
Poplatek ze psů můžete dodatečně a neprodleně zaplatit:
- v hotovosti na majetkovém odboru města 1. patro, dveře č. 13 Městského
úřadu v Modřicích u paní Dagmar Hoškové, DiS
úřední dny: pondělí a středa 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
- bezhotovostně na účet České spořitelny č.ú. 19-2051183379/0800 (variabilním symbolem je vždy rodné číslo poplatníka)
V opačném případě bude postupováno v souladu se zákonem č. 337/1992 Sb., O
správě daní a poplatků ve změně pozdějších přepisů.

2. Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2010
Oznamujeme občanům, že poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok
2010 nebyl zaveden (tedy v roce 2010 občané Modřic, poplatek za svoz komunálního odpadu NEHRADÍ!!!.)
ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru
ÚP
- územní plán
IS
- inženýrské sítě
VO
- veřejné osvětlení

V případě dotazů kontaktujte: Hošková Dagmar, DiS, tel: 537 001 015

Upozornění chovatelům psů

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

Pravidelné očkování psů

Usnesení 15.10.2: K tomuto bodu
nebylo zaujato žádné usnesení.

se uskuteční

29.4. 2010 od 16:00 do 18:00 hodin

Usnesení 15.10.3: ZMM schvaluje
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Zprávy z radnice

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

účast města Modřice zastoupeného
starostou Ing. Josefem Šiškou v
dražbě nemovitosti č.p. 247 na ulici
Benešova a pozemku p.č. 743 a p.č.
744 na ul. Benešova. ZMM schvaluje
vydražení nemovitosti a pozemku
na p.č. 743 a p.č. 744 za částku od
nejnižšího podání do dvojnásobku
ceny zjištěné posudkem znalce pro
základní obor ekonomika pro odvětví ceny a odhady nemovitosti.

jako obvykle před radnicí městského úřadu.
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MUZEUM

Modřice na prahu železného věku
Byl název přednášky, kterou proslovil Mgr. Petr Kos, archeolog Ústavu archeologické památkové péče Brno 12. března t.r. před zaplněným sálem v patře
radnice. Široce pojatý výklad dlouholetého vedoucího řady záchranných archeologických výzkumů v neposlední řadě i v Modřicích se týkal jednoho z nejpozoruhodnějších období evropského pravěku, tzv. doby halštatské (8. - 6. století
př.n.l.). Název tohoto období je odvozen od bohatého pohřebiště v hornorakouském Halstattu, kde tamní obyvatelé bohatli z obchodu se solí. Halštatské kultury
nevzbuzují zaslouženou pozornost jen proto, že se tehdy začalo poprvé vedle
bronzu používat železo, ale zejména že poprvé se ve střední a západní Evropě setkáváme s tak složitě utvářenou společností s jasnými doklady vyšší společenské
vrstvy. Představitelé halštatské aristokracie dokázali shromažďovat do té doby
nevídané bohatství, jehož odraz nacházíme zejména v honosně vybavených
hrobech pod mohylami. V jejich výbavě nacházíme četné doklady obchodních
styků s vyspělou středomořskou oblastí, kde se pozvolna formovaly základy antické civilizace. Takové honosné hroby byly již dříve odkryty v blízkém okolí
Modřic, v Horních Heršpicích, Holáskách či Horákově. Pohřebiště doprovázela
sídliště s ohrazenými dvorci, kde patrně žili představitelé místní „šlechty“ obklopeni otroky a dalším závislým obyvatelstvem. Na jižní Moravě však okolnosti
přály rozvoji této dominantní v společenské vrstvy jen nedlouho něco více než
100 let (počátek 7.- část 6. století př. n. l.). V tzv. západohalštatském okruhu s
centrem v jižním Německu se však objevují také mohutně opevněná hradiště,
kam směřovaly cesty obchodníků z oblasti Středozemního moře, např. z nově
založené řecké kolonie Massalia (dnešní Marseille v jižní Francii).

lze hovořit o seskupeních rázu dvorů. Skladba pohřebiště naznačila složitou sociální strukturu místní komunity, kterou tvořily jednotlivé rodiny, jež byly součástmi
několika větších rodů. Některé rody, zvláště ty významnější, měly na pohřebišti
vyčleněny samostatné pohřební okrsky, zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy s dětmi. Nejvýznamnějším místem na celé nekropoli byl chrámový okrsek s centrální
halovou stavbou, v jejímž suterénu se nacházela mohutná komorová hrobka o rozměrech 6 x 4 m, s několika žárovými i kostrovými pohřby a ústředním pohřbem
heroizované ženy – kněžky, umístěné na symbolickém čtyřkolovém voze.
Hroby významných představitelů zdejší komunity obsahovaly bohaté nálezy – početné soubory keramických nádob zčásti zdobených geometrickou malbou, bronzové pásy, kroužkové nášivky, spony, tzv. sluneční závěsy apod. Charakter nálezů
hmotné kultury odráží vlivy z různých regionů halštatské kultury, mj. i z prostředí
tzv. kalendenberské kultury z Dolního Rakouska.

Život v našem městě

Život v našem městě

ž

1

Život v našem městě

Výzkum sídelního pohřebního areálu ze starší doby železné v Modřicích přinesl
pozoruhodné výsledky, se kterými jsme měli možnost se zčásti seznámit v minulém roce na výstavě v muzeu. Doufejme, že další takovou možnost jednou poskytnou plánované Dějiny Modřic.
Rudolf Procházka
Podrobnější téze k tématu a fotoreportáž z přednášky přináší Modřický internetový magazín http://mim.
cemotel.cz/10-q1b.htm
(ČeV)

Rozsáhlé záchranné výzkumy probíhající od devadesátých let 20. století a vrcholící v posledních letech v souvislosti s dostavbou areálů modřické průmyslové
zóny přinesly pozoruhodné objevy také v jižní části katastru našeho města. V
7 a 6. století př. n. l. zde stálo sídliště, k němuž náleželo rozsáhlé pohřebiště s
chrámovým okrskem a centrální hrobkou, na kterém se pohřbívalo v průběhu 7.
a 6. stol. př. n. l. Osadu tvořily zahloubené chaty, tzv. zemnice, s nadzemními přístavbami, začleněné do několika samostatných dvorů. Stály zde také povrchové dřevěné stavby s dalšími hospodářskými objekty. Tyto objekty byly později
obklopeny lehkým hrazením v podobě palisádových plotů a mělkých příkopů,
Keramika z hrobů doby halštatské (kresba Kos)
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Pozvání na výstavu do muzea

Život v našem městě

Život v našem městě

Slavnostním otevřením v pátek 23. dubna v 17:00 hodin začne v modřickém muzeu výstava s trochu tajemným názvem „Kroj dvojího lidu“. Upřesňující podtitul
dodává: Brněnský kroj v Modřicíh a okolí, od Tuřan do Želešic.Více upřesňující
podtitul by mohl znít: Kroj českého a německého selského lidu na bývalém chrlickém panství v 19. a 20. století. Historie a současnost . Ještě více upřesňující hlavní
titul by pak mohl znít: Jeden kroj dvojího lidu.
Tvůrci výstavy chtějí ukázat na krojích a fotografiích, že Češi a Němci (bez ohledu
na to, jak se sami chtěli svým oblečením vymezovat) nosili stejný „brněnský kroj“,
s odvoláním na ceněné studie Etnografky doktorky Miroslavy Ludvíkové. Kroje
i staré fotografie nám ochotně půjčili příznivci z Tuřan, Chrlic a Ivanovic; z „německé strany“ pak zástupci krajanských sdružení odsunutých obyvatel Modřic a
okolních obcí německého jazykového ostrova.
K fotkám na plakátě, který vytvořil Miroslav Hájek: uprostřed je litografie z Hornova souboru moravských krojů (30. léta 19 století; svobodný pár z Komárova - kroj
patří do „naší“ oblasti; jiný v tom nejstarším souboru není); na heraldicky pravé
straně je fotografie maminky paní Nesvadbové v modřickém kroji, vlevo manželka
hudebního skladatele Šťastného z Tuřan v kroji tuřanském, který se společně s
chrlickým nosí nepřetržitě až do dneška (i když jeho funkce se historicky mění).
Petr Fiala - vedoucí muzea

Vedoucí muzea Petr Fiala, přednášející Mgr. Petr Kos a pozorní posluchači v sále radnice.
Foto: Miroslav Hájek
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ve spolupráci s KVH Východ Praha a za účasti klubů
vojenské historie z ČR a SR pořádá vzpomínkovou
vojensko – historickou akci s tématikou bojů na východní
frontě v okolí města Charkova na jaře roku 1943 pod názvem
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Program:

Ráno: Generální nácvik
13:30 - 14:15 1. ukázka „ Boje na východní frontě“
14:15 - 15:30 Ukázka uniforem, zbraní a techniky
15:30 - 16.15 2. ukázka „ Přepad německé zásobovací kolony“
16:15 - 16:59 Ukázka uniforem, zbraní a techniky
17: 00
Konec akce

s
se na Vá kolská komise
Těšíme
š
ě
rn
kultu
odřice –
město M

V pátek 30. dubna 2010
začátek v 19 hodin v areálu „Pod Kaštany“
hraje H´Band
občerstvení
vyhlášení miss čarodějnice

Vstupné:
Děti do 10 let zdarma
Dospělí 30,-Kč

118

vM

y
K
S
T
De
L

CHARKOV 1943
Modřice 17.4.2010 areál „Pod kaštany“

15 hodin

2010dřvicích
o
8. dubna

Život v našem městě

Život v našem městě

Vojensko – historický klub Erika Brno o. s.

Pořádá Město Modřice a myslivci
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NA OSLAVU SVÁTKU
SV. GOTHARDA

Život v našem městě

Život v našem městě

POZVÁNKA

patrona města Modřice a Modřické farnosti

v sobotu, 1. května 2010
od 14,00 hodin – mše svatá v kostele sv. Gotharda
od 15,00 hodin společné setkání s programem ve farní zahradě
v případě nepříznivého počasí v prostorách fary.
Součástí oslav bude výstava „Pestrost Jižní Moravy“
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Motto
Měsíc dnes svítí tak jako tenkrát,
loni jak bylo jaro je zas,
jenom já nejsem tím, co jsem býval,
jenom já nejsem, co loni v ten čas.

Nedá mi to, abych nepoděkovala Ing
Čevelovi, předsedovi redakční rady
Zpravodaje, který v minulém čísle
nabádal k slušnosti a tolerantnosti
i když vlastně upozorňoval „pejska
Montyho“ na slušné chování.
I když jsem se v Modřicích nenarodila, žiji zde téměř celý život. Prožila
jsem zde krásné dětství včetně docházky do mateřské a obecné školy,
zažila jsem obsazení Modřic Němci.
Po zavření mého otce do koncentráku jsme museli do tří dnů opustit
Modřice, takže jsem se do Modřic
vrátila až po osvobození v roce 1945
a doufám, že už Modřice neopustím.
Mám k Modřicím citový vztah a
chápu paní Štulpovou a myslím si,
že ironie v článku nebyla na místě.
Modřice nikdy nebyly obyčejnou
vesnicí. Bylo tu i dostatek průmyslových podniků – Biochema, Kovolit,
Fy Lederer, Cihelna a další.
Po válce také měli lidé k sobě blíž,
měli se víc rádi, byli hrdi na svou
vlast, nebylo závisti ani urážek.
Byla větší soudržnost mezi lidmi.
Také jsme si Modřice opečovávali.
Chodníky byly zametené, každou
sobotu se dělal velký úklid. Zapojili
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se všichni i děti. Nebylo vandalů, kteří
by ničili fasády a zeleň. Dospělí šli samozřejmě dětem příkladem a hlavně
se jim věnovali. Také bylo daleko více
lokalit, kam se mohlo jít na vycházky,
ale – kde ty loňské sněhy jsou. Dnes se
lidé potkávají a někdy se ani nepozdraví, nemluvě o naší mládeži. Výjimkou
jsou školkátka.
Nechci však mentorovat – jsou mezi
námi opravdu občané, kteří neodstraňují psí exkrementy. Bylo to hlavně
vidět v letošních zasněžených ulicích.
Jsou i takoví, kteří nechají volně pobíhat svého miláčka a to ne nějakého
malinkého, zrovna v době, kdy jdou
na vycházku školkátka. Milá paní majitelka při napomenutí se hájí tím „ veď
on nic nedělá“ – ano, do té doby než
něco udělá.
Na druhé straně žijí v Modřicích slušní, družní a milí občané a těch je Bohu
díky většina.
Samozřejmě, že se Modřice rozšiřují.
Pokrok se zastavit nedá a my nemůžeme být nostalgičtí, vždyť i naše nová
radnice je daleko krásnější a na tu starou si už ani nevzpomeneme. A Modřice se také za léta vylepšily.
Můžeme se ale všichni snažit, aby bylo
ještě lépe a měli k sobě blíž a aby ne-
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bylo hůř. Musíme si hlavně zamést před
vlastním prahem a na nešvary bychom
měli upozorňovat.
Kdopak se jinak dobrovolně přizná, že
poničil v Zahrádkářské kolonii u hřiště oplocení a přelomil 8 betonových
sloupků nebo, kdo vyvezl stavební suť
do přírodního zákoutí u cesty vedoucí
k broskvovému sadu apod. Není jim ani
hanba, ale určitě takoví kritikou jinak
nešetří.
Tak buďme k sobě ohleduplní a mějme
se rádi a bude líp, vždyť tady budeme
žít my a po nás naše děti. Tak si město i

s

okolí udržujme.
Můžeme se řídit výrokem našeho
prvního prezidenta T.G.Masaryka,
který řekl:
„Když miluješ svou vlast, nemusíš o
tom mluvit, ale udělej něco kloudného – o nic jiného nejde…..“
Milujete ještě svou vlast, své město?
Hezké jaro vám přeje
TOJA

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Gáliková Anna
Vojtová Božena
Skala Karel
Pokorná Marie
Tylmannová Alena
Zlámal Miroslav
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Rozloučili jsme se
Effenberger Jan
Čonka Ivan
Koukalová Jindřiška

Vítáme do života
Křivý Oliver
Rizzo Gabriele
Zlámal Šimon
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SPORT

KNIHOVNA
Půjčovní doba:

Život v našem městě

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

13 - 18
13 - 16
13 - 18
13 - 16

AKCE v dubnu a květnu

PŘIŠLO JARO, PŘIŠLO…výstavka ručních prací paní Bělíkové, Šenkýřové a Vaňkové z
Modřic a paní Strachoňové z Borkovan
Termíny besed pro děti ze školní družiny (po besedách si děti mohou vypůjčit knihy)
12. (1. odd.), 19.(2. odd.), 27.(3. odd.) dubna
10. (1. odd.), 17.(2. odd.), 18.(3. odd.) května
Termíny besed pro děti ze ZŠ
3. třída: 14. dubna – Ondřej Sekora
1. třída: 28. dubna – Josef Lada

Šachy se zabydlují na základní škole.
Život v našem městě

Městská knihovna v Modřicích

Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa		
Pátek
9 - 12

17. března přívítali členové šachového kroužku při místní základní škole svoje
„kolegy“ a vrstevníky z Vranovic a Hrušovan aby zde sehráli menší přátelský
turnaj. Z pětikolového souboje nakonec vyšel nejlépe domácí Robert Liška před
jedinou dívkou v turnaji Adélou Rapcovou z Vranovic a dalším domácím talentem Davidem Stankovičem. Spolu s výsledky turnajovou atmosféru dokreslují i
fotografické snímky.
Pavel Šťastný

NOC V KNIHOVNĚ S VŮNÍ DÁLEK

Letos jsme 26. března už počtvrté nocovaly (6 děvčat a já) v knihovně Mokrá-Horákov.
Noc proběhla v cestovatelském duchu a zúčastnilo se jí 12 dětí (10 děvčat a 2 kluci) a 2
knihovnice. Nejprve jsme cestovali s panem Márou na Nový Zéland a pak s paní knihovnicí
Neveselou do jižního Pacifiku, abychom se dozvěděli něco o námořníku Selkirkovi, Robinsonu Crusoe, korzárech i spisovateli Danieli Defoe. Pak už se soutěžilo ve skládání pexesa,
luštily kvízy a osmisměrky, až se soutěžícím „hlava zavařila“. O půlnoci přijala královna
Kniha pasováním do své družiny další dvorní dámy (Elišku, Aničku a Lauru) a potom se
už jen povídalo, malovalo a postupně odcházelo na kutě. Přesto, že si děti předsevzaly, že
nepůjdou spát, únava zvítězila a v pět hodin už všechny pochrupávaly. V osm ale byly zase
na nohou, sbalily si spacáky, nasnídaly se a s dárky odjížděly s rodiči domů.

Celkový pohled do „turnajového sálu“

Vítěz Robert Liška a druhá v pořadí Adéla Rapcová

M. Kubíková – vedoucí knihovny

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Kratochvíl: Strašibraši
Řeháčková: Vzruší kvůli nové
holce, Poprask na Závětrné hoře,
Holka bez minulosti

Pilcherová: Letní hlasy
Scanlan: Město dívek, Město žen,
Přelétavé štěstí
Steelová: Daleké obzory
Urbaníková: Všechno nebo nic

PRO ŽENY
Brownová: Silnější než slova
Cartland: Vévoda v pasti
Francková: Jako Popelka, Krůček
od propasti, Síla lásky
Lejsková: Blues opuštěné postele

PRO MUŽE
Grisham: Společník
Howard: Krok ze tmy
Kessler: Potopený konvoj
Lee: Mrtví koně
Ludlum: Moskevský vektor

124

Zpravodaj 4/2010

Šachové hodiny mačká David Stankovič
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Vážení cykloturisté,
touto cestou bych Vás rád pozdravil a všem popřál krásné jaro a mnoho našlapaných kilometrů bez nehody. První společnou jarní akcí bude tradiční zahájení cyklistické sezóny, tentokrát, v Hraběticích. Setkání se uskuteční v sobotu
1.5.2010. Předpokládaný sraz bude v 8 hodin před radnicí.
Podrobné informace o zahájení cyklistické sezóny si můžete přečíst na : www.
cyklobrnowien.cz
Vzhledem k tomu, že ještě neznám program celé akce, je možné že čas srazu se
může ještě změnit. Přesné informace budou podány prostřednictvím městského rozhlasu a také budou umístěny ve vývěsce na sokolovně.

Život v našem městě

Život v našem městě

Informační cyklokoutek.

Dále bych Vás rád informoval o vzorné reprezentaci Modřic našim bývalým
spoluobčanem Petrem Slavíkem (uprostřed fota) až v dalekém americkém
Seattlu, kde se zúčastnil zahajovacího závodu sezóny Chilly Hilly v cyklodresu
Modřic. Děkujeme a posíláme mnoho pozdravů do Seattlu. Doufáme, že nadále
bude zviditelňovat naše město v zámoří.
Lubomír Sekerka
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Život v našem městě

aneb...

7.5. pátek

1

Dotazy a názory

TÉMA MĚSÍCE

Omluva čtenářům - téma měsíce dubna se zatím nekoná

Dotazy a názory

Ženáèské
hody

d

Informace jsou někdy dost ošemetná věc. Sebekriticky přiznávám, že jsem
se prohřešil oproti důležité zásadě seriózního novinářství - to jest že informaci nelze předložit čtenářům, pokud není důkladně ověřena z nezávislých
zdrojů. A tak upřesňuji, že sice stále vše nasvědčuje tomu, že se letos
začne rekonstrukce mostu přes dráhu, ale její příprava ze strany investora - Jihomoravského kraje nepokročila tak, jak to z různých vyjádření vypadalo. Výkresy technického řešení sice existují, ale bez termínů
realizace a konkretního popisu, jak budou vypadat dopravní poměry
v průběhu stavby by toto téma bylo značné neúplné. Proto se čtenářům
omlouvám, že jsme po dohodě s panem starostou toto téma měsíce zatím
odložili.
Vlastimil Čevela - redaktor rubriky

15:30 hod - stavìní máje u sokolovny
20:00 hod - pøedhodová zábava - hotel Gregor
hraje skupina Panorama
vstupné : 100 Kè
8.5. sobota

Rejstřík témat, diskutovaných ve Zpravodaji

9:00-15:00 hod - zvaní obèanù
celý den doprovází dechová kapela Hovorané

(vybrané příspěvky, postupně je doplňován)

9.5. nedìle

Cyklostezka
Dětská hřiště
Doprava
Internet - telefon - televize
Koupaliště
Multifunkční sportovní hala
Nová prodejna potravin v býv. Frutě
Psi
Rozpočet města
Územní plán města
Veřejná doprava
Zpravodaj

12:00 hod - sraz stárkù restaurace U Matìje
prùvod a vyzvedávání žen stárkù
15:00 hod - požehnání v kostele sv. Gottharda
15:30 hod - pøedání práva u radnice
16:30 hod - hodová zábava na sokolovnì
vstupné : 50Kè
celý den doprovází dechová kapela Liduška
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Bytový dům pro seniory
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ukončení účasti města 4/2008, nový pasivní dům 3/2009,
téma 2,3/2010
5/2008,6, 9/2009, téma 10/2009
7-8/2008, 7-8,9/2009,
celkově 2,4,9/2009, značení 4,12/2008, IDS 1/2010,
12/2009, téma 2/2010, kurz 3/2010
10/2007, 6/2008, 9,10/2009, téma 11/2009
4,11/2009, téma 12/2009
2, 6/2009,
2,3,4/2010
plán 2010 - 1/2010,
zeleň a relaxační plochy 7-8,téma 9/2009,
ceny 5, 6/2009,
pravidla 3/2007, inzerce 1/2009, téma měsíce 7-8/2009
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Téma měsíce na květen 2010

i

1

Inzerce

Dotazy a názory

Příspěvek v rubrice zahrádkářů potvrzuje, že problematika chování psů
je stále aktuální.

Inzerce

Proto jsme na příští měsíc zvolili téma

Práva a povinnosti pro chování psů
uzávěrka dotazů a názorů je 25. dubna 2010
kontakt - asistentka starosty - viz tiráž
Podle evidence na radnici je v Modřicích kolem pěti set registrovaných psů. Když budeme počítat se dvěma lidmi v rodině, tak zjistíme,
že minimálně tisíc lidí, tj. čtvrtina obyvatel má v rodině psa. Vše je
ale relativní, takže přibližně tři čtvrtiny obyvatel psa nemají a jisté
procento lidí se psů bojí, nebo jim není styk s nimi příjemný. A v demokratické společnosti také platí, že svoboda jednoho končí tam, kde
by mohla ohrozit svobodu někoho jiného. Samostatnou kapitolou pak
je stav životního protředí z hlediska možností volnočasových aktivit
v přírodě. Kam se vlastně v našem městě bez problémů dá jít nejen
vyvenčit psa, ale vůbec na procházku ? - to je ale širší problém na jiné
povídání. Ve spolupráci s právničkou města se proto pokusíme alespoň o rozbor kritických střetů a přehled legislativních zásad, které
by měly přispět k bezproblémovému soužití lidí a jejich čtyřnohých
„spoluobčanů“
ČeV.
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Inzerce

Ceny od 13,- Kč m2.
Doprava zdarma.

Hledám
garáž

tel: 538 728 134
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

www.4it.cz
info@4it.cz



Tel. 775 242 041



4IT.cz
Nádražní 540
Modřice 664 42

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

tel: 538 728 134
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

www.4it.cz
info@4it.cz

Miroslav a Pavel

ČERMÁK
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info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz

komponenty a příslušenství k
výpočetní technice
Tiskárny, kopírky a spotřební1
materiál
Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
Síťová řešení, návrhy, realizace,
certifikace

tel.: 603 254 455

Zakázková výroba:
dortů, dezertů,
zákusků, mini zákusků
a drobného pečiva dle
přání zákazníka

tel: 538 728 134
mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

Nabízíme:

do OV v Modřicích
 PC, notebooky, veškeré


Dobrovského 339, 664 42 Modřice

Nádražní 540
Modřice 664 42

Inzerce

Čištění koberců,
sedaček
a čalouněných
povrchů.

4IT.cz
Nádražní 540
Modřice 664 42





PC, notebooky, veškeré
komponenty a příslušenství k
výpočetní technice
Tiskárny, kopírky a spotřební1
materiál
Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
Síťová řešení, návrhy, realizace,
certifikace
Zpravodaj 4/2010









Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

Nově vzniklá

FRANCIE - ALSASKO

v moderních prostorách Grand Residence.

5 denní zájezd za vínem
ve dnech 12.5. - 16.5.2010

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE

Nádražní 540
Modřice 664 42

tel: Masarykova
538 728 134 1019, 664 42 Modřice
MUDr.
Romana
Pivovarníková
mob: 733 331
065
tel:
530
508 635
mob:
603 254
455

mobil: 724 932 099

info@elektromontaze-brabec.cz
email: pivovarnikova@gynekolog.cz
www.elektromontaze-brabec.cz
www.gynekolog.cz/pivovarnikova/

Nabízíme:













ORDINAČNÍ DOBA

Elektromontáže, revize, správa
budov
Po 8:00 - 17:00
inteligentní rozvody
Út 8:00 - 15:00
STA - rozvody TV
St 10:00 - 18:00
LAN – strukturované kabeláže
Čt 8:00 - 15:00
EZS – zabezpečovací systémy
Pá 8:00 - 13:00
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
možnost
ACS – docházkový
systémcvičení + plavání pro těhotné
www.mesto-modrice.cz

Cena 9 900 Kč zahrnuje dopravu, 4x ubytování
ve dvojlůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím v BB hotelu na předměstí Strasbourgu,
kontinentální snídani, průvodce.
V programu je návštěva Strasbourgu a Colmaru,
degustace alsaských vín v nejproslulejších
vinařských obcích - Obernai, Kientzheim, Eguisheim, Riquewihr a dalších - cca 4 degustace
denně.
Podrobný program na www.ck-sen.cz
Přihlášky a informace:
Cestovní kancelář SEN
Jakubská 1, 602 00 Brno
tel./fax: 542214043
mobil: 603822171
ck-sen@ck-sen.cz
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Inzerce

Inzerce
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Inzerce

Inzerce

Pěkný byt nebo RD

Pronajmu
garáž

koupím hot. do 3 mil.
T. 737 532 350 Ne RK

na ulici Tyršova
v Modřicích.
Tel. 603 265 189

KONTEJNEROVÁ
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910
136
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Pokrývačské, klempířské,
natěračské a stavební práce,
drobné opravy v domácnosti
nabízí fa. Minster.
Přijatelné ceny a seriózní jednání.

Tel. 775 242 041
371

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2010
17. 4. so
18. 4. ne
23. 4. pá
24. 4. so
>>>
28. 4. st
30. 4. pá
1. 5. so
1. 5. so
1. 5. so
>>>
2. 5. ne
7. 5. pá

Nabízím k dlouhodobému
pronájmu zahradu
v k.ú. Modřice, par.č. 1723/2
o výměře 1570 m2.

K dispozici jsou vybavená
zahradní chatka s kůlnou
a vrtaná studna jako zdroj
vody.

8. 5. so
8. 5. so
>>>
9. 5. ne
9. 5. ne

22. 5. so
26. 5. st
2010

Kontakt:

608 979 638, 608 979 641

po

út

13:30-17
15:00
17:00
10 – 17
27. 4. út
14 – 17
19:00
14 a 15
15:30
10 – 17
4. 5. út
10:30-16
15:30
20:00
9 – 15
10 – 17
11. 5. út
10:30-16
12:00
15, 15:30
16:30
14:00
19:00
19. 6.
6.-8. 8.
25.-26. 9.
>>>
>>>
17:00
17:30
18:00
>>>
9:30
9:30
11:30
>>>
15:00
19:00

st
čt

pá
ne

>>>
>>>
9:30
11:30
17:30
>>>
>>>
17:00
9:30

Charkov 1943 – ukázka boj. akcí v areálu „Pod kaštany“
Dětský karneval v sále hotelu Gregor
Vernisáž výstavy v muzeu – Kroj dvojího lidu
Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 11. 5.
Kroj dvojího lidu – Brněnský kroj v Modřicích a okolí
Den otev. dveří a zápis dětí do MŠ – Zahradníkova 590
Pálení čarodějnic v areálu „Pod kaštany“
Mše a setkání s programem k oslavě sv. Gotharda
Vernisáž výstavy na faře - „Pestrost jižní Moravy“, 2. a 9. 5.
Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 11. 5.
Kroj dvojího lidu – Brněnský kroj v Modřicích a okolí
Výstava „Pestrost jižní Moravy“ na faře, ještě 9. 5.
Ženáčské hody – stavění máje u Sokolovny
Předhodová zábava v hotelu Gregor – hraje Panorama
Zvaní občanů s dechovkou Hovorané
Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 11. 5.
Kroj dvojího lidu – Brněnský kroj v Modřicích a okolí
Výstava „Pestrost jižní Moravy“ na faře
Průvod stárků od restaurace U Matěje
Požehnání v kostele, předávání práva u radnice
Hodová zábava na sokolovně s dechovkou Liduška
Cyklistická časovka jednotlivců – Modřická 21, Zpravodaj 4/
45. komorní koncert na radnici – Modřický sbor a hosté
Šermířský den
Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků
Svatováclavské hody
Opakovaně týdně
Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00
Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“
TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici
Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda
TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici
18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ
Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem
- klubovna nad knihovnou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny
Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška
- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00
Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda
18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny
Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda
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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
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