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USNESENÍ ZMM č. 2/2010

z 2. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného dne 13. prosince 2010 v 18
hodin v zasedací síni modřické
radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
poč 1.2 tu 15, jmenovitě viz prezenč
1.3 ní listina)
Usnesení 2.Ú: ZMM schvaluje pořízení zvukového záznamu dnešního
jednání. ZMM schvaluje zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou a
ověřovatele zápisu Doc. Ing. Ludvíka Nováka, CSc. a Ing. Libora
Procházku, MBA. ZMM schvaluje
program jednání 2. zasedání ZMM
beze změn.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2 (Novák,
Sládek)

Bod 1 – Projednání a schválení
jednacího řádu ZMM pro volební
období 2010-2014
Usnesení 2.1: ZMM schvaluje jednací
řád ZMM pro volební období 20102014 se schválenými jednotlivými
změnami:
v článku 3 doplnit bod 3 „Po ukončení mandátu zastupitele vrátí zastupitel průkaz starostovi města“
v článku 5 bod 1 vypustit slovo
„písemné“ ve druhé větě
v článku 6 u bodu 5 doplnit do první
věty za slovo třikrát „mimo technických připomínek a odpovědí

14

na dotazy“
v článku 8 bod 10 nahradit slova „obdrží všichni“ slovy „bude zasláno
všem členům ZMM do tří dnů“
Hlasování: pro 13, proti 2 (Bernátová, Procházka),
zdržel se 0

Bod 2 – Kontrola úkolů
Bod bez usnesení.
Bod 3 – Schválení složení KV a FV
Usnesení 2.3.1: ZMM schvaluje ustanovení KV v celkovém počtu 5 členů.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Sládek)

Usnesení 2.3.2.: ZMM schvaluje složení
Kontrolního výboru v tomto obsazení: Mgr. Tomáš Kratochvíl, Bc. Radka Matějková, Ing. Libor Procházka,
Sylva Bernátová, Ing. Radek Vostrejš
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Sládek)

Usnesení 2.3.3: ZMM schvaluje ustanovení FV v celkovém počtu 7 členů
Hlasování: pro 10, proti 3 (Chybíková, Kratochvíl,
Matějková), zdržel se 2 (Havlátová, Ventruba)

Usnesení 2.3.4: ZMM schvaluje složení FV v tomto obsazení: Doc. Ing.
Ludvík Novák, CSc., Ing. Jaroslav
Vykoukal, Doc. Ing. Petr Sládek,
CSc., Ing. Jiří Šrubař, Kamila Šulová,
Ing. Petr Jahoda
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Chybíková)

Usnesení 2.3.5: ZMM ukládá předsedovi
FV doplnění člena FV do zasedání
ZMM v měsíci březnu.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Chybíková)
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Usnesení 2.3.6: ZMM ukládá KV a FV
vypracování plánu činnosti podle
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů do zasedání ZMM v měsíci březnu

pozemků p.č. 1270/15 a p.č. 2068/1
za částku 150.000,- Kč a vyzývá
firmu Ptáček – správa a.s. k úpravě
neoprávněného oplocení pozemků
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 4 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 2.4.1: ZMM schvaluje žádosti
o bezúplatné převody pozemků p.č.
2265, 2266, 2268/1, 2268/3, 2268/4,
2268/5, 2268/6, 2268/7, 2268/8,
2059/3, 2268/2, 814/3, 814/7, 814/8,
1290/2, 1292/3, 1292/69, 1292/71,
1292/74, 1292/75, 1292/76, 1292/77,
1292/79
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.4.2: ZMM schvaluje smlouvu
o bezúplatném převodu nemovitosti
č. BP – 10/064 pozemku p.č. 1292/74
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.4.3: ZMM schvaluje darovací
smlouvu mezi městem Modřice a
JMK, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, 601
82 na bezúplatný převod stavby přestupního terminálu včetně součástí
a příslušenství na město Modřice po
vypořádání pozemků ve vlastnictví
ÚZSVM
Hlasování: pro15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.4.4: ZMM odkládá rozhodnutí o adresném prodeji pozemku p.č.
1292/99 firmě El - Insta Czech, s.r.o.
do doby vypořádání vlastnických
vztahů k pozemku p.č. 1292/24
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.4.5: ZMM zamítá prodej
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Usnesení 2.4.6.1: ZMM schvaluje
platnost usnesení č. 16.4.2.1.,
č. 16.4.2.2 a č. 16.4.2.3 ze dne
14.6.2010
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Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: viz dále

Usnesení 2.4.6.2: ZMM pověřuje
RMM vypracováním textu
smlouvy o výpůjčce dotčených
pozemků pro převod infrastruktury v lokalitě ul. Masarykova
Hlasování: pro 13, proti 1 (Bernátová), zdržel
se 1 (Tomandlová)
Komentář: viz dále

Usnesení 2.4.6.3: ZMM si vyhrazuje pravomoc rozhodnout o
uzavření smlouvy o výpůjčce
dotčených pozemků pro převod
infrastruktury z lokality Masarykova
Hlasování: pro 13, proti 1 (Bernátová), zdržel
se 1 (Tomandlová)
Komentář: viz dále

Usnesení 2.4.6.4: ZMM pověřuje
RMM oslovit společenství
vlastníků bytových jednotek
o možnosti uzavření věcných
břemen na dotčené pozemky
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář k bodům 2.4.6.1 až 4: Město hledá
ve spolupráci s majiteli bytových jednotek
na ulicích Masarykova, Severní a Přízřenická možný systém dohody o vedení inženýrských sítí na jejich pozemcích. Jedná
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Usnesení 2.4.7: ZMM zamítá nabídku
na nákup pozemku p.č. 1299/4 o
výměře 2917m2 od firmy Monsta
Brno, s.r.o. za částku 2.289.000,- Kč
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: důvodem zamítnutí je příliš vysoká
cena kolem 700,- Kč/m2.

Bod 5 – Projednání hospodaření
města
Usnesení 2.5.1: ZMM bere na vědomí
zprávu o hospodaření města v
období 1-10/2010
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.5.2.1: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2010 bez
výhrad
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.5.2.2: ZMM schvaluje opatření k technickému zabezpečení
konce roku 2010 tak, že pověřuje
starostu města pravomocí ke
schválení posledního rozpočtového opatření č. 5/2010 a to na straně
výdajů přesunem mezi jednotlivými odděleními – paragrafy a
případné ponížení částek oddělení - paragrafů a na straně příjmů
úpravou částek oddělení paragrafů
dle skutečně obdržených finančních prostředků. Rozpočtové opatření č. 5/2010 bude po té projednáno a dodatečně odsouhlaseno na
březnovém zasedání ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.5.2.3: ZMM schvaluje
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změnu příjemce dotace ve výši
30.000,- Kč z TJ Sokol Modřice na
MFK Modřice
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 6 – Projednání rozpočtu města
na rok 2011
Usnesení 2.6.1: ZMM schvaluje rozpočet
platů na rok 2011 bez výhrad
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.6.2: ZMM schvaluje rozpočet
sociálního fondu města Modřice na
rok 2011 bez výhrad
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.6.3: ZMM schvaluje odměny
neuvolněným zastupitelům ve výši
Doleček 23.440,- Kč, Ventruba 3.304,Kč, Slaný 2.056,- Kč, Novák 1.776,- Kč,
Kratochvíl 1.776,- Kč, Havlátová
1.776,- Kč, Petřík 1.632,- Kč, Brabec
1.632,- Kč, Bernátová 1.632,- Kč,
Tomandlová 1.632,- Kč, Sládek 1.632,Kč, Procházka 1.632,- Kč, Matějková
1.632,- Kč
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Novák)

Usnesení 2.6.4: ZMM schvaluje rozpočet
města Modřice na rok 2011 ve výši
66.963.600,- Kč na straně příjmů a
ve výši 112.689.100,- Kč na straně
výdajů jako schodkový bez výhrad.
Schodek rozpočtu bude vyrovnán
využitím rozpočtové rezervy města
Modřice z předchozích let
Hlasování: pro 10, proti 4 (Bernátová, Procházka,
Kratochvíl, Matějková)
zdržel se 1 (Sládek)
Komentář: Při projednávání rozpočtu vznikla
diskuze kolem zařazení financování připravované
stavby domu seniorů, protože projekt zatím není
ve stadiu, aby bylo možné podrobněji rozebrat
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provozní náklady. Pokud by se stavba domu
seniorů nedostala do rozpočtu, došlo by k dalšímu
odkladu v odstranění tohoto dluhu vůči starším
spoluobčanům. Starosta a vedení města však mají
velký zájem na tom, aby se tento nedostatek ve vybavení města řešil a v té souvislosti nepovažují za
prioritní, aby na takové službě město vydělávalo.
Podrobnosti o skladbě rozpočtu budou zveřejněny
v příštím čísle Zpravodaje.

Usnesení 2.6.5: ZMM schvaluje uvolnění finančních dotací pro rok 2011
od 1.1.2011 těmto subjektům: Vonka
Racing ACR 35.000,- Kč, Jan Vonka
– Vonka Racing 35.000,- Kč, Diecézní charita Brno 80.000,- Kč, YMCA
Brno 82.500,- Kč, Město Brno MČ
Chrlice 100.000,- Kč, MFK Modřice
o.s. 140.000,- Kč, Město Židlochovice
200.000,- Kč, SDH Modřice 253.000,Kč, TJ Sokol Modřice 468.600,- Kč,
Římskokatolická farnost Modřice
500.000,- Kč

Hlasování: pro 10, proti, 5 (Sládek, Procházka, Kratochvíl, Matějková, Bernátová), zdržel se 0
Komentář: Schválené dotace jsou účelově vázány
a jejich užití je při vyúčtování dokladováno.
Konkretně jde o příspěvek na zimní Rallye show
Modřice (35-Vonka) a celoroční propagaci - znak
města - na řadě mezinárodních automobilových
závodů (35-Vonka), podpora pro Domov sv.
Markéty pro matky s dětmi v tísni, pečovatelskou
službu a hospic v Rajhradě (80-Charita), pořádání
tradičního letního šermířského dne v areálu "Pod
kaštany" (82,5-Ymca), hasiči v Modřicích zatím
nemají vybavení, ani oprávnění k zásahům - proto
je k ochraně obyvatel a majetku nutné mít smlouvu se zásahovou jednotkou z Brna (100-Chrlice),
příspěvek na pořádání tradičního mezinárodního
fotbalového turnaje žáků (50-MFK), na pronájem
tělocvičny (60-MFK) a na vybavení fotbalového
oddílu (30-MFK), příspěvek na úhradu pečovatelských služeb pro asi 30 modřických občanů
(200-Židlochovice), příspěvek na vybavení a
činnost dospělých členů a 40 dětí nově vzniklého
Sboru dobrovolných hasičů (253-SDH), příspěvek
na provoz Sokolovny (230-TJ), na pořádání cyklis-
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tické 21 a běžeckého poháru (20-TJ), podpora
nohejbalových oddílů (100-TJ), příspěvek na
vybavení (100-TJ) a na činnost (18-TJ). Poslední položkou (500) pak je pravidelný příspěvek
ke sdružení finančních prostředků města (cca
40%) a římskokatolické farnosti (cca 60%) na
zajištění postupné rekonstrukce poškozených
objektů kostela a fary.

Usnesení 2.6.6: ZMM schvaluje
přezkoumání hospodaření města
Modřice v roce 2011 nezávislou
auditorkou Ing. Alenkou Bozděchovou a pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy o
provedení přezkoumání hospodaření
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se o úkol, který dle citovaného usnesení ZMM
měla zajišťovat firma Sceptrum, jako investor a
stavebník celé lokality, ta však zatím potřebné
kroky neučinila.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 2.6.7: ZMM schvaluje
předložené rozpočtové výhledy
města Modřice na rok 2012 a 2013
bez výhrad
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Novák,
Sládek)

Bod 7 – Projednání obecně závazných vyhlášek
Usnesení 2.7: ZMM schvaluje OZV
města Modřice č. 4/2010 o regulaci provozu výherních hracích
přístrojů s úpravou provozní
doby přístrojů od 12:00 do 24:00
hod.
Hlasování: pro 11, proti, 1 (Sládek)
zdržel se 3 (Havlátová, Kratochvíl, Chybíková)

Bod 8 – Vydání změny č. VIII ÚPN
SÚ Modřice
Usnesení 2.8: ZMM vydává opatřením obecné povahy změnu č.
VIII ÚPN SÚ Modřice
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: cílem smluvních stran je zabránit
výstavbě tangent města Brna a společný
postup se týká obcí Ostopovice, Nebovidy,
Moravany, Želešice, Modřice, Rebešovice,
Ponětovice, Kobylnice, Tvarožná, Jiříkovice a
Blažovice.

Bod 10 – Smlouva o spolupráci při
realizaci stavby mostu III/15280
Modřice most 15280-2
Usnesení 2.10: ZMM schvaluje smlouvu o spolupráci při realizaci stavby mostu III/15280 Modřice most
15280-2 se SÚS JMK příspěvkovou
organizací kraje
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: jedná se o přípravu zahájení stavby mostu přes dráhu u Sokolovny, na níž se
město podílí menší dílčí částí.

Bod 11 – Projednání plánu činnosti orgánů města Modřice na rok
2011
Usnesení 2.11: ZMM schvaluje plán
činnosti orgánů města Modřice v
roce 2011
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 12 – Různé – diskuse
Usnesení 2.12.1.1: ZMM promíjí
TJ Sokolu Modřice povinnost
odvodu za porušení rozpočtové
kázně ve výši 200.000,- Kč vyměřeného platebním výměrem MěÚ
Modřice č.j. Mod2854/2010 ze dne
30.11.2010
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Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová,
Procházka)
Komentář: viz dále

Usnesení 2.12.1.2: ZMM promíjí TJ Sokolu Modřice povinnost uhradit penále
ve výši 66.800,- Kč předepsané platebním výměrem č.j. Mod2855/2010 ze dne
30.11.2010 a povinnost uhradit penále
z částky 200.000,- Kč ve výši 1 promile
denně běžící od 1.12.2010
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2 (Bernátová,
Procházka)
Komentář k usnesením 2.12.1.1 a 2: Uvedená
usnesení řeší situaci, do které se dostala TJ Sokol
tím, že z nedostatku financí poskytnutou dotaci
dočasně využila jinak a ke stanovenému účelu
řádně užila teprve později. Tím porušila pravidla
rozpočtové kázně a vznikla povinnost penalizace. Důvodem k prominutí sankčního odvodu a
penále je nejen skutečnost, že trvání na nich by
bylo pro TJ finančně likvidační, ale především
aktuálně probíhající jednání o bezúplatném
převodu majetku TJ, včetně budovy restaurace a
hřišť na město Modřice.

Usnesení 2.12.2: ZMM schvaluje finanční příspěvek města Modřice do fondu financování systému IDS JMK na
rok 2011 ve výši 221.050,- Kč

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 1 (Bernátová)
Komentář: jedná se o standardní příspěvek
na zajišťování veřejné hromadné dopravy pro
město.

Usnesení 2.12.3: ZMM schvaluje dodatek č. 7 Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK obsahující
nadstandardní dopravu pro rok
2011
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 3 (Sládek,
Kratochvíl, Bernátová)
Komentář: jedná se o linku nočního autobusu
č. 94.

Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil Ing. Josef Šiška - starosta města.
(red-ČeV)
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USNESENÍ RMM č. 2/2010
Z usnesení RMM č. 2/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
13. prosince 2010

Schválení členů komisí a redakční
rady
RMM schválila členy komisí a redakční
rady - podrobnosti jsou dále v rubrice
INFO-SERVIS. (2.1 až 2.5)
Prodej pozemku - za dálnicí
RMM schvaluje kupní smlouvu mezi
městem Modřice (prodávající) a firmou
Baustoff + Mettall Brno, s.r.o. (kupující)
na prodej pozemku p.č. 2135/3 o výměře 258m2 za částku 1.500,- Kč/m2 (3.1,
Zpravodaj 10/2010-13)
Nákup nemovitosti
RMM schvaluje kupní smlouvu na koupi
zchátralé nemovitosti bývalého tabáku
na ul. Benešově za částku 50.000,- Kč
(3.2, Zpravodaj 10/2010-14)
Ulice Husova - oprava komunikace
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo mezi městem Modřice (objednatel) a firmou COLAS CZ, a.s. (zhotovitel) na zakázku „Modřice – oprava
komunikace Husova u č.p. 582, 584, 585
a parkoviště Poděbradova u č.p. 577“
ve výši 44.826,- Kč vč. DPH 20% - jde
o dešťovou vpusť navíc a prodloužení
opravované plochy o 10 m (3.3)
Kanalizace - ul. Masarykova
RMM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě
www.mesto-modrice.cz

o dílo mezi městem Modřice (objednatel) a firmou COLAS CZ, a.s.
(zhotovitel) na zakázku „Silnice
III/15278 – rekonstrukce kanalizace na ulici Masarykově – 1. Etapa
v rozsahu od č.p. 145 po ulici K
Náhonu“ v celkové výši 785.838,Kč vč. DPH - jedná se o požadované vícepráce za období září až
listopad, vícenáklady spojené s
přeložkou sítí NN a O2 v ulici K Náhonu a úpravu termínu dokončení
ve vztahu ke komplikovanému
propojení v ulici K Náhonu. (3.4,
Zpravodaj 11/2010-35)

Zprávy z radnice

Bod 9 – Schválení smlouvy o
společném postupu při připomínkování výstavby JZT a JVT
Usnesení 2.9: ZMM schvaluje smlouvu o společném postupu při připomínkování dopravního řešení
výstavby JZT a JVT v lokalitě
jižně od města Brna

Pronájem rychlostního radaru
RMM schvaluje upravenou nájemní smlouvu mezi městem Modřice (nájemce) a firmou DOSIP,
s.r.o. (pronajímatel) na pronájem
rychlostního radaru pro MP - na
doporučení odboru dopravy města Šlapanice a na základě praxe
budou radar nadále obsluhovat
pouze strážníci MP (3.5)
Podružný vodoměr - ul. Benešova
RMM schvaluje smlouvu o odběru
vody mezi městem Modřice (pronajímatel) a společností MOMEDICA, s.r.o. (nájemce) o odběru
vody pro zdravotní středisko na ul.
Benešově (3.6)
Pronájem garážového stání
RMM schválila smlouvy o pronájmu garážových stání č. 26 a 27 v
91

Obchvat - rekonstrukce mostů
Správa a údržba silnic (SÚS) JMK
plánuje provést rekonstrukce všech
mostů na jižním obchvatu. RMM
proto schvaluje smlouvu o právu
provést stavbu rekonstrukce nového
mostu přes Svratku „II/152 Modřice,
most 152-050“ mezi městem Modřice
(majitel pozemku) a společností
SÚS JMK, příspěvková organizace
(stavebník) (3.11)
MFK - dotace na činnost
Na základě usnesení z prosincového ZMM schvaluje RMM smlouvu
o poskytnutí dotace mezi městem
Modřice (poskytovatel) a Městským
fotbalovým klubem Modřice o.s.
(příjemce) na poskytnutí dotace ve
výši 30.000,-Kč na zajištění činnosti
klubu (3.13)
Protihluková stěna - jižní obchvat
RMM schvaluje dodatek č.2 ke
smlouvě o dílo mezi městem Modřice a firmou COLAS CZ, a.s.na akci
Protihluková stěna II/152 vlevo,
3. etapa, s termínem dokončení
15.12.2010 z důvodu změny povrchové úpravy panelů (3.14)
Reklamní panel - jižní obchvat
RMM v odvolacím jednání opět
zamítá umístění reklamy na protihlukové stěně silnice II/152 vlevo a
doporučuje případné umístění řešit
s budoucím majitelem stěny JMK
(4.2 Zpravodaj 12/2010-8)
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Noční autobus - licence
RMM bere na vědomí vyjádření k
udělení licence S-JMK 163901/2010/OD/
K1 na provoz linky č. 94 z Bílovic do
Modřic (5.1)
Starý most přes Svratku
V rámci přípravy opravy starého
mostu přes Svratku na ulici Chrlické
vydává RMM souhlasné stanovisko ke
stavbě – III/15279, Modřice most, ev. č.
15279-4 Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje na pozemcích města
p.č. 2346/2 o výměře 346m2 a záboru
74m2 a p.č. 2346/3 o výměře 208m2 a
záboru 22m2 (5.2)
Veřejné osvětlení - ul Brněnská
RMM schvaluje projektovou dokumentaci „Modřice, ul. Brněnská, stavební
úpravy VO II. etapa“ - od restaurace U
Trávníčka směrem k Brnu (5.3)
Za dálnicí - nová výstavba
RMM vydává souhlasné stanovisko
k opravné dokumentaci pro změnu
územního rozhodnutí společnosti
CTP Invest, s.r.o., Central Trade park
D1, Humpolec na změny v územním
rozhodnutí pro lokalitu za dálnicí D2
s podmínkami: - investorem bude osázena kvalitní vzrostlá zeleň - v areálu
bude dodržen koeficient zastavitelnosti
- po celou dobu výstavby i při provozu
požadujeme zajistit opatření vedoucí k
minimalizaci prašnosti na území stavby - požadujeme předložení dalšího
stupně PD k vyjádření - požadujeme
zařazení města Modřice mezi účastníky všech stavebních řízení v rámci
výstavby CTPark Modřice II – prodejny
sportu a nábytku.
Zpravodaj 1/2011

Opravná dokumentace byla ze strany
stavebníka přepracována tak, že nejen
nemění již dříve schválený objem
dopravy, ale navíc též zmenšuje zastavěnou plochu prozatím navržených
objektů na části tohoto území. Proto
není možné uplatňovat požadavky na
původně navrhované kompenzace, ani
stavbu neschválit, protože je v souladu
s platným Územním plánem a v zásadě
nemění již vydané územní rozhodnutí
na objem dopravy. V případě soudního
sporu by tak s velikou pravděpodobností město neuspělo a muselo stavebníkovi uhradit značné náklady za vzniklé
škody. (5.4 a Zpravodaj 9/2010-6)
Ulice Chrlická - přístavba haly
V souladu s platným ÚP vydává RMM
souhlasné stanovisko k vydání územního povolení a stavebního povolení
přístavby haly příjmu živé drůbeže
(přístavba ke stávající hale v areálu
žadatele) firmě Vodňanská drůbež, s.r.o.
s podmínkami: - stavbou nesmí dojít
ke zhoršení emisí pachových látek do
ovzduší vč. následného provozu - při
stavbě omezit procesy prašnosti ( 5.5)
Ulice Masarykova - změna stavby
RMM vydává souhlasné stanovisko k
dokumentaci pro změnu stavby před
dokončením na objektu SO-28 – Sklad
cukrovinek v obchodním a skladovém
areálu společnosti Chapel Invest, spol. s
r.o. v Modřicích s podmínkami: - omezení prašnosti - při realizaci pokud možno
neomezit provoz na přilehlém chodníku
(5.6)
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Nový vedoucí údržby a čištění
města
RMM bere na vědomí vyhodnocení
výběrového řízení na funkci Vedoucího pracovníka údržby a čištění města
a schvaluje do funkce pana Jiřího
Šulu. (6.1)
Městský úřad - nový org. řád
RMM schvaluje organizační řád městského úřadu Modřice s účinností od
1.1.2011 (6.2)

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

bytovém domě Za humny. Nabídka
volných míst dále v INFO-SERVISU
(3.9 a 10)

Městský úřad - počet pracovníků
RMM stanovuje v souladu s ust. § 102
odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, celkový počet zaměstnanců
města v Městském úřadu Modřice a
v organizačních složkách města od 1.
ledna 2011 na 25 (6.3)
Městský úřad - zaměstnanci
RMM jako orgán příslušný v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů stanovuje
panu Mgr. Petru Fialovi, plat za funkci
vedoucího Muzea města Modřice
– organizační složky, na návrh Ing.
Josefa Šišky, v platovém tarifu 10/9,
příplatek za vedení ve výši 5% a osobní příplatek ve výši 10% při polovičním úvazku s účinností od 1. ledna
2011 (6.4)
Hřbitov - nová pravidla
RMM vydává nový Řád veřejného
pohřebiště, ceník za pronájem hrobového místa s jednotnou sazbou 40,Kč/rok, schvaluje vzorovou smlouvu
111

Most u Sokolovny - příprava
V rámci přípravy výběrového řízení
na dodavatele stavby „III/15280
Modřice most 15280-2“ formou
veřejné zakázky na stavební práce je
vedle JMK město svojí dílčí finanční
účastí spolustavebníkem. Proto RMM
schvaluje text zadávací dokumentace k otevřenému řízení, text návrhu
smlouvy o dílo, Ing. Josefa Šišku a
Ing. Hanu Chybíkovou jako zástupce
města Modřice v hodnotící komisi
a jako náhradníky Ivana Dolečka a
Květoslavu Höklovou. (6.7.1 až 4)
Sběr bio-odpadu
RMM bere na vědomí výběr firmy
Grantika České spořitelny a.s. jako
zpracovatele výběrového řízení a
dotačního managementu při projektu
„Nádoby na bioodpad ve městě Modřice“ za celkovou částku 132.000,- Kč
včetně DPH a schvaluje text příslušné smlouvy. Současně bere na vědomí zaslání registračního listu akce

a rozhodnutí o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí
ve výši cca 1,8 milionu Kč na pořízení
biopopelnic, kompostérů a výkonného
štěpkovače pro sběrný dvůr. (6.8. a 9)
Čekárna vlakového nádraží
RMM bere na vědomí informaci
Českých drah o zabezpečení prostoru
čekárny na vlakovém nádraží v Modřicích. Řešením je uzavření a zrušení
stávající zchátralé čekárny, která bude
využita komerčně a vybavení sledovatelného prostoru před pokladnou
vhodným mobiliářem pro účely čekárny. (6.11)
Rekonstrukce ZŠ Komenského
RMM schvaluje ZŠ Modřice uvolnění
investiční dotace ve výši 108.000,- Kč k
financování výběrového řízení na dodavatele realizaci rekonstrukce budovy
ZŠ Komenského 343 odbornou firmou
(6.13 a Zpravodaj 12/2010-10)
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)
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INFO-servis

www.mesto-modrice.cz/info
Přispěvky tentokrát připravili
starosta města Josef Šiška (JŠ)
předsedkyně Sociálně zdravotní komise
Marie Havlátová (MH)
matrikářka Danuška Sobotková (DS)
redakční spolupráce Vlastimil Čevela (red)

INFO-servis on-line
009-(doplnění 1/2011)

Počínaje Zpravodajem č. 1/2011 bude
pro Stručný informační servis nadále
používáno zkrácené označení INFOservis a současně je k dispozici na webových stránkách radnice jeho on-line
verze. Ta obsahuje všechny záznamy z
této rubriky v tištěném Zpravodaji, které budou postupně doplněny redakčními odkazy i na důležité příspěvky,
publikované v jiných rubrikách (čísla
takových záznamů, počínaje 013* jsou
označena hvězdičkou). Na webu jsou
záznamy INFO-servisu zveřejněny dle
problémů, kterých se týkají a v případě
potřeby i ve více tématických oblastech - (red).
Rozpočet města na rok 2011
021-1/2011

Vzhledem k časové náročnosti ustavení
potřebných orgánů a dalších nezbytných úkolů v souvislosti s novým
volebním obdobím, bude rozpočet s
doplňujícím komentářem zveřejněn až
v příštím čísle Zpravodaje - (JŠ).
Pověřené orgány Rady města
010-(doplnění 1/2011)
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Pro informaci občanů zveřejňujeme
seznam členů komisí a redakční
rady Zpravodaje (předsedové jsou
označení *). Postupně INFO-servis
představí také jejich konkretnější
zaměření a hlavní cíle.
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o nájmu hrobového místa a pověřuje
starostu města jejím uzavíráním s
konkrétními nájemci (6.5.1 až 3)

Komise stavebně dopravní a ÚP
Hana Chybíková*, Roman Brenner, Libor Hökl, Vít Makovský, Eva
Mattušová,
Komise životního prostředí
Ivan Doleček*, Jiří Brabec, Jan
Mareček, Martin Nos, Jiří Pevný,
Zuzana Rouzková, Jaroslava Tomandlová,
Kulturně školská komise
Jiří Ventruba*, Dagmar Bradová, Roman Brenner, Jaroslava Brennerová,
Regina Cupalová, Marta Huňařová,
Martin Kačín, Stanislava Kleinová,
Kateřina Koubková, Milada Manolovová, Radka Matějková, Ludmila
Procházková, Milan Putna, Lenka
Ventrubová, Hana Woodová
Sociálně zdravotní komise
Marie Havlátová*, Radvana Ergensová, Libuše Homolková, Lenka
Studýnková
Redakční rada Zpravodaje
Vlastimil Čevela*, Miroslav Hájek,
Kateřina Koubková, Jan Mareček,
Martin Petřík, Jana Studená,
(usnesení RMM a red)
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Sociálně zdravotní komise
Dle plánu činnosti se budeme i v
tomto volebním období scházet 2x za
pololetí, jinak dle potřeby a naléhavosti. Činnost komise je zaměřena na
návštěvy občanů potřebných sociální
pomoci. Zpracováváme informace
pro odbor sociálních věcí MěÚ
Šlapanice a Okresního soudu Brno –
venkov. Navštěvujeme rodiny nezletilých dětí před i po rozvodovém řízení
rodičů, zjišťujeme, jak je postaráno
o jejich výživu, zda druhý rodič
přispívá pravidelně na potřeby dítěte.
Na matrice MěÚ se zúčastňujeme
jednání o zrušení trvalého bydliště
nepřizpůsobivým občanům. Šetříme
situaci v rodinách občanů zbavených
způsobilosti k právním úkonům, zda
jsou jejich důchodem kryty jejich
životní potřeby. U občanů, kteří se
ocitli v tíživé situaci nebo hmotné
nouzi poradíme jakým způsobem
jejich osobní situaci řešit.
Současně komise žádá ostatní spoluobčany o sdělení, zda se v jejich
okolí nachází občané, kteří by pomoc
naší komise a města mohli potřebovat - (MH)
Nebezpečná louže na ul. Masarykova
027-1/2011

Je možné provést úpravu pozemku
přiléhající k ul. Masarykova u křižovatky s ulicí Žižkovou? Po stavbě

bytových domů se zde vytváří na
silnici velká louže vody po každém
větším dešti, popř. po tání sněhu.
Dříve voda zřejmě stékala do pole,
čemuž dnes zabraňuje změněný profil přilehlého pozemku. Vznikají zde
nebezpečné situace při provozu.
Námět pro Komisi stavebně dopravní
a ÚP - (red).
Garážová stání v BD Za Humny
028-1/2011

V městském bytovém domě Za Humny jsou k pronajmutí volná 2 garážová stání. Další informace poskytne
paní Habartová na radnici - (JŠ)
Data ve Společenské kronice
029-1/2011

Čtenáři se dotazují, proč nejsou ve
společenské kronice u jubilantů a
zemřelých uváděna data narození.

ž
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Život v našem městě

Silvestrovská oslava
Letošní oslava konce roku v Modřicích proběhla zcela netradičně. Začala již v 17
hodin, což bylo pro mnohé občany něco nového a pro organizátory, kterými byla
Kulturně školská komise a město Modřice novou zkušeností. Úvodem promluvil
předseda KŠK Prim. MUDr. J.Ventruba a po něm zazněla státní hymna živě zpívaná p. J. Kafkovou a žákyní 6.třídy M. Zaoralovou. Mluvený proslov uzavřel starosta Ing. J. Šiška s přáním všeho nejlepšího v novém roce a slavnostním přípitkem. Dospělí připíjeli sektem, děti teplým čajem. Nožky zábly, zima se dostávala
pod bundy, tak mnozí nepohrdli čajem s
přídavkem rumu. Pan S. Pejcl připravil ohňostroj, který byl překrásnou tečkou za načatým večerem. Letos jste na silvestrovské
oslavě mohli potkat své „staré“ přátele a s
nimi v tento sváteční okamžik chvíli pobýt
a potěšit se, nebo i lidi dosud neznámé, ze
kterých se během oslavy stali noví přátelé.
Těšíme se na vás opět za rok. S přáním jen
krásných chvil v roce 2011 zdraví všechny
KŠK.
(velen)
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025-1/2011

Podle zákona (http://cs.wikipedia.
org/wiki/Zákon_o_ochraně_osobních_údajů) patří rok narození do
osobních údajů, které nelze zveřejnit
bez písemného svolení dotyčné osoby, příp. pozůstalých. Každý nemusí
chtít, aby se o jeho věku či jubileu
veřejně psalo a tak zákon jeho soukromí chrání. Pokud mají pozůstalí
zájem o zveřejnění roku narození
svého zemřelého, musí při předávání
parte na radnici písemný souhlas
připojit - (DS)

foto: Josef Chybík
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Školní zájezd do Osvětimi

Život v našem městě

Život v našem městě

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

K blížícímu se výročí osvobození vyhlazovacího tábora v Osvětimi 27. ledna
1945 jsme se chtěli podělit o dojmy, které v nás zanechala návštěva tohoto tábora. Cestu jsme podnikli 1.listopadu na svátek Všech svatých, který se v Polsku světí jako státní svátek. Svátečně odění lidé, hřbitovy plné světla, důstojně
vyjadřovaná úcta mrtvým. To vše spolu s exkurzí na nás velmi zapůsobilo.
Nejlépe své dojmy vyjádřila žákyně 9.ročníku Šárka Vetterová.
„Dne 1. listopadu 2010 jsme se vydali se školním zájezdem do Polska do Osvětimi- německy Auschwitz. Autobusem jsme jeli asi čtyři hodiny, míjeli jsme zříceninu hradu Helfštýn, Nový Jičín, Štramberskou Trúbu i Hukvaldy. Okolo 11hodiny
dopoledne jsme přejeli státní hranice s Polskem.
Koncentrační tábor se rozkládá v bažinatém terénu blízko královského města
Krakov. Nejednalo se jen o jeden tábor, ale skládal ze tří částí: Auschwitz I.,
Auschwitz II. – Birkenau a Auschwitz III. Jako první jsme navštívili Auschwitz I.
Ujal se nás pan Robert, polský průvodce, který uměl velmi dobře česky. Dostali
jsme sluchátka, aby pan průvodce nemusel mluvit moc nahlas, a všichni jsme
ho dobře slyšeli. Já jsem si tak v klidu mohla dělat poznámky do sešitu. Věděla
jsem, že na mě tábor zrovna hezky působit nebude, ale zaskočilo mě, jak moc.
Před budovami na mě to místo nepůsobilo tolik, jako přímo uvnitř v budovách.
Kdybych se plně nesoustředila na výklad a nedělala si poznámky, asi bych tam
moc dlouho nevydržela. Lidé zde prožili doopravdy peklo, ještě větší než si dokážeme představit. Bylo tam celkem 28 budov, hlavní velení a navíc v prostoru
prvního tábora byla ještě zachovalá malá plynová komora, kde začalo hrůzné
vyvražďování židů.
Potom jsme navštívili Auschwitz – Birkenau, tábor, jehož název vznikl podle
nedalekého březového háje. Tady jsme už neměli sluchátka. Tato část byla několikanásobně větší, než první, měla až 300 budov. Moc poznámek jsem si tu
neudělala, ale tady jsem se cítila hůř než v první části. Ke konci války se Němci
snažili po sobě zakrýt stopy a tak tábor zapálili a plynové komory vyhodili do
povětří. Také se zde nachází velký pomník. U pomníku paní učitelka zapálila
svíčku.“
text: Šárka Vetterová, žákyně 9.ročníku
foto Alžběta Grünvaldová.
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ZÁPIS DĚTÍ DO 1.TŘÍDY

Příloha - jízdní řády

Život v našem městě

šk. r. 2011/2012

KDY : 21. ledna 2011 od 13:00 do 19:00 hodin
KDE : budova ZŠ na ulici Komenského

ZŠ Modřice zve rodiče a děti
narozené od 1. 9. 2004 do 31. 8. 2005
k zápisu do 1. třídy.
Při zápisu rodiče nebo jiní zákonní zástupci
předkládají svůj průkaz totožnosti
a rodný list dítěte.
Náhradní termín bude 11. února 2011 od 14:00 do 17:00 hodin.
Prosíme rodiče dětí narozených od 1. 9. 2003 do 31. 8. 2004,
kterým byl v loňském roce umožněn odklad školní docházky,
aby přišli k zápisu potvrdit nástup dítěte do naší školy.

Těšíme se na setkání a věříme, že se bude
budoucím prvňáčkům ve škole líbit.
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Příloha - jízdní řády

Příloha - jízdní řády
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Příloha - jízdní řády

Příloha - jízdní řády
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Příloha - jízdní řády

Příloha - jízdní řády
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Město Modřice pořádá
Příloha - jízdní řády

Život v našem městě

13. ples
Městský

v pátek 4. února 2011
ve 20 hodin

ve velkém sále hotelu
Gregor v Modřicích.

K poslechu a tanci hraje skupina Fantazie.
Je připravena bohatá tombola.

Vstupné 100,- Kč
včetně místenky.

Předprodej vstupenek u asistentky starosty Bc. Kateřiny Homolkové
na Městském úřadě v Modřicích, tel. 602 728 350.

10
26
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Zahrádkářský
spolek Modřice
Vás srdečně zve na

16. ZAHRÁDKÁŘSKÝ

PLES
pořádaný v sobotu

19. února 2011

v sále hotelu Gregor v Modřicích

vstupenka s místenkou do sálu 120,- Kč,
vstupenka do přísálí 100,- Kč

začátek 19.30 hod.
hraje NOTA BENE

Květinová výzdoba Zahradnictví Brabec
polonéza, tombola

1
28
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Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

Smíšený pěvecký sbor města Modřice a realizační tým komorních
koncertů děkují příznivcům hudebních zážitků - rodinám, návštěvníkům i vedení města za poskytovanou podporu a všem přejí hodně
zdraví a dobrou pohodu v počínajícím roce 2011

Vystoupení Pěveckého sboru v Divadle Na provázku
Na základě úspěšného vystoupení v Silvestrovském pořadu před rokem a v souvislosti s kontakty mezi divadlem a členkou našeho pěveckého sboru, maminkou známého herce Jana Budaře, jsme byli opět pozváni - tentokrát ke zpestření
programu "Vánoce za dveřmi ...". V závěru koncertního pásma písní a povídání,
realizovaného členy divadla a jejich hosty, jsme zazpívali od naší dirigentky upravenou lidovou "Na koledu idem k vám", tradiční "Nad krajinou půlnoc září" a
spolu s herci a celým publikem pak klasickou "Tichá noc". Obsáhlá fotoreportáž
ze zkoušky i z představení je na webu mim.cemotel.cz/10-q4/husanp . Dle ohlasu
posluchačů lze soudit, že se nám i tentokrát podařilo dobře reprezentovat modřické kulturní aktivity ...
(ČeV, foto Hájek)

KOMORNÍ
KONCERT

49.

Život v našem městě

Život v našem městě

KULTURA

NA RADNICI

Tentokrát hrajeme swing ...
http://mim.cemotel.cz/koncerty.htm
Účinkuje:

Saxofonové kvarteto ZUŠ Modřice

Pavel Rosendorf - soprán, Hana Chybíková - alt, Jonáš Dyba - tenor,
David Hlavoň - baryton

Jazzové trio

Milan Kašuba - kytara, Miroslav Hanák - klavír,
Vincenc Krummer - kontrabas

Středa 26. ledna 2011 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
1
30
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Výstava "Tajemství zvonů" v muzeu

Život v našem městě

Život v našem městě

48. Komorní koncert na radnici dne 8.12. 2010

audio nahrávka - mim.cemotel.cz/10-q4/kk48

132

foto: M. Hájek
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SPORT

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
Ztracený čas nevrátíš
Spáchané zlo nikdy nenapravíš.
John Ruskin

V prázdninovém čísle jsem využila
posledních poznatků a neustálé diskuse o oteplování a tak jsem psala o
klimatických poruchách a jak vznikají. Slíbila jsem napsat o skleníkovém efektu a tak využívám lednové
sezony, abych vám podala krátkou
informaci to jak vzniká skleníkový
efekt.
Nejvyšší vrstvy atmosféry odrážejí
velkou část slunečních paprsků zpět
do vesmírného prostoru. Zbytek
absorbují vodní páry, metan a oxid
uhličitý a také zemský povrch. Část
této energie se vrací zpět ve formě
infračervených paprsků / tepelného
záření/ a poté ji opět absorbují vodní
páry, metan, oxid uhličitý. Jejich molekuly se ohřejí a opět vyšlou infračervené záření zpět k zemskému povrchu – cyklus se neustále opakuje.
Atmosféra se tímto přehazováním
horkého bramboru mezi nebem
a zemí samozřejmě ohřívá. Právě
takto vzniká skleníkový efekt, bez
něhož by průměrná teplota byla minus 18 oC. Od roku 1850 však v důsledku spalování ropných produktů

134

a uhlí vzrostl obsah oxidu uhličitého
o více než 36%. Také podíl metanu v
zemské atmosféře značně stoupl díky
prudkému rozmachu chovu prasat a
hovězího dobytka /metan je obsažen v
jejich střevních plynech/ a rozšíření rýžových polí v jihovýchodní Asii /nové
zavodnění po sklizni vyvolává proces
intenzivního kvašení/, při němž vzniká
metan. Vede k zhoršení skleníkového
efektu. V poslední době se však také
zhoršuje neodpovědným chováním
obyvatel planety tím, že vzrostl nadměrně automobilový průmysl a tím
únik výfukových plynů do ovzduší a
neodpovědným pálením nebiologického odpadu jako jsou PET lahve, plasty,
ropné výrobky a podobně. Přispívají k
tomu i některé neodpovědné výrobní
závody, které vypouštějí odpadní nebezpečné páry a plyny do ovzduší.
Co k tomu dodat. Jen odpovědným
chováním, důslednou výchovou a vysokými pokutami můžeme pomoci
zlepšit skleníkový efekt.
TOJA

Zpravodaj 1/2011

Vážení spoluobčané,
většina modřických vyznavačů cykloturistiky již vlastní slušivé cyklodresy a bundy,
které se nám podařilo zajistit ve spolupráci s firmou ATEX Sportswear a za výrazné
finanční podpory města.
I pro letošní rok nám poskytne město finanční podporu, za kterou jim velice děkujeme. Proto jsme se rozhodli, že znovu ve spolupráci s firmou ATEX Sportswear, která
mimo jiné významné sportovce obléká i Martinu Sáblikovou, připravujeme výrobu
cyklistických kalhot.
Všichni zájemci se mohou přihlasit na telefonu 603841710 (Lubomír Sekerka) nebo
na telefonu 604216525 (Pavel Kovář). V průběhu ledna budou připraveny návrhy
vzhledu kalhot, které budou navrženy tak, aby tvořily s již vyrobenými cyklodoplňky
pěkné komplety. Na základě poptávky bude sdělena výsledná cena, která již bude
zahrnovat finanční podporu města. Všichni zájemci nechť se příhlásí do konce ledna
na výše uvedená čísla a my vás budeme v únorovém čísle zpravodaje informovat o
podrobnostech. Doufáme, že se nám znovu podaří zajistit kvalitní a pěkný cyklodoplněk, který budete rádi nosit.
V novém roce bych rád všem popřál hodně zdraví, štěstí a úspěšnou nadcházející
cyklistickou sezónu.
text a foto: Lubomír Sekerka

Život v našem městě

Život v našem městě

Informační cyklokoutek

Nepříliš veselý závěr roku 2010 pro KOMETU
V posledním měsíci loňského roku čekala na brněnskou Kometu další porce zápasů.
Stejně jako v listopadu jich bylo celých 9, tedy opravdu značné množství na jeden
kalendářní měsíc.
I do prosincového extraligového kolotoče se vmáčkla reprezentační přestávka, která
se naší reprezentaci podařila daleko lépe než ta předchozí.

www.mesto-modrice.cz
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Nohejbal - Vánoční turnaj trojic neregistrovaných 2010
Dne 27.12.2010 se uskutečnil další ročník tradičního turnaje trojic neregistrovaných hráčů. Letošního ročníku se zúčastnilo 10 mužstev z Moravy i Čech. Úvodní
zápasy byly sehrány ve dvou 5-ti členných skupinách z nichž mužstva na prvních
čtyřech místech postupovala do play-off.
Zápasy play-off pak určily toto konečné pořadí mužstev:
1. místo Honzova Lhota: Pospíšilík, Bodó, Crhák
2. místo Modřice B: Němec, Lukl L., Kalvoda
3. místo Modřice A: Čonka ml., Kopeček, Jahoda
4. místo Boskovštějn: Lengál, Bohdálek, Babáček
Speciální dík pak patří Petru Guldovi, který odsoudcoval všechny zápasy a v
play-off mu pomohl jako druhý rozhodčí i Tonda Stehlík. Díky jejich přesnému
a jistému rozhodování proběhly i výsledkově mnohdy velmi těsné bitvy v ryze
sportovním duchu.
Poděkovat bych chtěl i pánům Frimmelovi, Rumpovi a Kotoučkovi, kteří se celý
den starali o bohaté občerstvení.
Závěrečné díky pak jako každý rok míří k městu Modřice, které finanční podporou turnaje napomáhá rozvoji rekreačních sportovních aktivit nejen jeho občanů.
Za pořádající oddíl OLD BOYS Modřice Petr Jahoda

Vonka Rallye show Modřice - 4.12. 2010

Děkuji za pozornost a VZHŮRU BRNO.

foto: M. Hájek

Martin Petřík
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Kometa zahajovala prosinec na domácím ledě proti velice silnému týmu třineckých
Ocelářů.. První třetina byla z obou stran opatrnější a oba týmy vyčkávaly. Do druhé
třetiny ale vstoupila lépe Kometa a po 2 minutách se ujala vedení. I přesto, že se
Kometa dostala do vedení ještě dvakrát v zápase, Oceláři dokázali pokaždé srovnat.
Utkání dospělo do prodloužení. Když ani toto nerozhodlo, přišly na řadu samostatné
nájezdy. Jediným úspěšným exekutorem byl brněnský penaltový specialista Kamil
Brabenec a tak si Kometa připsala do tabulky i druhý bonusový bod.
V krátkém sledu extraliga pokračovala a Kometa zavítala na led Mladé Boleslavi. I v
tomto utkání musely rozhodnutí, po remízových šedesáti minutách, přinést až samostatné nájezdy. Tentokrát byl jediným úspěšným exekutorem Marek Kvapil a díky
jeho brance si i v tomto utkání Kometa mohla připsat bod navíc.
Jako další zavítali do Ronda hokejisté Litvínova. Kometa od začátku ukazovala převahu a pohlídala si vítězství nad tradičním soupeřem v poměru 4:1 a tak si poprvé v
prosinci připsala do tabulky 3 body za vítězství v základní hrací době.
Následující zápas sehrála Kometa na ledě moravského rivala, a to Zlína. Před televizními obrazovkami se Kometa brzo dostala do vedení, o které snad ještě rychleji přišla.
Po velmi bojovném výkonu ale Kometa ze Zlína odjížděla po prohře 3:2 bez bodů.
Šanci na nápravu měla Kometa o 2 dny později na ledě, jak jinak než vyprodaného,
Ronda. Dorazil soupeř z Karlových Varů, proti kterému se nám letos nedaří. Bohužel,
nejinak tomu bylo i tentokrát. Modrobílí bojovali, ale nakonec odcházeli opět bez
bodů, když dostali ještě o jeden gól více než ve Zlíně a prohráli 4:2.
Po reprezentační přestávce a do posledního zápasu před Vánoci, zavítala Kometa
na led pražské Sparty. Kometa od začátku tahala za kratší konec a ani přes viditelné
herní zlepšení ve 3. třetině Kometa prohrála i tento zápas.
Na „Štěpána“ do Brna dorazil další ze silných soupeřů, Bílí Tygři Liberec. Do 33. Kola
platilo pro tyto soupeře, že domácí tým bere plný počet bodů. Jenže když Kometa po
14-ti minutách prohrávala 2:0, začalo to vypadat bledě. A když byl po pětatřiceti minutách stav 4:1, málokdo věřil v nápravu. Kometa bojovala, ale dravé šelmy z Liberce
nakonec svůj náskok ubránily a zvítězily o gól 4:3.
Předposledním zápasem roku 2010 byl výjezd do Českých Budějovic. Ani tentokráte
to nevypadalo od začátku s našimi plány na import bodů dobře. Po 2 minutách, musel
Jiří Trvaj poprvé lovit puk ze své sítě. A přes všemožné dotahování a přes veškerou
snahu Kometa ani v tomto zápase nedosáhla na zisk bodů a prohrála o gól, 5:4.
Na závěr roku zavítala Kometa na horký led do Vítkovic. Soupeř, který okupuje první
místo tabulky, byl dle papírových předpokladů nejtěžším možným na konec roku.
Statistika nám ovšem také říká, že letos se našim hráčům proti vítkovickým daří. Vítkovičtí samozřejmě statistiku taktéž znají a rozhodně ji chtěli změnit. Když na ukazateli
skóre svítilo po šedesáti minutách 2:2, přišlo na řadu prodloužení a posléze další samostatné nájezdy. Jiřího Trvaje vystřídal v naší bráně Sasu Hovi. Jediným úspěšným
exekutorem se opět stal Kamil Brabenec a tak Kometa přetrhla smolnou pětizápasovou sérii a v posledním zápase loňského roku si připsala na konto 2 body.
Kometa zakončila loňský rok na 6.místě extraligové tabulky. Nezbývá než věřit, že
se v roce 2011 našim hráčům bude dařit lépe než v posledním měsíci loňského roku.
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Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Ryšavá Marie
Tala Zdeněk
Kurka Emil
Bartlová Jindřiška
Fajbusová Ludmila
Franková Jiřina
Hán Ivan
Hromek Čeněk
Ing. Charvát Jiří
Kratochvílová Ivanka
Ing. Vašík Lubomír
Vičarová Růžena

Rozloučili jsme se
Bosák Jan
Sedláková Halina
Chromková Růžena

Vítáme do života
Schopfová Nela
Habrovec Marek
Šmíd Šimon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

KNIHOVNA
Půjčovní doba:

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.volny.cz/mkmodrice

VÝBĚR Z NOVINEK

Získáte zde informace o populární a jazzové hudbě, jejím vzniku, průkopnických kapelách, vývoji hudebních stylů a proudů moderní hudby. Zaposloucháte se do hitů slavných kapel, zpěváků i zpěvaček, hledáme souvislosti a zajímavosti ze zákulisí života slavných.
Termíny a témata seminářů
Modřice učebna Hudební nauky (leden), koncertní sál školy (únor)
16.45 – 17.30 hodin
Hip Hop – 50 cent, Jay - Z
Rock, Funky – live koncert ToTo z roku 2003 v Amsterodamu
balet, opera, opereta, muzikál
Srdečně zve
MgA. Štěpán Švestka

138

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

Přejeme našim čtenářům všechno nejlepší v roce 2011 a všechny zveme na návštěvu
knihovny, protože je z čeho vybírat.
V roce 2010 jsme nakoupili 983 nových knih (186 naučných a 797 beletrie) a odebírali 34
titulů nejrůznějších časopisů. V knihovně se zaregistrovalo 541 čtenářů (z toho 155 dětí do
15 let).
Pro děti z mateřské školy, z 1. až 5. třídy základní školy a děti ze školní družiny se uskutečnilo 47 besed na nejrůznější témata. V březnu nás navštívil opět cestovatel Jiří Mára a v
listopadu ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek a spisovatelka Martina Drijverová. Koncem března se již tradičně zúčastnilo 6 dětí Noci s Andersenem ve spřátelené knihovně v
Mokré-Horákově. Během roku akce navštívilo celkem 1.093 účastníků.
I když v knihovně nemáme moc místa, našlo se místečko pro pořádání výstav. V lednu
nám panenky barbie ukázaly cestu módy dějinami a v dubnu jsme jaro přivítali výstavkou
ručních prací našich čtenářek. Při příležitosti Svatováclavských hodů si občané Modřic ve
Dni otevřených dveří mohli prohlédnout knihovnu a výstavu prací žáků Základní umělecké
školy. Dále se uskutečnila prodejní výstava obrázků Petra Žocha a rok jsme zakončili výstavou obrazů sdružení Dobromysl.

Pozvánka na multimediální semináře

26. 1.
9. 2.
23. 2.

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

Život v našem městě
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PRO DĚTI
Drijverová: Čeští panovníci byli taky
jenom lidi, Příběhy z hradů a zámků,
Příšerné bytosti žijící ve vodě, Zlobilky
Semelková: Babi, kdy už přijde Ježíšek?
PRO ŽENY
Baňková: Straka v říši entropie
Brabcová: I doktor je jen chlap
Francková: Nebe, peklo, ráj, Překvapení
Lanczová: Blbej fór
Makovcová: Maminko, nezpívej
Martinková: Nikdy neříkej nikdy!
Monyová: Dvacet deka lásky
www.mesto-modrice.cz

Spárka: Talisman
Tailor: Doktore, teď to chce klid!,
Doktore, šťastný a veselý!
PRO SILNÉ NERVY
Bauer: Výkupné za krále
Connelly: 9 draků
Gerritsen: Mefisto, Suvenýr, Zahrada kostí
Higgins-Clarková: Vánoční plavba
Christie: Viděla jsem vraždu
Palmer: Druhý názor
PRO POUČENÍ
Bauer: Podivná úmrtí
Graclík: Jiřina Švorcová osobně
391
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Inzerce

MUDr. Eva Machačová
gynekologická ambulance

BENÁTKY karneval
+ ostrov Murano

Ordinace Modřice
Benešova 437
664 42 Modřice
Tel: 547 216 212
Mobil: 604 108 523
E-mail: info@machacova.cz
www.machacova.cz

4.3. – 6.3.2011

( pátek večer - neděle ráno )
Cena: 1.790,-Kč
Odjezd: Modřice 19.30 hod., nám. Svobody
Brno 20.00 hod., Janáčkovo divadlo
Rej masek v ulicích není jediným důvodem, proč do tohoto severoitalského přístavu
zamířit. Řeč bude nejen o karnevalu, ale také o „ostrovním“ městě Benátkách.
Navštívíme hlavní benátskou dopravní tepnu Canal Grande, zastavíme se na mostě
Ponte di Rialto, posedíme na nám. Sv. Marka, navštívíme baziliku, Dóžecí palác. Lodí
doplujeme na ostrov Murano, kde navštívíme místní sklárnu. Hlavně však budeme
potkávat Benátské karnevalové masky a vychutnávat karnevalový rej. Čas zbude i na
individuální program. Ve večerních hodinách cca 21.00 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: lodní přepravu cca 16 € (tento lístek umožňuje využívat v průběhu
dne spojení po kanálu Grande a rovněž umožňuje přerušit cestu na některém
z ostrovů). Orientační ceny vstupů: věž cca 6 €, Benátky – Academia cca 7 € (studenti
4 €), Dóžecí palác+Museo Correale cca 13 € (studenti 6 €), Námořní muzeum cca 2€.

Györ – Maďarsko

4IT.cz
Nádražní 540
Modřice 664 42

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

Nádražní 540
Modřice 664 42

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

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

Nabízíme:

15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4.2011
 PC, notebooky, veškeré
Cena: doprava a vstupné 580,- Kč dospělá osoba / 520,- Kč dítě do 14komponenty
let
a příslušenství k
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody
výpočetní technice
Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo od restaurace Bohéma Tiskárny, kopírky a spotřební1
Odjezd z Györu v 16.00 hod.
materiál
 Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová nebo
na řešení, návrhy, realizace,
 pište
Síťová
e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík.
certifikace
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 210, p. Havlátová

140

Zpravodaj 1/2011

Mimo uvedené hodiny po tel. domluvě

Poskytujeme komplexní
gynekologickou a porodnickou péči
včetně ultrazvukové diagnostiky

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

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

Ordinační hodiny:
Po
13.00 - 18.00
Út
07.00 - 14.00
St
07.00 - 16.00
Čt
07.00 - 13.30
Pá
07.00 - 14.00

Inzerce

Inzerce

i










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

www.mesto-modrice.cz

Zkušený truhlář nabízí
výrobu vestavěných
skříní případně nábytku
dle Vašeho zadání.
S návrhem interieru pomohu.

Tel. 603 215 339

Prodám
Slivovici a meruňkovici
Výborná - Stáří 3 roky

Tel: 723 930 108
411

Hledáme

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

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

2011

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

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ od 13:00

Zpravodaj 1/2011

Komorní koncert na radnici od 19:00

Zpravodaj 1/2011

Městský ples, sál Hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 1/2011

Ples TOP 09, sál Hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 1/2011

Zahrádkářský ples, sál Hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 1/2011

Hasičský ples, sál Hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 2/2011

Modřický běžecký pohár u sokolovny

Zpravodaj 2/2011

tel: 538 728 134pá 4.2.
so 12.2.
mob: 733 331 065
so 19.2.
mob: 603 254 455

so 26.2.

so 5.3.
info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz
po
>>>

Nabízíme:


pá 21.1.
st 26.1.










Opakovaně týdně
Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00

www.mesto-modrice.cz

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

17:00

TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici

Zpravodaj 10/2009

17:30
Elektromontáže, revize, správa
18:00
budov
>>>
inteligentní rozvody
9:30
út
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
9:30
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
11:30
CCTV – kamerový systém >>>
ACS – docházkový systém 15:00

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

19:00

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

Modřický kalendář

Inzerce

zodpovědnou, spolehlivou hospodyni –
společnici – pečovatelku
pro 82 letou matku
místo: Modřice u Brna.
Maminka je v podstatě zdravá, ale potřebuje
pravidelnou kontrolu a doprovod při procházkách,
drobné domácí práce a nákupy.
Požadujeme:
•praxi v oblasti péče o seniory
•časovou flexibilitu
•trpělivost a zásadovost
Výhodou:
•řidičský průkaz sk. B
•bydliště Modřice
Nabízíme:
•dobré platové ohodnocení
•možnost dlouhodobé práce na částečný pracovní úvazek s pravděpodobností zvyšování úvazku
Kontakt :
Zdena Bednaříková
Tel: 736 63 70 95

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2011

4IT.cz
Nádražní 540
Modřice 664 42

www.volny.cz/mkmodrice

Zpravodaj 10/2009
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

Zpravodaj 9/2009

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Zpravodaj 3/2009

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako 9:30

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st
čt

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

pá
ne
pá
ne

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako út

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Shodně jako út
www.biskupstvi.cz/petrov
Zpravodaj 9/2009

www.biskupstvi.cz/petrov
Zpravodaj 9/2009

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Bc. Kateřina Homolková
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