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USNESENÍ RMM č.9/2011

Z usnesení RMM č. 9/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
11. července 2011

Navážka zeminy u Primálu
RMM schvaluje text smlouvy o
uložení zeminy a terénní úpravě
na pozemcích města u Primálu za
poplatek 5.700.000,-Kč bez DPH a
text výzev na jeho úhradu. Současně
ukládá starostovi zajistit zaslání výzev doporučenou poštou s dodejkou
na firmu GAS Transport s.r.o., Náves
26, Babice u Rosic, 66484 Zastávka
u Brna.
Původně bylo s dodavatelskou
firmou dohodnuto uzavření smlouvy
na částku 0,4 milionu Kč, ve které
byl podmíněn souhlas města uhrazením navržené částky před podpisem
smlouvy ze strany města a následné
dodatečné stavební povolení mělo
vstoupit v platnost po zaplacení.
Protože dodavatel nezaplatil a na
urgence 3/4 roku nereagoval, ZMM
rozhodlo o odstoupení od původní
dohody a nutnosti uzavření nové
smlouvy s výše uvedenou cenou,
která odpovídá finanční náročnosti
na běžné skládce. V nové smlouvě
je termín zaplacení do 31.8.2011 s
tím, že pokud nebude částka zaplacena v tomto termínu, je městem
požadováno uvedení pozemků
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do původního stavu s termínem do
30.11.2011. Pokud tento termín nebude
splněn, záležitost bude postoupena soudu, jako neoprávněné užívání pozemků
bez souhlasu majitele. (2.1 a 2, Zpravodaj 7-8/2011-13)
Rekonstrukce ZŠ Komenského
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě
s firmou INTER–STAV spol. s r.o. na
dodávku „Zateplení ZŠ Modřice“ pro
sladění termínu s dokončením rekostrukce ke 2. srpnu 2011. Do objemu
současných prací zatím není zahrnuta
úprava školní zahrady, protože tu je
možno provést teprve po prověření stavu a realizaci příp. úprav na stávajícím
kanalizačním propojení mezi objektem
školy a hlavním kanalizačním řadem předpoklad v průběhu roku 2012. (3.1)
BD Za humny - pronájem
RMM schvaluje smlouvu o pronájmu
bytu č. 7/46 v BD Za Humny 764. Nájemcem je paní Věra Koutná, která byla
nejdéle zařazena v seznamu žadatelů.
(3.3)
Fotbalové hřiště - výpůjčka
RMM schvaluje dohodu o ukončení
nájemní smlouvy města s MFK Modřice
o.s. a její náhradu smlouvou o výpůjčce
pozemku p.č. 992/1 – travnaté fotbalové
hřiště na kopanou a objektu šaten na
pozemku p.č. 992/126 s č. ev. 339 (3.4 a
5).
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Kanalizace - přípojky
RMM schvaluje smlouvy se stavebníky
o povolení vedení přípojky splaškové
kanalizace přes pozemky p.č. 2056/1
(ul. Brněnská) a 2036, resp. 2038 (ul
Benešova). (3.8 a 9)
Párty stany - pronájem
RMM schvaluje text smlouvy o nájmu
párty stanů při pronájmu areálu Pod
Kaštany (3.10)
Svatováclavské hody - hudba
RMM schvaluje smlouvu č. 23/2011 s
Dechovou hudbou ZLAŤANKA o.s. na
produkci hudebních děl v rámci Václavských hodů v Modřicích (3.11)
Pronájem pozemků - Agro
RMM schvaluje odstoupení města Modřice z nájemní smlouvy se společností
Agro Modřice, a.s (t.č. v konkurzu) na
pronájem všech pozemků k zemědělským účelům (3.12)
Pronájem pozemků - kurty
RMM schvaluje smlouvu o nájmu části
pozemku města p.č. 994/1 Ing. Renatou Novotnou za cenu 5,- Kč/m2 plus
bezúplatný pronájem kurtů pro občany
a spolky města (3.13, podrobnosti Zpravodaj 6/2011-5)
Kometa - propagace
RMM schvaluje smlouvu o vzájemné
propagaci se společností KOMETA
GROUP, a.s. v rámci projektu „Jižní
Morava – Království Komety“ (3.15)
Lavičky - příspěvek
RMM schvaluje příspěvek ve výši
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13.000,- Kč na pořízení 4 ks laviček
v celkové ceně cca 33 tisíc Kč,
umístěných na veřejně přístupných
místech v okolí BD Přízřenická 1028,
1029 a 1030. (4.1)
Za humny - nová výstavba
RMM bere na vědomí investiční
záměr výstavby objektu pro bydlení
a drobné podnikání (skladové a kancelářské prostory) Marka Dostála za
firmu NEDO Plus s.r.o. na pozemku
p.č. 227 v lokalitě Za Humny (4.3)

Zprávy z radnice
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Zprávy z radnice

MŠ Modřice - kapacita
RMM schvaluje podání žádosti ke
KÚ JMK, odboru školství o navýšení
kapacity MŠ Modřice o 25 dětí od
1.9.2011- dnes již třída plně funguje
(6.1)
ZŠ Komenského - oplocení
RMM bere na vědomí žádost ZŠ
Modřice o příspěvek na výstavbu oplocení budovy školy na ul.
Komenského ve výši 130.000,-Kč a
doporučuje ZMM žádost schválit
(6.2.1)
ZŠ Komenského - finance
RMM schvaluje čerpání financí z rezervního fondu ZŠ na úhradu prací,
požadovaných nad rámec smlouvy
o dílo při rekonstrukci ZŠ ve výši
199.089,99 Kč a doporučuje ZMM
čerpání z rezervního fondu schválit
(6.2.2)
ZŠ Modřice - sponzoři
RMM bere na vědomí informaci ZŠ
Modřice o obdržených finančních
51

Svoz odpadu - výběrové řízení
RMM schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zakázku
„Svoz komunálního odpadu města
Modřice“ (6.7)
Majetek města - pojištění
RMM bere na vědomí nového pojišťovacího makléře pro město Modřice
společnost EZ INVEST, s.r.o. (6.8)
Městská hala - příprava
RMM schvaluje jako dodavatele
rekonstrukce RD Benešova 247
firmu TOP TERM, spol. s r.o. za cenu
2.824.943,-Kč a pověřuje starostu
města jednáním s budoucí majitelkou
- jde o přípravu pro směnu za domek
vedle Sokolovny. (6.9)
Most u Sokolovny - osvětlení
RMM schvaluje provizorní osvětlení
lávky pro pěší při výstavbě mostu na
ul. Benešova od firmy EL CAN spol.
s r.o. za částku 21.954,-Kč bez DPH
(6.10)
Fotbalové hřiště - příspěvek
RMM schvaluje příspěvek na opravu
a modernizaci rozvodů vody a kanalizace v areálu travnatého fotbalového hřiště MFK Modřice o.s. ve výši
20.280,-Kč vč. DPH a na vymalování
interiéru kabin ve výši do 22.000,-Kč
vč. DPH (6.11)
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Mezinárodní turnaj žáků -poháry
RMM schvaluje cenovou nabídku
firmy Basketsport s.r.o. ve výši do
20.000,-Kč vč. DPH na pořízení pohárů
pro fotbalový turnaj ml. žáků v kopané
„O pohár starosty města Modřice“
(6.12)
ZŠ Komenského - vícepráce
RMM bere na vědomí informace o
vzniklých vícepracích a pracech nad
rámec smlouvy o dílo při rekonstrukci
ZŠ Komenského od firmy INTER –
STAV s.r.o. Předpokládá se, že po dokončení akce bude zveřejněna celková
zpráva o jejím průběhu a nákladech.
(6.14)
Městský úřad - docházkový systém
RMM bere na vědomí pořízení elektronického docházkového systému od firmy Rostislav Brabec – elektromontáže
za cenu 87.798,-Kč vč. DPH a schvaluje
jeho zavedení pro všechny zaměstnance města v areálu MÚ, tj. úředníky,
uklízečky, knihovnu, městskou policii
a pracovní četu. Sytém umožní i evidování pro případy částečně klouzavé
pracovní doby a usnadní administrativu radnice. (6.15)
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body
úplného znění usnesení, které je k dispozici u
asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.
cz (red-ČeV)
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USNESENÍ RMM č.10/2011
Z usnesení RMM č. 10/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
8. srpna 2011

ZŠ Modřice - zateplení
RMM schvaluje proplacení faktury firmy
INTER – STAV, spol. s r.o. na akci „Zateplení ZŠ Modřice“ (budova Komenského) ve výši 1.011.680,- Kč vč. DPH (3.1)
Veřejné osvětlení - Komenského
RMM schvaluje dodatek č. 2 akce
„Stavební úpravy VO – Modřice, ul.
Sokolská, Komenského“ ke smlouvě s
firmou E.ON Servisní, s.r.o. na provedení víceprací ve výši 70 110,- Kč vč. DPH
a úhradu příslušné faktury (město požadovalo úpravu větší plochy chodníku)
a dále úhradu faktury za práce ve výši
1.615.540,- Kč vč. DPH (3.2 a 3)
Sběr bio-odpadu - nádoby
RMM schvaluje smlouvu o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního
prostředí na zajištění financování akce
„Nádoby na bioodpad ve městě Modřice“ ve výši 55.661,-Kč (3.4)
Městský úřad - právní pomoc
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o právní pomoci ze dne 19.7.2004
uzavřená mezi městem Modřice (klient)
a Mgr. Petrou Hrachy na poskytování
právní pomoci a služeb za paušální
částku 25.000,- Kč měsíčně s účinností
od 1.6.2011 (3.5)
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Kanalizace - vypořádání škody
RMM schvaluje text dohody o
narovnání vztahů mezi městem
Modřice (vlastník kanalizace) a BVK
a.s. (provozovatel kanalizace) na
vypořádání škodní události vytopení
suterénu penzionu LION v cenové
výši 39.496,- Kč s doplněním dohody
o třetího účastníka Českou pojišťovnu, a.s. (3.6)

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

darech v měsíci červnu v celkové
výši 16.000,-Kč (Jiří Semotam - 1, Kovolit - 10, Olympie - 5)(6.3)

Nákup pozemku - zahrada u MŠ
RMM schvaluje návrh kupní smlouvy
k předložení prodávajícímu na nákup
části pozemku p. č. 768/2 o výměře
347 m2 za nabídkovou cenu 600.000,Kč (3.7)
Sběr bio-odpadu - svoz
RMM schvaluje přílohu č. 4 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstraňování
odpadu s firmou SITA CZ, a.s. na
zajištění sběru, svozu a využití biologicky rozložitelného komunálního
odpadu v ceně svozu 287.400,- Kč bez
DPH a v ceně likvidace 350,- Kč/t bez
DPH - jde o svoz do konce roku 2011,
pak bude vybrán jeden dodavatel
pro veškerý odpad (3.12)
Mezinárodní turnaj žáků - reklama
RMM schvaluje smlouvy o pronájmu
reklamní plochy na pronájem reklamní plochy při turnaji mladších žáků
v kopané O pohár starosty města
Modřice ve dnech 5.8.-7.8.2011. S firmami MAGNUM Int., a.s. za 6.000,-Kč,
HUTIRA – BRNO, s.r.o. za 5.000,-Kč a
na zajištění reklamy pro firmu E.ON
71

Kanalizace - ul. Nádražní
RMM schvaluje dodatek č. 24 ke
smlouvě o provozování kanalizace
ve městě Modřice se společností
BVK, a.s. na rozšíření provozované
kanalizace o kanalizaci v ulici Nádražní (3.17)
Svatováclavské hody - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu s
firmou PTÁČEK – velkoobchod, a.s.
na poskytnutí daru ve výši 5.000,- Kč
na pokrytí nákladů Svatováclavských
hodů ve dnech 23.9.-26.9.2011 (3.18)
Kanalizace - ul Krakovská
RMM nemá námitek k záměru napojení 3 RD na pozemku p.č. 223/1-5 a
224/1 na splaškovou kanalizaci v ulici Krakovská za podmínky likvidace
dešťových vod na vlastním pozemku
(5.1.4)
Hudební festival pod Kaštany
RMM schvaluje pořádání 2. ročníku
festivalu ČASomíra dne 13.8.2011 od
13:00 do 01:00 hod. (7.1)
Stavební úřad - žádost o zřízení
RMM schvaluje zaslání žádosti o zřízení Stavebního úřadu v Modřicích
na Ministerstvo pro místní rozvoj a
úřad JMK (7.2)
MŠ Modřice - navýšení kapacity
RMM s účinností od 1.9.2011 schvaluje navýšení kapacity dětí v Mateřské
škole Modřice ze 145 na 170 a navý-
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šení kapacity strávníků ve Školní jídelně ze 160 na 200. Současně schvaluje
zápis nového místa výkonu činnosti
mateřské školy na adrese Komenského
343, Modřice, podání žádosti ke KÚ
JMK na tyto změny v rejstříku škol a
školských zařízení a výjimku v počtu
žáků MŠ na jednu třídu z počtu 24 na
25 žáků. (7.3)
MŠ Modřice - počet žáků ve třídě
RMM schvaluje výjimku z počtu žáků
mateřské školy pro školní rok 2011/2012
ve třídě umístěné v budově ZŠ Modřice na ul. Komenského, a to z 20 na 25
žáků (7.6)
ZŠ Modřice - počet žáků ve třídě
RMM schvaluje výjimku z počtu žáků v
7. třídě školního roku 2011/2012 ve výši
31 žáků. (7.7)
Veřejně prospěšné práce
RMM schvaluje zavedení veřejně
prospěšných prací (nezaměstnaných
k získání podpory) a zároveň pověřuje
vedoucí odboru správního a finančního, Petru Havelkovou, DiS., podáním
žádosti na Úřad práce ČR o příspěvek
na vytvoření těchto pracovních příležitostí (7.8)
Praxe studentů na Městském úřadě
RMM schvaluje vykonání odborné praxe studentky Jitky Vaňkové v období
19.9.-30.9.2011 na městském úřadě v
Modřicích (7.9)

bě k vykonávání technického dozoru
investora na akci „Rekonstrukce RD
Benešova 247, Modřice“ (podmínka pro
směnu za domek vedle Sokolovny) ve
výši 47.537,- Kč vč. DPH (7.10)
Veřejné osvětlení - ul. Nádražní
RMM schvaluje zadávací dokumentaci
pro zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na akci: „Modřice, ul. Nádražní,
Husova – stavební úpravy VO“ (zbývající část na ul Nádražní), oslovení firem
E.ON Servisní, s.r.o., ENORM, a.s., Lubomír Telecký, KYTLICA – elektro team
s.r.o. k předložení nabídky na realizaci,
komisi pro otevírání obálek a hodnocení ve složení Ing. Šišku, p. Doleček, pí.
Höklová, Ing. Procházka, pí. Habartová
- náhradníci Ing. Chybíková, pí. Bernátová, p. Šula (7.11)
Veřejné osvětlení - ul. Brněnská
RMM schvaluje jako dodavatele akce
„Modřice, ul. Brněnská – stavební
úpravy VO, II. etapa“ firmu Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o. za
cenu 842.594,40 Kč vč. DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o
dílo (7.12)
Webové stránky města - rekonstrukce
RMM schvaluje jako zhotovitele a
provozovatele webových stránek města
Modřice firmu PORING s.r.o. za částku

49.680,- Kč vč. DPH za zhotovení,
300,- Kč/ měsíčně bez DPH za
provoz a 600,- Kč/hod bez DPH za
práce programátora při údržbě,
pověřuje Ing. Čevelu – předsedu
RR koordinací prací při vytvoření
nových webových stránek města a
pověřuje starostu města podpisem
smlouvy (7.13)
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Česká republika, s.r.o. za 70.000,- Kč
- vše bez DPH. (3.14 až 16)

Párty stany - zapůjčení
RMM zamítá zapůjčení párty stanu
firmě Unistav a.s. na zahradní slavnost dne 31.8.2011 ve Vile Tugendhat - akce není v Modřicích (7.14)
MŠ - nástavba kontejnerové
budovy
RMM schvaluje zadání vypracování projektové dokumentace pro
stavební povolení na nástavbu
kontejnerové MŠ. Důvodem je velký
nárůst zájmu ze strany místních i
mimomodřických rodin a v místě
působících firem. Výhodou kontejnerového řešení je možnost
následné přestavby pro jiný účel
využití. (7.15)
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města.
Údaje v závorce odkazují na příp. souvislosti
a na body úplného znění usnesení, které je k
dispozici u asistentky starosty nebo na www.
mesto-modrice.cz (red-ČeV)

Městská hala - příprava podmínek
RMM schvaluje firmu Libor Kočíř,
inženýrská činnost v investiční výstav-
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Možnosti veřejného dialogu s radnicí

Byla podporována výstavba nových sídlišť (U hřiště, Za humny, Na Bobravě, Severní předměstí) a tím dosažen výrazný nárůst obyvatel, avšak bez odpovídajícího rozšíření infrastruktury pro volný čas. Důležité prvky životního prostředí, jako
jsou kvalitní vozovky, chodníky, osvětlení či veřejná zeleň někde chybí dodnes.

Zprávy z radnice

Příspěvky tentokrát připravili
starosta města Josef Šiška - (JŠ)
místostarostka Hana Chybíková - (Ch)
koordinátor volnočasové studie Vlastimil Čevela - (ČeV)

V rozhovorech k volnočasové studii se vyskytly stesky na málo možností uplatnit
různé názory ...
inf-systém

Koncepce pro Zpravodaj, vydaná Radou města v březnu 2007 stanovuje, že kdokoliv má možnost formou max 1-stránkového příspěvku bez redakční úpravy napsat,
že se mu ve městě něco líbí či nelíbí, nebo že to či ono by podle jeho názoru mělo
být z těch či jiných důvodů tak či onak.
Od listopadu 2010 bylo po dohodě Redakční rady se starostou města doplněno, že
kdokoliv může jako "názor z ulice" neformálním písemným nebo ústním sdělením
pracovníkům MÚ nebo členům RR předložit námět do rubriky INFO-servis. Tímto
způsobem je možné upozornit na problém, nebo položit dotaz v souvislosti s životem a děním ve městě. Rubrika je redakčně připravována ve spolupráci RR a MÚ,
takže jsou zajištěna i příslušná stanoviska ze strany radnice.
Jediným omezením je, že příspěvky i sdělení či dotazy musí být věcné a nesmí být
vulgární nebo útočné. Důvod je zřejmý - na útok se odpovídá obranou nebo protiútokem, což pak už nedává prostor pro žádoucí věcnou argumentaci či vysvětlení
druhé strany - ČeV

Volnočasová infrastruktura v rozvoji Modřic
volný čas

Rozvoj, útlum a úpadek v období 1945 až 1989
V poválečném období po nezbytné konzolidaci v souvislosti výměnou více než 2/3
obyvatel, nastoupil živelný rozvoj mnoha volnočasových aktivit, začaly fungovat
sportovní oddíly, osvětová beseda, divadelní ochotníci, junácká a sokolská organizace i další. S nástupem socializmu po roce 1948 byla řada občanských aktivit a spolků
násilně rozbita, ale postavila se tělocvična u Sokolovny s fotbalovým hřištěm poblíž
a objevily se některé nové možnosti. V obci se konaly plesy a hody, a kromě sportovců fungovali zahrádkáři, chovatelé, Červený kříž, myslivci i další. Po krátkém oživení občanských aktivit v roce 1968 však během následné normalizace došlo nejen k
jejich postupnému útlumu, ale zrušením provozu sálu v kulturním domě Slovan v
roce 1977 přímo k úpadku společenského života v obci.
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Zprávy z radnice

www.mesto-modrice.cz/info

Extenzivní rozvoj v období 1990 až 2006
Po roce 1989 byla realizována řada užitečných projektů - nová škola se sportovním
hřištěm, bytový dům, nová radnice se sálem a klubovnami i další. Nebyla však dodržena pravidla trvale udržitelného rozvoje obce - strategicky plánovat rozvoj v
souladu s kapacitou infrastruktury a životním prostředím.

INFO-servis

Při povolování investic do rozvoje průmyslově-obchodních komplexů u dálnice a
u vídeňské silnice nebylo zajištěno bezpečné pěší a cyklistické propojení do sousedních obcí (Chrlice, Želešice, Popovice), ani do těchto komplexů jako takových
a do navazující obytné oblasti Na Bobravě.
Nebyla vytvářena rezerva na rozvoj veřejné infrastruktury pro kvalitní životní
prostředí a volný čas. Namísto koncepčního zajišťování potenciálně zajímavých
a v prvním období poměrně snadno dosažitelných nemovitostí, se vedení města
naopak zbavovalo budov i pozemků v atraktivních lokalitách prodejem a někdy i
pro město nevýhodným pronájmem do soukromých rukou.
Popisovaný rozvoj přináší významný každoroční finanční příjem několika desítek
milionů do rozpočtu města (Zpravodaj 1/2010-36), ale zmiňovaná opomenutí ve
svých důsledcích vytvořila řadu bariér, které rozvoj volnočasové infrastruktury v
některých případech finančně i technicky komplikují a někdy přímo blokují.
Změny přístupu po roce 2006 a perspektiva
Po volbách v r. 2006 došlo k významným změnám ve vedení města a začal se
deklarativně i prakticky klást větší důraz na životní prostředí a především na otevřenější výměnu názorů mezi občany a radnicí. Jedním z důsledků je i zadání
volnočasové studie a otevřená diskuze nad řadou souvisejících problémů ve Zpravodaji.
Přehled o technické infrastruktuře umožňuje nová digitální katastrální mapa, která
na internetu přehledně zobrazuje pozemky v majetku města a Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde ovšem město nemusí mít rozhodující slovo
při jejich využívání. Vedle několika malých parčíků, areálů muzea se zahrádkami,
MŠ, ZŠ a ZUŠ, meziblokových prostor na Sídlišti a několika menších nezastavěných
ploch je v městské zástavbě potenciálně k dispozici pro volnočasové aktivity pouze rozlehlá oblast zahrádek a fotbalových hřišť podél dráhy (zatím kromě areálu
kolem Sokolovny). Mimo město pak prostor plánované vodní nádrže na soutoku
www.mesto-modrice.cz
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S vyjímkou nově rekonstruovaných dětských hřišť (Rybníček, Sokolská, Husova) a
několika nových laviček, není ve městě veřejná zeleň s mobiliářem pro posezení a
odpočinek ve stínu při procházce s dětmi či k setkávání seniorů. Kromě zcela nevybaveného zadního hřiště u obchvatu zde také není žádná veřejně přístupná plocha
pro volné sportovní vyžití mládeže či dospělých. Klubovny a zasedací sál na radnici,
ani městská knihovna nebyly dimenzovány s ohledem na současný zájem a potřeby,
muzeum nemá dostatečný prostor a tělocvična TJ Sokol i cvičebna ZUŠ je trvale
přetížena. Nabídka soukromého sektoru s vyjímkou několika restaurací s venkovním
posezením (Na Sokolovně, U Trávníčka) je pro volnočasové aktivity buď poměrně
nákladná (Fino klub, Grand rezidence), anebo vzdálená (Olympia).
Optimistickou perspektivou je, že vedení města tento stav vnímá a vytváří podmínky pro jeho zlepšení. Určitě by nebylo hospodárné zřizovat na MÚ úřednické
místo pro volný čas - v podmínkách malého města to vyžaduje spíše několik lidí s
užším zaměřením, kteří to umí a chtějí dělat z vlastní dobrovolné motivace. Město
je však může významně podporovat - prostorem, dotacemi a především informační službou - je totiž potřeba marketingově soutěžit s komerčními nabídkami. Řada
občanských iniciativ a institucí také tímto způsobem už i delší dobu funguje a o
své práci průběžně informuje ve Zpravodaji.
Investice do rozvoje infrastruktury zpravidla představují vysoké finanční částky a
proto je nutné jejich důkladné prodiskutování a zvážení z různých pohledů. Kromě toho jsou i věci méně nákladné a přesto užitečné, které lze realizovat rychleji a
snadněji. Stanovisko z radnice k aktivní spoluúčasti občanů i k jejich zapojení do
přípravy dalšího rozvoje je uvedeno v příspěvku starosty města dále - ČeV.

Náměty občanů podkladem k rozhodování

Volnočasová studie se zhodnocením poznatků z několika desítek rozhovorů by
měla být městu předána v průběhu září. Počítáme s tím, že vytvořená databáze
bude i nadále aktualizována, získané náměty občanů postupně z různých hledisek posuzovány a dle svého charakteru předkládány Radě nebo Zastupitelstvu
města k dotažení do konkrétních závěrů. Celý projekt bude začleněn do nového
informačního systému, který by měl být realizován v rámci právě zahájené rekonstrukce internetových stránek radnice - JŠ.

Dětské hřiště Na rybníčku
volný čas

V době prázdnin byla realizována potřebná údržba. Prováděly se nátěry, opravy
oplocení a upevnění některých prvků - (Ch).

Městský úřad hledá

osobu pro spolupráci na ozvučení akcí

radnice, volný čas

Vedení města považuje problematiku možností pro volnočasové aktivity občanů
za důležitou. V samostatném příspěvku koordinátora studie bylo poukázáno na
historické souvislosti, které bohužel nevytvořily příliš dobré výchozí podmínky.
Na druhé straně však už i řada zajímavých možností existuje a lidé o nich pořádně
neví. Budoucí rozvoj v této oblasti je v každém případě složitou a dlouhodobou
záležitostí. Proto by jedním z důležitých kroků mělo být stanovení konkrétních
rozvojových úkolů, na kterých by se přiměřeně shodly všechny politické subjekty
i občané.
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Dle informací řešitelky studie byl mezi oslovenými i těmi, kdo se iniciativně přidali, značný zájem o spolupráci. Probuzený zájem o volnočasové aktivity již kromě
diskuzí inspiroval i konkrétní realizace - dětský folklorní kroužek, pomoc myslivcům při jarním úklidu u Primálu, vysázení mladých dubů v amfiteátru Pod kaštany, vytýčení a vyznačení prvních vycházkových tras a otevření školního hřiště o
prázdninách pro veřejnost. Všem zúčastněným je proto třeba poděkovat a zdůraznit, že vedení města si osobní iniciativy občanů i jejich otevřených názorů velice
váží.
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Zprávy z radnice

Moravanského potoka s náhonem, areál Pod kaštany s hliníkem bývalé cihelny, zahrádkařské osady U cyklostezky a U čističky, část sadů, strání a polí vzadu na Vajglu,
rybníček Primál s okolím, jedna větší plocha nedaleko Bobravy a některé polní cesty.
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Půjde o veřejné akce pořádané městem,
např. hody, vánoční strom, silvestr a další,
potřebnou aparaturu město vlastní
bližší informace na telefonu 602 559 055

www.mesto-modrice.cz
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Oznámení o změně úředních hodin na městském úřadě
v Modřicích
Od 19.9. 2011 jsou úřední hodiny: Pondělí
Středa

8:00 – 12:00 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Nádoby na bioodpad ve městě Modřice
Do dnešního dne bylo rozdáno všech 36 kompostérů a cca 400 biopoplenic.
Kdo si nádoby ještě nevyzvedl a má o ně zájem může si pro biopopelnici, odpadkový koš do domácnosti včetně biologicky rozložitelných sáčků přijít na městský
úřad, na sekretariát v úřední dny (pondělí a středa od 7:30 do 17:00 h). Zde se
budou také vydávat náhradní sáčky, prozatím zdarma. Pokud jste zjistili, že Vám
jedna nádoba nestačí, můžete si taktéž přijít pro další. To se týká i košů do domácnosti (například, když v jednom rodinném domě bydlí více rodin) i těch, kteří v
první etapě koše do domácnosti nedostávali.
Kompostéry jsou momentálně všechny rozebrány. Pokud má o kompostér někdo
i nadále zájem, lze se přihlásit na městském úřadě nebo u vedoucího pracovní
čety Jiřího Šuli tel. 773826705.
Velmi důležité je, aby se do biopoplenic nedostával odpad, který tam nepatří, tak
jak se to zatím často děje. Týká se to zejména skla, plastových sáčků, plastových
láhví, zbytků jídla (kromě pečiva), komunálního odpadu. Pokud bude biologický odpad nadále znečištěn, bude město doplácet nemalé finanční prostředky na
jeho dotřiďování. Ubudou nám tak peníze, které bychom mohli použít jinde a
smysluplněji!
Do biopoplenice patří:
• Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny a její zbytky
• Zbytky pečiva a obilnin
• Uvadlé květiny a odpad ze zeleně
• Kávový odpad včetně filtrů, čajové sáčky
• Skořápky vajíček a ořechů (nebylo sice uvedeno v letáku, ale do bioodpadu
také patří)
• Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných zvířat, hnůj,
slepičí trus, spadané listí včetně ořechového a kaštanového, dřevní štěpka
• Slupky z jižního ovoce - pomeranče, banány, mandarinky, grepy,…
Na bioodpad používejte pouze biologicky rozložitelné sáčky popřípadě novinový
papír. Nikdy nepoužívejte igelitové či mikrotenové sáčky a tašky z obchodů!
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Do biopoplenice nepatří:
• Živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zvířat, vařené
jídlo
• Sklo, plasty, kovy, beton
• Komunální odpad
Biopopelnice se vyváží do konce listopadu každou středu, může být i v odpoledních hodinách. Od prosince do března jedenkrát za měsíc. Pokud nebude v tomto
termínu proveden (výjimečně - většinou z důvodů technických problémů svozové
firmy), ponechte, prosím nádobu na svém místě, svoz bude proveden následující
den, také v odpoledních hodinách).
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do projektu nádoby na bioodpad v
Modřicích a tříděním odpadu přispívají ke zlepšení životního prostředí nás
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
všech.

Informace pro občany

Informace pro občany
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Informace pro občany

Separovaný sběr textilu
Vážení občané,
firma E+B textil,která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik
let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit.
Připravili jsme separovaný sběr textilu i ve Vašem městě. Pro Vaše pohodlí
jsme se opět rozhodli zorganizovat sběr použitého textilu přímo od Vašich
dveří – tzv. „DOOR“.
Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky, která je v případě potřeby
k vyzvednutí na MÚ Modřice (Vaše vlastní tašky již nebudou vráceny). Tašku
naplněnou nepotřebným textilem můžete dne 05.10.2011 v době mezi 17.00 a
18.00 hod. umístit před svůj dům. Po 18.00 hod. budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování.
Separovaný sběr textilu
PROČ?
Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat.
Snažme se proto o maximální ekologické využití tohoto textilního odpadu.
Co můžete nosit ? funkční oblečení – pomoc lidem tzv. třetího světa
textilie z přírodních materiálů - např.bavlna,pletenina
Recyklovat nelze : oděvy znečištěné a poškozené (např. od molů)
matrace
koberce
obuv
Akci zajišťuje E+B textil s.r.o. s vědomím a souhlasem Městského úřadu Modřice

www.mesto-modrice.cz
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Život v našem městě

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Brabrouci informují

Vážení přátelé, modřické ženy, hasiči, pracovní četo,

Tak nám skončil další školní rok. Skončil akcí, kterou máme všichni moc rádi, a to
vodou. Letos jsme byli na Vltavě a byli s námi i někteří naši Chrousti. Na vodě byli
všichni poprvé, jeli jako háčci a šlo jim to. Poslední den si zkoušeli jet jako zadáci
a vypadá to, že příští rok budeme moci vzít s sebou další děti, protože budou moci
jet spolu na lodi a my budeme učit další háčky. Na vodě nám taky ukázali, že se
o sebe umí postarat a všechny stany si večer postavili a ráno sbalili úplně sami.
Moc nám pomohlo, že jsme měli nové stany, které jsme si koupili za příspěvek od
modřické radnice.

ráda bych Vám touto cestou poděkovala za skutečně neocenitelnou pomoc při stěhování nábytku v rámci rekonstrukce naší základní školy.

A už začínáme znovu. Od pondělka 5. 9. začínají schůzky jednotlivých družinek.
Opět se budeme scházet v klubovně, budeme chodit na výlety a na víkendové
akce a v létě pojedeme na tábor a na vodu. Schůzky jsou v pondělí v 17 – 18 h
(Mravenci holky 1. – 2. třída), v úterý v 17 – 18.30 h (Píďalky 3. – 4. třída), ve středu
v 16.30 – 18 h (Chrousti 5. – 7. třída) a ve čtvrtek (Mravenci kluci 1.- 2. třída).
Letos otevíráme novou družinku pro předškoláky. Ta má schůzky v pondělí
v 16 – 17 h.
text a foto: B. Pokorná
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Bez Vaší obětavé účasti by stěhování zdaleka neprobíhalo tak rychle a
hladce, a to by ve výsledku zkomplikovalo a hlavně zpomalilo všechny
dokončovací práce.
Díky Vaší ochotné spolupráci jsme mohli v řádném termínu zahájit nový
školní rok v opravené budově.
Osobně si velmi vážím Vaší pomoci a ještě jednou za ni děkuji.
Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy

Ukončení rekonstrukce budovy ZŠ Komenského
Citace z projevů při slavnostním otevření ...
"... Těší mě, že jste si všichni udělali čas a rozhodli se s námi prožít tento malý svátek. Důvod je jasný a prostý – nový školní rok v nově zrekonstruované budově ...
Projektová dokumentace začala vznikat před dvěma lety pod vedením bývalé paní
ředitelky PaedDr. Ludmily Procházkové a letos na jaře došlo k realizaci oprav. Nevyhovující šatny se přesunuly do nových prostor, došlo k opravě kotelny, výměně oken,
renovovaly se podlahy a mnoho dalšího ... Velké poděkování patří všem, kteří se na
dosaženém výsledku obětavě podíleli ..."
(ředitelka ZŠ Mgr. Kateřina Koubková)
"... Investice, kterou do budovy vložilo město Modřice bez veškerých dotací, dosahuje částky téměř 22 milionů Kč. ... Než se odebereme na prohlídku, věnuji budově do
vínku jen samé pilné žáky, kvalitní učitelský sbor a hlavně dlouhou životnost ... Závěrem mi dovolte popřát žákům hodně úspěchů v dalším školním roce, prvňáčkům
samé jedničky a učitelskému sboru pevné nervy při výuce a výchově naší mládeže
v novém prostředí ... "
(starosta města Ing. Josef Šiška)

www.mesto-modrice.cz

171

foto Miroslav Hájek - celá fotogalerie na www.zsmodrice.org

Jak jsme otevřeli školu
Opravovat školu jako stánek kultury a vzdělanosti je v dnešní době čin vzácný,
šlechetný a bohulibý. Také ovšem velmi drahý. Proto jsme byli rádi, když současné vedení města mělo odvahu, finance a hlavně zájem se do takové akce pustit.
Že školní budova na Komenského již nevyhovuje, a tudíž si opravu zaslouží, bylo
jasné všem. Ve snaze proměnit starý dům v moderní budovu se začaly rodit plány
vskutku velkolepé. A nutno dodat, že realita se od smělých záměrů příliš neliší.
Pravda, zimní zahradu na střeše nemáme, ale co není, může být… Každopádně
jsme 1. září 2011 otevřeli velkoryse zrekonstruovaný dům.
Když jsme ještě na jaře nevěřícně přihlíželi bourání a nejistě pohlíželi na obnažené zdivo trčící k nebi, ani jsme pomalu nevěřili, že to dobře dopadne. Samozřejmě
tomu předcházely dlouhé přípravy a bouřlivé stěhování. Vše muselo pryč, a tak
se vyřazovalo, likvidovalo, přenášelo, převáželo, balilo a zase vybalovalo. Tam,
kde již umdlévali dospělí, pomohly děti. Přesun byl pro ně jistě více vzrušující
než pro paní učitelky. Těm přímo úměrně přibývalo vrásek a ubývalo sil. Naštěstí vše pevnou rukou koordinovala paní ředitelka Koubková. S panem školníkem
Fišerem a paní Baťkovou po boku operativně řešila všechny problémové situace.
A že jich nebylo málo. Neocenitelná pak byla pomoc pracovní čety města, hasičů
a modřických žen i dalších občanů, kteří přiložili ruku k dílu. K dílu, které se
vskutku podařilo.
Každého návštěvníka určitě zaujme nový vstup do školy. Jakmile se trošku rozhlédnete u naší „recepce,“ spatříte zbrusu nové šatny s nejnovějším prvkem – samostatnými uzamykatelnými skříňkami na oděvy a obuv. Vlastní skříňka a vlastní
zámek. Je pravda, že neustálé hledání a nalézání klíčů bude zřejmě noční můrou
učitelek i vychovatelek, ale nikdo nemůže říct, že je ve škole nuda. Přijďte, uvi-
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Budete-li přecházet z patra do patra, pokaždé objevíte něco nového. Tu se probourala zeď a vznikla prostornější třída, jinde byla pro paní učitelky upravena útulná
sborovna. I když původní třídy zůstaly v podstatě zachovány, dostaly moderní
podobu. Na první pohled jistě překvapí sytě modré linoleum, které však v kombinaci s novým nábytkem (a ostrým slunečním svitem) působí velmi zajímavě a
nevšedně. Místnosti skutečně „prokoukly“ i díky oknům se žaluziemi a novým
dveřím. Co však všichni nejvíce ocení, jsou úplně nové toalety. Světlo svítí, voda
teče – vše samo, automaticky. Parádní kabinky, vkusné kachle a obrovská zrcadla
určitě nejvíc ocení naše malé slečny.

Život v našem městě

Život v našem městě

díte! Navíc obdržíte od paní recepční šikovné přezůvky pro hosty (pořádek musí
být) a můžete vejít dál. Spíše tedy vyjet, pokud se Vám zrovna nechce schody
zdolávat pěšky. Lze totiž použít náš výtah, který se okamžitě stal největším hitem.
Šest zastávek na tři podlaží, paráda.

A to už jsme skoro pod střechou. Tudy vejdete do naší vytoužené cvičebny. V
nejvyšším patře by ji sice hledal málokdo, ale jak architekt řekl, tak bylo. V tomto
podlaží bude pro děti skutečný ráj. Libují si tu i paní vychovatelky, neboť rekonstrukce jim přinesla úžasné herny, přechodně zčásti využívané mateřskou školou. Nevadí, alespoň si předškoláci zvyknou a něčemu se přiučí (tedy samozřejmě
tomu dobrému).
Naše malá exkurze po budově končí. Vše voní novotou a očekáváním věcí příštích.
To prostě nejde popsat, to musíte vidět.
Těšíme se na Vás i na Vaše postřehy.

JH

Ředitelství ZŠ v Modřicích Vás srdečně zve

na Den otevřených dveří,

který se koná v neděli 25. září 2011 od 14.00 do 19.00.
Akci doprovází výstava k 90. výročí založení
české menšinové školy v Modřicích.

Těšíme se na Vaši návštěvu v budově školy na Komenského ulici.
www.mesto-modrice.cz
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Pátek 23.9.

Sobota 24.9.

Neděle 25.9.

Pondělí 26.9.

17:00 – stavění máje
na náměstí Svobody

09:00 – zvaní občanů doprovází dechová kapela ZLAŤANKA z Kobylnic
20:00 – předhodová zábava v sále
hotelu Gregor hraje skupina Modul

09:30 – mše svatá v kostele sv. Gottharda
13:00 – sraz stárků na Sokolovně a průvod pro hlavní pár
14:45 – předání hodového práva před
radnicí s předtančením folklórního souboru Modřice
16:30 – hodová zábava na Sokolovně (při
nepřízni počasí v sále hotelu Gregor) celý
den doprovází dechová kapela ZLAŤANKA z Kobylnic

20:00 – pohodová zábava v sále hotelu Gregor
hraje skupina Panorama

Vstupné: 80 Kč
V průběhu hodového veselí probíhají tyto akce:
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Vstupné: 80 Kč

Zahrádkářská výstava, výstava v muzeu v Modřicích, vystupuje Smíšený pěvecký
sbor města Modřice a další
www.mesto-modrice.cz
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V pátek 2.září se žáci druhých tříd poprvé zúčastnili výuky plavání v krásném
prostředí Aquaparku v Kohoutovicích. Hned po příjezdu se dětí ujali zkušení trenéři Komety Kohoutovice, kteří si děti rozdělili do dvou družstev podle toho, jaké
zkušenosti s plaváním dosud měly.
Po krátkém poučení o bezpečnosti se odvážnější děti vydaly rovnou k velkému
bazénu.
Překvapeně jsme s paní učitelkou sledovaly, jak děti po krátkém nácviku pohybu
nohou podle pokynu trenéra bez obav skočily ze startovacího bloku jen s pěnovou
deskou v rukou a když se vynořily, přeplavaly s pomocí desky celou délku bazénu.

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

Poprvé na výuce plavání

Skupina dětí, které ještě s vodou do styku tolik nepřišly, se učila zbavit strachu z
vody a orientovat se ve vodě a ke konci lekce už všichni zvládli ponor pod vodu,
včetně holčičky, která byla v bazénu poprvé v životě a ze začátku se objevily i slzičky v očích. Citlivým a velmi profesionálním přístupem si trenéři i trenérky děti
okamžitě získali a všichni se už moc těší na další lekce.
Po odchodu z bazénu nás vystřídali třeťáci, kteří navázali na loňskou výuku.
Děti budou díky pravidelnému plavání také otužilejší a než výuka po půlroce skončí, stanou se z některých možná plavci, kteří budou v tomto krásném sportu pokračovat i závodně.
Mgr. Jana Svobodová, třídní učitelka II.B
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foto: Eliška Součková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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z neželezných kovů. V r. 1935 zde jako jedna z prvních firem v Evropě
hliníkových odlitků litých pod tlakem podle patentu české firmy POLA

je název pořadu i besedy Jana Krumla
o problematice současné přestavby venkova.

KOVOLIT, a.s. slaví 90. výročí založení výroby v Modřicích.

Psal se rok 1921 a v Modřicích byla dokončena stavba nové obecné školy a v obci v té době
žilo přes 2200 obyvatel. V roce 1921 se udála v Modřicích ještě jedna důležitá událost.
Česká komerční banka Praha zde založila akciovou společnost s názvem „KOLOFERRA,
akciová společnost, závody pro potřeby průmyslu a úzkokolejních i normálních drah“. Závod
se rozrůstal a v r. 1934 vstoupila společnost KOLOFERRA do společného českofrancouzského podniku KŘIŽÍK-CHAUDOIR a zahájila zde výrobu zápustkových výkovků
z neželezných kovů. V r. 1935 zde jako jedna z prvních firem v Evropě zahájila výrobu
hliníkových odlitků litých pod tlakem podle patentu české firmy POLAK, která. roku 1927

Beseda s promítáním pořadu se uskuteční
ve velké zasedací místnosti modřické radnice
pondělí
dne
17.
října
2011 v 19 hodin.
r. 1953 sev
stává
samostatným podnikem
s názvem
KOVOLIT
Modřice.

obdržela jako první na světě patent na tlakový licí stroj . Po válce se stal závod součástí brněnské
Zbrojovky a v

V šedesátých létech byla postavena hala nářaďovny, slévárenské provozy, tavírna a jiné nové
provozy, které umožnily další zvýšení výroby a její kvality. V roce 1990 se podnik
transformoval v akciovou společnost, jejímž majoritním vlastníkem je od r. 1995 brněnská
firma REMET. Aby se podnik dokázal udržet v náročném konkurenčním prostředí, začal
systematicky od r.1998 modernizovat strojní park o novou generaci CNC řízených strojů a to
ve všech zmíněných provozech. Tak došlo i k přestavbě jedné části kovárny na plně
je bývalým občanem Modřic, kde prožil své mládí a kde na Měšťanské škole učil jeho otec.
automatizovaný provoz, dodávající doslova miliony hliníkových výkovků pro autoprůmysl.
Totéž Je
platíabsolventem
i o vybavení slévárny
a nářaďovny.
Nejmladším provozem
je obrobna, stavitelství
kde je
fakulty
architektury
a pozemního
v Brně a projektantem řady
v provozu již 16 CNC frézek a soustruhů, které jsou špičkovými výrobky německých a
staveb.
japonských výrobců. V návaznosti na nové zakázky budou jak v letošním,
tak i v příštím roce
pokračovat investice do rozšíření výrobních kapacit. S výrobky se znakem KOVOLIT se tak
Podílel se na prosazení Programu obnovy venkova u nás,
můžete setkat v automobilech ze skupiny VW, Škoda, Seat, Audi, ale i v Oplu a dokonce i
v Jaguaru. Ale nebyly
jen dobré dny ve výrobě; krize
v letech 2008-2009
srazila odbytSpolku
až o
je spoluzakladatelem
a někdejším
předsedou
pro obnovu venkova.
40%, část produkce byla odstavena a došlo i ke krácení pracovní doby a firma se nevyhnula
Inicioval
soutěž
Vesnice
roku
České
republiky,
která
se
koná
letos již po sedmnácté,
ani propouštění. Ke zvratu k lepšímu došlo v loňském roce, kdy se KOVOLIT propracoval
opět do zisku a většina výrobních provozů se vrátila k nepřetržitému provozu. S tím souvisela
a
je
zpracovatelem
četných
publikací
s
touto
tematikou.
i potřeba doplnit opět řady zaměstnanců a dnes již zaměstnává Kovolit více než 600
pracovníků.Dnes patří společnost mezi nejvýznamnější výrobce hliníkových tlakových
odlitků a zápustkových výkovků z neželezných kovů v České republice a své postavení má i
na evropském trhu. Společnost je certifikována podle uznávaných norem jakosti ISO 9001 a
normy environmentálního managementu ISO 14001. Nové projekty, které firma získala,
potřebují rozšířit řady našich spolupracovíků a firma proto již zahájila nábor nových
pracovníků. Bližší informace a případné informace o náboru nových pracovníků lze najít na
internetových stránkách společnosti : www.kovolit.cz

JAN KRUML

SRDEČNĚ ZVE MUZEUM MĚSTA MODŘICE A MODŘICKÝ MUZEJNÍ SPOLEK.

Ing. Eduard Mareček
gen. ředitel a předseda představenstva
KOVOLIT, a.s..
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KOVOLIT, a.s..

KOVOLIT, a.s. slaví 90. výročí založení výroby v Modřicích.
Psal se rok 1921 a v Modřicích byla dokončena stavba nové obecné školy a v obci
v té době žilo přes 2200 obyvatel. V roce 1921 se udála v Modřicích ještě jedna
důležitá událost.
Česká komerční banka Praha zde založila akciovou společnost s názvem „KOLOFERRA, akciová společnost, závody pro potřeby průmyslu a úzkokolejních i normálních drah“. Závod se rozrůstal a v r. 1934 vstoupila společnost KOLOFERRA
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Ing. Eduard Mareček
gen. ředitel a předseda představenstva KOVOLIT, a.s..

251

KNIHOVNA

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

A máme po létě a prázdninách. Úrodný
rok pro zahrádkáře, ale i plný katastrof, politická scéna nic moc a ani ty
prázdniny se dětem moc nevydařily.
Příroda nás překvapuje čím dál víc. Ale
neztrácejme optimismus, vždyť je to
koloběh života – nic nového, co by tu
ještě nebylo.
A tak co v září na zahrádce?
Sklízíme ovoce a vinnou révu, připravíme si sklep na uskladnění úrody,
sklízíme i v zeleninové zahrádce rajčata, okurky, tykve, melouny. Zakládáme
nové jahodníky. Rostliny, které jsme
letnili přeneseme do bezmrazových
prostor.
Vysazujeme cibuloviny a trvalky, pečujeme stále o trávník. Ke konci měsíce
zakryjeme choulostivé rostliny chvojím. Vyséváme ven na záhony zeleninu
pro jarní sklizeň např. špenát, cibulku,
kadeřavou petržel. Po sklizni zeleniny
vyséváme zelené hnojivo např. hořčici,
řepku, pelušku. Koncem října ji pak
posečeme a zaryjeme.
Také se chystáme na zahrádkářskou výstavu o Svatováclavských hodech. Letošní úroda byla bohatá a tak doufám,

že se svými výpěstky zúčastníte. Hody se
konají 24. a 25. září.
Nakonec bych vás chtěla utvrdit v tom,
že není dnes nic nového a že se historie
opakuje. V poledním klidu na zahrádce
jsem občas trávila s knihou a tak jsem při
vybírání letního čtení narazila na sbírku
básní Antonína Sovy a hle, co jsem objevila. Je to zcela aktuální, když pak Sova ji
napsal v roce 1919.
Časová
Zdá se, že k třídě republiky
mnoho čel se drzých tlačí.
Dřív měl jsi úřad jeden,
teď ti tři už nepostačí.
Nejvyššího revizora
chamtivost bude třeba,
přibýt jména nenasytů,
kteří jiným kradou chleba.

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

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

POZVÁNKA
Zveme vás do knihovny na
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
které se budou konat v sobotu a neděli 24. a 25. záři 2011 v 9 – 17 hodin.
Přijďte si v tyto sváteční dny vybrat knihy, využít internet nebo
navštívit
PRODEJNÍ VÝSTAVU ORIGINÁLNÍCH VÝROBKŮ A HRAČEK ZE DŘEVA
z dílny pro lidi s mentálním handicapem V růžovém sadu v Ořechově.
Výstava bude přístupná v době půjčovní doby knihovny ještě celý měsíc říjen

PRO DĚTI
Hämmerle: Dětský lékař, Nemocnice,
Školka, Zubní ordinace
Kratochvíl: Hloupežníci
Kuhn: Past na Sněhurku, Pohádkový
zločin

Nezostuď se, uč se chytře,
bráti úplatky a hrabat,
Republika, štědrá dáma
šetří velkých pašů kabát.

TOJA

Zahrádkářský spolek Modřice Vás zve na tradiční zahrádkářskou výstavu, kterou každoročně pořádá u příležitosti konání Václavských hodů, v
neděli 25. září od 9 – 18 hod a v pondělí od 9 – 19 hod. Cimbálová muzika
a dobrý burčák tradičně. V neděli ve 14.30 zazpívá pěvecký sbor.
Příjem výpěstků bude v sobotu od 17-18 hod. Vracení vystavovaných výpěstků bude v
pondělí od 16-17 hod. Nádvoří vyzdobí Zahradnictví Brabec.
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Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci na
www.modrice.knihovna.cz a děti na
www.knihovnamodrice.webk.cz

Půjčovní doba:

VÝBĚR Z NOVINEK

Naber, cosi nabrat můžeš,
zbylé k zítřku schovej v skrejši,
strany své pak poděl, pašo,
huby nestydatější.

Já znám svoje darebáctví,
ty znáš moje machinace.
Že se budeš dobře míti,
ručí naše spolupráce.

Městská knihovna v Modřicích

Život v našem městě

Život v našem městě

Motto:
Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.
Michel de Montaigne

Zpravodaj 9/2011

PRO ŽENY
Austen: Pýcha a přemlouvání
Čálková: Mužolapka
Deveraux: Vůně jasmínu
Francková: Otrokyně lásky
Frölich: Mladá, sexy a připravená na
všechno
Kinsella: Báječné mininakupování
Körnerová: Dům U Tří borovic
Lanczová: Létem políbená
Monyová: Srdcebolky
Szalaiová: Maják jménem láska
www.mesto-modrice.cz

PRO SILNÉ NERVY
Forsyth: Kobra
Houser: Dům v temnotách
Jansa: Stařec a mord
King: Christina, Nespavost, Rose
Madder
Rampichová: Příliš hořká čokoláda
Uher: A třetí taky krade
PRO POUČENÍ
Beer: … a tys na Němce střílel, dědo?
Bydžovský: Předlékařská první
pomoc
Clemants: První čínský císař, Wu –
čínská císařovna
Kuťálková: Budu správně mluvit
Strunecká: Doba jedová
Szygiel: Gottland
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Turnaj v spřáteleném ERBACHU

SPORT

Letošního 1.ročníku Memoriálu Miloně Svobody v nohejbale trojic hráčů nad 50
let se zúčastnilo 8 mužstev a do hry zasáhlo 26 hráčů (dvě mužstva byla 4-členná).
Složení mužstev :
Třebíč – Havelka, Kuchařík, Vít
Hory – Číhal, Beneš, Lang
Směska – Lounek, Musil, Dohnal
Zahrádkáři – Čonka st., Rumpa, Mareček, Vinkler
Biskupice – Svadbík, Kop, Saidl,
Lašťůvka Ragby – David, Bodó, Crhák
Lískovec – Cupák, Motlíček, Hodinka
Modřice – Bubniak st., Kotouček, Ambros
Mužstva se rozdělila do 2 skupin po čtyřech a v nich se hrálo o nasazení do playoff.
Zápasy play-off včetně zápasů o umístění na 5.– 8. místě přinesly toto pořadí:
1.
místo Ragby
2.
místo Lískovec
3.
místo Hory
4.
místo Zahrádkáři
5.
místo Biskupice
6.
místo Směska
7.
místo Třebíč
8.
místo Modřice

Život v našem městě

Život v našem městě

Memoriál Miloně Svobody v nohejbale

U příležitosti oslav 100 let činnosti sportovního klubu TSV Erbach obdržel pozvání
na fotbalový turnaj také náš Městský fotbalový klub Modřice. Turnaj se uskutečnil
v termínu 22. - 23.7.2011 na hřištích v Erbachu. Účast modřických fotbalistů podpořilo město Modřice a společně s hráči a vedením klubu se akce aktivně účastnili
také zástupci města starosta Ing. Josef Šiška, místostarostka Ing. Hana Chybíková
a neuvolněný místostarosta p. Ivan Doleček. S týmem jelo dále i několik občanů,
mezi nimi též fotograf p. Hájek. Mimo vlastní turnaj se současně uskutečnily v Erbachu společenská setkání na úrovni vedení obou měst, kdy starosta města Erbach
pan Achim Gaus naši výpravu přivítal na malém společném setkání, uskutečnila se
návštěva slavnosti v městském kostele a proběhlo setkání v rámci doprovodného
programu turnaje.
Turnaje se účastnilo celkem 14 týmů z Německa, Francie (družební město Thorigny)
a České republiky (družební město Modřice). Modřičtí fotbalisté odehráli na turnaji
celkem 6 utkání v základní skupině a o umístění se následně kopaly pouze pokutové
kopy.
Ve skupině jsme se postupně utkali:
MFK Modřice - TSV Neu-Ulm
0:2
MFK Modřice - SV Baustetten
0:2
MFK Modřice - SG Altheim
1:0 (Sklenář)
MFK Modřice - SG Öpfingen
0:0
MFK Modřice - SV Ringingen
3:0 (3x Dofek M.)
MFK Modřice - SG Ersingen
0:0
Ve skupině naše mužstvo obsadilo 4. místo a při souboji o konečné 7. místo se utkalo
ve střelbě pokutových kopů s týmem TSV Rißtissen. V tomto souboji podlehl tým
MFK Modřice soupeři 3:4 v šesté sérii a obsadil konečnou 8 pozici. Celkovým vítězem se stal domácí tým TSV Neu-Ulm.
Modřičtí sportovci i funkcionáři udělali na turnaji dobré jméno nejen sobě, ale celému našemu městu. Výsledkem bylo uzavření předběžných dohod o dalších sportovních kontaktech pro příští léta, jak na úrovni dospělých tak mládeže.
text: Ing. Josef Šiška, starosta města, foto: M. Hájek

Všichni hráči předváděli po celý den solidní nohejbal plně ve fair-play duchu. Za
zajímavost stojí, že věk všech hráčů dohromady představoval těžko uvěřitelných
1.491 let, přičemž nejstarším hráčem byl Jeníček Rumpa s věkem 71 let !
O skvělé občerstvení se po celý den staral Milan Frimmel za přispění „pomocných kuchařek“ Slavomíry a Jarky.
Děkuji všem hráčům, kteří si přijeli zahrát pro radost ze hry a také uctít památku
našeho kamaráda Miloně. Pevně věřím, že tento první ročník založil tradici, která
bude umožňovat setkávání těchto „zkušených“ nohejbalových bardů i v následujících letech
Za skupinu OLD BOYS oddílu SOKOL SDS EXMOST Modřice Petr Jahoda
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KULTURA

KOMORNÍ
KONCERT

52.

Život v našem městě
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Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

NA RADNICI

Procházka dějinami hudby
(od renesance k 20. století)

Účinkující:
Alena Borková ml. - zpěv, Alena Borková st. - klavír,
Pavel Čadek - violoncello, Pavla Reiffersová - klavír
Program:
J.S.Bach, D.Popper, J. Haydn, E.d'Albert,
A.Falconieri, W.A.Mozart, A.Rubinstein, A.Dvořák a další

Středa 28. září 2011 v 19 hodin

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
130
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Především se sluší konstatovat, že dříve bohužel oprávněný povzdech "v Modřicích není kam jít" není už tak úplně platný. Díky péči vedení a pracovní čety města
ve spolupráci s myslivci se daří vyhlášené trasy udržovat přiměřeně průchozí.
Mezi lidmi se ozyvají hlasy, že tudy či jinde se projít nedá - ale všechno nejde najednou. V dalším se pokusím popsat současný stav místních tras a přidám hodně
zajímavý tip na malý výlet k sousedům ...
Od náhonu přes palouky u Svratky
Okružní trasa asi 1,5 km, s bezpečným přístupem podchodem pod obchvatem,
vhodná pro rodiče s dětmi, seniory a každého kdo nemá moc času, ale chce chvíli
pobýt v přírodě. V den psaní tohoto příspěvku bylo zrovna provedeno posekání
plevelů, takže nic nebrání zde podniknout docela zajímavou podzimní procházku.
Není to zrovna parková úprava a chce to příslušnou obuv do přírody, ale na paloucích u řeky je velice příjemně. Ještě zde ledacos kvete a pohledy na řeku jsou
uklidňující. Až bude sklizeno pole s kukuřicí, kolem kterého trasa prakticky vede,
budou zde i pohledy na Modřice.

Velký okruh Rybníky
Jižním směrem pod hrází Svratky vede slušná polní cesta, za sucha dobře sjízdná
na kole, kterou se pak dá pokračovat bohužel trochu zarostlým, ale použitelným
průsekem v kukuřici směrem západním k polní cetě a po ní až k nově vyčištěnému přístupovému průseku k Bobravě. Na její hrázi byly nedávno znovu vysekány
kopřivy, takže i měkčí povahy snadno dojedou či dojdou k lávce do Popovic.
Kdo dá přednost asfaltce, může se k Z-V polní cestě na kole dostat i přes ulici U
vlečky.
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Vycházky a výlety

Překvapení v Rajhradicích
Ona ta lokalita vlastně patří do katastru Rajhradu, ale je v sousedství Rajhradic. Dá
se tam dojet polní cestou od řeky, anebo po Hlavní ulici od Rajhradu za zahradou
MŠ zahnout doleva na ulici Trávníky a pak už je to jen kousek do polí. Napřed jsem
si myslel, že je to módní golfové hřiště, ale pak jsem jen zíral s otevřenou pusou.
Několik hektarů zvlněné volně přístupné travnaté plochy, velký rybník s oblázkovou pláží ke koupání, sem tam lavička, vysázené stromy a keře, maminky s kočárky
na procházce, pán se psem, volně pobíhajícím bez omezení - prostě neformální, ale
příslušně vybavený přírodní prostor "pro obyčejné lidi" - a přitom jak z barevného
reklamního prospektu. Jak jsem se dozvěděl - bylo tam trvale zaplavované pole a
někdo moudrý se nad tím zamyslel, sehnaly se dotace, v roce 2010 to stačili postavit i napustit a v zimě se tam už bruslilo.

Souvislosti jsou ve Zpravodaji 4/2011-18, 5/-36, 6/-43, 7-8/-16 a 32 a jako novinku jsem na nových, zatím
pracovních stránkách radnice http://modrice.rwcms.cz/kronika připravil fotogalerie pro názor - s přáním
příjemného putování po okolí
Vlastimil Čevela

www.mesto-modrice.cz
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Významného kulatého
výročí se dožívají
Žákovská Ludmila
Šorejsová Věra
Vozdecká Marie
Hlaváčková Marie
Krejsková Marie
Mikulicová Růžena
Daňhel Jaroslav
Lorenc Emil
Urbánek Jaroslav
Böhmová Božena
Stolarik František

i

1

Společenská kronika
Rozloučili jsme se
Pop Lubomír
Kučera Miroslav
Šteffel Leopold
Sluková Libuše
Oprchalová Marie

Život v našem městě
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Hudební festival Časomíra

Vítáme do života
Meluzínová Anna
Dědečková Elena
Dvořáčková Anna
Vidović Sophie Eli
Paleček Matěj
Ocelíková Michaela
Stejskal Petr
Přibylová Eliška

1

Inzerce

Nádražní 540
Modřice 664 42

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

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

Hledám osobní asistentku:
- prezentativní vystupování,jednání
- práce s pc
- časová flexibilita
- řidičský průkaz B (auto)
- zodpovědnost,spolehlivost,samostatnost
- praxe
foto: M. Hájek
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Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

351

Inzerce

Inzerce

Akční ceny úsporných plynových a kondenzačních kotlů zn.



Plynový kotel Vitopend 100-W nástěnný kotel
s ohřevem vody a modulovaným atmosférickým
hořákem cena 18 691,- Kč ( vč. DPH)



Plynový kondenzační kotel Vitodens 100-W
topný cena 32 990,- Kč ( vč. DPH)

Německé kotle značky Viessmann jsou zárukou kvality

Na kotle Viessmann, které dodáme a namontujeme
poskytujeme záruční i pozáruční servis,
email: servis@vitmakovsky.cz ,
servisní linka tel. 777 725 225, 515 537 131

Servis dalších značek : Baxi, Therm, Destila
Kde nás najdete:Brněnská 292, Modřice 664 42, tel. 515 537 131, mob.608 470 370
Více informací na : www.vitmakovsky.cz ,email: vitmakovsky@vitmakovsky.cz
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MALBY 14,-Kč/m , nátěry

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2011

2

Inzerce

A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ

Prodej novostavby RD 4kk
v Rajhradě.
Pozemek od 240 m2, UP 144 m2,
terasa 35 m2, kryté parkovací stání,
vč. standardů, komínu, připojení na
IS. Perfektní dostupnost do Brna,
nová lokalita, výhoda IDS JMK i
vlakového spojení.
Cena: 3.990.000,- Kč
Pro bližší informace volejte prosím
731 125 525

Prodám 3 pokojový byt
po rekonstrukci
volný k nastěhování

2011

23.9.-26.9.

Svatováclavské hody

Zpravodaj 9/2011

ne 25.9.

Den otevřených dveří v ZŠ na Komenského ulici ve 14:00

Zpravodaj 9/2011

po 17.10.

beseda ve velké zasedací místnosti radnice v 19:00

Zpravodaj 9/2011

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

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

17:00

Lady Dancers tancování pro děti 4-6let – ZŠ Komenského

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

>>>

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

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

Opakovaně týdně
po

út

9:30

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

www.biskupstvi.cz/petrov

Modřický kalendář

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250,Kč! Modřice a okolí.

Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

Zpravodaj 9/2009

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Zpravodaj 3/2009

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

Tel. 731 190 352

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

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

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

Shodně jako 9:30

mim.voda.cz/sbor.htm

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

čt

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

Českomoravská
spořitelna,
Českomoravskástavební
stavební spořitelna,
a.s. a.s.
hledá
hledá

2 OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
2 OBCHODNÍ
ZÁSTUPCE
s působností pro Brno-město a
s působností pro Brno-město a Brno - venkov
Brno - venkov

pá

• Náplní
je především
Náplní
práce práce
je především
péče opéče
stávající klienty
o stávající
klienty
Nabízíme
základní
proškolení a průběžné zvyšování kvalifikace
• Nabízíme
proškolení
O místu
v našemzákladní
týmu rozhoduje
pouze vůle a nasazení
a průběžné zvyšování kvalifikace
y s životopisem
můžeze
zasílat na
e-mail:
ivana.cecilova@cmss-oz.cz
• O místu
v našem
týmu
rozhoduje
pouze vůle a nasazení




ne

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako út

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako út

17:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

17:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

www.biskupstvi.cz/petrov

>>>

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

>>>

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

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice
http://mim.cemotel.cz/folklor/

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

Přihlášky s životopisem můžeze zasílat
na e-mail: ivana.cecilova@cmss-oz.cz
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