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ZÁPIS Č. M3-ZMM/2016

z 3. mimořádného veřejného zasedá-
ní Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného 11. dubna 2016 
v 17 hodin v zasedací síni modřické 
radnice
Přítomno: 12 zastupitelů (jmenovitě, viz 

prezenční listina, řádně omluvena 
zast. Chybíková, zast. Šulová, pozdní 
příchod Konvalinková)

Předsedající: 
Ing. Josef Šiška, starosta města

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef 
Šiška v 17 hodin v zasedací síni mod-
řické radnice.

Předsedající přivítal přítomné zastupi-
tele a konstatoval, že jednání ZMM 
bylo řádně svoláno a vyhlášeno. 
Zasedání ZMM počtem 12 přítom-
ných zastupitelů města, což je 
nadpoloviční většina zastupitelů, je 
usnášeníschopné.

Z jednání se řádně omluvili zast. 
Chybíková z důvodů čerpání řádné 
dovolené a zast. Šulová pro pracovní 
povinnosti, pozdní příchod oznámila 
zast. Konvalinková.

Návrh předsedajícího na ověřovatele 
zápisu a zapisovatelku:

Ověřovatelé: 
zastupitelka Sylva Bernátová a zastupi-

tel MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS
Hlasování o návrhu starosty:

12 pro

0 proti

0 se zdrželo

Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupite-
lé návrh programu dnešního jednání 
ZMM.
Program: 
Úvod
1. Projednání Rozpočtového opatření 

č. 2/2016 - doplnění prostředků na 
vypracování studie a projektové do-
kumentace pro územní řízení na akci 
„Modřice - protipovodňová opatření 
a vyjmutí území z aktivní záplavové 
zóny“.

Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání 

ZMM (Ventruba, Brabec):
Návrh na doplnění programu o bod 2) 

Schválení smlouvy se zpracovatelem 
projektové dokumentace studie a 
projektové dokumentace pro územní 
řízení na akci „Modřice - protipo-
vodňová opatření a vyjmutí území z 
aktivní záplavové zóny“ a doplnění o 
bod 3) Různé a diskuse.

Hlasování o návrhu na doplnění programu 

zasedání ZMM:

12 pro

0 proti

0 se zdrželo  

Program byl schválen se změnou.

Program se změnou: 
Úvod
1. Projednání Rozpočtového opatření 

č. 2/2016 - doplnění prostředků na 
vypracování studie a projektové do-
kumentace pro územní řízení na akci 
„Modřice - protipovodňová opatření 

a vyjmutí území z aktivní záplavové 
zóny“.

2. Schválení smlouvy se zpracovatelem 
projektové dokumentace studie a 
projektové dokumentace pro územní 
řízení na akci „Modřice - protipo-
vodňová opatření a vyjmutí území z 
aktivní záplavové zóny“

3. Různé, diskuse
Závěr
Zápis a usnesení ze 7. řádného zasedání 

ZMM budou projednány na červno-
vém řádném zasedání ZMM.

Návrh na usnesení k úvodu zasedání 
ZMM:

ZMM schvaluje zapisovatelkou 3. mimo-
řádného veřejného zasedání ZMM 
Dagmar Hoškovou, DiS.

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 3. 
mimořádného veřejného zasedání 
ZMM zastupitelku Sylvu Bernátovou 
a zastupitele Jiřího Ventrubu.

ZMM schvaluje program 3. mimořád-
ného veřejného zasedání ZMM 
s doplněním bodu 2) Schválení 
smlouvy se zpracovatelem projekto-
vé dokumentace studie a projektové 
dokumentace pro územní řízení 
na akci „Modřice - protipovodňová 
opatření a vyjmutí území z aktivní 
záplavové zóny“ a o bod 3) Různé a 
diskuse.

Hlasování o návrhu usnesení:

12 pro

0 proti

0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

3M-Z-Ú1/2016

Bod 1 - Projednání Rozpočtového 
opatření č. 2/2016 - doplnění pro-
středků na vypracování studie a 

projektové dokumentace na Územní 
řízení na akci „Modřice - protipo-
vodňová opatření a vyjmutí území z 
aktivní záplavové zóny“
 V podkladech zastupitelé obdrželi 

tabulku zpracovaného Rozpočtové-
ho opatření č. 2/2016, které obsahuje 
změnu pouze jedné položky a to 
odd. par. 3744 Protierozní, protila-
vinová a protipožární ochrana na 
straně výdajové, která se navyšuje o 
částku 350.000,- Kč. Toto navýšení je 
z důvodu, kdy v základním schvále-
ném rozpočtu města v prosinci 2015 
byla na citovaný projekt zařazena 
částka 500.000,- Kč odhadovaná 
odbornou fi rmou. V mezidobí, tedy 
v měsíci lednu proběhlo jednání 
zástupců města se správcem toku 
řeky Svratky fi rmou Povodí Moravy 
s.p., na kterém bylo ze strany správ-
ce doporučeno zpracování studie 
a následné zpracování projektové 
dokumentace pro územní řízení tak, 
aby jej správci toku mohli převzít 
a následně celý projekt dokončit i 
prostřednictvím dotačních titulů z 
Evropské unie. Zastupitelstvem zařa-
zená částka 500.000,- Kč totiž obsaho-
vala pouze studii, nikoliv projekt pro 
územní řízení. Rozšířením veřejné 
zakázky o projektovou dokumentaci 
pro územní řízení došlo zákonitě i o 
navýšení částky.

RMM vyhlásila usnesením 16R-
8.13.4/2016 dne 23. 2. 2016 výběrové 
řízení na zpracovatele zakázky a z 
předložených 4 nabídek vyhodnotila 
jako nejvýhodnější nabídku fi rmy 
Dopravoprojekt Brno, a.s. za cenu 
831.270,- Kč vč. DPH.

1Zprávy z radnicez
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Z tohoto důvodu je nutné navýšení do-
tčeného odd. par., aby RMM mohla 
schválit smlouvu (dle zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích § 102 odst. 3) 
a starosta ji měl oprávnění následně 
podepsat.

Příchod zast. Konvalinkové v 17:08 
hodin.

V diskusi vystoupili:
Mikuš 
 – Upozornil, že jsou pro něho obdr-

žené podklady nedostačující. Jaký 
je dosavadní vývoj jednání ohledně 
protipovodňových opatření? Zajímal 
se o protipovodňová opatření v 
Brně, kde mu bylo sděleno, že město 
Modřice v minulosti vyjádřilo svůj 
souhlas s předloženým protipo-
vodňovým řešením, které obdrželi 
vlastníci nemovitostí kolem řeky 
Svratky a náhonu. Jak pokračují jed-
nání? Obce v okolí Modřic započaly 
s budováním a zvyšováním proti-
povodňových hrází a město nemá 
žádnou vizi? K čemu bude dalších 
schválených 350.000,- Kč použito?

Šiška 
 – Předmětem dnešního zasedání je 

pouze schválení rozpočtového opat-
ření, neboť původně bylo přiděleno 
jen 500.000,- Kč na studii. Rozšířením 
veřejné zakázky o projektovou do-
kumentaci pro územní řízení došlo 
zákonitě i o navýšení částky. Schvá-
lených 350.000,- Kč bude použito na 
projektovou dokumentaci studie a 
projektu pro územní řízení. Město 
žádnou vizi nemá a uvedl, že není 
odborník a neví, jak to bude vypa-
dat. Město Modřice nikdy nevydalo 
písemný souhlas s protipovodňo-

vým opatřením na našem území, jak 
uvádí zast. Mikuš.

Skalník 
 – Písemný souhlas jste nedali? Mlu-

vil jste s nimi, byli jste na jednání?
Šiška 
 – Byli jsme s paní místostarostkou 

jen na prezentaci projektu Protipo-
vodňová opatření blízká přírodě. 
Města Modřice se to nijak nedotý-
kalo. Žádné podklady po městu či 
vyjádření nepožadovali. Protipovod-
ňové opatření bylo řešeno pouze v 
katastru Brna.

Skalník 
 – Tento projekt na zatopení Modřic 

je pro vás překvapení?
Šiška
 – Toto je schválený plán od Jihomo-

ravského kraje starý cca z roku 2010, 
vydaný v rámci vytváření aktivních 
záplavových zón.

Brabec
 – Okomentoval, že se podílel na 

výběru fi rmy pro vypracování studie 
a projektové dokumentace, a i když 
JmK zahrnul toto území do aktivní 
záplavové zóny, město Modřice musí 
jednat a toto území vyjmout z aktivní 
záplavové zóny. Město musí vyjed-
nat příznivé podmínky pro město 
a doporučil vznik poradní skupiny 
mezi Povodím Moravy, Brnem a 
Modřicemi. Nemají právo zvyšovat 
riziko záplav, než jaké je v současné 
době. Z jakého důvodu mají Modři-
ce takové velké množství záplavo-
vých zón, mu není jasné.

Mikuš 
 – Od jaké doby je postaveno zahrad-

nictví Brabec? V té době to nebyla 
aktivní záplavová zóna?

Brabec 
 – Od roku 2003 a od roku 2010 je to 

aktivní záplavové území.
Mikuš 
 – V roce 2010 už byl současný pan 

starosta starostou, takže souhlasil se 
změnou na aktivní záplavovou zónu?

Šiška 
 – Město nikdy s aktivní záplavovou 

zónou nesouhlasilo. Toto stanovil 
JmK bez souhlasu města v rámci 
řešení záplav. My jsme naopak poža-
dovali vyčlenit plochu zahradnictví 
Brabec a další plochy.

Bernátová
 – Máte k tomu nějaké dokumenty?
Šiška
 – Nemáme, město ale nikdy písemný 

souhlas nedalo.
Kratochvíl
 – Když město nevydalo souhlas, tak 

je tento dokument neplatný? Voda 
má být odvedena do prostor, které 
jsou v těsné blízkosti obydlené části, 
je to nelogické. V rámci čeho toto 
JmK vydal? Je to platné?

Šiška 
– Je to platné a vydáno Jihomorav-
ským krajem a jakým způsobem, si 
již nepamatuje. Musíme to dohledat.

Brabec  
– Při dotazu na Povodí Moravy mu 
bylo sděleno, že se jedná o území, 
které se zaplavuje při záplavách a 
tímto upozorňují jednotlivé obce, 
aby na to reagovaly.

Mikuš  
– Město nevědělo, že se v jeho 
katastru provádí změna na aktivní 
záplavovou zónu?

Šiška  
– Aktivní záplavová zóna do roku 

2010 nebyla stanovena. Jihomo-
ravský kraj ji v roce 2010 stanovil. 
Jakým způsobem, si s odstupem 
času neuvědomuje, ale je možné to 
dohledat. Vedení bylo na prezenta-
ci tohoto projektu a město s tímto 
nesouhlasilo. Nikdy žádný písemný 
souhlas nevydalo, ani zastupitelstvo 
toto neprojednávalo.

Skalník  
– Vznesl dotaz, pokud byly zápla-
vové zóny stanoveny v roce 2010, 
co vedení města od té doby dělalo?  
Proč se nic neřešilo a teď se to má 
řešit tak narychlo?

Šiška  
– Při prezentaci v roce 2010 to byl 
jen návrh, ve kterém byly stanoveny 
aktivní záplavové zóny. Dnes co na 
zasedání řešíme, je reakce na to, 
že město Brno nám svým návrhem 
na snížení břehu Svratky směrem k 
Modřicím mezi přízřenickým a mod-
řickým mostem chce nechat zaplavit 
území. Brno si řešilo protipovodňo-
vé opatření na svém katastru a plo-
cha mezi přízřenickým a modřickým 
mostem přes Svratku je v půlce kata-
strálně dělena. Jakmile došla výzva 
k vyjádření, tak město vyjádřilo svůj 
nesouhlas a začalo situaci řešit.

Skalník  
– Není to pravda. Město Brno 
muselo navázat tímto projektem na 
základě něčeho, nějakého souhlasu, 
případně jednání. Nemůžou udělat 
projekt, kde se odbagruje část hráze 
a tím se utopí všechny zahrady 
na ul. Masarykově a část Krakova. 
Sdělil, že tato situace se dle něho za-
čala řešit, až když došly vlastníkům 
nemovitostí žádosti o odkup jejich 
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pozemků. Na minulém zastupitelstvu 
starosta sdělil, že s nikým nejednal, 
nyní připouští, že byl na prezentaci 
a že se to začalo řešit v okamžiku, 
když zjistili, že se předložený projekt 
bude realizovat. Pravdou je, že se to 
začalo řešit, až když občané obdrželi 
návrhy na výkup pozemků. Někdo 
musel vyzvat občany k výkupu 
pozemků a město, aby se to začalo 
řešit. Do té doby město neudělalo 
vůbec nic.

Šiška 
– Neřešilo se to, protože to nebylo 
potřeba.

Skalník  
– Proč se to tedy řeší nyní? Stejně se 
to za 2 roky nemůže vyřešit. Pokud 
se bude fi nancovat víceúčelová 
sportovní hala, z čeho se pak bude 
fi nancovat protipovodňové opatření?

Bernátová  
– Modřice neměly nebo nemají 
protipovodňový plán? Pokud ano, 
tak tento se zásadně liší od toho, s 
čím nyní přišlo Povodí Moravy?

Šiška  
– Náš povodňový plán se nyní digi-
talizuje, přesně tuto problematiku ví 
vedoucí majetkového odboru.

Skalník  
– Proč teď digitalizujete povodňový 
plán, když víte, že to bude jinak?

Šiška  
– Vytváříme nový protipovodňový 
plán Modřic. Tato povinnost je ze 
zákona. Podrobnosti této záležitosti 
mu nejsou známy, tuto problematiku 
řeší vedoucí majetkového odboru.

Konvalinková  
– Přízřenice tuto problematiku řeší 
od roku 2006. Město mělo dostatek 

času na řešení této vzniklé situace.
Šiška  

– Modřické zastavěné území není 
dotčeno hranicí stoleté vody.

Mikuš  
– Dle předloženého plánu je stoletá 
voda označena světle modrou bar-
vou a to znamená, že Modřice jsou 
dotčeny značně.

Bernátová  
– Obec Popovice má jiné informace, 
že už tak promptně jednají a stavějí 
hráze? Všechny závěry  jednání, 
které vedení města od roku 2010 ab-
solvovalo, nám měly být předloženy 
na toto jednání v podkladech, aby se 
zastupitelé mohli dobře připravit. Co 
jste od roku 2010 dělali a proč obec 
Popovice měla jiné informace?

Šiška  
– Město nic nedělalo, neboť nebylo 
nic potřeba a nikdo město Modřice 
neohrožoval. Není mu známo, jaké 
informace má obec Popovice. Každá 
obec si řeší protipovodňové opatření 
na svém katastrálním území sama. 
Co se týče podkladů, na dnešním 
zasedání ZMM se mělo projednávat 
pouze rozpočtové opatření z důvodu 
výběru zpracovatele projektové 
dokumentace na protipovodňová 
opatření a tyto podklady zastupitelé 
také obdrželi.

Kratochvíl  
– Tedy v roce 2010 byla schválena 
záplavová území ve městě Modřice 
a to bez našeho souhlasu? Kdo je 
schválil a jakým způsobem?

Šiška  
– Vydal je JmK. Jakým způsobem, 
starosta si nepamatuje, musí se pod-
klady dohledat. Na dnešním jednání 

je předmětem příprava projektové 
dokumentace na našem katastrálním 
území.

Mikuš  
– Město s tím nesouhlasilo a nic s 
tím neudělalo od roku 2010 a nyní se 
to musí řešit? Kde se vezmou peníze 
na realizaci?

Šiška  
– V rozpočtu je dáno 500.000,- Kč na 
projekt protipovodňového opatření, 
který je nutný proto, abychom zame-
zili vylití vody tam, kde nechceme. 
Předmětem není fi nancování realiza-
ce, ale projektu.

Konvalinková  
– Z čeho se realizace bude fi nan-
covat? Schvaluje se sto milionů na 
nějakou sportovní halu a měly by 
se vyřešit mnohem důležitější věci, 
jako je záplavová zóna.

Ventruba  
– Shrnul průběh jednání s městem 
Brnem a Povodím Moravy. Celá 
problematika započala rozesláním 
dopisů občanům na odkup pozem-
ků. Na základě toho jsme žádali 
Aquatis, ať přijede do Modřic tento 
návrh protipovodňových opatření 
města Brna vysvětlit. Nebylo nám 
vyhověno s tím, že zástupci všech 
městských částí a měst byli na před-
chozích 4 jednáních plně informová-
ni. Ale uspořádali tedy ještě jedno 
jednání na Aquatisu v Brně, kterého 
jsem se zúčastnil. A tam mimo jiné 
řekli, že zástupci dotčených měst a 
obcí neměli žádných námitek a že už 
se na tomto předneseném protipo-
vodňovém řešení nedá nic měnit. 
Upozornil jsem je, že město Modřice 
s tím určitě souhlasit nebude. Na 

zastupitelstvu jsme ihned schvá-
lili nesouhlas s protipovodňovým 
opatřením Brna a písemný text 
vyjádření Modřic, které jednoznačně 
nesouhlasí s projektem města Brna, 
nesouhlasí s vyvlastňováním pozem-
ků či snižováním hrází a současně 
žádá, aby toto území bylo vyjmuto 
z aktivní záplavové zóny. Vyjádření 
Modřic bylo zasláno Aquatisu, Povo-
dí Moravy a na Jihomoravský kraj. 
Při následném jednání s generál-
ním ředitelem Povodí Moravy nám 
bylo doporučeno rychle vyhotovit 
vlastní protipovodňové opatření a 
aktualizovat protipovodňový plán. 
Byl nám vyjádřen souhlas s tím, že 
jakékoliv protipovodňové opatření 
jiných nesmí ohrozit město Mod-
řice. Město Brno musí požadovat 
souhlas města Modřice. Proto bylo 
vyhlášeno výběrové řízení na fi rmu, 
která je i schopna danou zakázku 
udělat oproti fi rmě Aquatis. Firma 
VH ateliér, která byla městu Modřice 
Povodím  doporučena, však nejen-
že nesplnila termín vyhotovení, 
který byl do prosince 2015, ale přes 
opakované výzvy až do půlky února 
nic neudělala a došlo ke zbytečné-
mu zdržení. Proto bylo vyhlášeno 
výběrové řízení, kde byla vybrána 
fi rma Dopravoprojekt Brno, a.s., což 
je předmětem dnešního jednání a i 
schválení smlouvy s touto fi rmou. 
Cílem je projekt města Modřice 
předložit JmK dříve než město Brno. 
A město Brno má už velký náskok 
oproti Modřicím.

 Je pravdou, že obec Popovice už 
má vystavěnou hráz, a proto i město 
Modřice musí promptně vypracovat 
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svůj protipovodňový plán.
Konvalinková 

– Uvedla, že se tato problematika 
řeší pozdě. Městu to je známo od 
roku 2010, sice se vyjádřilo, že s tím-
to projektem nesouhlasí, ale nikde to 
není zdokumentováno.

Bernátová  
– Pokud zastupitelé vše schválí, je 
naděje, že se to bude realizovat tak, 
jak město chce? Jedná se o veřejný 
zájem? Mohou pozemky vyvlastnit?

Ventruba 
– Výchozí pozice byla téměř nulová, 
ale určitě stojí za to co nejdříve tuto 
věc vyřešit. Nebylo nikde řečeno, že 
se jedná o veřejný zájem, domnívá 
se, že teoreticky by mohli, pokud by 
zdůvodnili veřejný zájem, pozemky 
lidem vyvlastnit.

Mikuš  
– Pokud by se snížil pravý břeh 
Svratky, tak by se zde vylila i dese-
tiletá voda. Takže záplavy budou 
častější. Navrhl vytvoření komise 
ze zastupitelů, kteří by se zúčastnili 
vyjednávání. Pokud na konci tohoto 
roku bude fi nální verze projektu, co 
bude následovat? Uvedl, že se pro-
marnilo spoustu času a nyní je nutné 
rychle něco udělat.

Ventruba  
– Město Modřice to předloží JmK a 
Povodí Moravy a to by se mělo pro-
mítnout i v územním plánu města 
Brna.

Kratochvíl 
– Vznesl dotaz na vyznačenou čer-
nou čáru na předložené mapě? O co 
se jedná?

Skalník 
– Domnívá se, že je to ohraničení 

nového obchvatu Modřic a že je to 
připraveno na další zástavbu,  která 
navazuje na stavbu Remetu v ACHP 
i v souvislosti s návozem u Primálu. 
Polní cesta, která vede k Primálu, je 
po její pravé straně obsypána a vzni-
kl zde cca 15 metrový val, který je 
dorovnán na úroveň uhelných skla-
dů, takže předpokládá, že jednou 
z toho bude druhá etapa Remetu, 
pokud se bude muset odstěhovat z 
katastru města Brna. Z těchto pří-
prav je to zřejmé.

Šiška  
– Územní plán Městu Modřice nedo-
voluje na Rybníkách stavět, a to ani 
v současném ani novém územním 
plánu.

Brabec 
– Navrhl usnesení, ve kterém ZMM 
schvaluje jako prioritu akcí města 
Modřice č. 1 – zpracování a vybu-
dování protipovodňové ochrany 
Modřic, které je třeba zvládnout v co 
nejkratším čase.

Mikuš  
– Navrhl přesnější termín, a to do 
konce r. 2018. 

Šiška 
– Znovu upozornil, že dnes se jedná 
pouze o schválení navýšení ceny 
do projektu pro územní řízení, které 
až nabude právní moci, tak bude 
včetně projektu předáno na Povo-
dí Moravy. Povodí Moravy bude 
zpracovávat projekt pro stavební 
povolení a následně bude realizovat 
protipovodňová opatření z evrop-
ských dotačních  fondů. Město není 
ten, kdo bude budovat protipovod-
ňová opatření. Nevíme, kolik budou 
stát, protože dosud nemáme ani stu-

dii. Realizátorem protipovodňových 
opatření je správce toku – Povodí 
Moravy a z dotací by se hradilo 
85 %.

Mikuš                  
– Jak víte, že realizátorem protipo-
vodňových opatření bude Povodí 
Moravy? Máte to písemně?

Šiška  
– Sdělil to ředitel Povodí Moravy na 
jednání. Písemně to nemáme. Na 
protipovodňová opatření jsou takové 
dotace poskytovány.

Konvalinková 
– Shrnula, že město nemá písemný 
podklad o tom, že v roce 2010 s 
vymezením protipovodňových zón 
nesouhlasilo a teď nemá ani písem-
ně to, že dostane dotaci ve výši 85 % 
a ani to, že to bude realizovat Povodí 
Moravy.

Brabec  
– Co se týče realizace, tak Povodí 
Moravy to bude realizovat jen tehdy, 
pokud to bude přes dotace. Jinak 
to musí město realizovat samo. 
Protipovodňová opatření jsou velmi 
drahá a nedá se předpokládat, že 
by na to město Modřice bez dotací 
mělo fi nance. Cenu nikdo nemůže 
stanovit, dokud není vypracován 
projekt, nikdo nemůže vědět, jaká 
bude cena. Mělo by se zjistit, kolik 
město Modřice v roce 2018 bude mít 
fi nancí, aby byla studie proveditelná 
na zmíněných 15 %.

Šiška 
– V případě realizace městem 
bychom měli schválit i fi nance na 
stavební povolení.

Brabec 
– To není pravda, fi nance na staveb-

ní povolení už jsou zahrnuty v do-
tacích a realizuje to pak už Povodí 
Moravy v rámci celého projektu.

Tomandl  
– Vybraná fi rma Dopravoprojekt 
Brno, a.s. bude zpracovávat to, co jí 
město zadá? Bylo by vhodné stano-
vit komisi pro řešení protipovodňo-
vých opatření.

Brabec  
– Ano, město musí vyvolat jednání 
s městem Brnem, Povodím Moravy 
a najít řešení, které je schůdné pro 
všechny strany. Na základě těchto 
jednání pak bude fi rmou Dopravo-
projekt Brno, a.s. vypracován daný 
projekt. Dotační období je stanove-
no od r. 2014 – 2020, tzn. že do této 
doby musí být akce zrealizována.

Kratochvíl  
– Doporučil také vytvoření komise, 
která se bude účastnit zmíněných 
jednání.

Mikuš  
– Vznesl dotaz na změnu rozdělení 
DPH, dotkne se to města Modřice?

Mulíček  
– Města Modřice by se změna nemě-
la dotknout vůbec, jedná se o velká 
statutární města.

Procházka  
– Jak se v novém územním plánu 
města Modřice řeší záplavová zóna?  
Pokud bude územní plán schválen, 
je to dostatečný dokument k tomu, 
aby byl respektován vyššími orgány. 

Šiška  
– ÚP plán je projednaný s dotče-
nými orgány a je v něm zanesena 
aktivní záplavová zóna tak, jak je 
schválena Jihomoravským krajem.
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Procházka
– Takže to, co ZMM dnes rozporuje, je 

zaneseno v návrhu nového ÚP?
Šiška
– Starosta neví přesně, nemá podklady, 

takže nebude nic tvrdit.
Procházka
– ÚP je potom v rozporu s dokumenty 

o záplavové zóně. Můžeme pak 
argumentovat tím, že v návrhu ÚP je 
to řešeno zcela jinak.

Šiška
– Ano, to může být náš argument v mo-

mentu, kdy schválíme nový ÚP.
Brabec 

– Vznesl dotaz ohledně digitalizace, 
město má protipovodňový plán? 
Je účelná jeho digitalizace, když se 
bude dělat nový. Bude obsahovat 
pasivní nebo aktivní záplavovou 
zónu?

Šiška  
– Město má protipovodňový plán v 
papírové podobě z roku cca 2004, 
musí se aktualizovat na stávající 
stav. Starosta neví, jaká tam je uve-
dená záplavová zóna. Příští týden 
je sjednaná schůze se zpracovate-
lem digitalizace, které se mohou 
zastupitelé zúčastnit. Digitalizace je 
povinná ze zákona. Z jakého důvodu 
Vám odpoví vedoucí majetkového 
odboru. Zde vznesené dotazy mohli 
zastupitelé zaslat písemně a vše na 
jednání mohlo být písemně zpraco-
váno a podklady nachystány.

Skalník 
– Navrhl jmenovat jednu osobu, 
která bude hlavním koordinátorem 
těchto protipovodňových opatření, 
protože z odpovědí není jasné, kdo 
a jak to na radnici doposud řešil. 

Podklady pro rozpočtové opatření 
v podobě předložené tabulky jsou 
nedostačující. Občany, kteří jsou 
dotčeni návrhem aktivní záplavové 
zóny a kteří sem dnes přišli, nezají-
má jen to, že ZMM schválí rozpočto-
vé opatření, ale co bude město dělat, 
aby ochránilo jejich majetky.

Mikuš 
– Zastupitelé chtějí vědět, z jaké-
ho důvodu dochází k navýšení o 
350.000,- Kč a jaké bude využití

 těchto peněz? V minulosti určitě 
proběhla nějaká jednání a tyto infor-
mace zastupitelé neobdrželi, pouze 
tabulku s návrhem rozpočtového 
opatření.

Šiška  
– Již to bylo několikrát zmíněno, 
RMM vyhlásila vítěze výběrové-
ho řízení na zpracovatele studie a 
projektu pro územní řízení na pro-
tipovodňová opatření a vyčlenění 
aktivní záplavové zóny v Modřicích. 
Nejvýhodnější nabídka je v hodnotě 
831.000,- Kč a v rozpočtu bylo zařa-
zeno pouze 500.000,- Kč, z tohoto 
důvodu musí být navýšena částka.

Konvalinková  
– Zastupitelé i občané tu jsou přítom-
ni nejen proto, aby viděli schválení 
rozpočtového opatření, ale i stano-
visko města, jak se k tomu postaví a 
jak v budoucnu to bude realizováno. 
Jak se občané mají zařídit? Nejde jen 
o schválení částky 350.000,- Kč, ale 
o samotné řešení tohoto problému, 
když se řešení od roku 2010 neví.

Tomandl  
– To je obraz vedení obce, nám jsou 
předloženy až věci ke schválení, ale 
cílem by mělo být debatovat a pak 

dojít k závěru na základě komplet-
ních informací. Nikoliv rozhodnout 
dle koaliční většiny.

Ventruba  
– Informoval, že proces výběrového 
řízení a schválení předložené smlou-
vy je v kompetenci RMM. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o velmi zásadní 
věc, dotýkající se nás všech, tak z 
tohoto důvodu to bylo předloženo 
na ZMM, aby se všichni zastupitelé 
shodli na konkrétním řešení.

Procházka  
– Informoval, že po pečlivém pře-
zkoumání návrhu našeho nového 
územního plánu bohužel zjistil, 
že záplavová zóna je přesně takto 
vyznačena. Tzn. že přesně kopíruje 
záplavové zóny navržené městem 
Brnem.

Kratochvíl 
– Což je logické, neboť opatření 
obecné povahy musí být v souladu s 
podklady pro tvoru územního plánu.

Tomandl 
– Takto přece nemůžeme nový ÚP 
schválit.

Skalník  
– Vyjádřil svůj názor, že při tvorbě 
územního plánu město muselo vidět, 
kam až dosahuje aktivní záplavová 
zóna. Což je i odrazem toho, co ří-
kala paní Chybíková, když se řešilo, 
že v Modřicích jsou příliš vysoké 
domy, tak říkala, že nikdo nepodal 
připomínky, tak se to neřešilo. Ale 
v tomto případě bude utopena 1/3 
Modřic. Navrhl, aby potvrdilo pana 
Ventrubu jako hlavního koordinátora 
protipovodňových opatření včetně 
jednání s dotčenými institucemi.

Procházka 

– Jedná se o část Modřic, nikoliv 1/3 
Modřic.

 Návrh usnesení (Skalník, Mikuš, 
Brabec): 

 ZMM potvrzuje zastupitele Jiřího 
Ventrubu jako hlavního koordinátora 
a vyjednavače pro protipovodňová 
opatření a ustanovuje poradní a 
vyjednávací komisi pro jednání ve 
věci protipovodňových opatření pod 
vedením zastupitele Jiřího Ventru-
by a jako další členy této komise 
zastupitele: Jana Skalníka,  Libora 
Procházku, Josefa Šišku a Jiřího 
Brabce. 

Hlasování o návrhu na usnesení:

 13 pro

 0 proti

 0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

3M-Z-1.1/2016

Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 2/2016 ve výši příjmů po úpravě 
89.585.100,- Kč a ve výši výdajů po 
úpravě 94.337.100 Kč jako schodko-
vý. Schodek rozpočtu bude do-
rovnán z rozpočtové rezervy z let 
minulých.

Hlasování o návrhu na usnesení:

13 pro

0 proti

0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

3M-Z-1.2/2016 

Bod 2 - Schválení smlouvy se zpra-
covatelem projektové dokumentace 
studie a projektové dokumentace 
pro územní řízení na akci „Modřice 
- protipovodňová opatření a vyjmutí 
území z aktivní záplavové zóny“
V diskusi vystoupili:
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Šiška 
– Předloženou smlouvu připomínko-
vala právnička města, ale chybí zpět-
ná vazba, zda tyto připomínky jsou 
do této smlouvy zapracovány.  V 
případě, že ZMM odsouhlasí smlou-
vu v tomto znění, požaduje starosta 
jako statutární zástupce města, který 
smlouvu podepisuje a odpovídá za 
její správnost, aby mu byl podpis 
ZMM nařízen. Dle jeho názoru je pro 
město nevýhodná.

 V článku VII. bod 1a a 1b penále 
vůči zhotoviteli je 0,01 % (68,7 Kč/
den) a vůči objednateli 0,05 % (124,5 
Kč - 144,- Kč/den). Dále bod 1e pená-
le do max. výše 10 % z ceny díla by 
také mělo být vyšší, zhotovitel může 
překročit termíny až o cca 1000 dnů.

 Článek VIII. odst. 4 odkaz na  čl. II. 
odst. 6  toto nedává smysl, zřejmě by 
zde měl být článek 9.

 Článek IV. bod 7 není specifi kován 
počet paré pro studii.

 Článek III. Kde jsou uvedené ter-
míny měsíc/rok, právnička města 
doporučila dát konkrétní datum 
např. poslední den v měsíci. Nebylo 
opraveno.

Kratochvíl  
– Právnička tuto smlouvu viděla?

Šiška 
– Ano, viděla, ale není zpětná vazba, 
zda její připomínky byly do smlouvy 
zapracovány. Evidentně nebyly.

Ventruba  
– Smlouva byla poslána všem 
stranám.Nejdříve Povodí Moravy, 
které podalo své připomínky, se 
kterými město souhlasilo. Pak tuto 
smlouvu obdržela právnička města a 
ta komunikovala s vedoucí majetko-

vého odboru Höklovou, a až sdělily, 
že ze strany města jsou připomínky 
kompletní, tak se smlouva poslala 
Dopravoprojektu a.s., který tam tyto 
připomínky zapracoval.

Šiška  
– Nesouhlasí, zřejmě si druhá strana 
upravila penále ve svůj prospěch 
následně.

Mikuš 
– Vyjádřil svůj názor na rozdíly 
v procentech penále. Firma musí 
jednat s orgány veřejné správy a zde 
se prodlení dá předpokládat, oproti 
povinnosti města jen zaplatit fi nanč-
ní částku za dodané dílo. Proto je 
zde takový rozdíl. S termíny souhlasí 
i s doplněním počtu paré a CD. Není 
ošetřeno to, že pokud bude zhotovi-
tel informovat o tom, že nezvládne 
dokončit dílo, přesto dostane poku-
tu.

Skalník 
– Mohlo dojít jen k pochybení a 
nezapracování připomínek. Ovšem 
zmiňované procento za penále, 
vzhledem k systému vymáhání 
městem je bezpředmětné, např. v 
pasivním domě pro seniory místo 30 
miliónů byla uložena pokuta jen 3 
milióny.

Bernátová 
– Uzavírat smlouvy s městem Mod-
řice je velice výhodné. I na novém 
rybníku, kde nebyl dodržen termín, 
žádná pokuta nebyla uložena. Pená-
le ve smlouvě byly i na závady díla.

Šiška 
– Firma termín splnila. Město rekla-
muje závady, nikoliv nedodržení 
termínu, na to se penále nevztahuje. 
Od dodavatele máme písemné uzná-

ní reklamace s termínem odstranění.
Brabec   

– Jaký je požadavek pana starosty na 
výši penále?

Šiška   
– 0,1 % penále.

Konvalinková 
– Navrhla doplnit požadavky starosty 
a ne nařizovat, ale pověřit jej podpi-
sem smlouvy.

Návrh usnesení (Ventruba):
ZMM potvrzuje výběr RMM na zhotovi-
tele plánu PPO Modřic - Dopravoprojekt  
Brno, a.s.
Hlasování o návrhu na usnesení:

13 pro

0 proti

0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

3M-Z-2.1/2016    

Návrh usnesení (Ventruba):
ZMM schvaluje smlouvu s Dopravopro-

jektem Brno a.s, a  pověřuje starostu 
smlouvu podepsat. Přílohou tohoto 
usnesení je smlouva ve znění před-
loženém zastupitelům s doplněním a 
úpravou bodů:

 - článek 3 doplněním textu vždy po-
slední den v měsíci

 - článek 7 bod a) výše penále 0,1 %
 - článek 8 bod 4 změna odstavec 6 na 

odstavec 9 v textu
 - článek 4 bod 7 doplnění počtu ode-

vzdání studií 4 paré a 1x paré na CD
Hlasování o návrhu na usnesení:

13 pro

0 proti

0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

3M-Z-2.2/2016    

Bod 3 - Různé, diskuse:
Návrh usnesení (Brabec):
ZMM stanovuje priority akcí města 

Modřice takto, prioritou č. 1 nejdů-
ležitější projekt je zpracování a vy-
budování protipovodňové ochrany 
Modřic, který je potřeba zvládnout 
v co nejkratším čase.

Hlasování o návrhu na usnesení:

13 pro

0 proti

0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

3M-Z-3.1/2016    

Návrh usnesení (Brabec):
ZMM pověřuje starostu vypracováním 

ekonomické analýzy do příštího 
veřejného řádného zasedání ZMM 
v červnu 2016. Výsledkem analýzy 
bude zjištění, kolik peněz lze uvol-
nit z rozpočtu města na realizaci 
protipovodňových opatření v roce 
2018 a jak velký úvěr si budou 
moci Modřice v roce 2018 vzít na 
fi nancování protipovodňových 
opatření.

Hlasování o návrhu na usnesení:

13 pro

0 proti

0 se zdrželo

Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

3M-Z-3.2/2016    

V diskusi vystoupili:
Mikuš 

– Vznesl požadavek na lepší infor-
movanost zastupitelů a na komplet-
nější popis jednotlivých podkladů  
do ZMM i s komentářem, tím by se 
ušetřil čas projednávání na ZMM 
a dodání podkladů o stávajícím 
protipovodňovém plánu.
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Šiška  
– Přislíbil, že nachystá do příštího 
ZMM korespondenci z r. 2010 a 
všechny ostatní dokumenty týkající 
se protipovodňových opatření. Jinak 
považuje podklady do ZMM za do-
stačující. Pokud zastupitelé požadují 
doplňující informace, budou Vám 
poskytnuty. Budeme se snažit napra-
vit a podávat kompletnější podklady.

Mulíček 
– Pokud něčemu zastupitelé v 
předložené tabulce rozpočtového 
opatření nerozumí nebo chtějí po-
drobnější informace, není problém 
mě kontaktovat a dovysvětlit.

Brabec 
– Z jakého důvodu se realizuje digi-
talizace povodňového plánu?

Mikuš 
– Do jakého termínu musí být digita-
lizace hotová?

Šiška 
– Digitalizace povodňových plánů 
je ze zákona. Termín, do kdy má být 
hotové, neví přesně. Bude stát cca 
60.000,- Kč. Touto problematikou se 
zabývá vedoucí majetkového odbo-
ru, která případné dotazy zodpoví. 
Sdělil, že vedoucí majetkového 
odboru pověří, aby všem poslala 
mailem, proč se dělá digitalizace 
protipovodňového plánu.

Kratochvíl  
– Vznesl požadavek na uvádění do 
podkladů pro jednání ZMM, zda 
RMM doporučuje či nedoporučuje 
schválení.

Šiška  
– Vždy u majetkových transakcí  je 
uvedeno stanovisko RMM.

Bernátová  
– Není to vždy uvedeno, jen když 
se to hodí. Vyjádřila svůj názor, že 
pokud by rozhodnutí RMM  mohlo 
mít negativní vliv na mínění občanů 
o starostovi, tak raději rozhodnutí 
nechá na ZMM.

Skalník  
– Dá se předpokládat, že RMM ke 
každému projednávanému bodu 
zaujme určité stanovisko a to by 
mělo být v materiálech zastupitelům 
uvedeno, aby odpadla dlouhá disku-
se na jednání.

Slaný  
– Uvedl, že pokud se RMM dohodne 
na určitém stanovisku, vždy to je 
v materiálech pro ZMM uvedeno. 
Pokud se nedohodne  RMM, tak to v 
materiálech být uvedeno nemůže.

Šiška  
– Majetkové transakce nespadají do 
kompetence RMM, ale do kompeten-
cí ZMM. Pokud RMM nemá jednotný 
závěr, tak se v podkladech neuvede. 
Když se na doporučení RMM shod-
ne, vždy to je uvedeno v materiá-
lech.

Skalník  
– Uvedl, že je zvláštní, když se RMM 
nedohodne na konečném závěru, 
tak při jednání v ZMM se vždy jed-
notně shodnou i bez diskuse a bez 
prezentace vlastního názoru.

Konvalinková  
– Vždy se hlasuje dle domluvy 
koalice. Pokud se RMM nedohodne 
nebo se RMM téma nelíbí, tak to 
předat ke schválení ZMM je nespráv-
né. Pokud něco opoziční zastupitelé 
navrhnou na jednání ZMM, není to 
nikdy schváleno, protože to dopředu 

nemá koalice schváleno a dohodnu-
to. Nejedná se zde o demokratické 
hlasování.

Tomandl  
– Důležité je dostat informace včas 
a pak demokraticky diskutovat a 
hlasovat podle svého nejlepšího svě-
domí a vědomí na zasedání ZMM. 
Princip současného vedení pod 
dohodami koalice by neměl být.

Brabec 
 – Uvedl, že zast. Konvalinková uved-
la svůj názor, se kterým nesouhlasí. 
Tímto způsobem, jak to zast. Konva-
linková prezentuje, to není.

Konvalinková  
– Ano, zastupitelé Brabec, Ventruba, 
Šiška a Chybíková se jako jediní k 
tématům na ZMM vyjadřují. Ostatní 
zastupitelé se nevyjadřují a chce 
vědět jejich názor.

Brabec  
– Názor zastupitelů může být vyjá-
dřen jen jejich hlasováním, nemusí 
být ústním projevem.

Bernátová 
– Její osobní názor je, že na zasedání 
ZMM se nedívá na obsah podání, ale 
kdo jej podává. Tak se to tady odvíjí 
už třetí volební období.

Brabec  
– Toto je taky názor jen zast. Berná-
tové a také s ním nesouhlasí.

Mikuš 
– Vznesl dotaz, zda i v RMM se 
diskutuje a pak se teprve hlasuje 
kompletně o usnesení? Například 
tak proběhla volba starosty. Zašle 
e-mailem podklady o případech, kdy 
se tak v ZMM hlasovalo, nejen při 
volbě starosty.

Šiška 

– Takovýmto způsobem se hlasuje 
jen v úvodu zasedání ZMM a pak při 
ustavujícím ZMM a u volby starosty, 
místostarosty atd…

Návrh usnesení (Kratochvíl):
ZMM  ukládá  RMM avizovat výsledek 

svých rozhodnutí, zda doporučuje 
či nedoporučuje, ke všem materiá-
lům, které se následně postupují do 
projednání v ZMM.

Hlasování o návrhu na usnesení:

7 pro (Konvalinková, Bernátová, Procházka, Mikuš, 

Skalník, Doleček, Kratochvíl)

0 proti

6 se zdrželo (Tomandl, Šiška, Havlátová, Brabec, 

Slaný, Ventruba)

Návrh usnesení nebyl přijat.

Kopřiva (občan) 
– Vyjádřil svůj nesouhlas s protipo-
vodňovým opatřením města Brna 
a nesouhlas se snižováním hráze. 
Pravidelně bývá vytopen, zejména 
při povodních v roce 2006.

Veselý (občan) 
– Vyjádřil, že při stoleté vodě bude 
pod vodou až půl náměstí Svobody, 
bude nový územní plán aktualizován 
tak, aby k tomu nedošlo?

Šiška 
– Ano, z tohoto důvodu se vypraco-
vává studie a projektová dokumenta-
ce, aby k tomu nedošlo.

Bernátová   
– Ale zatím v tom připravovaném 
návrhu územního plánu je stávající 
stav tak, jak předpokládá protipo-
vodňový plán města Brna. Čili pro 
Modřice nevýhodný.

Šiška  
– Ano, a město usiluje o stáhnutí této 
hranice aktivní záplavové zóny.
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Mazálek (občan) 
– Informoval, že v roce 2010 vyhlásil 
Jihomoravský kraj vyhláškou na 
úřední desce tyto záplavové zóny. 
Každý se mohl vyjádřit, nikoliv jen 
město. Vyjádřil poděkování všem, 
kteří se zasadili o to, že nevznikne 
nová varianta, která je ještě horší 
než původní generel odvodnění 
města Brna, zejména panu zast. 
Ventrubovi, zast. Brabcovi a zast. 
Šiškovi.  

Sklenářová (občan)
– Vznesla dotaz, kdo povoluje stavět v 

záplavové zóně?  Nikdo ji a ostatní 
občany neinformoval o zaplave-
ní jejich pozemků. Týká se jí to z 
hlediska polí a domu, jednáte o nás 
bez nás. Nikdo nepřizval občany 
na jednání o tom, že jim zaplaví po-
zemky. Uvedla negativní zkušenost 
s městem a to příklad, kdy v minu-
losti, když se stavěla cyklostezka, 
byla postavena na jejím pozemku 
bez jejího souhlasu a následně byla 
vyzvána část tohoto pozemku pro-
dat. Jak budou občané o výsledku 
řešení protipovodňových opatření 
informováni?

 Obec Popovice na jednání, kterého 
se účastnila asi v r. 2012 nebo 2013, 
představila  možnost výsadby nivní-
ho lesa určeného k zaplavení vodou 
v případě záplav a zvýšení břehu 
Bobravy asi o 5 m v k.ú. Popovice 
a na modřické straně snížení hráze 
tak, aby se do těchto prostor mohla 
vylívat voda. Jednání se účastnili zá-
stupci dotčených pozemků i Modři-
ce, kteří s tímto plánem nesouhlasili. 
To je odpověď na vaši otázku, proč 
se zvedá hráz v Popovicích.

Šiška  
– Cyklostezka se postavila cca v roce 
2004 či 2005. Kdo ji povolil a jak ji 
vyměřili, nedokáže říct. Stavby na 
našem území povoluje stavební úřad 
Šlapanice. Co se týče jednání v obci 
Popovice, nebylo město na jednání 
přítomno. Na naplánovaném jednání 
se starostou Popovic zjistí bližší in-
formace. Jakmile budou protipovod-
ňová opatření vypracována, budou s 
tím občané seznámeni.

Ukončeno v 19:20 hodin

z 3. mimořádného veřejného zasedá-
ní Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného dne
11. dubna 2016 v 17 hodin v zasedací 
síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 

12 zastupitelů, jmenovitě viz pre-
zenční listina, řádně omluvena zast. 

Chybíková a zast. Šulová, pozdní 
příchod Konvalinková)

Usnesení 3M-Z-Ú1/2016:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 3. mimo-

řádného veřejného zasedání ZMM 
Dagmar Hoškovou, DiS. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 3. 
mimořádného veřejného zasedání 

ZMM zastupitelku Sylvu Bernátovou 
a zastupitele Jiřího Ventrubu.

ZMM schvaluje program 3. mimořád-
ného veřejného zasedání ZMM 
s doplněním bodu 2) Schválení 
smlouvy se zpracovatelem projekto-
vé dokumentace studie a projektové 
dokumentace pro územní řízení 
na akci „Modřice - protipovodňová 
opatření a vyjmutí území z aktivní 
záplavové zóny“ a o bod 3) Různé a 
diskuse.

Hlasování: 12 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Bod 1 - Projednání Rozpočtového 
opatření č. 2/2016 - doplnění pro-
středků na vypracování studie a 
projektové dokumentace na Územní 
řízení na akci „Modřice - protipo-
vodňová opatření a vyjmutí území z 
aktivní záplavové zóny“

Usnesení 3M-Z-1.1/2016:
ZMM potvrzuje zastupitele Jiřího Ven-

trubu jako hlavního koordinátora a 
vyjednavače  pro protipovodňová 
opatření a ustanovuje poradní a 
vyjednávací komisi  pro jednání  ve 
věci protipovodňových  opatření 
pod vedením zastupitele Jiřího Ven-
truby a jako další členy této komise 
zastupitele: Jana Skalníka,  Libora 
Procházku, Josefa Šišku a Jiřího 
Brabce. 

Hlasování:13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 3M-Z-1.2/2016: 
ZMM schvaluje Rozpočtové opatření 

č. 2/2016 ve výši příjmů po úpravě 
89.585.100,- Kč a ve výši výdajů po 
úpravě 94.337.100 Kč jako schodko-
vý. Schodek rozpočtu bude do-
rovnán z rozpočtové rezervy z let 
minulých.

Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo

Bod 2 - Schválení smlouvy se zpra-
covatelem projektové dokumentace 
studie a projektové dokumentace 
pro územní řízení na akci „Modřice 
- protipovodňová opatření a vyjmutí 
území z aktivní záplavové zóny“

Usnesení 3M-Z-2.1/2016:
ZMM potvrzuje výběr RMM na zhotovi-

tele plánu PPO Modřic - Dopravopro-
jekt  Brno, a.s. 

Hlasování:13 pro

0 proti  

0 se zdrželo 

Usnesení 3M-Z-2.2/2016:
ZMM schvaluje smlouvu s Dopravopro-

jektem Brno a.s, a  pověřuje starostu 
smlouvu podepsat. Přílohou tohoto 
usnesení je smlouva ve znění před-
loženém zastupitelům s doplněním a 
úpravou bodů:

 - článek 3 doplněním textu vždy 
poslední den v měsíci

 - článek 7 bod a) výše penále 0,1 %
 - článek 8 bod 4 změna odstavec 6 na 

odstavec 9 v textu
 - článek 4 bod 7 doplnění počtu ode-

vzdání studií 4 paré a 1x paré na CD
Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo

USNESENÍ Č. 3M-ZMM/2016
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Bod 3 - Různé, diskuse
Usnesení 3M-Z-3.1/2016:
ZMM stanovuje priority akcí města 
Modřice takto, prioritou č. 1 nejdůleži-
tější projekt je zpracování a vybudování 
protipovodňové ochrany Modřic, který 
je potřeba zvládnout v co nejkratším 
čase.
Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo

Usnesení 3M-Z-3.2/2016:
ZMM pověřuje starostu vypracováním 
ekonomické analýzy do příštího veřej-
ného řádného zasedání ZMM v červnu 
2016. Výsledkem analýzy bude zjištění, 
kolik peněz lze uvolnit z rozpočtu města 
na realizaci protipovodňových opatření 
v roce 2018 a jak velký úvěr si budou 
moci Modřice v roce 2018 vzít na fi nan-
cování protipovodňových opatření.
Hlasování: 13 pro

0 proti  

0 se zdrželo

Komentář k vybraným bodům usne-
sení z 18. schůze RMM konané dne 
19. 4. 2016

Údržba zeleně
RMM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o údržbě zeleně na pozemcích ČR – stát-
ního pozemkového úřadu, kde mimo 
sečení může město provádět i údržbu 
keřů a stromů, bez jejich odstraňování 
nebo kácení.
(k usnesení 18R – 3. 2/2016)

Licenční smlouva informačního 
systému MP
Určený strážník předložil RMM a tato 
schválila uzavření licenční smlouvy k 
oprávnění na užívání informačního sys-
tému Městské policie Modřice s fi rmou 
FT Technologie a.s. za cenu 5.000,- Kč/
měsíc bez DPH, která slouží k vytváře-
ní a správě elektronických informací 
o událostech řešených MP, jako jsou 
přestupky, trestné činy nebo obecné 
události, k řešení jejich administrace, 
k náhledům do základních registrů, 

USNESENÍ RMM č. 18/2016

evidence vozidel, k mapovému monito-
ringu pohybu strážníků včetně vozidla, 
k evidenci techniky a k propojení s 
datovou schránkou. Informační systém 
bude využíván od 1. 7. 2016.
(k usnesení 18R – 6. 3. 2/2016)

Zadání změn ÚPmB 43. soubor změn 
2011, 2012
Město Brno předložilo městu Modřice 
Návrh zadání změn ÚPmB 43. soubor 
změn 2011, 2012. RMM předložený ná-
vrh projednala a předložila městu tyto 
podněty k zapracování:
- vyhodnotit komplexně dopady nárůstu 
dopravy vymezením nových zastavitel-
ných ploch pro bydlení v MČ Brno – jih 
v dopadu na k. ú. Modřice
- prokázat řešením ÚPmB potřebu 
vymezení nových zastavitelných ploch, 
jejichž umístění nebylo možné na neze-
mědělských pozemcích a veřejný zájem 
na vymezení těchto ploch
- nevymezovat nové zastavitelné plochy 
pro komerci a výrobu, ale využít dosud 
nevyužitelné plochy, tzv. brownfi eldy

- vyhodnotit řešením ÚPmB komplexní 
odkanalizování všech ploch pro bydlení 
v MČ Brno – jih ve vazbě na kapacitu 
stávající kanalizace města Modřice 
včetně návrhu odkanalizování dosud 
nezastavěných zastavitelných ploch
- vyhodnotit kvalitu ovzduší v celé 
brněnské aglomeraci.
(k usnesení 18R – 7. 2/2016)

Opravy majetku města
RMM vzala na vědomí cenové kalkulace 
oprav majetku města:
- projektová dokumentace rekonstrukce 
vytápění bytového domu Sadova 563 v 
ceně 43.000,- Kč od projektanta Vlastimi-
la Smolky
- oprava části pravé zdi hřbitova v délce 
10m v ceně 105.463,- Kč vč. DPH od 
fi rmy Trestav s.r.o.
(k usnesení 18R – 7. 7/2016 a 18R – 7. 8/2016)

Revitalizace sběrného dvora
RMM schválila zpracovatele kompletní 
projektové dokumentace Revitalizace 

sběrného dvora fi rmu DIMENSE v.o.s. 
za cenu 438.020,- Kč vč. DPH.
(k usnesení 18R – 7. 9/2016)

Finanční dary na Ženáčské hody
Na zajištění konání Ženáčských hodů 
2016 fi nančně přispěli prostřednictvím 
darovacích a reklamních smluv tito 
partneři:
Ing. Milan Kratochvíla             20.000,- Kč
p. Zdeněk Čáslavský               10.000,- Kč
BVK a.s.                                     5.000,- Kč
Brněnská pole a.s.                    5.000,- Kč
BOVAKO, s.r.o.                          5.000,- Kč
Kalvoda s.r.o.                            5.000,- Kč
KOVOLIT a.s.                             5.000,- Kč
KAMOKO, s.r.o.                         4.000,- Kč
Mgr. Hrachy                               4.000,- Kč
MFK Groups, s.r.o.                     3.000,- Kč
DEA Energetická
agentura, s.r.o.                           3.000,- Kč
OMEGA24 s.r.o.                          2.000,- Kč
Za fi nanční podporu srdečně děkujeme.
(k usnesení 18R – 3. 10/2016 až 3. 21/2016)

POZVÁNKA na 8. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva

města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 6. ČERVNA 2016 V 17 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí

Svobody 93. 

Program bude vyvěšen na informačních tabulích

a na internetových stránkách města Modřice. 
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Pravdy, polopravdy a ten zbytek …

Nebyl jsem na ZMZM 7/2016. Dočetli jste se, že jsem se před jednáním neomluvil. No 
vidím, že pan Starosta se snaží mě zdiskreditovat, ale nebojte, já se nedám 

Jak to tedy bylo? Vzhledem k tomu, že pracuji a má práce mě živí, musel jsem jet 
na jednání se zákazníkem do Prahy. Doufám, že mi občané prominou to, že je moje 
práce důležitější. Poslal jsem tudíž v 11:14 email s názvem „Vážený pane Starosto a 
vážení zastupitelé, “. Bohužel email neodešel všem, ale jen 9 zastupitelům. Ano moje 
chyba, spěchal jsem. Pokud ale vím, kolegové mě omlouvali i s tím, že jsem posílal 
email. Po SMS, kterou jsem dostal, jsem email v 17:17 přeposlal panu Starostovi, ale 
pozdě. Je zajímavé, že u jiných zastupitelů to v minulosti nebyl problém, ale chápu, 
že u mě to problém je a velký. Překvapilo mě to, protože bych čekal, že pan Starosta 
bude rád, neboť jsem do toho tolik nekecal. No, asi nebyl.

Pokud se však podívám do jednacího řádu, najdu tam: „Neúčast zastupitele nutno 
omluvit stávajícímu starostovi před prvním (ustavujícím) zasedáním.“

Jelikož není uvedeno osobně, očekávám, že omluva kolegy zastupitele na začátku, 
dostatečně plní tuto podmínku, tudíž jsem byl řádně dle jednacího řádu omluven a 
výrok je nepravdivý.

Někteří politici se vyznačují tím, že to co řeknou, není až tak úplně přesné, o pravdi-
vosti ani nemluvím. Můžete si i povšimnout, že je často důležité něco říct a nevadí, 
že to není přesné či zavádějící.

Dozvěděl jsem se, že se o mě po Modřicích šíří různé pomluvy. Vím, je to fenomé-
nem dnešní doby věřit těm, špatným věcem a ně těm dobrým. Také vím, že je to 
jedna z manipulativních praktik, která je velmi častá a spoléhá na to, že si takovou 
zprávu příjemce neověří. Já si takové informace ověřuji a musím říci, že jsou lidé 
často překvapeni. Nebojte se a klidně mi zavolejte či napište, zda to či ono, co se 
o mě říká je pravda? Bude mi potěšením se vám ozvat zpět a říci vám to co vím já.

A co zastupitelstvo?  Musím říci, že jsem si pročetl zápis ve Zpravodaji. Byl jsem 
zvědavý, jak jej můžete vy občané vnímat. Doporučení pro vás občany? Udělejte si 
čas zajít na Zastupitelstvo. Stojí to za to a je to jedno z mála co my občané můžeme 
opravdu ovlivnit a navíc se to nás to dotýká víc než cokoliv jiného.

Přečtěte si pozorně zápis z mimořádného zastupitelstva. To teprve bylo něco.

Proč mají opoziční zastupitelé tolik dotazů a připomínek?

Řekl bych, že to bude tím, že dostávají minimální, neúplné informace 
a není výjimkou, že některé dostanou až na jednání. Vrtalo mi hlavou, 
zdali to ty koaliční nezajímá nebo tomu rozumí lépe. No jednoduše 
mají speciální schůzku a tam dostanou více informací. Zamyslím-li se 
nad důvodem, proč nedat všem stejné informace napadá mě jeden 
důvod = OBAVA.

Vám všem přeji krásné Jaro.

Informace od zastupitelů Informace od zastupitelů

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Kontrola rovného odměňování zaměstnanců města a dodržování 

zákona č.46/2000 Sb. tiskový zákon

Zastupitel Erik Mikuš v Modřickém zpravodaji č.4/2016 ve svém článku „Má reakce 
na Odpověď starosty z předchozího zpravodaje“ uvádí tučně zvýrazněné otázky: 
„Občany by určitě zajímalo, co jste v reálu porušil, co v reálu znamenají jednotlivá 
porušení?“ Na tyto otázky je zbytečné opětovně odpovídat a podávat vám opakova-
ně obšírné informace (již jsem se vyjádřil v Modřickém zpravodaji č.3/2016), neboť 
je všechny již ve svém článku v Modřickém zpravodaji č.2/2016 „Starosta nedodržuje 
zákon, opět!“ podrobně OPSAL z textu protokolu o provedené kontrole sám zast. 
Mikuš, který jako bdělý občan Modřic dal osobně podnět k této kontrole, jak uvádí 
ve svém textu.

Dále v posledním odstavci svého článku v Modřickém zpravodaji č.4/2016 opětovně 
poukazuje na rozpor schváleného Informačního řádu města Modřice se zákonem 
č.46/2000 Sb. tiskový zákon ve znění pozdějších předpisů. K tomuto uvedu pouze 
následující:
Sdělení Ing. E. Mikuše - zastupitele není pravdivé. Starosta, ale ani město Modřice 
zák. č. 46/2000 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů (včetně novely zá-
kona č. 305/2013 Sb.), neporušuje. Ust. § 4a tiskového zákona stanoví: „Vydavatel 
periodického tisku územně samosprávného celku je povinen poskytovat objektivní 
a vyvážené informace o územním samosprávném celku a poskytnout přiměřený pro-
stor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního 
samosprávného celku, týkající se tohoto územního samosprávného celku.” Jinými 
slovy, město Modřice má povinnost zveřejňovat ve svém Zpravodaji požadované 
názory (články) od zastupitelů, a to v přiměřeném rozsahu. Tuto svoji povinnost si 
město Modřice beze zbytku plní, když v každém vydání Zpravodaje tento prostor 
zastupitelé mají, včetně zast. Mikuše. Informační řád města Modřice, který pak jed-
notně (pro všechny zastupitele ve stejném rozsahu), tento přiměřený prostor speci-
fi kuje, je zcela v souladu se zákonem, neboť zákonný pojem „přiměřený prostor” je 
pojmem neurčitým.

Ing. Josef Šiška - starosta

Ing. Erik Mikuš, emikus@seznam.cz
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Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Opět multifunkční hala

V březnovém čísle Zpravodaje vyšlo vyjádření starosty města k mému článku z úno-
ra 2016 „Co nového v přípravě výstavby multifunkční haly?“ Cituji:
„Dříve než byly zadávací a hodnotící podmínky a kritéria zaslány uchazečům, měli je mož-

nost připomínkovat všichni členové hodnotící komise, včetně náhradníků, tedy i zastupitelé 

za Nezávislé za čisté a klidné Modřice. Bohužel nikdo z oslovených členů komise nepodal 

žádné protinávrhy ani připomínky. Proto RMM schválila to, co bylo jako JEDINÉ navrženo. 

Neustálé napadání a kritizování za této situace, kdy oslovení členové komise nepodali ani 

protinávrhy, ani námitky, je sice velmi jednoduché, ale nekorektní.“

Ing. Josef Šiška, starosta města

Moje vyjádření k tomuto vyjádření
25. 11. 2015 ve 14.59 poslal starosta členům a náhradníkům hodnotící komise a sou-
časně komise pro otevírání obálek deset dokumentů v celkovém rozsahu 50 stránek 
s tím, že mohou svoje připomínky uplatnit do 1.12.2015 do 10.00 hod. Na prostudování 
tedy bylo včetně víkendu necelých 6 dnů. Jeden z dokumentů obsahoval i hodnotí-
cí kritéria. Tuto část dokumentu naleznete na: http://www.osmodrice.cz/news/opet-
-multifunkcni-hala/. Nechť každý zájemce posoudí, jak rychle zjistí, že jsou kritéria 
nastavena tak, aby soutěž vyhrál požadovaný "vítěz" architektonické soutěže. Jak 
"dobře" byly vzorečky nastaveny, se totiž ukázalo až následně při vlastním provedení 
hodnocení obdržených nabídek.
Závěrem. Pane starosto, povinností opozice není přijít na všechny chyby vládnoucí 
koalice - bylo by to moc prima, protože máme pocit, že se nám daří přicházet jen 
na vrchol ledovce ponořeného pod hladinou - ale povinností vládnoucí koalice je 
takové zásadní chyby nedělat! Neférové podmínky pro účastníky výběrového řízení 
počítáme mezi ně.

Uklízeli jsme Modřice
V sobotu 16. dubna se osm členů a příznivců spolku Za čisté a klidné Modřice zúčast-
nilo úklidu Modřic v rámci akce Ukliďme Česko. Další členové podpořili akci s jinými 
spolky a oddíly. Vybrali jsme si trasu od mostu přes náhon ve spodní části náměstí 
Svobody podél cyklostezky kolem Zahradnictví Brabec až k autobusové zastávce u 
drůbežáren vedle OC Olympia. Největší množství odpadků se 
nacházelo v křovinách podél silnice u tzv. jižního obchvatu 
města. Nasbírali jsme celkem téměř 30 pytlů odpadků. Všem, 
kdo se akce zúčastnili, patří velký dík!

Libor Procházka

osmodrice@seznam.cz

www.osmodrice.cz Sylva Bernátová

Účastníci akce, zleva: Tomáš Žák, Eva Žáková, Sylva Bernátová, Marie Vykoukalová, Pavel 

Polzer, Jaroslav Mühlheim, Alena Sedlinská, Libor Procházka, foto: laskavý kolemjdoucí

Odpadky na Chrlické ulici, foto: Libor ProcházkaOdpadky u jižního obchvatu, foto: Jaroslav Mühlheim
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(NE) Ochrání Modřice své občany před záplavami?

JMK v roce 2010 vyhlásil aktivní záplavovou zónu kolem řeky Svratky. Modřice mají 
aktivní záplavové zóny (AZZ) na pravém břehu řeky Svratky, ale Popovice, Raj-
hrad, Holasice Vojkovice nemají žádnou AZZ za pravým břehem řeky a Rebešovice 
nemají žádnou AZZ. Desítky rodinných domů, zahrady, fi rmy jsou v Modřicích v 
bezprostředním ohrožení touto AZZ. Zjevně je vidět, že uvedené obce mají vedení, 
které je ve vyjednávání AZZ výrazně úspěšnější. Popovice dnes mají vybudovanou 
novou protipovodňovou hráz, která chrání i lužní les. A co udělalo od roku 2010 naše 
vedení města? Já Vám odpovím. Nic!!! Napadá mě otázka, jaký důvod mají k nečin-
nosti? Komu tato nečinnost nahrává? Jediné území, kde se zrušila AZZ v roce 2014, je 
území za dálnicí (u Decathlonu).

Do dnešního dne vedení obce nedokázalo předložit žádné dokumenty, které by sna-
hu o změnu AZZ dokumentovaly. Dle vyjádření pana starosty město nepovažuje tuto 
situaci za rizikovou a neřešilo to, protože nebylo potřeba. Dle sdělení starosty na 
ZMM město s tímto stavem nesouhlasí, ale do nového územního plánu ji zapracovalo 
a pokud jej ZMM schválí, bude s tím i souhlasit.

Jsem rád, že dalšího vyjednávání se ujmul někdo jiný než naše uvolněné vedení měs-
ta. Úspěchy či neúspěchy dalšího vyjednávání ovlivní Modřice na mnoho generací, 
protože zrušit AZZ v budoucnu nebude skoro možné. I ZMM si uvědomuje naléha-
vost řešení protipovodňové ochrany (PPO), proto přijalo usnesení, kde stanovuje za-
jištění PPO jako prioritu číslo jedna pro Modřice. Vyjednávání, projektování a stavba 
musí byt hotové do roku 2020, kdy končí dotační období. Mapu AZZ si může každý 
prohléhnout na http://gis.kr-jihomoravsky.cz/ozp/. Světle modrá je pasivní záplavo-
vá zóna (je území výškově pod hladinou stoleté vody) a fi alová je aktivní záplavová 
zóna - AZZ (je území, která mohou být při výskytu povodně zaplavena vodou).
Vedení města Modřice by mělo svůj čas a energii věnovat především řešení AZZ než 
psát disciplinární podnět ČESKÉ KOMOŘE ARCHITEKTŮ, že si jeden z architektů 
dovolí kritiku vítězného návrhu plánované víceúčelové haly, který si bylo možné 
přečíst v minulém zpravodaji.

Jan Skalník

1Informace pro občanyi
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Hřiště Rybníček 

V průběhu května budou probíhat na dětském hřišti v lokalitě Rybníček stavební 
úpravy na oplocení. Starý plot bude odstraněn a nahradí jej nový.

Prosíme občany, aby v době rekonstrukce přizpůsobily pohyb a podmínky užívání 
hřiště, a to především s ohledem na bezpečnost svoji a dětí.

Děkujeme
J.Š. 

Na žádost občanů bylo na ulici Nádražní dne 22. dubna zřízeno nové rozhlasové 
hnízdo. Hlásiče jsou nastaveny na ozvučení PBDS i do směru celé ulice. Navazu-
jící hnízda jsou na rohu ulice Husové a z druhého směru na ulici Komenského. 
Tímto je tato lokalita plnohodnotně ozvučena a občané budou seznámeni s ob-
sahem rozhlasových hlášení. Věřím, že tímto dojde k zlepšení informovanosti 
občanů.                                                                                      Jiří Ventruba, místostarosta

Ukliďme Česko – Ukliďme Modřice 

Druhý ročník akce v Modřicích proběhl ofi ciálně v sobotu 16. 4. 2016, některé skupin-
ky se zapojily i v jiné dny. Jsem moc ráda, že se pořád najde mnoho nadšenců, kte-
rým není naše prostředí lhostejné. Uklízíme nepořádek po druhých, kteří pro svoje 
pohodlí neváhají odhodit kdekoliv cokoliv nebo dokonce záměrně vysypou černou 
skládku do přírody.

Do uzávěrky Zpravodaje jsem sice neměla ještě k dispozici přesné údaje, ale podle 
mého odhadu se nás zúčastnilo více než loni, určitě přes 210 dospělých i dětí. Byli to 
Skautský oddíl Quercus, Zahrádkářský spolek Modřice, Sbor dobrovolných hasičů 
Modřice, Spolek za čisté a klidné Modřice, Myslivecké sdružení Modřice, Základní 
škola Modřice, maminka se dvěma dětmi, skupinka 3 žen a jeden pán, který se přidal 
k hasičům. Určitě jsme překonali i loňské množství sesbíraného odpadu. Přesné úda-
je sdělím v příštím zpravodaji.

Děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu.  Příští rok v dubnu se těším na další ročník a 
ještě více uklizených ploch a větší počet dobrovolníků. Snad se mi podaří zajistit i 
nějakou drobnou odměnu.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Vážená paní Bernátová

již mnohokrát jsem měl chuť napsat příspěvek do modřického Zpravodaje. Až Váš 
článek v č 4/1016 mě k tomu vybídl. Bijete se v prsa, že jste pozvedla svůj hlas proti 
přidělení dotace na opravy kostela. Přitom píšete, že pouze barbar by neopravoval 
památky předků. Je to tak trochu protiřečení. Musíte se rozhodnout, jestli jste člověk 
kulturní, pak ale hlasujte pro, nebo barbar. Střechu kostela Vám rádi ukážeme, stačí 
projevit zájem. Poletující křidlice při silném větru by asi nebyly tím pravým důvo-
dem neodsouhlasit dotaci.

Dále tvrdíte, že kostel, potažmo jeho okolí, i fara jsou málo přístupné veřejnosti. Do-
volím si s Vámi nesouhlasit. Takže postupně.

Kostel je otevřen minimálně 3x týdně a na požádání v podstatě kdykoliv. Stačí se 
obrátit na kteréhokoliv farníka. Pokud žádného neznáte, obraťte se na mě, klidně 
Vám dám seznam. 

Co se týká fary. Pro Vaši představu: na faře se schází společenství žen, které se spo-
lečně modlí na daný úmysl. Pokud se přidáte, budete vítána stejně jako kdokoliv 
jiný. Dále se tam schází maminky s malými (předškolkovými) dětmi. Pokud máte dítě 
do 3 let, jistě máte dveře otevřené. Po mši v neděli se tam schází řada modřických 
obyvatel „na kafíčko a pokec“. Samozřejmě se tam schází i mužáci (možná jste o nás 
slyšela), ale mezi ně ženy nechodí. Nepočítám další aktivity, jako jsou svatby, oslavy 
narozenin atd. atd., kdy mohou prostory fary využít všichni obyvatelé Modřic. Stačí 
opět jen projevit zájem. Zvlášť si dovolím poukázat na oslavy sv. Gottharda včas 
oznamované i ve Zpravodaji.

Další, o čem se zmiňujete, je zpřístupnění okolí kostela. Malý příběh: když jsme opra-
vovali komín na farní klubovně, tak jsme byli všichni na střeše. Jednu chvíli jsem 
seběhl dolů a v dílně stál jeden z modřických bezdomovců. Na otázku, co tam dělá, 
odpověděl, že čeká na kamaráda. Za bundou měl samozřejmě nějaký lup. Jak by 
to vypadalo na neosvětlené, potemnělé zahradě kolem kostela, raději nedomýšlím. 
Ano řešila by to policie, ale jedině trvalou přítomností!

Poukazujete celkově na to, že nemovitosti spojené s církví využívá pouze malá sku-
pina občanů. Měl bych na Vás dotaz. Kolik lidí využívá prostory určené pro hasiče, 
kolik lidí se stará o muzeum, co využívají zahrádkáři atd. Dovolím si na tuto otázku 
odpovědět. Jsou to skupiny lidí, které tíhnou k nějaké oblasti lidské činnosti a všichni 
tito lidé, včetně modřických farníků, tvoří dohromady obyvatelstvo Modřic. Nebo 
musí být všichni členy muzea, hasiči, zahrádkáři, či věřícími atd., aby mohli využívat 
to, co tyto skupiny nabízejí? Jak jsem několikrát uvedl: „Někdy se stačí zeptat“ a ni-
koli tvrdit nesmysly. 
Přeji Vám požehnaný den.                                                                     Ing. Vítězslav Janský

1Život v našem městěž
Informace pro občany

foto: M. Didura
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Chci věřit

že účelově rozdělený článek paní zastupitelky Bernátové, z minulého čísla Zpravoda-
je, obsahuje mylné informace, které jsou důsledkem pouze její neznalosti, a ne zlého 
úmyslu. Proto se pokusím alespoň část z nich vysvětlit.

Nejprve se sluší poděkovat představitelům města za nemalý fi nanční obnos poskyt-
nutý v uplynulých letech na opravu dvou farních objektů, které jsou jedněmi z mála 
dochovaných stavebních památek ve městě, a které tak na poslední chvíli zachránili 
před zkázou. Účelné využití těchto dotací výhradně na opravy lze jistě dohledat ve 
výkazech, které má město k dispozici. 

Zdůvodnit paní zastupitelce nutnost rozsáhlé opravy střechy kostela z technickosta-
vební stránky si netroufám, nejsem, podobně jako ona, stavař. Pouze upozorňuji, že 
po několika větrných epizodách ve městě padaly opakovaně z této střechy tašky 
přímo na chodník okolo kostela, čímž ohrožovaly zdraví, ne-li životy občanů (i farníci 
jsou občané). Nejnutnější opravy pak opakovaně zajistili někteří farníci vlastní prací 
ve výškách a samozřejmě bezplatně (o čemž existuje fotodokumentace).

Oprava fary již rovněž začala. I ten, kdo tento areál nikdy nenavštívil, si může všim-
nout nové fasády na hlavní budově a některých přilehlých objektech. A opět, prá-
ce, které byli farníci schopni udělat sami, jako např. vyrovnání podlah a pokládka 
nové podlahové krytiny, napojení fary na městskou kanalizaci, vydláždění  chodníků 
apod., byly provedeny farníky, zase bez jakékoliv úhrady.

Na dotaz, zda je fara určena pro širokou veřejnost, zní odpověď – ano. A taky je 
tak využívaná. Nutno však připomenout, že provoz taky něco stojí. A ten je hrazen 
zcela mimo dotace města, především ze zdrojů od farníků. Aktivity, které zde našly 
zázemí, jsou popsány v jiném článku. Jen chtít a zapojit se. Či vymyslet další a přijít 
s návrhem. Ovšem takovým, který je v souladu s určením objektu. Ale to je snad po-
chopitelné. Např. do knihovny také nikdo neumístí aktivity, které s jejím zaměřením 
nejsou v souladu. 

K uzamčení kostela přes den dnes nutí především obavy z vykradení. Farníci nemají 
prostředky na zajištění stálého dozoru. Pokud ale má kdokoliv zájem prohlédnout si 
jeho interiér, má příležitost vždy před či po pravidelných mších (min. 3x týdně – viz 
kalendář na konci každého čísla Zpravodaje). A můžete to udělat i 10.6.2016, kdy se i 
modřická farnost zapojí do akce Noc kostelů. 

A uzavření areálu zahrady okolo kostela je opět motivováno tím, aby se zde neděly 
činnosti, které sem nepatří. O jeho údržbu, včetně sekání trávy, se totiž opět starají 
farníci a opět bez fi nančních nároků. Nechtějte ale po nich, aby sbírali v areálu, který 
byl dříve jistě hřbitovem, např. psí výkaly či použité injekční jehly.

O dalších omylech paní zastupitelky, vzhledem k předepsané délce příspěvku, snad 
až příště. 

Jan Mareček
 archiv J. Chybík

(oprava střechy) archiv K. Prax

Fotostřípky z pracovních aktivit farnosti
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Pálení čarodějnic v areálu Pod Kaštany 30. 4. 2016

Foto: M.Hájek, další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz
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Jarní sběr starého papíru

Třetí dubnový týden probíhal nejen ve znamení konání přijímacích zkoušek na střed-
ní školy, ale také Dne Země, a proto se u nás v modřické škole opět sbíral starý papír. 
Rodiče ze SRPŠ drželi služby u kontejnerů a děti, rodiče, dědečkové, babičky a vů-
bec všichni, kterým záleží na smysluplném využití surovin, přinášeli svůj papírový 
odpad, mnohdy sbíraný poctivě od minulého – podzimního kola soutěže. Pravidla 
soutěže se ale od minula změnila, takže místo jednotlivců soupeřily proti sobě celé 
třídy. Chtěli jsme po dětech nejen ekologické chování, ale chtěli jsme také, aby se 
naučily spolupracovat a vytvořit vlastní společnou strategii. Šanci na úspěch měla 
nejen třída, která shromáždila nejvíce kilo papíru, ale záleželo i na procentu zapoje-
ných žáků oné třídy. Některé třídy se opravdu zachovaly jako tým, jiné zatím nebyly 
schopny strategii úspěchu promyslet a realizovat. Bojovat bylo o co! Tři nejaktivnější 
třídy vyhrály fi nanční příspěvek na to, co si vyberou. Takže ať už to bude vstupenka 
do kina, do zoo nebo společenská hra na přestávky, děti dobře vědí, že o tuhle vymo-
ženost nemusely nikoho žádat. Prostě si na ni všichni SPOLEČNĚ vydělali. 

A jak to tentokrát dopadlo? Výborně! Celkové množství nasbíraného papíru se vyšpl-
halo přes 15 tun. To je 257 zachráněných stromů. Celkem se zapojilo 238 žáků, což 
je krásných 62%. Všechny údaje jsou rekordní! Pořadí vítězných tříd: 1. místo: 4.A, 
2. místo: 2.B, 3. místo: 4.C. Gratulujeme a těšíme se na vaše přání, děcka! Tabulka 
příspěvků jednotlivců je přiložena. Nezbývá než pochválit děti, rodiče i třídní učitele, 
jak nadšeně se do sbírání papíru pustili. Vůbec přece nejde o to, jestli je odměnou 
alespoň lízátko. Důležité je, že všichni společně jsme v tomto kole soutěže zachránili 
malý les.

Run & Help

Rádi bychom teď dětem ukázali cestu, jak mohou ještě více otevřít svá srdíčka a být 
užiteční na konkrétním místě tam, kde je jakákoliv pomoc přímo nezbytná. Je důle-
žité, aby poznaly, že ne všechny děti  si mohou užívat života stejně bezstarostně a 
šťastně. Že jsou tu i děti, které zápasí s vážným tělesným či mentálním postižením a 
nutně potřebují pomoc jiných lidí. Pojďme se připojit k charitativnímu projektu Run 
& Help, který probíhá pod záštitou Konta Bariéry! http://www.kontobariery.cz/Pro-
jekty/Run-and-Help.aspx. K tomuto dobročinnému běhu se může připojit jakákoliv 
skupina, kolektiv, škola či celé město. Je to na nás. Princip je takový: ve stanoveném 
termínu (v našem případě mezi 13. – 15. červnem 2016) odstartují skupinky účast-
níků, kteří si předem při registraci stanoví, kolik korunek za každou svoji uběhnu-
tou délkovou jednotku vloží do charitativní kasičky. Délková jednotka může být 100 
metrů, 200 metrů, 1 kilometr atd. – podle schopností účastníka. Po doběhu nahlásí, 

kolik délkových jednotek uběhl, a následující den přinese svůj příspěvek do kasič-
ky. Výtěžek pošleme na konto bariéry s informací, kterému handicapovanému dítěti 
chceme přispět na lepší život. Konkrétního příjemce jsme zatím nevybrali, ale v tom 
byste nám mohli pomoci Vy. Napište nám na srps@zsmodrice.org, který příběh Vás 
nejvíce oslovil a zasloužil by si podle Vás podporu:  http://www.kontobariery.cz/
Komu-pomahame/Komu-muzete-pomoci.aspx
Ptáte se, proč prostě nevybereme peníze bez běhání? Pokud si děti mají svůj dobrý 
skutek opravdu prožít a zapamatovat, je potřeba jej spojit s nějakým zážitkem. Je 
dobré, aby jejich dobrý skutek byl patřičně oceněn i jejich okolím, což je v případě 
hromadné akce automaticky zajištěno. Děti se mezi sebou navzájem povzbuzují a 
společně sdílí i ten skvělý pocit z pomáhání. Věříme, že i Vy přivítáte tuto zábavnou 
formu výchovy dětí k přirozenému dárcovství a že tuto akci podpoříte společně s 
námi. 
S přesvědčením, že to má smysl, Vás zdraví rodiče ze SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Foto: archiv SRPŠ
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Městský fotbalový klub 
Modřice pořádá nábor

malých fotbalových nadějí 
do svých řad.

Zájemci se mohou dostavit každé úterý
a čtvrtek v16:00 na fotbalové hřiště.

Kontaktní osoba
Ing. Roman Mulíček, mobil 603 541 415.

Těšíme se na Vás
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Ocenění vítězů ,,Brněnské kolo" Ivana Hochmannová 1. místo

Hudební ohlédnutí

Naši žáci z pěveckého sboru Zpěváček a Zpěvandule při Základní škole Benešova 
vystupují nejen na různých veřejných akcích, ale účastní se pěveckých soutěží. 

Dne 9. 2. 2016 se konala v Ernově sále na Staré radnici pěvecká soutěž Brněnské 
kolo. Zde jsme se umístili takto: na 1. místě Ivana Hochmannová, žákyně 6. třídy, na 
2. místě Jitka Křivánková z 5. třídy a třetí místo obsadil pěvecký sbor Zpěvandule 
(10 žákyň).

Následující den 10. 2. 2016 se v Sále Břetislava Bakaly konala pěvecká soutěž v sólo-
vém zpěvu Brněnský vrabeček. Čestná uznání obdrželi Václav Doležel (1. třída) a 
Veronika Chovancová (4. třída).

Ve středu 9. 3. 2016 proběhla soutěž v sólovém zpěvu Superstár ŠD, která se konala 
na ZŠ Antonínská v Brně. Zde obsadila 1. místo žákyně 4. třídy Tereza Šťeffelová.

Všem vyhodnoceným srdečně gratuluji. 

Jitka Kafková, vychovatelka ŠD, foto: Milada Hochmannová

Babička a dědeček do školní družiny

Od dubna do května 2016 realizujeme ve školní 

družině při ZŠ Modřice (www.zsmodrice.org/

druzina) projekt „Babička a dědeček do školní 

družiny“. Nechali jsme se inspirovat myšlenkou 

celorepublikového projektu „Celé Česko čte 

dětem“ (www.celeceskoctedetem.cz) konkrét-

ně projektem: „Babička a dědeček do školky“ 

(http://celeceskoctedetem.cz/nase-aktivity/ba-

bicka-a-dedecek-do-skolky).

Projektu se účastní děti, které navštěvují školní družinu při ZŠ Modřice, a senioři z 

Pasivního domu seniorů v Modřicích. V našem případě jsou to tři odvážné babičky: 

Helena Halušková, Věra Marečková a MUDr. Irena Tichánková. 

Předčítání pohádek probíhá v prostorách tříd školní družiny na ZŠ Komenského. 

Zapojily se 1. oddělení (vychovatelka Valérie Štoksová) a 5. oddělení (vychovatelka 

Jitka Kafková).

Myšlenkou projektu je podporovat v dětech vztah ke čtení a zároveň propojit nej-

mladší generaci se starší. 

Cílem projektu je přivést děti blíže ke knihám a předčítání (může být inspirací k rea-

lizování domácího předčítání dětem).
Text a foto: Valérie Štoksová 
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Foto: Pavel Klang

Jarní „Žítková“

V rámci jarního soustředění modřického dětského folkórního kroužku jsme, jako již 
vloni, opět navštívili ve dnech 22. - 24. 4. krásné prostředí Bílých Karpat Žítkovou.

Žítková je pro veřejnost známá spíše ve spojení s „žítkovskými bohyněmi“, ale pro 
nás všechny z kroužku je oázou klidu v krásné přírodě. Celou sobotu jsme s dětmi 
aktivně nacvičovali a opakovali spoustu písniček, tanečků, vytvářeli si choreografi i 
k sestavě na hody.

Nezapomnělo se ani na „hledání pokladu“ či táborák s opékáním špekáčků. Nedělní 
dopoledne se už jen opakovala hodová sestava a na všechny tanečníky čekala sladká 
medaile. Po obědě jsme se, sice neradi, rozloučili a vyrazili směrem k domovu.

Moc děkuji všem účastníkům, bylo nám s vámi hezky. Těšíme se opět na další spo-
lečnou akci. Zároveň velký dík patří majitelům penzionu Žítková manželům Šuránko-
vým, kteří dětem celý pobyt uhradili (jako loni). 

Všechny příznivce folklóru zveme podívat se na naše vystoupení na:

„Ženáčských hodech“ 8. 5. 2016 v Modřicích
„Folklórním setkání“ 11. 6. 2016 v Modřicích

(www.folklorni-krouzek-modrice.cz)
Ivana Cetlová, za DFK Modřice

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
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SKAUTI
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Skauti také uklízeli Česko!

Stejně jako loni i letos jsme se zapojili do této akce v našem městě. Letos ne o víken-
du, protože jsme měli již dlouho dopředu plánovanou akci uprostřed lesů na vsta-
vačovou louku. Vstavače jsou naše české orchideje, které tou dobou akorát začínají 
růst, ale na květ bychom si museli počkat ještě nějakých pár týdnů. Ale zpět k akci v 
Modřicích. V rámci pravidelných schůzek jsme vyčistili část pravého břehu Svratky 
od odpadků a upozornili na větší černou skládku. V pondělí přišlo pomáhat přírodě 
20 našich členů a jejich rodičů, ve středu dalších 19. Více k této akci netřeba dodávat, 
fotografi e mluví za vše.

Skauting má jedno ze svých hesel zanechat svět o kousek lepší, než jsme jej nalezli. 
V oddíle se o to snažíme nejen úklidem přírody, ale i výchovou dětí v uvědomělé 
a aktivní občany. Junák a skauti všeobecně byli negativně vnímaní diktátorskými 
režimy, hlavně kvůli své aktivitě a smyslu pro spravedlnost. Myslíme si, že i dnes 
mají své místo hodnoty, jako jsou čest, spravedlnost, odvaha, láska, dobro, pomoc 
společnosti i jedinci, stát si za svým přesvědčením… Dětem zprostředkováváme tuto 
cestu formou vlastního příkladu, zážitkových her, metodou learning by doing a další-
ho propracovaného programu.

Sdílíte s námi podobné hodnoty? Můžete nechat vyrůst dítě ve skautu. Nebo se při-
dat k nám a rozšířit řady našich vedoucích. Vedoucím u nás mladí pomáhají již od 14 
let. Kontaktovat nás můžete na emailu: modrice@skaut.cz.

Veronika Morongová, www.skautimodrice.cz

Foto: oddílový archiv
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Foto: archiv Brabrouků

BRABROUCI

Dubnové akce Brabrouků

V sobotu 16. 4. jsme se zapojili do republikové akce "Ukliďme Česko" a v rámci toho 
jsme se rozhodli pomoct modřické přírodě. Na srazu jsme si nejdříve rozdali rukavi-
ce a pytle na odpadky, pak jsme se vydali na Vajgl, který jsme si dali za úkol uklidit. 
Sešlo se nás poměrně dost ze všech věkových kategorií, a tak nám šla práce pěkně 
od ruky. Po cestě jsme viděli i zajíce a ukazovali si nejrůznější jarní kytičky. Naši 
vedoucí nás zase trochu vzdělali i v oblasti přírody našeho města. Odpadky jsme 
třídili a plné pytle nechávali u cesty. Plánovali jsme, že po cestě nazpět spočítáme, jak 
šikovní jsme byli a kolik těch pytlů plných odpadů máme, ale odvozová služba byla 
rychlejší, než jsme čekali, a tak jsme se vraceli již prázdnou a uklizenou cestou. Na 
závěr našeho společného dne jsme si zahráli ještě branball (hra podobná baseballu) 
a vrátili jsme se domů s pocitem, že jsme udělali zase něco dobrého pro přírodu v 
našem okolí. 

O týden později 23. 4. nás čekal náš poslední letošní závod do mezioddílové soutěže 
Zelené ligy, Setonův závod, který jsme navíc letos spolupořádali. Utvořili jsme cel-
kem osm soutěžních týmů po třech členech. Úkolem hlídek bylo projít danou trasu 
v Líšni na Hádech a po cestě splnit nejrůznější stanoviště. Soutěž je rozdělena do 
čtyř věkových kategorií a podle toho se dělí i obtížnost stanoviště. Zatímco nejmladší 
museli zvládnout trasu dlouhou zhruba šest kilometrů, během níž ošetřovali vosí 
bodnutí, vázali  ambulák či přišívali knofl ík, starší měli trasu delší a potýkali se s úko-
ly náročnějšími. Museli zvládnout coby reálnou situací záchrany horolezce visícího 
na skále, stříleli ze vzduchovky či praku a na stanovišti uzlů se učili vázat motýlka.  
Některé naše hlídky byly opravdu šikovné, a tak si odvezly domů zajímavé ceny. 

Na závěr jsme si ještě udělali ojedinělou fotku v bývalém Růženině lomu, kdy jsme 
se spolu s ostatními oddíly seskupili do útvaru slova "pionýr" a z vrchu lomu se pak 
nechali vyfotit.

Zuzka
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KULTURA

Poděkování 

V těchto dnech (květen-červen) se koná na radnici výstava mých obrázků s názvem 
“CESTOMÁNIE … aneb volání dálek…“. Chtěl bych touto cestou poděkovat starostům 
Modřic panu Ing. Jaromíru Valentovi a panu Ing. Josefu Šiškovi za možnost pořádání 
výstav v krásných prostorách radnice. Tuším, že tato výstava je šestá, nebo sedmá. 
Stejně tak bych chtěl poděkovat paní Květě Höklové za přípravu textů k informacím 
o této výstavě… 

Tomáš Paufošima- Paufec, Modřice

Vernisáž výstavy Cestománie Tomáše Paufece 28. 4. 2016

Foto: M.Hájek
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MUZEUM

Venisáž výstavy v muzeu Němí svědkové minulosti 29. 4. 2016

Foto: M.Hájek

FARNOST

Poprvé v Mod ících v kostele sv. Gotharda od 17:00 do 23:00 hodin 

Mše svatá        17:00 – 17:45  
 
Zpívánky        18:00 
D tská Scholla 
 
Zpátky do st edov ku      18:30 
Scénky a písni ky z doby Karla IV. 
Žáci ZŠ Mod ice   
 
Komentovaná prohlídka      19:00 
 
Dív í trio        19:30 
Domácí muzicírování I.      
 
Spor o mod ické mýto      20:00   
P e brn nských konšel  s olomouckým biskupem 
Janem Volkem, nevlastním strýcem Karla IV.  
Žáci ZŠ Mod ice       
 
Keltské ozv ny       20:30 
Kytarový soubor ZUŠ Židlochovice 
 
Zpívají Mužáci       21:30   
 
Komentovaná no ní prohlídka      22:00 
 
Smy cové trio       22:30 
Domácí muzicírování II.       
 
 
Program pro d ti v kapli      18:00 – 20:30 
Krátké aktivity pro d ti umož ující rodi m nerušenou prohlídku kostela  
 
Individuální prohlídky kostela     18:00 – 23:00 
Výstava fotografií „O. Robert Mayer v Mod icích“   18:00 – 23:00 
Výstava „Opravy kostela a fary za posledních 10 let“ 18:00 – 23:00 
Promítání ze života farnosti     18:00 – 23:00 
Možnost zapálení sví ky na osobní úmysl   18:00 – 23:00 

Všechny ob any zve ímskokatolická farnost Mod ice
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Karneval

První dubnovou sobotu pořádalo město Modřice ve spolupráci s Kulturně-školskou 
komisí v hotelu Gregor dětský karneval s názvem TrampoLína. Děti při vstupu do 
sálu dostaly něco sladkého na uvítanou a každé se mohlo zapojit do soutěže o ceny. 
Na výherce čekala krásná encyklopedie zvířat a na ostatní spousta dalších výher. 
Dobrovolné vstupné spolu s příspěvkem od zaměstnanců Městského úřadu Modřice 
bude stejně jako v loňském roce věnováno na adopci zvířete z brněnské zoologické 
zahrady. Minulý rok děti vybraly většinovým počtem hlasů opici a tím bylo rozhod-
nuto. Našim adoptivním svěřencem se stala malá opička - tamarín žlutoruký. Na ka-
ždém ze stolů byl krátký text s fotografi í, který umožnil návštěvníkům seznámit se s 
tímto živočišným druhem. 

Dr. Ventruba uvítal děti i jejich doprovod, představil divadlo Netratrdlo, které se sta-
ralo o zábavu, a všem popřál příjemnou zábavu. A teď něco k průvodcům celého 
odpoledne. Neposedný, sportovně založený kluk Trampo a tlustá Lína s knihou v 
ruce, sváděli nekonečný souboj o to, jestli je lepší kombinace sportu a hlouposti 
nebo vědomostí a peciválství. Do nápaditých her a soutěží se zapojily děti i rodiče a 
těžko posoudit, kdo s větším zápalem. 

Při odchodu si každý vybral nafukovací balónek. Důležitým zjištěním pro děti bylo 
to, že Trampo se neobejde bez Líny a obráceně. Z toho plyne, že pohyb a moudrost k 
sobě neodmyslitelně patří a v důležitosti nemá žádný přednost před druhým.

Velen, Foto: M.Hájek



MYSLIVCI

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích

Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

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

Půjčovní doba:

KNIHOVNA

PRO DĚTI

David: Anna & Elsa. Žhavé dobro-

družství, Podivuhodný ledostroj

Imanova: Máša a Medvěd. Nové po-

hádky o Máše a Medvědovi

Šafránek: Brněnské pověsti

PRO ŽENY

Divné dny (povídky)

Alpsten: Sestry rudého slunce

Ciprová: Doubravka Přemyslovna

Cubeca: Kawa 9

Grezlová: Vzpoura plyšového medvíd-

ka

Haran: Opálová poušť

Horáková: Jeptiška pro markraběte

Howard: Nečekej slitování

Howell: Plamen z Vysočiny

Kolee: Láska & Lítost, Ztráta & Zrada

Lépée: Vlk a lev

Lindsay: Bouřlivé vyznání

Lowell: Všem na očích

Moran: Královna rebelka

Pauly: Porodní bába na Syltu

Roberts: Kdo chce víc, Tajuplná žena

Svobodová: Můj miláček cizopasník

Walden: Skrýš na konci útesu

Whitton: Královna Kunhuta a Záviš, 

Prsten princezny Judity

PRO SILNÉ NERVY

Higgins Clarková: V podezření

Jäckel: Isis, kněžka noci-Ve spárek 

satanské sekty

Morrell: Na hraně temnoty

Patterson: Podezřelý č. 1, Šťastné a 

veselé

Peters: V hlubinách skalní říše, Ztra-

cená oáza

PRO POUČENÍ

Händl: Šedé eminence v české historii

Nazarov: Aloha Molokai, Jižní Afrika, 

Jižní Amerika

Orginík: Nejvyšší vrcholy evropských 

zemí

Piljušin: Rudý snajpr na východní 

frontě

Vurm: Příběh templářů 3

Myslivecké okénko

Květen a červen jsou měsíce, kdy se v přírodě rodí nový život. Na svět přicházejí 
mláďata srnčí zvěře, bažantí slepice začínají snášet a sedět na vejcích, rodí se zajíča-
ta. Proto je důležité zachovat pro zvěř maximální klid. Prosíme tímto širokou veřej-
nost – omezte vycházky do přírody mimo cesty, nesahejte na srnčata a zajíčata, která 
se Vám zdají opuštěná, jejich máma je určitě nablízku, pach člověka ji odradí a svá 
mláďata opustí.
Dále prosíme majitele psů, aby v těchto měsících (květen, červen) nenechali své psy 
volně pobíhat po honitbě, z výše uvedených důvodů.
Nebuďme lhostejní vůči přírodě kolem nás.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

Za Myslivecké sdružení KOFR
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Srnčí mládě
Foto: M.Hájek
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Motto:
„Zahrádka je krása pro oko
a práce pro zbytek těla“.

Na zahrádce si člověk duševně od-
počine, tělo rozhýbe, a až je všechno 
poděláno, je to radost a na jaře i požitek 
pro oko. Není nic hezčího než zahrádka 
na jaře, když všechno kvete.

Zahrádkáři v Modřicích obhospodařují 
své zahrádky více než padesát let. Upro-
střed Modřic za Sokolovnou je to také 
kus zeleně, které v našem městě moc 
není. Je to také potěšení pro občany, 
protože moc procházek v Modřicích 
a okolí není, takže zahrádky určitým 
způsobem nahrazují pobyt v přírodě a 
ještě jsou užitečné.
Ne každý má vztah k přírodě a zahrád-
kaření. Máme smůlu – bývalý starosta 
zahrádkářům fandil, kdežto dnešní ve-
dení radnice nám do územního plánu – 
„Nového územního plánu“ naplánovalo 
zrušit zahrádky a na nich bude vybave-
ní pro sportovce. A to i přesto, že pan 
starosta ing. Šiška nás na schůzi ujistil, 
že zahrádky nebudou zrušeny.
Celostátní politika nás sice poučila, že 
politikům se nemá věřit, a že občan pro 
ně nic neznamená, a že počtem dnů ve 
funkci roste arogance politiků. Jde jim 
vůbec o občany, nebo pouze o vybra-
né skupiny občanů – svých přátel a 
známých? Vždyť už jednání o sportovní 
hale v boji o velikost bazénu to ukázalo.

Zapomínáme, že to, co budujeme, není 
jen na pár roků, ale možná na století. 
Vzít lidem, co je baví a pro co žijí, není 
moc radostné. Již ve starém Římě vědě-
li, že když lidem dají hru, ubyde bojů.

Všude v okolí mají koupaliště, zahrád-
kářské osady, krásné okolí, přírodu a 
lidé jsou spokojeni. Proč ne v Modři-
cích? Do CTP nemůžete na procházku.

Dříve také v zastupitelstvu neexistovala 
opozice a koalice a všichni se snažili 
udělat pro Modřice to nejlepší. Stačí, že 
kolem sebe v Modřicích máme nezdra-
vé ovzduší a ještě chceme zrušit tu 
poslední oázu zeleně. Stačí jen trochu 
snahy pro dobré vztahy a spokojenost 
občanů. Jsou to přece naši voliči a jste 
tu pro ně, nebo ne?
Nezamyslíte se znovu nad územním 
plánem?

TOJA

Ukliďme Česko!

Zahrádkáři se i letos zúčastnili celo-
republikové úklidové akce „Ukliďme 
Česko“. Dne 15. 4. 2016 se sešli na uli-
ci Zahrádky a vyklízeli tento prostor.
A že i v Modřicích bylo co uklízet! Je 
k neuvěření, co lidé odhodí – zahrád-
káři nasbírali 12 pytlů „nepořádku“, 
což dokazuje níže pořízená dokumen-
tace.

Foto pořídila Jana Stejskalová.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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Chemie v potravinách

Na dubnové členské schůzi spolku zahrádkářů jsme si vyslechli zajímavou přednáš-
ku na téma Chemie v potravinách. Dozvěděli jsme se něco z málo historie konzerva-
ce potravin, ale hlavně spoustu informací, co se v potravinách nachází dnes a jak tyto 
látky ovlivňují naše zdraví.

Lidé se odnepaměti snažili potraviny uchovávat, např. solením, uzením, máčením v 
alkoholu i v octu, kvašením, sušením, chlazením či mražením přídavkem přírodního 
ledu či sněhu.

V r. 1795 Napoleon Bonaparte vyhlásil soutěž na uchovávání potravin při dlouhých 
vojenských cestách, ale až v r. 1809 francouzský  kuchař Nicolas Appert vymyslel 
skleněnou konzervu, hermeticky uzavřenou a sterilovanou. Plechovka vznikla až o 
rok později, etikety se začaly používat dokonce až v r. 1860.

Později se do potravin začalo přidávat stále více různých přídavných látek známých 
pod pojmem „éčka“. Dnes je jich kolem pěti set a používají se nejen pro konzervaci 
potravin, ale i při výrobě nejrůznějších produktů, pečivem počínaje.

Mezi hlavní aditiva patří barviva, konzervanty, antioxidanty, ragulátory kyselosti, 
emulgátory, zahušťovadla, stabiizátory, protispékavé látky, plnidla, látky zvýrazňující 
chuť a vůni, leštící látky, sladidla a další.

Některé látky mohou být zařazeny ve více skupinách.

Zajímavé je, že od 1. 10. 2006 jsou zakázány fosfáty v pracích prášcích, ale v potravi-
nách se používají stále.

Například E338 – kyselina fosforečná se díky své okyselující a štiplavé chuti uplatňuje 
především při výrobě colových nápojů, ale i želé, mražených mléčných výrobků, 
sladkostí, pekařských výrobků nebo v pivovarnictví. Využívá se i při výrobě sýrů a 
tuků.

Fosforečnany E339 – 343 zadržují vodu v mase, takže se používají při výrobě párků, 
špekáčků, opékáčků, klobás, dále je najdeme v mražených rybách, moučkovém cuk-
ru, sušeném droždí a v prášcích do pečiva.

Mezi nejvíce diskutovaná aditiva patří barviva.

Od 20. 7. 2010 musí být na obalu potraviny uvedena níže uvedená barviva a upozor-
nění, že nepříznivě ovlivňují pozornost dětí a mohou způsobit hyperaktivitu. Soubor 
těchto poruch byl dokonce nedávno zařazen mezi lékařské diagnózy pod zkratkou 
ADHD. Jsou to tato barviva:

E102 – tatrazin – používá se do ovocných drtí, likérů, obarvených šumivých nápojů, 

instantních pudingů, polévek, zmrzlin, bonbónů, žvýkaček, marcipánu, marmelády, 
želé, hořčice, jogurtů a dalších výrobků společně s glycerinem a v produktech z ci-
trónu a medu. Může být také v povlaku lékových tablet.

E110 – žluť SY – nedělá dobře astmatikům a najdeme ji v nápojích a mléčných výrob-
cích

E122 – Azorubin – používají se v malinové limonádě, pudingu, dortovém želé 

E 124 – Ponceau (Košenilová červeň A) – v USA, Norsku a Finsku považována za 
karcinogen

E 129 – Červeň Allura –  používá se při výrobě gumových medvídků a lízátek – může 
způsobovat i nádory lymfatických uzlin

Rada na závěr: Zajímejte se o to, co jíme, jaké je složení potravin, čtěte etikety, a 
pokud si nejste jistí, hledejte informace na internetu, například na stránkách České 
zemědělské a potravinářské inspekce http://www.szpi.gov.cz/.

echo
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA

Zpravodaj 5/2016

Anavita otevřela „vzpomínkovou místnost“.

Představí ji veřejnosti na Dni otevřených dveří 2. června

Vypít si kávu z "cibuláku" ve starém retro křesle s květinovým vzorem, pokochat se 
starými fotografi emi někdejších fi lmových idolů či nábytkem, kterým se běžně vy-
bavovaly domácnosti třeba před padesáti lety. Nebo si nostalgicky zavzpomínat na 
minulost při pohledu na aranžmá ze slaměnek či na koberec, jaký byl v obývácích v 
módě v době, kdy klienti byli o pár desítek let mladší. To teď mohou nově klienti Ana-
vity v Masarykově ulici, kde se otevřela reminiscenční, tedy vzpomínková místnost. 
A aby cesta do příjemných vzpomínek "ubíhala" rychleji, vymalovala seniorům k 
výtahu u reminiscenční místnosti vedoucí aktivizací Lenka Honová na zeď ještě i 
fi ktivní autobusovou zastávku. Přenést se jejím prostřednictvím do dětství či do zná-
mých míst bude teď pro ně mnohem snazší. I když to bude už jen ve vzpomínkách.
"Pokusili jsme se v Modřicích vytvořit našim klientům pravé domácí prostředí. Vyu-
žili jsme pro to prázdné místnosti v budově a začali s kolegy shromažďovat nábytek, 
nádobí, obrazy, skříňky, křesla, židle, ubrusy, součásti oděvu apod., které naši klienti 
kdysi měli doma. Stačilo pár týdnů a sešlo se nám tolik retro zařízení, že jsme se 
mohli nadšeně pustit do vybavování vzpomínkové místnosti," popisují aktivizační 
pracovnice Anavity Bc. Lenka Honová s Ivanou Svobodovou, DiS.
Tam se teď scházejí v menších skupinkách o zhruba deseti klientech. Má to řadu 
výhod. „Je to jako skupina přátel, kteří se sešli tzv. na pokec. Prostor navozuje příjem-
nou atmosféru a rozvíjí se tak pocit důvěry a bezpečí," vysvětlují. Výhodou je podle 
personálu Domova i vítaná změna prostředí. „Pro klienty je to něco zcela nového. 
Mohou si sem například zajít a prohlédnout si třeba stolek s vystavenými starými fo-
tografi emi a retro předměty. Paní Sojková si už do vzpomínkové místnosti pravidelně 
vodí návštěvy, nebo si sem chodí jen tak vyluštit křížovku či přečíst dobrou knihu. 
A o to nám přesně šlo. Aby v klientech místnost vyvolávala příjemné pocity a stala 
se pro ně místem relaxace a pohody," přiblížila novinku vedoucí aktivizací Lenka 
Honová.
A jak se v prostoru, který má seniorům svým vybavením připomenout jejich mládí a 
rodinný život, líbí samotným modřickým klientům?
„První setkání s novým prostředím jsou báječná. Zavzpomínáme tady vždy na spous-
tu věcí z mládí,“ libovaly si třeba paní MUDr. Píchová s paní Zezulovou. „Krásně jsme 
si popovídaly při kávičce a ještě jsme k ní z kuchyně dostaly výbornou buchtu," 
pochvaly si obě dámy.
Novinku v podobě vzpomínkové místnosti si letos vedle zázemí pro bydlení, aktivi-
zace, terapie či relaxaci klientů budou moci nově prohlédnout také návštěvníci Dne 
otevřených dveří, a to 2. června od 10 do 16 hodin.

Text: Bc. Hana Raiskubová

Foto: archiv Anavita



www.mesto-modrice.cz 169168Život v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 5/2016

PBDS

Nový domov v PBDS 

V pasivním domě jsme taková směska nájemníků. Jsou tady rodilí Modřičáci, pak ti, 
co mají už v městě delší dobu trvalý pobyt, a pak úplní modřičtí nováčci. Jsme taky 
různé věkové kategorie, od 65 až nad krásnou osmdesátku. Mnozí z nás mají v Mod-
řicích své rodiny, vnoučata, co je skutečně veliký přínos pro obě strany, vzájemně 
si pomáhají. Ti, co bydlíme v PBDS od samého začátku, víme, že jsme si vzájemně 
na sebe zvykali, na chod pasivního domu a hlavně na to, že jsme jinde, mimo své 
domovy a přátele.
Každý nájemník si žije svým vlastním životem, někdo má rád společnost, někdo je 
rád sám. Je to dané i zdravotním stavem a povahou nájemníků. Ti, co mají rádi spo-
lečnost, chodí si posedět na recepci a vypít si společně kávu, kterou jim naše recepč-
ní rády uvaří. Mnozí si trénují své mozkové závity u karet, nebo jen tak klábosí. Také 
máme paní cvičitelku, která 3x v týdnu zájemcům předcvičuje vhodné cviky a až 
nastane konečně venku vlídné počasí, sedávají venku pod ořechem, rozmlouvají a 
občerstvují se z dobrot, které si přinesou. Máme možnost si objednávat obědy, kdo 
však chce, vaří si sám. Taky jedenkrát v měsíci přijíždí na objednávku paní pedi-
kérka, můžeme si objednat i kadeřnici přímo do bytu, nebo i masérku. Je to i vidět, 
protože naše dámy, bez ohledu věku, jsou čiperné a hezky upravené. Aby se naše 
pánské protějšky neurazili, platí to i pro ně a pomáhají, když je dámy o něco poprosí.

V nájmu máme zahrnuty i služby jako praní prádla a úklid. Děvčata, které nám tyhle 
služby poskytují, i naše recepční i pan údržbář, jsou k nám milí, šikovní a ochotní. 2x 
v týdnu máme možnost si dát nakoupit malý nákup. Nemáme tady stálou lékařskou 
péči, ale když je to nutné, lékař za námi přijede a taky naše děvčata nám u lékaře 
vyzvednou recepty, nebo i léky přinesou.

Vedoucí pasivního domu se kromě chodu celého areálu taky stará i o naše duševní 
a kulturní vyžití a ve spolupráci se samotnými nájemníky, ZŠ, MŠ, se zrakově postiže-
nými, hudebními skupinami, zabezpečuje různá vystoupení, koncerty, přednášky a 
různé jiné akce, za co ji mi nájemníci srdečně touto cestou děkujeme.

Nejvzácnější jsou pro nás návštěvy dětí z MŠ, ZŠ, folklorních kroužků, které nás po-
těší a zároveň mají svoje zkoušky. Děti z MŠ i družiny ze ZŠ nás učí vyrábět různé 
výrobky, techniky, vystupují s písničkami i básničkami, obdarovávají nás kresbička-
mi, dárečky, které i společně vyrábíme, ale tím nejkrásnějším-svou milostí, láskou, 
pozorností a to je pro nás ta pravá SLEPIČÍ POLÉVKA PRO DUŠI.

My se jim snažíme vždy odvděčit vlastnoručně vyrobeným dárečkem-perníčky, ko-
láčky, sušenými jablíčky. Při všech akcích nám kromě své práce pomáhají naše děv-
čata a starají se o správný chod celé akce.

Na tyto akce jsme si zavedli naše dobrovolné vstupné, z kterého můžeme poskyt-
nout našim účinkujícím drobné občerstvení, něco napéct, nebo malý dárek. Tyhle 
příspěvky jsou v režii nájemníků, sami o nich rozhodují a každý se může na stav 
pokladny zeptat i podívat.

Snažíme se taky zapojit do dění města, či do spolupráce se ZŠ, nebo se účastníme 
akcí, které město Modřice pořádá.

Víme, že až u nás nastane situace, že se o sebe nebudeme moci sami postarat, mu-
síme pasivní dům opustit a odjet do jiného zařízení. Zatím je pro většinu nájemníků 
pasivní dům už DOMOVEM, kde se dobře cítí, kam se rádi vracejí, a proto nás mrzí, 
že nás tu někteří občané neradi vidí. Rádi přivítáme všechny Modřičáky bez rozdílu 
věku, můžou nás navštívit, posedět s námi, podívat se, jak se u nás žije. 

HaH 

Foto: Archiv PBDS 



Poděkování a přání k dobré cyklistické sezóně

Ve středu dne 27. 4. jsem plánoval s kolegyněmi a kolegy po práci vyjet na kole kolem 
práce. Jelikož pracuji v Pohořelicích, musel jsem nějak přepravit kolo. Bohužel ten 
den nebylo zrovna nejlepší počasí, rozhodl jsem se dát kolo do auta. Zatím se mi 
nepodařilo koupit držák a moje auto není zrovna největší, musel jsem sundat tedy 
aspoň přední kolo. Obvyklý postup se zdál být splněn a já mohl v klidu vyjet. Tedy v 
klidu, dobrá, trochu jsem spěchal, abych byl na celou v práci. Po zkušenostech vím, 
že hlavně do ničeho nenarazit a hlídat si přednost zprava. To se mi podařilo, tedy 
ten cyklista, který mi projel těsně kolem auta před výjezdem z řady, to bylo trošku 
nečekané, ale v zrcátku jsem ho viděl, takže v pohodě.
V práci jsem za hvězdu, pojedu i při nepřízni počasí. Celý den proběhl v pohodě a 
po práci můžeme vyjet. Dojdu k autu, převleču se do všeho, co mám, aby bylo teplo. 
Následně zkusím sestavit kolo a vidím, že něco je hodně špatně. Kolo tam je, ale 
přední kolo už ne. Jako nejreálnější beru, že jsem ho zanechal na ulici, jak jsem ho 
ráno rozkládal. Pomůžu sestavit kolo kolegyním, vyzvednu přítelkyni od kadeřnice a 
jedu zpět do Modřic. Jízda na kole se dnes nekoná.
Na místě už přední kolo není. Vymýšlím strategie, jestli ho někdo neviděl. Jdu do 
místního koloniálu a ptám se v modřické opravně kol za kolik nové. Následně jdu 
na městskou policii zeptat se, jestli náhodou někdo nedal echo. Zazvoním, a u pana 
policisty hned vidím, že jsem na správném místě. Dává mi kontakt na pana Brabce, 
který se ozval s nálezem kola. Návštěva pana Brabce je pro mě spása, opravdu je to 
moje kolo. 
Tímto bych chtěl poděkovat panu Brabci z Pilcovy ulice za jeho pomoc. Nyní je pro 
mě příkladem toho nejlepšího chování. Dále chci poděkovat městskému policejnímu 
sboru. Bez něj by nebylo koho kontaktovat. 
Nyní mám jasno, začala cyklistická sezóna, musím dávat pozor na cyklisty, hlavně 
také na Brabce, který ráno projel na kole kolem mého auta a všiml si předního kola, 
které jsem zapomněl vedle auta a všechno udělal proto, abych ho zase našel a mohl 
také jezdit na kole. Jako nečekaný bonus jsem dostal ještě tip na zajímavý výlet. Ote-
vírání stezky Brno-Vídeň, tentokrát do Hevlína. 
Přeji všem cyklistům pěknou sezónu.

Pavel Svoboda 

Modřice

SPORT
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce dubna, které řešili strážníci

Městské policie Modřice

Dne 2. 4. byli strážníci přivoláni k silně podnapilému muži, který upadl do garážo-

vého vjezdu u rodinného domu. Muž skončil na protialkoholní záchytné 

stanici Brno.  

Dne 4. 4. řešili strážníci oznámení o krádeži květináčů v hodnotě 4000,- Kč. Věc byla 

předána správnímu orgánu jako podezření z přestupku proti majetku.  

 Téhož dne ve večerních hodinách řešili strážníci oznámení o osobě, která 

narušovala svým chováním schůzi vlastníků bytových jednotek v domě na 

ul. Poděbradova.

Dne 7. 4. usměrňovali strážníci dopravu na silnici II/152 po dopravní nehodě.

 Téhož dne ve večerních hodinách řešili strážníci oznámení o napadajících 

se ženách na konečné zastávce tramvaje č. 2. Strážníci na místě zajistili 

veřejný pořádek a zúčastněné poučili o dalším postupu ve věci. 

Dne 9. 4. prováděli strážníci ve spolupráci s PČR pátrání po volně pobíhajícím psovi 

na vozovce dálnice D 2. 

Dne 12. 4. pátrali strážníci společně s hlídkou PČR po osobě, která vyhrožovala na 

tísňovou linku sebevraždou. 

Dne 15. 4. řešili strážníci oznámení o křičící ženě na ul. Poděbradova. Hlídka ženu 

uklidnila a poučila ji o vhodnějším způsobu řešení vzniklého problému. 

 Téhož dne v nočních hodinách řešili strážníci neshody mezi osobami na 

ubytovně. Hlídka na místě obnovila pořádek. Zúčastněné strany poučila o 

dalším postupu ve věci. 

Dne 17. 4. řešili strážníci oznámení o rozbitém bočním oknu na nákladním vozidle 

neznámým pachatelem. Věc byla oznámena správnímu orgánu pro pode-

zření přestupku proti majetku.  

Dne 18. 4. asistovali strážníci při dopravní nehodě nákladního vozu na ul. Zahrádky. 

Tahač vlivem špatné sjízdnosti sjel mimo komunikaci a poničil oplocení 

zahrady. Věc dále šetří PČR.

Dne 21. 4. řešili strážníci poškození zaparkovaného vozidla na ul. Poděbradova. Věc 

byla předána PČR, která událost řeší jako dopravní nehodu.

Dne 24. 4. řešili strážníci oznámení o požáru zahradního odpadu na ul. Chrlická. O 

uhašení se postaral majitel vlastními silami.

Dne 25. a 26. 4. prováděli strážníci kontrolu nad dodržováním zákazu stání a zastavení 

vozidel při blokovém čištění v Modřicích. Za oba dny bylo zaevidováno 

60 přestupků řidičů, kteří nerespektovali přechodné dopravní značení a 

někteří z nich si dokonce vykládají význam dopravních značek po svém. 

Z tohoto důvodu by chtěla městská policie Modřice upozornit řidiče, že 

strážníci jsou oprávněni řešit tyto přestupku na místě udělením blokové 

pokuty až do výše 2000,- Kč nebo oznámit podezření z přestupku správní-

mu orgánu k dalšímu projednání.  

Dne 27. 4. asistovali strážníci u dopravní nehody osobních vozidel na křižovatce ulic 

Komenského a Husova. Věc dále řeší DI PČR.

 Téhož dne strážníci řešili oznámení o podnapilé ženě, která odmítá vystou-

pit z tramvaje na konečné stanici. Za přítomnosti hlídky MP žena tramvaj 

opustila a odešla. 

Dne 28. 4. vypomáhali strážníci manželskému páru s dvouměsíčním dítětem při po-

ruše jejich automobilu. Posádce vozidla s dítětem zajistili zázemí a řidiči 

následně pomohli odstranit poruchu. 

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma
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1Společenská kronikas

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty
V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozván-
ky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to nahlásit 
na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou zúčastnit 
pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň je nutný 
souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji 
města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s trva-
lým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilan-
tům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu 
starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili 
a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní ná-
vštěvy vedení města Modřice. 
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rub-
rice ve Zpravodaji města Modřice.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo 
Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Josef Lukeštík

Marie Vejborná
David Krejčí
Vilém Filák
Emma Menšíková

Petr Homola
Václav Kopeček

1Inzercei
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p ř i j m e
pro provoz kartonáže

zaměstnance pro ruční zpracování 
potahované kartonáže a práce na 

řezacích strojích.

Jedná se o práci v jednosměnném provozu s možností 
zkrácené pracovní doby.

Vyučení v oboru knihař nebo zpracovatel papíru 
výhodou. Možnost zaučení.

Upřednostňujeme osoby se zdravotním postižením
(ID I. a II. stupně nebo osoby zdravotně znevýhodněné).

Nabízíme zázemí stabilní firmy s dlouholetou tradicí, 
příjemné pracovní prostředí, týden dovolené navíc, 

příspěvek na obědy.

www.druteva.cz

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
619 00 Brno, Bohunická 81

Nástup možný ihned.
Informace na personálním útvaru osobně nebo

na tel. č. 511 129 320 pí. Pavlíková.
– solární fotovoltaické elektrárny se vyplatí
– NOVINKA investiční DOTACE v programu zelená úsporám
–  ušetřete vlastní spotřebu elektřiny a snižte tak vaši 

fakturu za elektřinu
– vše zařídíme na klíč (dotaci, povolení, projekt, montáž)

... na trhu již od roku 2005

... s námi ušetříte!

+420 774 877 469

+420 731 755 960

bcefotovoltaika@gmail.com

bc engineering s.r.o.

Tišnovská 366, 595 01 Velká Bíteš

Fotovoltaické elektrárny

s DOTACÍ až 50%

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a předpokládané dotace z programu Nová Zelená Úsporám.

staňte se nezávislí a svobodní
Myslete na budoucnost,

Navštivte nov  otev enou prodejnu rychlého ob erstvení na nádraží 

v Mod icích 

 Každý den nabízíme: 

  erstvé pe ivo, zákusky, výrobky studené kuchyn , teplé i studené nápoje, zmrzlinu a další sortiment 
  otev eno je:   pond lí – pátek     5:30  -  17:30 
                        sobota                    7:00  -  11:00 
                        ned le                  12:00  - 17:00                      
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Návrhy od šikovných 

Profesionální realizace a 

ulice Kaštanová 123 (kousek 
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Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 
mob.: 733 331 065 
mob.: 603 254 455 
 
info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 
 

 Elektromontáže, revize, správa budov 
 Inteligentní rozvody 
 STA – rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpe ovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.

Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 



NABÍZÍM PRONÁJEM GARÁŽE
V MODŘICÍCH

NAPROTI ŽELEZÁŘSTVÍ KADLEC.
Vybavena elektr. sekv. vraty na dálkové 

ovládání, elektřina + osvětlení,
nadstandardních rozměrů.

Cena: 1 500 Kč/měsíčně
Tel.: 777 121 219

1www.mesto-modrice.cz

po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

9:45 - 10:45 fi tness program pro maminky kontakt: www.fi tmami.cz

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

11.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

čt 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fi t40tydnu.webnode.cz

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

19.00 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Lenka Ventrubová

Opakovaně týdně

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2016

datum místo akce

25. 5. 2016 v 1900 hod. sál radnice Setkání při swingu a další muzice

1. 6. 2016 ve 1400 hod. sál Univerzitního kina SCALA Brno,

Moravské nám. 3

Veřejné projednání návrhu Zásad územního rozvoje Jmk

a vyhodnocení jejich vlivů na udržitelný rozvoj kraje

4. 6. 2016 od 1300 hod. areál Pod Kaštany Den dětí

6. 6. 2016 v 1700 hod. sál radnice 8. řádné veředjné zasedání ZMM

10. 6. 2016 od 1700 hod. Kostel sv. Gotharda Noc kostelů

11. 6. 2016 v 1500 hod. ZŠ Modřice, Benešova ul. Dětské folklórní setkání Modřice 2016

25. 6. 2016 od 1300 hod. areál Pod Kaštany Šermířský den a středověká bitva

Události

182Inzerce Zpravodaj 5/2016 83

Koupím udržovaný RD
se zahrádkou

do 40 km od Brna.
Tel.: 722 063 341

Koupím byt v dobrém stavu
Brno, Modřice, Šlapanice apod. 

Tel.: 792 284 071



Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Miroslav Hájek, Alexandra Konva-

linková, Kateřina Koubková (předseda),

Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, 

Vlasta Zápecová

Editor vydání: Jan Mareček
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační 
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovanou formou příspěvků je za-
dávání přes uživatelské formuláře na internetových 
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a 
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.  
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o., Hoštická 4,
642 00 Brno
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