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ZPRÁVA STAROSTY

Vážení spoluobčané
Doba prázdnin a dovolených již dávno pominula a já Vás opět jménem vedení
města a jménem svým pozdravuji a jak se stalo na tomto místě zvykem, přináším
Vám ve zkratce informace a dění v našem městě za poslední 3 měsíce.
Byly to měsíce, kdy je v plném proudu nejen veškerá investiční stavební činnost,
ale také doba různých větších či menších kulturně sportovních a společenských
akcí.
Nejdříve tedy k vývoji investiční výstavby na katastru Modřic. V plném proudu
je výstavba mostu přes železnici na Benešově ulici. Na pravidelných kontrolních
dnech je město informováno o postupu prací a plnění harmonogramu výstavby.
Ten má dnes sice velmi nepatrné zpoždění (přibližně 2-3 dny), ale termíny tímto
zůstávají zachovány. Takže počátkem prosince by měla být přes most puštěna
hromadná autobusová doprava a v měsíci červnu 2012 by měl být most kompletně dokončen.
Úspěšně se městu podařilo dokončit a uvést do užívání rekonstruovanou budovu
ZŠ na Komenského ulici. I přes velké množství víceprací a požadovaných dalších
dodávek (oplocení sousedů, rozvody počítačové sítě, vrátnice, oprava stávajícího zábradlí atd.) se podařilo dílo dokončit v dohodnutém termínu, vypořádat
agendu umístění jednoho oddělení MŠ v počtu 25 dětí předškolního věku a 1. září
tak zahájit nový školní rok. Celá oprava včetně přidružených prací stála v součtu
město necelých 22 mil. Kč. Ruku v ruce s rekonstrukcí školy byly prováděny také
práce na rozvodech VN, NN a VO v přilehlých ulicích Komenského a Sokolská.
Poslední významnou aktivitou RMM bylo zahájení konečného zavádění sběru
biologicky rozložitelného odpadu a rozdávání sběrných nádob na jednotlivé domácnosti, tak, jak si každý občan mohl předem stanovit. Tento projekt získal dotaci z fondu životního prostředí a je nyní jen na nás občanech, zda městu přinese
kýžený výsledek v rámci třídění odpadů.
Z akcí, které byly v tomto období zahájeny, bych zmínil zejména budování nového VO ve druhé části ulice Brněnská (od Restaurace u Trávníčků směr Brno) a
zahájenou rekonstrukci RD Benešova 247, který bude sloužit ke směně se soukromou osobou za účelem vytvoření adekvátního prostoru pro budoucí výstavbu
víceúčelové sportovní haly na místě dnešní tělocvičny. V měsíci srpnu bylo vy-
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věšeno prostřednictvím obchodního věstníku výběrové řízení na novou svozovou
firmu TKO ve městě a ve velkém tempu se připravuje rekonstrukce webových
stránek města.
Měsíce letních prázdnin nejsou ale pouze měsíci stavebními, ale také měsíci oddychu a zábavy. Celé období odstartoval tradiční šermířský den dne 18.6., jehož letošní ročník přilákal do areálu Pod Kaštany nebývalou návštěvu téměř 1200 diváků.
Následovalo tradiční zakončení školního roku. Další akce se již konaly v prázdninových dnech. Byl to zejména 11. ročník fotbalového turnaje mladších žáků v kopané
„O pohár starosty města Modřice“ již tradičně se zahraniční účastí, Jazzrockový
festival pořádaný pod záštitou města Modřice panem Vítem Jindřichovským a konečně poslední velkou akcí byl 2 ročník country festivalu ČASOMÍRA, který spolupořádá město Modřice s rádiem Čas a SDH Modřice. Zdá se, že tento podnik si
vydobyl své pevné místo v termínové listině kulturních akcí města, neboť i přes
nepřízeň počasí byla účast diváků značná.
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Významnou událostí byla také účast vedení města a městského fotbalového klubu
Modřice na turnaji ke 100. výročí sportovního klubu TSV Erbach v Německu. V
rámci tohoto turnaje došlo k několika setkáním obou starostů a byla navázána
další spolupráce.
RMM bedlivě sledovala vývoj v rámci schvalovacího procesu dokumentu Zásady
územního rozvoje JMK, jejíchž schválení bylo přesunuto z června na 22.9.2011.
Tento dokument se velmi těsně dotýká našeho katastru, neboť nám na naše území
přivádí další velkou dopravní tepnu, a proto je nezbytně nutné se při schvalovacích jednáních důsledně zaměřit na odmítnutí tohoto záměru.
Jak je vidět z popsané činnosti práce RMM a MěÚ byla za uplynulé 3 měsíce velmi obsáhlá. Všechny rozpracované projekty spějí ke svému dokončení k závěru
letošního roku tak, abychom od příštího roku mohli plně věnovat hlavní pozornost
připravované výstavbě Pasivnímu bytovému domu pro seniory.
Ing. Josef Šiška, starosta města
*) poznámka - JŠ
Na jednání 22.9.2011 byly Zásady územního rozvoje schváleny zastupitelstvem
JMK s modřickou variantou - nejméně výhodnou pro Modřice. V rámci sdružení
obcí dotčených tangentami, které jsou v dokumentu zaneseny, se připravuje ve
spolupráci s právní kanceláří podání žaloby proti tomuto dokumentu s požadavkem jeho zpochybnění, pokud jde o správnost, kompletnost provedení a vzájemné
posouzení možných variant.
www.mesto-modrice.cz
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movitého a nemovitého majetku města
s celkovou platbou 62.983,- Kč/rok (3.10)

USNESENÍ RMM č.11/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
12. září 2011

Garážové stání - pronájem
RMM schvaluje ukončení nájemní
smlouvy mezi městem Modřice a
Petrem Vysokým na pronájem garážového stání v BD Za Humny ke dni
1.9.2011 (3.1)
Kanalizační přípojka - stavba
RMM schvaluje smlouvu o umožnění
provedení stavby kanalizační přípojky na pozemku p.č. 2042/1 mezi
městem Modřice (majitel pozemku)
a Římskokatolickou farností Modřice
(stavebník) (3.2)
Zeleň ve městě - sponzor
RMM schvaluje smlouvu mezi městem Modřice (obdarovaný) a Miladou
Havlínovou (dárce) o poskytnutí daru
pro výsadbu a údržbu zeleně ve městě Modřice v rámci výstavby areálu v
lokalitě U Vlečky ve výši 100.000,- Kč
- podrobnosti v INFO servisu dále.
(3.3)
Chodník podél náhonu - příprava
RMM schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
na vedení kabelu VO v pozemku p.č.
2120/1 mezi městem Modřice (budoucí oprávněný) a Jihomoravským krajem (budoucí povinný) - na pozemku
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JMK bude zřízeno osvětlení přechodu
pro chodce k lávce (3.4)
MŠ - nástavba kontejneru
RMM schvaluje smlouvu o dílo s Ing.
Karlem Pelikánem, na vypracování projektu akce „Nástavba kontejnerové MŠ v
Modřicích, ul. Zahradní“ v celkové ceně
55.000,- Kč vč. DPH (3.5)
ZŠ Modřice - zateplení
RMM dodatečně schvaluje dodatek č.2
ke smlouvě o dílo na stavbu „Zateplení
ZŠ Modřice“ s firmou INTER-STAV spol.
s r.o., kterým se upravuje cena na konečnou částku 2.518.500,- Kč bez DPH důvodem je větší počet vyměňovaných
oken oproti kalkulaci v rozpočtu. (3.7)
Dotace - přesun termínu
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace mezi městem
Modřice a Svazem tělesně postižených
ČR (příjemce) o prodloužení čerpání
dotace do roku 2011 s vyúčtováním do
31.3.2012 (3.8)
Dotace z rozpočtu - lavičky
RMM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace Společenstvu vlastníků bytových
jednotek Přízřenická č.p. 1028, 1029,
1030, Modřice na nákup 4 ks venkovních
laviček ve výši 13.000,- Kč (3.9, Zpravodaj 9/2011-5)
Majetek města - pojištění
RMM bere na vědomí pojistnou smlouvu s Kooperativa pojišťovnou, a.s.,
Vienna Insurance Group na pojištění
Zpravodaj 10/2011

Svatováclavské hody - finance
RMM schvaluje smlouvy o reklamě a
darech s firmami SIKA CZ (5.000,- Kč),
CTP Invest, spol. s r.o. (5.000,- Kč), V.I.G.
ND, uzavřený investiční fond a.s. (7.000,Kč), van Gansewinkel, a.s. (5.000,- Kč)
na zajištění konání Svatováclavských
hodů v Modřicích ve dnech 23.9. 25.9.2011. Částky jsou vč. DPH. (3.15 až
18)
Mezinárodní turnaj žáků - reklama
RMM schvaluje smlouvu s firmou
Ptáček - velkoobchod, a.s., na umístění
reklamního billboardu ve sportovním
areálu travnatého hřiště v rámci konání
turnaje ml. žáků O pohár starosty
města Modřice konaného ve dnech 5.8. 7.8.2011 za cenu 10.000,- Kč (3.19)
Vodovodní přípojka - stavba
RMM schvaluje smlouvu o umožnění
provedení vodovodní přípojky mezi
městem Modřice (majitel pozemku) a
panem Květoslavem Smejkalem (stavebník) na pozemku p.č. 2051/1 (3.22)
Vinotéka - příprava
RMM schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu Hybešova 654 (vedle
kadeřnictví) panu Karlu Steuerovi na
zřízení vinotéky (4.2)
Olympia - změna názvu
RMM bere na vědomí oznámení o
změně názvu společnosti Somerston
Olympia CZ, s.r.o. na Olympia Brno
s.r.o. z důvodu změny vlastnické struktury. (4.6)
www.mesto-modrice.cz
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Z usnesení RMM č. 11/2011

Zastupitelstvo města - změna
RMM bere na vědomí odstoupení od
mandátu zastupitele, předsedy FV i
člena FV Doc. Ing. Ludvíka Nováka,
CSc. k 12.9.2011 a jmenuje do funkce
Zastupitele města Modřice náhradníka Kamilu Šulovou a schvaluje
předání osvědčení o jmenování do
funkce Zastupitele města Modřice
na zasedání RMM dne 10.10.2011 - podrobnosti v INFO servisu dále (5.3.2
a 3)
Pracovní řád MÚ - změna
V souvislosti se změnou úředních
hodin RMM schvaluje interní směrnici č. 7/2011 Pracovní řád (6.1)
Územní plán obce Moravany
RMM pověřuje starostu města účastí
na veřejném projednání návrhu
změny č. 9 ÚPO Moravany a opětovným podáním písemné připomínky
k návrhu změny č. 9 ÚPO Moravany
zaslané dne 22.6.2011 (6.2 a Zpravodaj 7-8/2011-9)
Veřejné osvětlení - ul. Nádražní a
Husova
RMM schvaluje a ukládá oslovení
všech uchazečů, jež podaly nabídku na akci: „Modřice, ul. Nádražní,
Husova - stavební úpravy VO“ o
doplnění a podání nové cenové
nabídky s odkazem na nesrovnalosti ve výkazu výměr u položky č.
79 v měrné jednotce v termínu do
23.9.2011. Současně také pověřuje
starostu jednáním se zástupci společnosti E.ON Distribuce a.s. ve věci
souběhu prací na pokládce kabelů
NN a VO. (6.3)
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ZŠ Modřice - vyřazení majetku
RMM schvaluje ZŠ Modřice vyřazení
elektrické pánve, IČ 7 z důvodů hygienické nedostatečnosti a stálé poruchovosti (6.5)
ZŠ Komenského - dotace
RMM bere na vědomí žádost o investiční dotaci ve výši 3.304.485,- Kč
na rekonstrukci ZŠ Komenského a
doporučuje ZMM zařadit částku do
rozpočtového opatření č. 3/2011 města
Modřice (6.6)
ZŠ Komenského - finance
RMM schvaluje změnu účelu čerpání
investičního fondu ZŠ Modřice v celko-

vé výši 662.768,- Kč na oplocení areálu,
vybudování vrátnice, strukturovanou
kabeláž a elektropráce v 1. PP v rámci
rekonstrukce budovy ZŠ na Komenského ulici (6.7)
MŠ Modřice - mobilní WC
RMM schvaluje pomoc při zajištění mobilního WC pro MŠ Modřice na zahradu v Benešově ulici za budovou ZUŠ a
pověřuje tím místostarostku města Ing.
Hanu Chybíkovou. (6.10)
Ženáčské hody - finance
RMM bere na vědomí zprávu o finančním vypořádání akce „Ženáčské hody“
konané v termínu 7.5. a 8.5.2011. V
rozpočtu města bylo na tuto akci plánováno 48.000,- Kč, sponzoři poskytli
dalších 64.400,- Kč. Celkové náklady
činily 111.290,- Kč, takže oproti rozpočtu vznikla úspora 1.110,- Kč. (6.13)
Linka bezpečí - příspěvek
RMM schvaluje příspěvek ve výši
2.100,- Kč pro Sdružení linky bezpečí
- tento příspěvek pokryje asi hodinu
jejího celostátního provozu. (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)

USNESENÍ ZMM č. 5/2011
z 5. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 12. září 2011 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 13, jmenovitě viz prezenční listina)
Usnesení 5.Ú/2011: ZMM schvaluje zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou
a ověřovatele zápisu MUDr. Jaroslavu Tomandlovou a Martina Petříka.
ZMM schvaluje program jednání 5.
zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 5.1/2011: ZMM bere na vědomí
zprávu starosty města Modřice o
činnosti Městského úřadu Modřice
a Rady města Modřice za období od
13.6.2011 do 12.9.2011
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Celá zpráva je publikována v úvodu
tohoto vydání Zpravodaje.

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 5.2.1/2011: ZMM schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele akce „Bytový dům pro seniory“
Hlasování: pro 8, proti 4 (Sládek, Matějková, Procházka, Bernátová), zdržel se 1 (Kratochvíl)
Komentář: podrobnosti o projektu viz Zpravodaj
3/2010-24 a INFO servis dále.

Usnesení 5.2.2/2011: ZMM bere na vědomí zpracování Technicko – ekonomického zadání akce „Bytový dům
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pro seniory“ a schvaluje jeho
zařazení do investičních akcí roku
2012 a 2013
Hlasování: pro 8, proti 4 (Matějková, Kratochvíl, Procházka, Bernátová), zdržel se 1
(Sládek)
Komentář: podrobnosti o projektu viz Zpravodaj 3/2010-24 a INFO servis dále.
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Odpadové hospodářství - nabídky
RMM schvaluje pro akci „Zajištění
činností spojených se sběrem, svozem
a odstraněním odpadů v Modřicích“
- komisi pro otevírání obálek (Ing.
Hana Chybíková, Ing. Jiří Kudělka, Ing.
Martin Šimek) s náhradníky (Ing. Josef
Šiška, Ivan Doleček, Květoslava Höklová) a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek (Ing. Josef Šiška, Ing. Hana
Chybíková, Sylva Bernátová, Ing. Libor
Procházka, MBA, Ing. Jiří Kudělka) s
náhradníky (Ivan Doleček, Květoslava
Höklová, Ing. Jaroslav Vykoukal, Jiří
Šula, Ing. Martin Šimek)

Usnesení 5.2.3/2011: ZMM bere na
vědomí zprávu o plnění úkolů
uložených na předchozích zasedání ZMM
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 5.3.1/2011: ZMM schvaluje
text smlouvy o uzavření budoucí
kupní smlouvy mezi městem
Modřice a společností E.ON
Distribuce, a.s. na prodej části
pozemku p.č. 838 o výměře cca
19,3 m2 za částku 1.500,- Kč/m2
a pověřuje starostu města jejím
podpisem.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: na pozemku před budovou ZŠ Komenského bude umístěna nová trafo-stanice
rekonstruovaného rozvodu NN.

Usnesení 5.3.2/2011: ZMM zamítá
navýšení ceny odkupu části
pozemku p.č. 768 o výměře cca
320 m2 o 50.000,- Kč a trvá na
částce 600.000,- Kč za zaměřenou
část pozemku o konečné výměře
347 m2.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: pozemek má sloužit k rozšíření
zahrady MŠ, viz též Zpravodaj 9/2011-7
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Hlasování:pro 9, proti 0, zdržel se 4 (Matějková,
Kratochvíl, Procházka, Bernátová)
Komentář: pozemky, kterých se město zbavuje
jsou nevyužitelné, protože se nacházejí v oploceném zarostlém svahu po pravé straně cesty
k areálu "Pod kaštany". Situace byla dána historicky nepřesným vymezením areálu bývalého
OSP, který převzala firma Ptáček. Získávaný
pozemek naopak přímo navazuje na existující
městský pozemek v lokalitě "Zahrádky", který
může být v budoucnu výhodně využit pro
občanskou vybavenost.

Usnesení 5.3.4/2011: ZMM schvaluje
žádost města Modřice o bezúplatný převod pozemku p.č. 460/185
k.ú. Modřice o výměře 1575 m2 z
vlastnictví ČR – Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví
města Modřice
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: pozemek je v prostoru připravované
vodní nádrže u Moravanského potoka.

Usnesení 5.3.5.1/2011: ZMM schvaluje
text smlouvy o výpůjčce mezi
městem Modřice (vypůjčitel) a
společenstvím pro dům Severní
1020, 1021, Modřice (půjčitel) na
část pozemku p.č. 460/47 v k.ú.
Modřice dotčenou IS a pověřuje
starostu města jejím podpisem
Hlasování: pro 12, proti 1 (Bernátová)
zdržel se 0
Komentář: viz dále

Usnesení 5.3.5.2/2011: ZMM schvaluje
text smlouvy o výpůjčce mezi
městem Modřice (vypůjčitel) a
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společenstvím pro dům Přízřenická
1022, 1023, 1024 Modřice (půjčitel)
na část pozemku p.č. 460/29 v k.ú.
Modřice dotčenou IS a pověřuje
starostu města jejím podpisem
Hlasování: pro 12, proti 1 (Bernátová), zdržel se 0
Komentář: viz dále

Usnesení 5.3.5.3/2011: ZMM schvaluje text smlouvy o výpůjčce mezi
městem Modřice (vypůjčitel) a SVJ
Masarykova č.p. 1025, 1026 a 1027
Modřice (půjčitel) na část pozemku
p.č. 460/124 v k.ú. Modřice dotčenou
IS a pověřuje starostu města jejím
podpisem
Hlasování: pro 12, proti 1 (Bernátová), zdržel se 0
Komentář: viz dále

Usnesení 5.3.5.4/2011: ZMM schvaluje text smlouvy o výpůjčce mezi
městem Modřice (vypůjčitel) a SVJ
Přízřenická č.p. 1028, 1029 a 1030
Modřice (půjčitel) na část pozemku
p.č. 460/125 v k.ú. Modřice dotčenou
IS a pověřuje starostu města jejím
podpisem
Hlasování: pro 12, proti 1 (Bernátová) , zdržel se 0
Komentář: viz dále

Usnesení 5.3.5.5/2011: ZMM schvaluje text smlouvy o výpůjčce mezi
městem Modřice (vypůjčitel) a SVJ
Přízřenická č.p. 1036 Modřice (půjčitel) na část pozemku p.č. 460/128 v
k.ú. Modřice dotčenou IS a pověřuje
starostu města jejím podpisem
Hlasování: pro 11, proti 1 (Bernátová), zdržel se 0
Komentář: viz dále

Usnesení 5.3.5.6/2011: ZMM schvaluje
text smlouvy o výpůjčce mezi městem Modřice (vypůjčitel) a MUDr.
Vladimírem Strakrlem (půjčitel) na
Zpravodaj 10/2011

část pozemku p.č. 460/27 v k.ú. Modřice dotčenou IS a pověřuje starostu
města jejím podpisem
Hlasování: pro 12, proti 1 (Bernátová), zdržel se 0
Komentář k bodům 5.3.5.1 až 6: Při výstavbě nového sídliště na severním předměstí došlo v některých případech ze strany investora k nepřesnému
umístění částí inženýrských sítí mimo pozemky
města. Výpujčky jsou nutné pro přístup města k
umožnění údržby při provozu inženýrských sítí v
celé lokalitě.

Usnesení 5.3.6/2011: ZMM schvaluje
darovací smlouvu mezi městem
Modřice (obdarovaný) a společností
ALLOD CZ, a.s. (dárce) na darování
stavby dešťové a splaškové kanalizace v Modřicích – Rodinné domy Za
Humny a pověřuje starostu města
jejím podpisem
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: odstranění nedostatku z doby výstavby - vlastnění kanalizace městem je nutnou
podmínkou k zajišťování provozu a investicím na
údržbu a opravy.

Usnesení 5.3.7/2011: ZMM schvaluje text
smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Modřice a Ing.
Irenou Sklenářovou na směnu nemovitostí RD Benešova 247 a RD Benešova 280 včetně pozemků a pověřuje
starostu města jejím podpisem
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: viz dále

Usnesení 5.3.8/2011: ZMM schvaluje text
smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitostí mezi městem Modřice
(nabyvatel) a Tělocvičnou jednotou
Sokol Modřice (převodce) na převod
veškerého nemovitého majetku z
TJ Sokol Modřice na město Modřice a pověřuje starostu města jejím
podpisem
www.mesto-modrice.cz

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář k bodům 5.3.7 a 8: smlouvy patří k
vytváření podmínek pro přípravu vybudování
městské haly.

Bod 4 – Projednání hospodaření
města v roce 2011
Usnesení 5.4.1/2011: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice v období 1-7/2011

Zprávy z radnice

Usnesení 5.3.3/2011: ZMM schvaluje
směnu pozemků p.č. 1270/15 a
2068/1 o celkové výměře cca 690
m2 ve vlastnictví města Modřice
za část pozemku p.č. 1299/1 o
výměře 690 m2 ve vlastnictví firmy
Ptáček – správa, a.s.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 5.4.2/2011: ZMM bere na
vědomí plnění rozpočtu města
Modřice v roce 2011 za období
1-7/2011
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 5.4.3/2011: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření platů č. 1/2011
bez výhrad
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 5.4.4/2011: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2011 bez
výhrad. Schodek upraveného rozpočtu města bude pokryt rozpočtovou rezervou z let minulých
Hlasování: pro 9, proti 2 (Bernátová, Procházka),
zdržel se 2 (Kratochvíl, Matějková)
Komentář: hlavními položkami rozpočtového
opatření je 1,7 milionu Kč na veřejné osvětlení a
3 miliony na rekonstrukci ZŠ Komenského.

Bod 5 – Nástin rozpočtu na rok 2012
Usnesení 5.5/2011: ZMM bere na vědomí nástin rozpočtu města Modřice
pro rok 2012 a pověřuje starostu
města a Radu města dopracováním
rozpočtu do konečného stavu k
projednání v prosincovém zasedání ZMM
Hlasování: pro 11, proti 2 (Bernátová,Procházka),
zdržel se 0
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Bod 6 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 5.6.1.1/2011: ZMM bere na
vědomí zápis č. 008 ze zasedání FV
a oznámení o vzdání se mandátu
zastupitele a všech funkcí ve FV
podané Doc. Ing. Ludvíkem Novákem, CSc.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 5.6.1.2/2011: ZMM pověřuje
Doc. Sládka vedením FV do doby
zvolení nového předsedy FV a
schvaluje volbu 5 člena FV na
dalším zasedání ZMM
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 5.6.2/2011: ZMM bere na
vědomí zápis ze dne 2.6.2011 ze
zasedání KV
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 7 – Schválení inventarizačních
komisí
Usnesení 5.7/2011: ZMM schvaluje text
pokynu starosty města k provedení inventarizace majetku města
Modřice ke dni 31.12.2011 včetně
složení jednotlivých inventarizačních komisí

Bod 8 – Různé – diskuse
Usnesení 5.8.1/2011: ZMM neschvaluje
návrh dohody o spolupráci mezi
městem Modřice a společností CTP
Invest spol. s r.o. ze dne 12.9.2011
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: návrh obsahuje nepřijatelný návrh, aby
město nejprve splnilo podmínky CTP, bez spolehlivé záruky reciprocity

Usnesení 5.8.2/2011: ZMM schvaluje podání žádosti města Modřice o zřízení
stavebního úřadu v Modřicích na
Ministerstvo pro místní rozvoj a úřad
JMK
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 5.8.3/2011: ZMM schvaluje
odepsání pohledávky za dlužníkem
Patrikem Macounem ve výši 26.345,Kč z důvodu její nevymahatelnosti
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová,
Procházka)
Komentář: jde o řadu let neúspěšně vymáhanou
částku za nájem areálu býv. Uhelných skladů na
ul. Nádražní - dlužník je v insolventním řízení.

Usnesení 5.8.4/2011: ZMM schvaluje text
dodatku ke smlouvě o zajištění financování systému IDS JMK a pověřuje starostu města jejím podpisem
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Bernátová)
Komentář: administrativní vypořádání platby,
která proběhla již v únoru 2011.
Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil
Ing. Josef Šiška - starosta města.
(red-ČeV)

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
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INFO-servis
www.mesto-modrice.cz/info
Stručný souhrn výsledků z dokončené studie
předkládá řešitelka Eva Matoušková

Výsledky volnočasové studie a doporučené priority

Předmětem studie bylo vytvoření veřejné databáze na internetu, která analyzuje
možnosti volnočasových aktivit občanů v Modřicích a blízkém okolí. Na přímé
oslovení (občané veřejně známí svojí aktivitou v oblasti volného času a zastupitelé) a výzvy ke spolupráci ve Zpravodaji reagovalo asi 50 lidí. V tištěné formě byla
koncem září předána starostovi města a nadále bude průběžně aktualizována na
internetu radnice - v současnosti v rubrice INFO-servis s tím, že bude strukturou i
daty postupně začleněna do nově rekonstruovaných stránek. Obsahově je studie
kromě úvodu a tohoto souhrnu členěna do tří oddílů - I. obecnější úvod, II. přehled konkretních možností a III. potenciál rozvoje.

Zprávy z radnice

Komentář: hlavními plánovanými investičními
akcemi v rozpočtu jsou dům pro seniory (30
milionů), Nadstavba kontejnerové MŠ (4),
rekonstrukce veřejného osvětlení - nový most
Benešova a nám. Svobody (3,45), RD Benešova
pro směnu (2,4), chodníky - most Benešova
(2,35), cyklostezka u Olympie (0,5) a přechody
Masarykova (0,35).

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA - dále zveřejněné výsledky obsahují stručný souhrn námětů od občanů a z dalších podkladů, zpracovaný řešitelkou studie a navržené
priority v oblastech P1 až P7 jsou pouze doporučením pro zadavatele studie
- tj. Radu města Modřice - nejedná se tedy o sdělení, že to či ono bude takto realizováno. Celá studie ve všech podrobnostech je k dispozici na výše uvedených
internetových stránkách radnice.
I. Volnočasové aktivity a kvalita života
Úvodní oddíl obsahuje zhodnocení volného času v širších souvislostech. Kromě
historického přehledu názorů o chápání volného času, je především zdůrazněn
význam volnočasových aktivit pro pocit sounáležitosti místní komunity. Při rozvoji města má budování přiměřené infrastruktury pro volný čas přímo klíčovou
důležitost pro pocit spokojenosti a blahobytu jeho občanů.
II. Konkretní možnosti v Modřicích
Ve studii byla navržena a v databázi na internetu realizována jednotná, vzájemně
propojená struktura, umožňující srozumitelně a detailně popisovat problematiku
volného času ze tří základních hledisek a následně tento popis průběžně aktualizovat dle potřeby. Především z pohledu 7 věkových kategorií - od velmi malých
dětí s rodiči až po seniory. Pro druhý pohled jsou aktivity shrnuty do 5 témat - od
jednorázových akcí, přes volný pohyb ve městě a v přírodě, až po organizované
činnosti a využívání služeb. Třetí možností pak je hledisko infrastruktury, chápané
v nejširším smyslu, tj. nejen technické, ale i organizační, přírodní, informační a
služeb.
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P1 - Urbanistická koncepce pro oblast U hřiště
Volnočasová studie především doporučuje, aby "Prověřovací studie sportovně
rekreačního areálu", připravovaná ve spolupráci s VUT Brno (Zpravodaj 7-8/201110) zahrnovala nejen řešení sportovišť, haly u Sokolovny a zahrádek, ale i využití
přilehlého areálu školy a sídliště rodinných domů. V duchu takového širšího pojetí je zpracována podrobná inventura stávající infrastruktury, různých variant námětů pro její využití i dalších. Tato kapitola volnočasové studie s dalšími náměty
v databázi, spolu se Zpravodajem a v něm diskutovanými názory i souvisejícími
bloky INFO-servisu by měla patřit k podkladům pro VUT ze strany města.
Zájmový prostor je zásadně nejcennější a bohužel už pouze jedinou velkou nezastavěnou plochou ve městě. Rozhodnutí o jejím rozvoji vyžadují velice pečlivou
úvahu a taky přiměřenou shodu ze strany občanů. Proto by zpracování prověřovací
studie mělo být prioritou P1 a o dílčích výsledcích či názorech by měla být modřická
veřejnost vhodným způsobem průběžně informována.
P2 - Klubovny - tělocvična - hala
Všichni respondenti a další signály ze Zpravodaje i odjinud se shodují, že v souvislosti s nárůstem obyvatel není město dostatečně vybaveno infrastrukturou pro
setkávání lidí při klubové či spolkové činnosti v případě nepříznivého počasí a
krytými prostorami pro cvičení. Tento nedostatek je jako limitující pociťován ve
všech směrech i ve všech věkových kategoriích.
Jednoduché, ani rychlé řešení neexistuje, ale jako prioritu P2 by mělo vedení města
srozumitelně vysvětlit a zveřejnit svoje představy a již připravované konkretní nejbližší kroky ke zlepšení situace.
P3 - Hrací plochy - hřiště - zeleň ve městě
V současné době sice již existuje několik veřejných dobře vybavených a udržovaných dětských hřišť, ale není jich dostatek a nejsou v okrajových obytných
oblastech (Na Bobravě, Severní předměstí). Díky vyhroceným mezigeneračním
konfliktům byla řada hracích ploch zrušena, takže pro starší děti a mládež jsou
možnosti minimální nebo žádné. Rovněž pro dospělé prakticky neexistuje alespoň minimálně vybavené hřiště k volným pohybovým aktivitám. Rovněž v rozsahu zelených ploch, vybavení veřejných prostranství a kvalitě chodníků i komunikací je řada možností ke zlepšení současného stavu.
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Po inspiraci volnočasovou studií a z iniciativy p. ředitelky ZŠ byl o letních prázdninách pro veřejnost zpřístupněn areál školy na Benešově ulici s travnatou plochou,
velkým krytým altánem a vybaveným hřištěm s umělým povrchem. Na základě
kladného přijetí ze strany občanů by jako prioritu P3 mělo vedení města vhodným
způsobem podpořit ZŠ tak, aby areál mohl být volně přístupný nejen v pracovní
dny o prázdninách, ale též o víkendech celý rok, případně dle zájmu i průběžně v
podvečerních hodinách.
P4 - Kam se psy
Ve městě je registrováno kolem 500 psů, takže neexistence oficiálně vymezené
plochy pro jejich volný výběh se odhadem může dotýkat až 1/4 obyvatel (2-3
lidé/pes). Ve studii je k tomuto problému i k případnému cvičišti psů zpracováno
několik konkretních námětů.
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III. Potenciál dalšího rozvoje P1 až P7
Potenciál - dle slovníku "celková možnost něco udělat" - může být chápán i jako
problémová oblast k řešení. V rámci studie bylo takových oblastí vymezeno 7 s
podrobnějším popisem v samostatných kapitolách. Pro každou oblast byl kromě
toho vytypován jeden konkretní dílčí rozvojový úkol s reálnou možností splnění v
dohledné době a navržen jako priorita pro další postup.

Již první prezentace tohoto tématu ve Zpravodaji vzbudila živý zájem, ze kterého
vyplývá potřeba s tím skutečně něco udělat. Proto je jako priorita P4 doporučováno na volném zeleném prostoru za samoobsluhou na ulici Prusinovského doplnit
minimální potřebné vybavení a vyhlásit tam volný výběh psů. Do doby, než bude
tento prostor vybaven a i dále - pokud nebude využitý jinak - je doporučováno výběh psů umožnit v nevyužívané oplocené menší lokalitě na rohu ulic Rybníček a
Havlíčkova.
P5 - Vycházky do okolní přírody
Není pravda, že v Modřicích není kam jít - pouze zatím nebyly vytvářeny dostatečné podmínky pro využívání okolní přírody k vycházkám a kratším výletům a
pokud zde možnosti jsou, tak nejsou dostatečně zakotveny ve vědomí lidí. Vyhlášení prvních vycházkových tras bylo velice pozitivně přijato především dětmi z
pionýrského oddílu Brabrouci, kteří se ihned iniciativně spolu s myslivci ujali jejich vyznačení. Díky pravidelné údržbě pracovní četou města se vyhlášené trasy
podařilo udržet přiměřeně průchozí i v době bujné vegetace okolo prázdnin. V
této oblasti jsou popsány i náměty kolem cyklistiky.
Jedna z potenciálně velice zajímavých tras vede do Popovic a dále přes oboru do
Rajhradu. Z iniciativy kolem volnočasové studie, pochopení p. místostarosty Dolečka a s pomocí pracovní čety a myslivců, byla již na jaře provizorně zpřístupněna
spojka po trase bývalé polní cesty k Bobravě. Už pár let tam totiž existuje malá soukromá lávka. Její překonání s kolem je sice poněkud fyzicky náročnější, ale vyšlapaná pěšina z modřické strany dokládá, že je o trasu trvalý zájem. Jako priorita P5
je proto doporučováno maximálně a třeba i finančně podpořit připravovaný záměr
Popovic, vybudovat přes Bobravu vhodný můstek a zavést k němu polní cestu pro
pěší a cyklisty.
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Ve studii byl zpracován souhrn takových kolizí, ke kterým by jako priorita P6 mělo
být zaujato nějaké oficiální stanovisko s příslušným srozumitelným zdůvodněním
a městem přijaté řešení by mělo být promítnuto do Konceptu nového ÚP ještě v
procesu jeho schvalování.
P7 - Informovanost a vztahy v místní komunitě
Přesto, že se od zřízení Redakční rady počátkem roku 2007 zvýšila kvalita i počet
přispěvatelů ve Zpravodaji, vícekrát bylo připomenuto, že v poskytování informací občanům jsou ještě veliké rezervy. Významným krokem v tomto směru je i realizace databáze pro volný čas a připravované zlepšení přehlednosti i aktuálnosti
obsahu, které by měla přinést probíhající rekonstrukce internetových stránek
radnice. Dobrá informovanost je také velice důležitou podmínkou pro pěstování
vzájemné sounáležitosti a spolupráce občanů s vedením města i mezi sebou.
Při jednáních kolem studie byly vícekrát zmiňovány i širší problémy, které přesahovaly vymezené téma, takže je zřejmé, že se lidé o dění ve městě zajímají. Doporučenou prioritou P7 je proto navázat na studii s její databází a na základě stanovisek
a námětů ze všech složek politického i názorového spektra připravit Plán rozvoje
města se zásobníkem konkretních rozvojových úkolů. Takový plán by pak závazně
a srozumitelně ukazoval, kterými směry by se budoucí rozvoj měl ubírat.

Další příspěvky připravili:
starosta města Josef Šiška - JŠ
místostarostka Hana Chybíková - Ch
ved. majetkového odboru Kětoslava Höklová - KvH
Zeleň ve městě - sponzorské dary
Pro stavby průmyslových objektů v souladu s Územním plánem, které nějakým
způsobem souvisejí s pozemky města, je od nástupu nového vedení města v
roce 2006 uplatňována interní zásada. Pokud chce stavebník takový objekt stavět, měl by jako kompenzaci za zvýšenou civilizační zátěž přispět jednotnou
částkou 100.000,- Kč na rozvoj a údržbu zeleně ve městě - JŠ.
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Změny v zastupitelstvu města
Následující den po odstoupení člena Zastupitelstva vzniká mandát náhradníkovi,
kterému Rada města předá jmenovací dekret zastupitele. Náhradník se stává zastupitelem po složení slibu na nejbližším zasedání Zastupitelstva. Tento postup je
upraven zákonem, aby nedošlo k narušení usnášeníschopnosti Zastupitelstva - JŠ.
Rekonstrukce VO na ul. Nádražní a Husova
V měsíci říjnu budou prováděny stavební práce na rekonstrukci veřejného osvětlení a kabelů elektrického vedení NN na ulici Nádražní a části ulice Husova a to
od křižovatky s ulicí Nádražní po křižovatku s ulicí Komenského. Investorem veřejného osvětlení je město Modřice, investorem kabeláže elektrického vedení NN
je E.ON Distribuce a.s. Vzhledem k tomu, že budou omezeny či zúženy chodníky
pro pěší prosíme občany, aby dbali své osobní bezpečnosti a opatrnosti - KvH.
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P6 - ÚP a infrastruktura pro volný čas
Aktuální Územní plán i Koncept jeho nové verze se nejen v prostoru zahrádek u
hřiště, ale i jinde liší od představ, jak by se měla udržet nebo rozvíjet infrastruktura pro volnočasové aktivity.

Bezplatný tenis pro veřejnost
Město Modřice oznamuje, že po dobu platnosti nově uzavřené nájemní smlouvy s Ing. Renatou Novotnou na pronájem pozemku pod tenisovými kurty mají
modřičtí občané možnost bezplatně využívat jeden tenisový kurt nacházející se v
areálu FINO-clubu, U hřiště 737, Modřice a to v rozsahu
Letní sezóna - do 15.10. 2011
Zimní sezóna - od 15.10. 2011
• Pátek 14,00 - 16,00 hodin
• Pátek 14,00 - 16,00 hodin
• Sobota 8,30 - 10,30 a 15,00 - 17,00 hodin
• Sobota 11,00 - 13,00 hodin
• Neděle 15,00 - 17,00 hodin
• Neděle 11,00 - 13,00 hodin
Rezervace bezplatného využívání tenisových dvorců je nutná minimálně 1 den
předem na tel. čísle 547 216 711. Hráči se při příchodu nahlásí obsluze a prokáží
se občanských průkazem k ověření místa trvalého pobytu. Maximální rezervace
je na 1 další hodinu tak, aby bylo možno využívat tenisové dvorce širokou veřejností - KvH.
Provoz bytového domu pro seniory
Úvahy o provozu bytového domu pro seniory byly inspirovány Domem s pečovatelskou službou v Žabčicích, který tam úspěšně funguje již od prosince roku
2004. Provoz domu s 22 byty tam jako zaměstnanci obce zajišťují 1 administrativní vedoucí a 3 pracovnice, které se starají o úklid a výdej obědů, příp. drobnou
výpomoc nájemníkům. V novém bytovém domě u nás, který bude mít asi dvojnásobek bytů, se stejně tak jako v Žabčicích tedy nebude jednat o režim průběžné
pečovatelské služby pro nemohoucí dle zákona č. 108/2006 Sb, zajišťované přímo
městem jako provozovatelem domu, ale v případě potřeby bude spolupráce s
některou pečovatelskou službou navázána. Tato koncepce umožňuje levnější provoz a tím i nájem, což znamená dostupnost pro širší okruh zájemců.
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V domě je navrženo 41 bytových jednotek: (32 x 1 + kk, 9 x 2 + kk), ve společenské
místnosti, která bude plnit i funkci jídelny je 50 míst u stolu. Dle předběžných propočtů se počítá s nájmem včetně inkasa do 7000,- Kč/měsíc/osobu + individuální
platba obědů. Tato suma bude upravena podle skutečných nákladů a podle obsazenosti jednotlivých pokojů - předpokládá se, že i v jednopokojovém bytě mohou být ubytováni dvě osoby (manželé, kamarádi), potom bude nájem adekvátně
upraven. V rámci výběru budoucích klientů budou upřednostňováni zájemci s
trvalým pobytem v Modřících. V měsíci listopadu uspořádáme k tomuto tématu
se zájemci o umístění besedu s prezentací - Ch.

Kalkulace nákladů a financování realizace Domu pro seniory
Pořizovací náklady stavby
Rozpočtová kalkulace projektantů
vycházející ze zpracované projektové dokumentace
Předpokládaná nabídková cena z VOS
(veřejná obchodní soutěž)

95.000.000,- vč.DPH
80.000.000,- vč.DPH

Financování stavby městem – doba realizace 2 roky
Každoroční financování z běžného ročního rozpočtu města
- v roce 2012
10.000.000,- Kč
- v roce 2013
10.000.000,- Kč
Rozpočtová rezerva města z let minulých
20.000.000,- Kč
Předpokládaná přiznaná dotace
8.470.000,- Kč
z fondu životního prostředí
Předpokládaná výše úvěru
40.000.000,- Kč
CELKEM PŘEDPOKLÁDANÉ VYNALOŽENÉ FINANCE MĚSTA

88.470.000,- Kč

Popis dotace z fondu „Zelená úsporám“ MŽP
Je podána žádost na přidělení dotací pro tyto dotované objekty:
S0 02 objekt bydlení – střední část obytných budov
S0 03 objekt bydlení – zahradní část obytných budov
Žádáno v těchto dotačních titulech :
B
výstavba v pasivním energetickém standardu
C 1.1 instalace nízkoenergetického zdroje na konstrukce (bytové domy)
C3
instalace solárně-tepelných kolektorů pro přípravu teplé vody a přitápění
Předpokládaná výše přiznané dotace 8.470.000,- Kč, která vychází z procentuálního výpočtu z rozpočtových nákladů stavby stanovených v rámci projektu a
v případě, že částka získaná z veřejné obchodní soutěže bude nižší, pak bude
ponížena i přiznaná dotace.
Kalkulace provozních nákladů Domu pro seniory ve vztahu k předpokládaným platbám budoucích klientů
Provozní náklady budovy hrazené klienty:
Výpočet nákladů na zabezpečení vlastního provozu z podkladů PD :
Vodné a stočné – 3807m3/rok x 61,-Kč/m3
233.000,- vč.DPH
Elektřina – 316kWh /rok x 6,5 Kč/kWh
2.060,- vč.DPH
UTZ,ÚT,ZTI
37.666,- vč.DPH
Peletky (vytápění)- 26000 kg x 6,- Kč
156.000,- vč.DPH
Provozní náklady – média celkem
428.726,- vč.DPH
Ostatní náklady:
Televize, internet (300,-Kč/měs./bj x 41 x 12)
147.600,- Kč/rok
Služby – zaměstnanci (1+1+6)(8x25000,- x 12)
2.400.000,- Kč/rok
(předpokládané personální osazení: vedoucí zařízení,
údržbář, 6 pracovnic úklidu)
Odpady - TKO (50 os.x 600,- K4/rok)
50.000,- Kč/rok
Pojištění nemovitosti
15.000,- Kč/rok
Kalkulované náklady na údržbu, pravidelné revize atd.
500.000,- Kč/rok
Ostatní náklady celkem
3.112.600,- Kč/rok
CELKEM PROVOZNÍ NÁKLADY K ÚHRADĚ KLIENTY
3.541.326,- Kč/rok
Výpočet úhrady klienta za kalendářní měsíc :
Poplatek za provozní náklady budovy
3.541.326,00 : 12 : 50
Odebírané obědy (kalkulace ve stávajícím období)
Nájemné příspěvek na amortizaci objektu

5.902,21 Kč/klient/měs
2.300,00 Kč/klient/měs
1.000,00 Kč/klient/měs

Předpokládané měsíční náklady klienta celkem

9.203,00 Kč /klient/měs

V Modřicích 29.08.2011
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O koncepci pasivního bytového domu pro seniory v Modřicích jsme podrobně
informovali ve Zpravodaji č. 3/2010-24. Je navržen jako bezbariériový, uzpůsobený
potřebám starších lidí, kteří mohou mít omezenou možnost pohybu stářím, nemocemi, nicméně jsou soběstační. Město bude prostřednictvím svých zaměstnanců
zajišťovat výpomoci v domácnosti jako je praní a žehlení prádla, úklid společných
prostor a bytů (včetně 2 x za rok vygruntování – umytí oken, vypraní záclon atd.),
drobné nákupy, vyzvedávání léků, vydávání obědů zajišťovaných dodavatelsky,
občasné návštěvy lékaře či zdravotní sestry pro drobné úkony v rámci jejich pochůzky, kadeřnictví, pedikúra, masáže či podobně a také nabídků různých denních aktivit.
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Zpracoval : ing. Josef Šiška, ing.Hana Chybíková, Kateřina Habartová
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Oznámení občanům:

Zahoď mobil

Svoz komunálního odpadu dne 28.10.2011 proběhne beze změny.

Výzva

Vyzýváme občany, kteří si ještě nevyzvedli popelnici a koš do domácnosti na
bioodpad a nebo mu biopoplenice nestačí, nechť tak učiní na městském úřadě
v úřední dny pondělí, středa 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00 na sekretariátě starosty.
Zájemci o kompostér budou uspokojeni v příštím roce.

Naše škola byla pozvána firmou ASEKOL k účasti na akci Zahoď mobil. Akce byla
pořádana v Brně dne 13. 9. 2011na Moravském náměstí. Žáci šesté třídy měli možnost hodit starým mobilem, a tak vytvořit svůj nebo brněnský rekord. Smysl akce
byl naučit děti i dospělé třídit odpad, všimnout si, že nám doma leží staré mobily,
z nichž se po zpracování mohou získat cenné látky pro výrobu nových přístrojů.
Kromě hodu mobilem čekala děti ještě spousta jiných dobře připravených soutěží.

Život v našem městě

Informace pro občany

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Kdo přinesl na náměstí starou nefukční nebo i funkční, ale nepoužívanou drobnou elektroniku (mobil, baterie, fén, radio, discman, elektronický budík apod.),
dostal speciální kupon jako "šrotovné" a automaticky tak účastnil losování o nejmodernější telefony od firmy SAMSUNG.
text a foto: Mgr. Ing. A. Grünwaldová, učitelka ZŠ
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Den otevřených dveří na základní škole

Ve školním roce 2011/2012 má naše školní družina čtyři oddělení s počtem 108 dětí.
V 1. oddělení je 27 dětí (vedoucí vychovatelka Jitka Kafková), ve 2. oddělení je 27
dětí (vychovatelka Soňa Dolejšová), ve 3. oddělení je 27 dětí (vychovatelka Valérie
Štoksová), ve 4. oddělení je 27 dětí (vychovatelka Barbora Špačková). Kapacitně
máme družinu téměř naplněnou.
Každá vychovatelka pracuje ve svém oddělení dle vlastního programu. Při společných hrách upevňuje přátelské vztahy, nežádoucí projevy se snažíme citlivým
způsobem usměrňovat. Velký důraz klademe na vzájemnou spolupráci s rodiči
dětí.
Důležitou součástí školní družiny je plnění plánu zájmových aktivit. Jedná se např.o pravidelné besedy v knihovně s p. knihovnicí S.Kubíkovou a s jejími pozvanými hosty(s cestovatelem p. Márou, se spisovateli, s ilustrátory). Velký úspěch má
kroužek keramiky, vedený p. K. Veselou. Velmi oblíbený je halloween, drakiáda,
čarodějný bál, Mikulášská a vánoční besídka, masopustní karneval, taneční a pěvecká soutěž. Tradičními akcemi se stalo vystoupení divadla Paravánek z brněnského divadla Radost a představení kouzelníka Katonase.
Děti mají možnost navštěvovat zájmové kroužky při družině - pěvecký kroužek
Zpěváček a kroužek hry na zobcovou flétnu. Tyto kroužky vede vychovatelka Jitka
Kafková.
Při plánování našich činností klademe důraz na dostatek aktivního pohybu a relaxace. Snažíme se, aby v naší školní družině zavládla příjemná a radostná atmosféra
s naplněním našeho motta: „kdo si hraje, nezlobí !!“

V neděli 25. září 2011 oslavila naše škola kulaté narozeniny. Budova na ulici Komenského se totiž dočkala 90. výročí svého založení. Oslavě tohoto svátku předcházely dalekosáhlé přípravy, které vyvrcholily v neděli Dnem otevřených dveří.
Náš oslavenec v podzimním sluníčku jen zářil. Co hostů, žáků, rodičů, prarodičů
a také modřických pamětníků přišlo nahlédnout do naší budovy! A bylo na co se
dívat.
Do nejvyššího patra jsme umístili výstavu, která monitorovala vývoj české menšinové školy. Archivní dobové fotografie nabízely pohled na české třídy od roku
1921 do roku 1945. Zajímavé i úsměvné byly medailonky prvních učitelů. Vypovídaly nejen o jejich poctivé práci a mnohdy nelehkém životě, ale připomněly i
atmosféru své doby.
Pečlivě jsme pročítali školní kroniku, vybírali a třídili nejrůznější informace a zásadní fakta o naší škole. Při sběru materiálu jsme dokonce narazili na potomky
jednoho z prvních českých učitelů a získali tak zbrusu nové materiály. S notnou
dávkou nostalgie jsme pozorovali tváře školáků na starých fotografiích a srovnávali je s dnešními.
Sledovali jsme, jak šel čas, jak se měnila doba, lidé i naše škola.
Je symbolické, že se právě v roce jejího výročí uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce.
Fotografie pak dokumentovaly průběh oprav i slavnostní otevření.
Na dalších nástěnných panelech si mohli návštěvníci zavzpomínat i na uplynulá
desetiletí a samozřejmě poznat současné aktivity školy. Jejich bohatý výčet spolu
s ohlédnutím do historie nabízí i Almanach, který jsme při této příležitosti vydali.
Důležitou součástí nedělního odpoledne byla prohlídka tříd a posezení s kantory,
kteří na modřické škole v minulosti působili. Setkání bylo velmi emotivní, neboť
mnoho z nich spojilo svůj život na dlouhá léta právě s naší školou a zanechali tu
tak nesmazatelnou stopu. Jsme vděčni, že jsme mohli chvíli společně pobýt.
Čas však běží dál, začíná ukrajovat z nového desetiletí a my se těšíme, že v roce
2021 společně oslavíme kulatou stovku.
JH

text a foto: Jitka Kafková, ved. školní družiny
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Okénko do školní družiny

foto: Miroslav Hájek
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Zveme všechny občany Modřic na náš tradiční
„Nákup a prodej zimního oblečení a sportovních potřeb“.
Bude se konat ve dnech: 4. a 5. 11. 2011
v prostorách ZŠ na ulici Benešova 332.
Příjem do prodeje je v pátek 4. 11. od 14 do 18 hod. Přijímáme zimní
oblečení – bundy, kombinézy, oteplovačky, svetry, čepice, zimní obuv,
atd. Dále lyže, snowboardy, sáně, přezkáče, hůlky, brusle……
Prodej bude v sobotu 5.11. od 8.30 do 11.00, vracení a vyúčtování
taktéž v sobotu, od 12.00 do 13.00 hod.
Těšíme se na Vás.
Za organizační výbor ZŠ Iva Vaculíková

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
60. výročí ZUŠ Modřice
Vážení občané,
dovolte nám, abychom Vás pozdravili i my, učitelé a žáci uměleckou školou povinní, a několika myšlenkami upoutali Vaši pozornost.
V novém školním roce 2011/2012, do kterého jsme společně s našimi žáky vstoupili, máme oprávněný důvod k radosti a jisté míře hrdosti. Ptáte se proč?
Před 60 lety, v roce 1951 byla otevřena v Ořechově pobočka umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně, která se díky jejímu zakladateli a prvnímu řediteli, panu Rudolfu Zavadilovi staršímu, ještě v témže školním roce stala samostatnou hudební
školou. Dnem 1. září 1952 otevřela škola své pobočky ve Střelicích a v Modřicích.
Postupně škola rozšířila svou výuku a zřídila detašovaná pracoviště v Želešicích,
Radosticích, Sokolnicích, Troubsku, Silůvkách, Syrovicích a Sobotovicích. Za
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BURZA ZŠ

dobu celé své existence prošla mnoha změnami až do podoby, ve které ji znáte
dnes na jejím novém působišti na Komenského 4 v Ořechově a v Modřicích na
Benešově ulici.
Velmi si vážíme toho, že nás vnímáte jako součást Vaší obce Ořechov a města
Modřice. Naším posláním a cílem je výchova a vzdělávání dětí v uměleckých
oborech. Tento druh vzdělávání žáky rozvíjí nezastupitelným způsobem a navazuje na povinné základní vzdělávání. Máme možnost se s Vámi setkávat při
nejrůznějších příležitostech, ať jste váženými hosty na koncertech a výstavách
pořádaných naší školou, či rádi přicházíme za Vámi a obohacujeme prostřednictvím našich žáků kumštýřským způsobem život v obci Ořechov a městě Modřice.
Je známou pravdou, že kdo si neváží a nezná svou minulost nemá v rukou ani
svou budoucnost. Po zralé úvaze jsme se rozhodli touto cestou oslovit Vás, kteří
jste byli v minulosti žáky naší Základní umělecké školy Ořechov dříve (hudební i
lidové školy umění) i na jejich pobočkách či odloučených třídách a máte chuť zavzpomínat, dejte nám vědět. Chystáme akce, které rozložíme do celého školního
roku. Jako první bude koncert v adventním čase, kde bychom rádi s Vaší pomocí
postavili orchestr složený z žáků, učitelů a – pokud se zadaří – i Vás. Rádi bychom
provedli část Vánoční mše pana ředitele Rudolfa Zavadila staršího pro orchestr a
sbor. Dále bychom si mohli skvěle zamuzicírovat v koledách v jedinečných úpravách pana profesora Rudolfa Zavadila mladšího. Již se nám několik z Vás ozvalo
a projevilo zájem. Myslíme, že tímto způsobem bychom si mohli krásně připravit
naše duše na vánoční svátky. Případné obavy o Vaši hráčskou úroveň, či nástrojové vybavení nechte na nás. Vše se upraví a přizpůsobí možnostem, včetně
zkoušek orchestru, které budou probíhat jak v Ořechově, tak i v Modřicích. Naše
první setkání jsme naplánovali na úterý 1. listopadu v 18.00 hodin v sále nové
budovy na Benešově ulici 271 v Modřicích a čtvrtek 3. listopadu v 18.00 hodin v
obecním sále na Komenského 4 v Ořechově. Těšíme se na Vás.
Víme, že pro některé z Vás je dnešní doba plná elektronických vymožeností tak
trochu záhadou. Přesto, pokud byste si chtěli přečíst historii naší a vlastně i Vaší
školy, Vaše děti, či vnuci Vám ji určitě ochotně a pohotově najdou na našich
webových stránkách www.zusmore.cz. Najdete zde i veškeré další informace.
Pro všechny případy, veškeré dotazy ráda zodpoví naše paní ředitelka Barbora
Křemenáková, tel. 604 942 427, či hospodářka školy paní Eva Polášková tel. 733
533 041.
S přáním hezkého podzimu a všeho dobrého v něm se loučí
Vaše ZUŠ Ořechov-- Modřice

www.mesto-modrice.cz

251

Život v našem městě

Život v našem městě

Hřbitov modřice – úprava vegetace

Na hřbitově byl proveden průzkum stávajících dřevin a všechny významnější
nalezené dřeviny byly zakresleny do situace.
V prostoru hřbitova se v současnosti nenachází mnoho dřevin a celkové uspořádání hřbitova ani neumožňuje zásadní dosadbu.
V situaci jsou prázdným kroužkem vyznačeny dřeviny, které jsou navrženy ke
kácení z důvodu jejich špatného zdravotního stavu nebo technických problémů,
které mohou způsobit v okolí.
Šedým plným kroužkem jsou vyznačeny dřeviny, u kterých je doporučeno zvážit
kácení za souhlasu vlastníků hrobových míst. Tyto dřeviny jsou vysazeny v blízkosti obvodové zdi nebo náhrobků.
Plným černým kroužkem jsou vyznačeny dřeviny, které mohou být na hřbitově
ponechány.
Výrazně převažují stálezelené dřeviny vyššího věku. Thuje v blízkosti středového kříže již značně prosychají a dožívají. Pouze v této středové části hřbitova je
možné přistoupit k zásadní změně výsadby.
Okolí kříže a pamětní desky bude vydlážděno a po odstranění stávajících přerostlých Thují bude nově vysazena šestice stromových magnolií drobnějšího
typu, s korunkou nasazenou cca 1,8 m. Pod korunami stromů bude umístěna
lavice. Upraven bude i záhon před křížem dosadbou krušpánků a nenáročných
trvalek. Hřbitov tak může získat nově upravený středový prostor s kvetoucími

stromy. Magnolie na kmínku je navržena i na konci řady F, v malé travnaté ploše.
Mezi hrobovými místy části linií D, E a F, G je možné vložit pás stálezelených
keřů -krušpánku, pro vytvoření klidného pozadí pomníků a důstojné oddělení
hrobových míst.
Při hlavním vstupu na hřbitov je navržena dvojice nižších javorů s výrazným červeným vybavením listů na podzim. U stávající dělící clony místa pro kontejner je
možné vysadit samopnoucí popínavky /přísavník/.
dle podkladů projektanta připravil Ivan Doleček
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Svatováclavské hody objektivem M. Hájka
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Už modřické zvony zvoní
1.
Už modřické zvony zvoní
a my jdeme všechny zvát
pojďte s námi pod máječku
pojďte s námi tancovat
Rozmarýnek my vám dáme
dobré vínko ochutnat
pojďte s námi pod máječku
pojďte s námi hodovat
2.
Ráno půjdem do kostela
necháme si požehnat
odpoledne před radnicí
o právo si požádat
U radnice budem zpívat
a besedu tancovat
pak už půjdem pod máječku
tam se budem radovat
3.
Muzika nám pěkně hraje
za obzor jde slunce spát
a mašličku my všem dáme
kdo jde s námi tancovat
Pak si všichni zazpíváme
a vínečka popijem
ještě chvilku posedíme
než se domů rozejdem
Autorem textu i nápěvu je Lubomír Sekerka, píseň byla sice složena k ženáčským
hodům, ale v premiérovém provedení ji zazpíval Smíšený pěvecký sbor města až
při letošních Svatováclavských hodech na zahrádkářské výstavě ve svižné 4-hlasé
úpravě dirigentky Lucie Tomečkové.
(ČeV)
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Vystoupení dětského folklórního kroužku o hodech

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Mlhy v říjnu – sněhy v zimě….

Život v našem městě

foto: M. Hájek
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Ještě začátkem září jsme se trošku
podívali po Evropě. Zajeli jsme si do
Švýcarských Alp, navštívili světoznámé středisko zimních sportů
Sv. Mořice a také část nazývanou
„Švýcarská riviéra“ se světoznámými klimatickými lázněmi Lugano
a Locarno, ležících u kouzelných
jezer Lagodi Maggiore a Lagodi
Lugano. Kouzelná krajina, škoda, že
část těchto jezer nelze převést do
Modřic, kde nám ta vodní plocha tak
chybí.
Z Borromejských ostrovů, ležících
v Lagodi Maggiore jsme navštívili
www.mesto-modrice.cz
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Konec září a krásné babí léto! To
potěšilo každého, kdo fandí hodům,
které se díky počasí velmi vydařily.
Modřičtí občané i hosté se tradičně
sešli na nádvoří budovy na Nám.
Svobody č. 90, nejen proto, aby si
prohlédli zahrádkářskou výstavu
a poslechli smíšený pěvecký sbor
města Modřic, ale aby při cimbálové
muzice poseděli a ochutnali dobrý
burčák. Hody se prostě letos vyvedly. Svědčí o tom bohatá návštěvnost
nejen na nádvoří, ale i na Sokolovně,
a to jsem se nezmínila o tom, že byla
možnost si prohlédnout naši „staronovou“ krásnou školu na Komenského ulicia doprovodnou výstavu
v modřickém muzeu. Byl to někdy
hlavolam poznat své spolužáky, kantory i rodiče na fotografiích.
Zahrádkáři jsou spokojeni, výstava
se vydařila a můžeme začít pomalu
sklízet zbytek úrody a připravovat
zahrádky k zazimování.

překrásný ostrov Isola Bella, kde jsme
si prohlédli biskupský palác s nádherným interiérem a zahradou.
V Miláně jsme navštívili divadlo
LaScala, nádherný kostel Santa Maria
delleGrazie i ostatní památky tohoto
pozoruhodného města. Po prohlídce
Milána jsme odjeli k jezeru Garda, které
bylo ještě větší než ta předcházející
a voda v něm fantasticky osvěžující.
Po koupeli v ní z nás spadla veškerá
únava. Majestátné hory tyčící se nad
jezerem – uchvacující podívaná; všude
mnoho zeleně a květin.
Mimo jiné jsme navštívili také Veronu - město s duchem Romea a Julie
a úchvatnou bazilikou San Zeno. Ve
Vicenzu zase na náměstí stojí nejpůsobivější z Palladiových staveb – Bazilika.
TeatroOlimpico - nejstarší kryté divadlo
v Evropě, vás uchvátí atmosféra dávných dob a fantazií; sedíte na širokých
schodech (místo křesel) a jeviště nemá
ploché kulisy, ale postavené tak, že jste
jako v opravdových uličkách města.
Končili jsme prohlídkou univerzitního
města Padova - jedním z nejstarších
měst severní Itálie s mnohými památkami, jimž vévodí chrám sv. Antonína
Paduánského.
Byl to zájezd velmi náročný, ale stál za
to. Dozvěděli jsme se mnoho nového a
poučného.
Viděli jsme krásnou architekturu,
ochutnali pravou italskou pizzu, pivo
i vynikající kávu. Poznali jsme jak
žijí tamní lidé. Viděli jsme nádherně
upravená a čistá města i vesničky a slyšeli jsme také nádherný italský tenor
zpívající Ave Maria v jednom z těch
nádherných chrámů.
Měli jsme štěstí na mladého průvod-
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Děkuji všem vystavovatelům, Zahradnictví BRABEC, mateřské školce,
Nadi Bělíkové a organizačnímu
týmu Zahrádkářského spolku pod
vedením přítele Točeva za účast a
uspořádání zahrádkářské výstavy u
příležitosti Svatováclavských hodů.
MUDr. Jaroslava Tomandlová
předsedkyně Zahrádkářského spolku

VČELAŘI
Včelaři bilancují končící sezonu
Rána jsou chladnější, na polích je většinou už sklizeno, tu a tam ještě potkáte
nějaký kvítek. To je obrázek období, jenž nazýváme včelařským podletím. Pro
včelaře je přelom konce prázdnin a začátku školního roku etapou, kdy mohou
začít bilancovat doznívající sezonu. Jaká byla ta letošní?
Na poslední členské schůzi jsme se vpodstatě shodli, že letošní medné výnosy
nebyly sice nijak přemrštěně vynikající, ale byly vcelku dobré a uspokojivé. V
důsledku toho se lze domnívat, že by modlo dojít k mírnému snížení cen hlavního
včelího produktu.
Rád bych se na tomto místě zmínil ještě o jednom nezpochybnitelném úspěchu.
Včelaření, to není jen samá radost, relax, není to jen koníček. Je to hlavně poctivá
práce a také zodpovědnost. Mimo jiné i pečlivost a svědomitý přístup při léčení
včel a jejich nemocí. V tomto ohledu odvedl a neúnavně odvádí precizní práci
náš zdravotní referent př. Sordyl, který nekompromisně vyžaduje disciplinovanost a dodržování veterinárních opatření. Díky jeho vysokému nasazení se může
naše Základní organizace ČSV Rajhrad regulérně pochlubit jedněmi z nejlepších
výsledků zdravotního stavu včel v
regionu a za poslední období vůbec.
A to je zpráva k nezaplacení, protože
nemocné a slabé včelky jsou přírodě
pramálo užitečné !
S tichou pokorou a vděčností stojím u
řady úlů a těším se na další sezonu.
Pohodový přicházející podzim přejí
včelaři z Rajhradu a okolí.
Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad
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Kostel sv. Markéty v Přízřenicích
Kostel Svaté Markéty v Přízřenicích sice neleží v katastru města Modřice, má však
s naším městem mnoho společného. Brněnská městská část Přízřenice totiž patří duchovní správou do Modřické farnosti, a tento kostelík je filiálním duchovním
stánkem našeho farního kostela Svatého Gotharda.
Jde sice o nevelkou stavbu ze začátku dvacátého století, poněkud mimo hlavní
trasy mezi Modřicemi a Brnem, přesto však tvoří zřejmě hlavní architektonickou
památku této části Brna. A když k němu z těchto tras odbočíte, bude vám zřejmé,
že jeho stav zajímá asi málo koho. Opadávající omítka a do nedávna vlhké zdivo až
do výšky dvou metrů po celém obvodu svědčí o našem přístupu k drobným svědkům naší minulosti. A zdálo by se, že postupem času má tento duchovní a kulturní
stánek své dny spočítány.
Tento stav však nebyl zcela lhostejný několika občanům Přízřenic. Jistě, především
těm, kteří zde navštěvují bohoslužby. A tak začali svými silami alespoń trochu zlepšovat jeho stav. S pracovním přispěním modřických Mužáků (o tomto neformálním
sdružení byla zmínka ve Zpravodaji již několikrát, naposledy v dvojčísle 7-8 z tohoto roku) se v minulém roce podařilo odstranit omítku v dolní části interiéru kostela,
aby zdivo mohlo volně dýchat a vysychat.
Na jaře letošního roku však bylo zřejmé, že tento zásah není dostatečný. Proto jsme
se rozhodli obkopat celý obvod kostela a k základům položit nopkovou fólii, která
zabrání přístupu vody ke zdi a umožní větrání zdiva do hloubly cca 80 cm. Tím by
mělo dojít k vysušení obvodového zdiva kostela.
Při práci bylo zřejmé, že prosté nadšení a pracovní nasazení nebude stačit. Materiál
potřebný k těmto záchranným pracím totiž není běžně zadarmo. A protože finanční
pomoc od města Brna ani od příslušné městské části nebylo možné očekávat, přišly
na pomoc i finanční příspěvky farníků z Přízřenic i Modřic, kdy každý přispěl, jak
mohl.
To by však také nestačilo. Proto hlavní iniciátor těchto záchranných prací, Ing. Vítězslav Janský, oslovil několik firem, zda by sponzorsky nepomohli. A ejhle. Ne
všem jsou tyto „nevýznamné“ památky lhostejné. A tak bychom chtěli touto cestou
poděkovat především:
Firmě ŠMAK s.r.o. z Přízřenic za bezplatný odvoz několika kontejnerů stavební a
výkopové sutě na skládku
Společnosti KÁMEN Zbraslav, majiteli lomu v Želešicích, za sponzorské dodání
včetně dovozu mnoha tun kamenného štěrku k provedení drenáže okolo kostela.
Firmě BROŽ – výroba betonové dlažby z Otnic, za bezplatné poskytnutí dlažebního
materiálu k provedení okapového chodníku.
Díky těmto sponzorům, finančním příspěvkům farníků i brigádnické práci asi dvaceti nadšenců včetně duchovního správce farnosti, otce Roberta Mayera (celkem
cca 500 hodin práce!) se zdá, že by tuto dominantu Přízřenic mohla naše generace
předat potomkům v lepším stavu, než jsme ji převzali. A za to budiž všem velký dík.
A na závěr prosba. Vydržte, kostel potřebuje i další opravy, ať již střechy, nebo již
zmíněných omítek.
mar.
www.mesto-modrice.cz
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ce, jehož vědomosti v tak mladém
věku byly těžko pochopitelné – prostě
génius!
A samozřejmě nám velmi přálo počasí.
Jak jinak, vždyť jsme u sv. Petra dobře
zapsaní a má nás rád. Však my jeho
taky; díky sv. Petře!
Byl to krásný zájezd plný zážitků.
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Za nezvykle teplého říjnového jitra a pod hodovou májou se sešli farníci, aby společně s P. A. Wolnym, OFM Conv, vyrazili na podzimní pouť. První zastavení je
čekalo ve Staré Vodě u Města Libavá, na místě známém generacím mladých mužů,
kteří zde v těžkých podmínkách prožívali útrapy armádní služby. Díky pochopení
Mgr. J. Dřímala, přednosty Újezdního úřadu, mohli Modřičané navštívit areál, který
až do roku 1991 byl ve správě sovětské armády.
Stará Voda je však především místo se staletou poutní tradicí, s mimořádnou církevní památkou – barokním kostelem sv. Anny a sv. Jakuba Většího. V letech 168189 jej postavil vynikající italský stavitel G. P. Tencalla. Prožitek setkání s Kristem,
se v jedinečném architektonickém prostoru stal nevšedním duchovním zážitkem.
Na působivosti mu nic neubraly všude přítomné stopy devastace a až pitoreskně
vyznívající azbukou psané nápisy, zanechané vojáky „spřátelené“ armády. Kroky
poutníků vedly také na starý hřbitov a ke Královskému pramenu, skrytému v útrobách nově postavené kaple. Radostné bylo setkání s vedoucím skautů J. Pečínkou
z Velkého Týnce a jeho pomocníky. Především zásluhou skautské mládeže a díky
finanční podpoře místních obyvatel a krajanů z Německa se daří obnova tohoto
duchovně bohatého, vzácného a krásného místa.
Ze Staré Vody pokračovali poutníci do Moravského Berouna. Místní farář P. V. Ziffer
je provedl renesanční farou pyšnící se již málo viděnou černou kuchyní. V chrámu
krátce představil historii kostela Nanebevzetí Panny Marie. Také přiblížil kněžskou
službu, v níž kromě „berounské“, má na starosti i několik okolních farností, ve kterých nedělní mše svaté navštěvuje skromný počet věřících, které může spočítat na
prstech jedné ruky. I to je ukázka povadlého náboženského života v oblasti kdysi
osídlené religiózními Němci.
Další zastávkou byla obec Jívová, kde poutníkům vyšel v ústrety kněz P. L. Gorčík.
I on si postěžoval na vlažný přístup k víře. Přesto se zde s mimořádným výsledkem podařilo zrestaurovat poutní kostel sv. Bartoloměje. Do mimořádné krásy jej
rozsvítily fresky a obrazy barokního malíře J. K. Handkeho. Na oltáři upoutal obraz
Panny Marie Bolestné dovezený roku 1687 z polské Čenstochové. Ze svatyně všichni odcházeli občerstveni hlubokým duchovním i kulturním prožitkem. Na náměstí
ještě upoutalo mistrovské sochařské dílo nazvané Malá Kalvárie, pocházející z dílny B. Kutzera z Horního Údolí u Zlatých Hor.
Pouť byla završena ve Šternberku, v mohutném chrámu Zvěstování Páně, postaveném v letech 1755-83. Současnou podobu mu vtiskl brněnský architekt F. A. Grim.
Zde byl průvodcem P. A. Pechal. S ním se také uskutečnila mariánská slavnost a
modlitba loretánských litanií. Na závěr chrám rozezněla mariánská píseň doprovázená halasným zvukem varhan.
Pouť byla směrována na čtyři zcela odlišná, ale velmi zajímavá místa. Představila
bohatý i skomírající duchovní život, který jen díky vzdělaným kněžím a obětavým
lidem, den co den procitá do naděje, že budoucnost předčí současnost.
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Podzimní pouť

MUZEUM

"VESNIČKO MÁ PŘESTAVOVANÁ"
je název pořadu i besedy Jana Krumla
o problematice současné přestavby venkova.

Beseda s promítáním pořadu se uskuteční
ve velké zasedací místnosti modřické radnice
v pondělí dne 17. října 2011 v 19 hodin.
JAN KRUML
je bývalým občanem Modřic, kde prožil své mládí a kde na Měšťanské škole učil jeho otec.
Je absolventem fakulty architektury a pozemního stavitelství v Brně a projektantem řady
staveb.
Podílel se na prosazení Programu obnovy venkova u nás,
je spoluzakladatelem a někdejším předsedou Spolku pro obnovu venkova.
Inicioval soutěž Vesnice roku České republiky, která se koná letos již po sedmnácté,
a je zpracovatelem četných publikací s touto tematikou.

SRDEČNĚ ZVE MUZEUM MĚSTA MODŘICE A MODŘICKÝ MUZEJNÍ SPOLEK.

Text i foto Josef Chybík
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Vernisáž výstavy - Dějiny školství v Modřicích

Přístavba staré školy na náměstí (1894-1896)

Mgr. Petr Fiala,
Muzeum města Modřice
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foto: M. Hájek
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Roku 1894 vyhlásila modřická obec veřejnou soutěž na přístavbu dvorního
traktu školní budovy na náměstí, kam byla škola přemístěna roku 1873 ze svého
původního místa pod kostelem (dnes prodejna firmy Prodance). Tam sice byla
roku 1808 postavena škola úplně nová, ale pouze s dvěma třídami.
S nabídkou provedení celé stavby se do soutěže přihlásilo několik zájemců z
Modřic a okolí: Anton Tebich nabídl adaptaci v ceně 8639 zlatých vídeňské měny,
Julius Weiss v ceně 8530 zl.; brněnský stavitel Procházka měl nejdražší nabídku
8887 zlatých, rosický stavební mistr Světlík 8788 zl., Jindřich Caesar z Neslovic,
který měl i vlastní cihelnu, 8640 zlatých.
Provedením stavby byl nakonec pověřen modřický stavitel Carl Dwořák (tak se
stále podepisoval) s nejnižší nabídkou 8409 zlatých. O podobě přístavby nás nejlépe informuje Dvořákův realizovaný návrh (plán v příloze) z devátého července
1894.
Podle rozmístění lavic se počítalo s tím, že v každé lavici budou sedět tři žáci –
nové učebny tak měly kapacitu 42 a 45 míst. Dva roky po dostavbě (1898) koupila
místní školní rada nové lavice i do stávající IV. třídy – osmnáct kusů celkem za
234 zlatých. Přitom topení stálo ročně 170, úklid 72 a inkoust 15 zlatých. Na ostatní
výdaje zůstala podle účetního prelimináře na rok 1898 částka sto zlatých.
První záznam ve stavebním deníku (Bau-Journal über den Zubau in der Volksschule in Mödritz …) uvádí, že mistr Dvořák začal se stavbou 22. dubna 1896.
Komise mu povolila použít ke stavbě 15 400 starých cihel a jeden kubický metr
lomového kamene ze stržené části budovy.
Přístavba byla zkolaudována 15. ledna 1897. Celková částka dosáhla 10429 zlatých.
Ještě v prosinci 1897 musel K. Dwořák urgovat vrácení zálohy 1000 zlatých, kterou
složil jako podmínku zadání stavby. Výslovně uvádí, že jednopatrovou přístavbu ke stávající
školní budově
obci řádně předal k užívání
již na začátku
školního roku
v září 1896.
Obec Modřice
získala přestavbou podmínky
pro budoucí zřízení školy měšťanské (1910).
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skupina A - Modřice (1)

SPORT

O pohár starosty města Modřice 2011
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nejlepší brankář
1.Martin Melichar (Příbram)
2.Radim Trbůšek (Zbrojovka Brno)
3.Šimon Pecháček (Hradec Králové)
největší smolař
Bartoníček Jan (Hradec Králové)
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skupina C - Chrlice
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skupina D - Hrušovany u Brna

nejlepší střelec
1.Jaroslav Peřina (Hradec Králové)
2.Lukáš Procházka (Výběr MěFS Brno)
3.Anton Hora (Slovan Bratislava)

Skóre

3

Kompletní výsledky turnaje:

nejlepší hráč
1.Adam Mihálik (Nitra)
2.Rončevič Hrboje (Zadar)
3.Fabián Matula (Zbrojovka Brno)

5
3:2

1:1

5

1. FC Hradec Králové
2. NK Zadar
3. FK Příbram
4. FC Zbrojovka Brno
5. MFK Žilina
6. FK Baník Most
7. FA Nitra
8. FC Baník Ostrava
9. AC Sparta Praha
10. MFK Petržalka
11. ŠK Slovan Bratislava
12. SK Slavia Praha
13. FC Viktoria Plzeň
14. FŠ Třebíč
15. Výběr MěFS Brno
16. FK Ústí nad Labem
17. SK Sigma Olomouc
18. MFK Modřice
19. FK Teplice
20. FC Tescoma Zlín

4
0:3

SK Slavia Praha

Turnaj se uskutečnil termínu od 6.8. do 8.8. 2011 za účasti celkem 20 týmů z české
republiky, Slovenska a Chorvatska, které byly rozděleny do 4 pětičlenných skupin. Týmy na 1. a 2. místě postoupili do bojů o 1. – 8. místo, týmy na 3. a 4. místě
následně odehrály zápasy o 9. – 16. místo a mužstva z posledních míst základních
skupin odehrála mezi sebou zápasy o konečné 17. – 20. místo. Tým Modřic v letošním roce reprezentoval výběr okresu Brno – venkov, za který ale nenastoupili ti
nejlepší hráči okresu. Modřické mužstvo v konečném pořadí obsadilo 18. Místo.
Vítězem se poprvé v historii stali hráči klubu FC Hradec Králové, kteří tak do
ročního držení získali putovní pohár starosty města Modřice.

Individuální ocenění

3
0:2

2

skupina B - Modřice (2)

Výsledky 2011

2
1:1

MFK Petržalka

0:4
4:0

4:13

3

4

12:1

12

1

2

3

4

5

Skóre

Body

Pořadí

0:1

6:2

6:2

1:3

13:8

6

2

3:0

3:1

5:3

12:4

12

1

2:5

1:5

5:19

0

5

2:0

10:11

6

4

11:9

6

3

Pořadí

1
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FC Viktoria Plzeň
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5

Výběr MěFS Brno
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5:1

0:2
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Mezinárodní turnaj v kopané mladších žáků

1

1

Základní skupiny
skupina E
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skupina F
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skupina G
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A3 - SK Slavia Praha
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D4 - FC Viktoria Plzeň

2:0

1:3
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B3 - FŠ Třebíč
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B4 - ŠK Slovan Bratislava
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skupina I
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A5 - MFK Modřice
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B5 - SK Sigma Olomouc
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C5 - FC Tescoma Zlín
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D5 - FK Teplice
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o 15. místo
o 13. místo
o 11. místo
o 9. místo
o 7. místo
o 5. místo
o 3. místo
finále
Generální partneři

3:2

Pořadí

5:2
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skupina H
1

Výběr MěFS Brno - FK Ústí nad Labem 1:0
FC Viktoria Plzeň - FŠ Třebíč 1:1, na penalty 4:3
SK Slavia Praha - ŠK Slovan Bratislava 1:2
MFK Petržalka - AC Sparta Praha 0:4
FC Baník Ostrava - FA Nitra 0:1
MFK Žilina - FK Baník Most 5:1
FC Zbrojovka Brno - FK Příbram 1:2
FC Hradec Králové - NK Zadar 1:1, na penalty 4:3

Hlavní partneři
foto: M. Hájek
Ing. Josef Šiška, starosta města

Informační cyklokoutek
Vážení spoluobčané,
v sobotu 24.9. 2011 se uskutečnilo již tradiční ukončení cyklistické sezóny na trati
Brno-Wien, tentokrát v Ivani.
Celé letošní zavírání cyklostezky provázelo nádherné, teplé a slunečné počasí. Po
společném focení vyrazilo na asi 32 kilometrů dlouhou trasu 18 nadšenců cyklistiky. Na pravidelné zastávce v Židlochovicích se sjela již početná skupina účastníků
setkání. Po nezbytném občerstvení vyrazil již početný peloton na další cestu. V
téměř úplném bezvětří a úžasném počasí, cesta skvěle utíkala.
Po příjezdu na náves v Ivani proběhla pravidelná prezentace všech účastníků.
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text a foto: Lubomír Sekerka

Měla KOMETA prázdniny?
Od posledního zápasu loňské sezony uběhla už spousta vody v řece, ale rozhodně se nedá říci, že by Kometa (myšleno hráči a realizační tým) zahálela.
Po skončení sezony rozhodně nevyzařovala ani z kabiny mužstva, ani z kanceláří
vedení spokojenost. Jak by také mohla. Konečné 11. místo bylo daleko za očekáváním. Tak se stalo, co muselo. Nastaly změny. Jako první na řadě byl jak jinak
trenér. Ladislav Lubina nedostal čas pro „hlubší analýzu“ toho co se stalo a byl z
pozice hlavního trenéra odvolán. O jeho nástupci se dlouhou dobu spekulovalo,
i přesto, že se ve většině případů skloňovalo jedno jméno, které se nakonec ukázalo pravdivým. Do letní přípravy a následně i do nové sezony vstoupí Kometa
pod vedením Zdeňka Venery.
Pro většinu fanoušků hokeje se jedná o jméno více než známé. Ale i tak pár základních faktů rozhodně stojí za připomenutí. Zdeněk Venera se narodil v roce
1957 v Hranicích. První hokejové krůčky spojil s týmem tehdejšího Gottwaldova.
V nejvyšší soutěži odehrál přes 430 utkání a vstřelil 45 branek. Ihned po ukončení
hráčské kariéry se vrhl na trenéřinu. Jako trenér prošel řadou týmů, ale nejvíce
času strávil ve Zlíně. Tým Zlína dovedl jak k vítězství v základní části ligy, tak i k
vítězství v play-off. S Kometou prozatím uzavřel smlouvu na dva roky, tak nezbývá
než doufat, že se mu bude dařit tak, jak například ve Zlíně v sezoně 2003 – 2004,
kdy dovedl své svěřence k celkovému vítězství.
Změnami ale prošel i hráčský kádr. Na straně odchodů jsou jména jako Jiří Dopita, Jozef Balej, Marek Kvapil, Tomáš Houdek a další. Na straně příchodů, ale
také nalezneme zajímavá jména, počínaje zkušenými harcovníky až po dravé a
perspektivní mladíky. Novými posilami Komety jsou mj. Andrej Podkonický, Leoš
Čermák, Tomáš Žižka, Jan Švrček ad.
Nelze opomenout také Tomáše Pospíšila, který se vrací z ročního hostování ve
Slavii. Hráč nosící na zádech číslo 27 se narodil v roce 1897 v Šumperku. Hokejové
řemeslo poprvé více okusil v dresu Ocelářů z Třince, za které si připsal i první
zápas v extralize. Štěstí zkoušel i za oceánem, kde se i přes více než kvalitní produktivitu v nižších soutěžích ( 119 utkání = 128 bodů ), nedokázal prosadit do NHL
a tak zamířil zpět do Čech. Do Komety přestoupil již před minulou sezonou, ale
zranění a ne zrovna nejlepší začátek sezony jej odvedly na hostování do Slavie.
Tam během sezony prakticky rostl před očima, až se vypracoval v jednu z opor
Růžičkovy družiny. Před začátkem této sezony se vrací do Brna a my jen doufáme,
že oporou bude i zde.

Život v našem městě

Každý, kdo dorazil obdržel propagační materiál a praktickou lékárničku s logem
cyklostezky Brno-Wien. Pro všechny cyklisty bylo připraveno bohaté občerstvení
a kulturní program. Celé setkání zahájil a všechny přítomné přivítal zástupce svazku CS B-V ing. Libor Šrámek. Poté všechny pozdravila starostka Ivaně paní Ivana
Macková a přítomné seznámila s programem setkání. Celý program začala svým
vystoupením taneční country skupina Novoveská štístka, která ve svém dalším vystoupení učila přítomné country tance. Všichni zúčastnění se báječně bavili. Vyvrcholením doprovodného programu bylo vystoupení trojnásobné mistryně světa v
krasojízdě Martiny Štěpánkové. Byl to opravdu neskutečný sportovní zážitek. Celé
odpoledne hrála k tanci a poslechu kapela Paradox.
V průběhu dopoledne dorazilo ještě několik dalších cyklistů z Modřic po vlastní
ose a rozšířili tak naše nepřehlédnutelné barvy na 25 účastníků.
V průběhu odpoledne by možné také navštívit na místní radnici výstavu „Zpřístupnění mušovského kostela“. Kostel svatého Linharta je významná pozdněrománská
stavba ze 13. století, poslední stavba bývalé obce Mušov. Od roku 2001 je v majetku
obce Ivaň. Téma možného zpřístupnění zpracovalo pět studentů fakulty architektury VÚT v Brně, Zpřístupnění ostrova s kostelem pojali studenti ne jako pouhou
cestu tam a zpět, ale jako pouť za duševní očistou v krajině. Všichni věří, že jejich
vize kontaktu člověka s přírodou, zastoupenou vodním živlem a vrcholky Pálavy,
ale i odkazem minulosti, se uskuteční.
Někteří cyklisté si odpoledne zpříjemnili vyjížďkou na připravené cyklookruhy,
milovníci burčáku a dobrého vína pak návštěvou Vinařského dvora u Holánků.
Otevřen byl také nádherný vinný sklípek U Koubků.
Myslím, že za všechny účastníky můžu říct, že letošní ukončení cyklistické sezóny
bylo velice úspěšné a všichni, kdo vyrazili do Ivaně, prožili nádherný a nezapomenutelný den.
Zahájení nové cyklistické sezóny 2012 se uskuteční pravděpodobně první sobotu
v květnu. Podrobnější informace si můžete vždy přečíst s předstihem na www.
cyklobrnowien.cz., kde si také můžete prohlédnou fotografie z jednotlivých akcí.
Na novou sezónu a všechny příznivce cykloturistiky se těší

Nezbývá než si přát, aby se dobrá věc podařila a Kometa konečně proklouzla do
vysněného play-off.
VZHŮRU BRNO
MP
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KNIHOVNA
Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci na
www.modrice.knihovna.cz a děti na
www.knihovnamodrice.webk.cz

Půjčovní doba:
Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa		
Pátek
9 - 12

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

Špinarová Marie
Talová Františka
Pešlová Věra
Ing. Černoch Čeněk
Košíková Ludmila
Ing. Mattušová Eva
Valentová Eva
Makovský Josef
Chudáčková Emilie
Najtová Olga
Steuer Karel

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Pohádkové vyprávění o princeznách a
princích
Pohádky plné kouzel a čarování
Baum: Čaroděj ze země Oz
Bone: Co všechno kluci umí
Fletcher: Kamenné srdce, Železná ruka
Formáčková: To nejlepší z filmových
pohádek
Kónyvkiadó: Základy slušného chování pro děti
Pechová: Bobr ve školce, Bobrův rok
Platt: Lodní vraky
Pratt: Co všechno holky umí
Wilsonová: Nejdelší velrybí píseň
PRO ŽENY
Carlyle: Dámě nikdy nelži
Cartland: Kouzlo zla
Drake: Pirátská nevěsta
Frölich: Oblíbené kousky
Hershon: Nevěsta
Holt: Pečeť hříchu
Jordan: Smyslnost
Keleová-Vasiliková: Duhový most
Lancaster: Nádherně tlustá
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Molcarová: Když ptáčka lapají
Pattillo: Jak mi pan Darcy zlomil
srdce
Pearson: Myslím, že tě miluju
Schwichtenberg: Útěk z Berlína s
židovskou hvězdou v kapse
Stainforth: Krásná Karolína
Steel. Záležitost srdce
PRO POUČENÍ

Významného kulatého
výročí se dožívají

i

Frimmelová Markéta
Morong Vladan
Nerudová Štěpánka
Svobodová Marie
Pejcl Stanislav

Vítáme do života
Schopfová Nela
Habrovec Marek
Šmíd Šimon

1

Inzerce

Mariáš
Atkinson: Masáže vlastníma rukama
Collins: Ztracený symbol… a kde ho
hledat
Geraldi: Vnučky královny Viktorie
na evropských trůnech
Liška: Záhady egyptologie
McGrath: Kurz výroby šperků
Messner: Cerro Torre
Obryňba: Partyzánem
Pernes: O trůn a lásku, Pod habsburským orlem
Tychler: Rybářské triky a kouzla
Uhrová: Domácí výroba slivovice a
ostatních destilátů
Zindelová: Česká vánoční kniha
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Život v našem městě

Život v našem městě

Městská knihovna v Modřicích

1

Společenská kronika

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
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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
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Jedná se o dvoupodlažní dům s garáží, zahradou, kvelbeným sklepem,
vlastní studnou a zahradním krbem. Dispozice: V přízemí se nachází
chodba, obývací pokoj s jídelnou a kuchyňským koutem, koupelna se
sprchovým koutem a toaletou dohromady a letní kuchyň, ze které je
vstup do kvelbeného sklípku. V podkroví se nachází prostorná hala,
dva pokoje, velká prostorná koupelna s hydromasážní rohovou vanou,
toaletou a bidetem. Zahrada je uzavřená, průjezd na zahradu je přes
garáž. Na zahradě je studna a dílna na nářadí.

www.toys4you.cz

Inzerce

Inzerce

Nabízíme k prodeji rodinný dům po kompletní
rekonstrukci s dispozicí 4+kk v obci Modřice.

Internetové hračkářství a kamenná prodejna. Jako jedni z mála dodržujeme stejné ceny na internetu i v prodejně. Nabízíme široký sortiment
hraček a školních potřeb. V nabídce je zboží od významných českých
i zahraničních výrobců. Prohlédněte si zboží na internetu z domova.
Nabízené zboží je skladem. Objednat po internetu a osobní odběr je
možný.
Najdete nás na adrese:

Plocha: 340 m2 Podlaží: 140 Typ budovy: cihla

s.r.o. Brněnská 128, 691 23 Pohořelice. Tel: +420 519323939

Cena 4 990 000
Otvírací doba:

Tel. 608 260 495

Po – Pá
Sobota

8,30 - 17,00 hod
8,30 - 12,30 hod

ZAČÍNÁME V ŘÍJNU 2011
Nově otevřená soukromá školička v Želešicích přijímá děti již od 2 let. Pro Vaše děti je připraveno zázemí rodinného domu s velkou zahradou v klidné části obce.
Provoz je zajištěn celoročně, a to od 7:30 – 17:00 hodin.
Docházku lze upravit dle přání a možností rodičů, nabízíme celodenní i krátkodobé hlídání. Ceny hlídaní již od 35,-Kč za hodinu. Strava zajištěna.
Pro děti je připraven celodenní program, včetně 30 minutové angličtiny hrou, malování, zpívání, práce s logopedem, jízda na ponících, pohybové aktivity, pečeme s cukrářkou, tvořivá
dílnička.
V případě umístění Vašeho dítěte k nám do školičky nepřicházíte o rodičovský příspěvek.
Podívejte se, co všechno jsme připravili pro Vaše děti na www.duhova-skolicka.cz nebo nás
můžete kontaktovat na tel.čísle: 607 612 358 – paní Gabriela Španělová

148

Zpravodaj 10/2011

www.mesto-modrice.cz

491

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2011
po 17.10.

beseda ve velké zasedací místnosti radnice v 19:00

Zpravodaj 10/2011

pá 21.10.

kácení máje od 17:00, zábava od 20:00

Zpravodaj 10/2011

po 31.10.

Večer rozsvícených lampiček od 18:00

Zpravodaj 10/2011

4.-5.11.

Burza oblečení na ZŠ ul. Benešova

Zpravodaj 10/2011

Opakovaně týdně
po

út

>>>

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

9:30

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

www.biskupstvi.cz/petrov

Modřický kalendář

Inzerce

2011

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) …

Matka s dosp. dcerou
hledá podnájem
v Modřicích
kontakt:

tel.: 721 588 316

Čištění koberců, sedaček
a čalouněných povrchů.

Ceny: koberce od 13,- Kč m ,
sedací soupravy – jednosed 90,- Kč
2

MALBY 14,-Kč/m , nátěry
2

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.

Prodám byt v OV 4+kk
o výměře 117 m2 na ulici
Přízřenická.

Doprava zdarma.

Byt je řešen na poschodí, 2x koupelna,
2x terasa. K bytu náleží garáž.
Krásný, prostorný, světlý byt pro rodinné bydlení.

Tel. 775 242 041

Tel. 724 100 146
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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

pá

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

www.mesto-modrice.cz
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