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Zprávy z radnice 

Z usnesení RMM č. 28/2009
komentář k vybraným bodům ze 
schůze Rady města Modřice (dále 
RMM), konané dne 9. února 2009

Městské muzeum 
RMM schváluje darovací smlouvu  
mezi městem Modřice (obdarovaný) 
a Muzejním spolkem Modřice (dárce) 
na darování sbírky muzejních před-
mětů specifikovaných blíže v příloze 
č. 1 smlouvy. Město jako vlastník a 
provozovatel městského muzea tak 
přebírá komplexní zodpovědnost za 
její uložení a další spravování. (3.1)

Dopravní značení
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo mezi městem Modřice 
a firmou Urbania s. r. o. na vícepráce 
při zpracování pasportizace v celkové 
ceně 80.216,- Kč vč. 19% DPH. Zvýšení 
ceny vyvolala nutnost opakovaných 

jednání a úprav v souvislosti s 
připomínkami občanů a s převzetím 
komunikace „Za humny“. (3.9)  

Veřejné osvětlení „Za humny“
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 21.10.2008 na 
provedené vícepráce při výstav-
bě VO v lokalitě Za Humny mezi 
městem Modřice a firmou Energ 
Servis, a. s. v ceně 108.133,- Kč + DPH 
a  úhradu faktury č. 79000063 ve výši 
925.310,- Kč vč. 19% DPH. Důvodem 
je, že při nedávném přebírání lokali-
ty městem se zjistilo použití nevhod-
ných kabelů a nedodržení platných 
předpisů pro elektroinstalace při 
původní výstavbě (3.10 a 11)

Sledování možnosti dotací 
RMM schvaluje rámcovou smlouvu 
s firmou Raven EU Advisory a. s. na 
poskytování komplexních poraden-

Z usnesení RMM č. 27/2009
komentář k vybraným bodům ze 
schůze Rady města Modřice (dále 
RMM), konané dne 12. ledna 2009

Usnesení RMM ve Zpravodaji 
Rada města na základě připomínek 
občanů a redakční rady rozhodla, 
že usnesení z neveřejných schůzí 
RMM budou ve Zpravodaji nadále 
publikována formou komentáře k 
vybraným důležitým projednáva-
ným bodům, s odkazem na přesné 
znění na internetových strán-
kách města a v papírové formě u 
asistentky starosty. V návaznosti 
pak došlo k dohodě, že komentáře 
bude připravovat starosta nebo 
pověřený radní ve spolupráci 
s předsedou nebo pověřeným 
členem redakční rady. Pro srovná-
ní zde zveřejňujeme komentář k 
usnesení č. 27, jehož úplné znění 
bylo v minulém čísle Zpravodaje. 
(7.16)

Kovoplazma - Brněnská ul. 
RMM souhlasí s předloženou PD 
pro změnu stavby před dokonče-
ním (dispoziční úpravy kanceláří 
v přízemí a nadzemním podlaží), 
areál vedle bývalé cihelny. (5.1)

 
IDEA nábytek - „na Bobravě“

RMM souhlasí s předloženou PD 

pro opravu a přístavbu haly v areálu 
firmy  (bývalý sklad nábytku na Bobra-
vě). (5.2)

 
Bytový dům - zateplení

RMM schvaluje nabidku firmy Stavo-
projekta v ceně 97.461,- Kč vč. DPH 
na PD pro stavební povolení a zadání 
veřejné zakázky na „Opravu a mo-
dernizaci BD Za humny 760-770“. Na 
základě výsledků  měření a vyhod-
nocení fyzikálních veličin (teplota a 
vlhkost vzduchu v interiérech) nutno 
napravit nedostatky, které pravděpo-
dobně vznikly použitím nevhodných 
materiálů při stavbě domu. (7.1)

Městská policie - vozidlo
RMM bere na vědomí postup při vý-
běru dodavatele na dodávku vozidla s 
vybavením (majáky, světla atd) pro po-
třeby Městské policie Modřice. (7.12)  

Bio-koupaliště
RMM pověřuje místostarostu Ivana 
Dolečka k zahájení jednání s projekč-
ní kanceláří Ing. Barták - Ing. Doležal 
o zpracování studie řešitelnosti, a s 
majiteli dotčených pozemků  v lokalitě 
„U náhonu“, rezervované v územním 
plánu pro vodní nádrž - Zpravodaj 
6/2008-str.10. (7.14)

Víceúčelová hala
V souladu se „Strategickým plánem 
města Modřice“, schváleným Za-

stupitelstvem města - Zpravodaj 
10/2008-str.5, zahájila RMM zkoumání 
možností k vybudování a provozo-
vání víceúčelové haly. Výhledově se 
předpokládá její umístění v prostoru 
současné zahrádkářské osady mezi 
ZŠ na ulici Benešova a travnatým 
fotbalovým hřištěm, který je již od 
roku 1995 dle rozhodnutí tehdejší-
ho zastupitelstva v územním plánu 
města rezervován pro „Občanskou 
vybavenost“. V té souvislosti RMM 
považuje za potřebné zdůraznit, že 
půjde o víceleté předprojektové prá-

ce a jednání, i vzhledem k finanční 
náročnosti a potřebě získání dotací. 
V nejbližších několika letech se 
proto s rušením zahrádek v žád-
ném případě nepočítá. (7.20).

Připravil starosta města Ing. Josef Šiš-
ka, čísla v závorce odkazují na úplné 
znění usnesení, které je k dispozici 
u asistentky starosty nebo na www.
mesto-modrice.cz .              

 (red-ČeV) 

1Zprávy z radnicez
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Bio-koupaliště
RMM schvaluje nabídku firmy BAPO 
s. r. o. na vypracování studie stavby 
„Přírodní koupací Biotop Modřice“ 
v ceně 32.000,- Kč + 19% DPH (7.12 a 
27.7.14) 

Kanalizace na ul. Nádražní
RMM schvaluje nabídku firmy AQUA 
PROCON s. r. o. na vypracování PD 
studie „Kanalizace splašková na ul. 
Nádražní“ v ceně 171.360,- Kč vč. 
DPH. (7.13)

Provozní řády hřišť
RMM schvaluje provozní řád areálu 
sestávajícího se z cvičného fotbalo-
vého hřiště a hřiště pro děti a mládež 
na něj navazujícího na ulici „U Hřiš-
tě“ a dětského hřiště „Na rybníčku“ 
(7.15 a 16) 

Převod bytu 
RMM zamítá žádost na převod bytu č. 
6/27 v BD Za Humny z p. Školaře na 
sl. Lucii Frančovou (7.18)

Vlajka pro Tibet
RMM schvaluje podporu akce „Vlajka 
pro Tibet“ a pořízení vlajky pro Tibet 
včetně jejího vyvěšení na městském 
úřadě (7.20)

Územní plán 
RMM bere na vědomí zahájení 
projednávání návrhu zadání nového 
územního plánu Modřice, jehož poři-
zovatelem je v souladu se Stavebním 
zákonem Městský úřad Šlapanice, 
odbor výstavby (7.22)

Kácení stromů
RMM schvaluje postup asanace 2 
třešní na ul. Benešově které je dle 
znaleckého posudku nutno odstra-
nit (7.27)  

Prověření stavu stromů
RMM pověřuje místostarostu Ivana 
Dolečka zajištěním znaleckého 
posudku na stromy v prostoru 
dětských hřišť – vrby ul. Rybníček 
a Husova a topolu u restaurace na 
Sokolovně (7.28)  

Autobus do Olympie
Na základě vyhodnocení předlože-
ných statistik o využití spojů firmou 
Somerston Olympia CZ, RMM dopo-
ručuje úpravu jízdního řádu spoje 
do nákupního centra Olympie na 
úterý a čtvrtek v dopoledních hodi-
nách, protože o dopravu odpoledne 
byl velice malý zájem (7.29) 

Připravil starosta města Ing. Josef 
Šiška, čísla v závorce odkazují na 
úplné znění usnesení, které je k 
dispozici u asistentky starosty nebo na 
www.mesto-modrice.cz .    

(red-ČeV)

ských služeb o možnostech získá-
vání dotací z evropských fondů i z 
dalších zdrojů, které by bylo možno 
využít pro rozvoj města (3.12) 

Městský znak 
RMM schvaluje smlouvu na zpraco-
vání žádosti o zlegalizování znaku 
města Modřice ve výši 6.000,- Kč s 
Mgr. Ivo Durcem. Historický znak je 
sice „vydržený“, ale bylo by vhod-
né, aby byl shodně jako už registro-
vaný prapor též oficiálně potvrzen 
Poslaneckou sněmovnou parlamen-
tu ČR. (3.13)

Předzahrádky u rod. domů 
RMM předkládá žádosti o odkoupení 
pozemků předzahrádek u RD na 
březnové jednání Zastupitelstva a 
doporučuje žádosti řešit po jed-
notlivých lokalitách s uvažováním 
technických souvislostí (4.1 a 2)    

Náhradní výsadba zeleně
RMM schvaluje stanovené plochy 
pro náhradní výsadbu a stanovené 
druhy zeleně určené k náhradní vý-
sadbě. Informace je možné získat u 
pracovnice úřadu paní Hoškové (5.3)

Bytový dům pro seniory
RMM schvaluje výzvu k předložení 
nabídek na zakázku malého rozsahu 
pro vypracování projektové doku-
mentace akce: „Modřice – pasivní 
bytový dům pro seniory“ a součas-
ně schvaluje  vybrané uchazeče k 
výzvě do výběrového řízení na zpra-
cování projektové dokumentace:
1. Ekoengineering CZ, s. r. o. 
2. MIMOTO architektonický ateliér 

3. Aleš Brotánek - DESIGN STUDIO
4. Josef Smola – Projektový  a inže-
nýrský atelier
5. Mojmír Hudec – ELAM  
6. Ing. arch. Soňa Lahodová  
7. OpenArch – projektování staveb, s. 
r. o., Ing. arch. Dušan Vostrejž, 

Dále RMM schvaluje složení komise 
pro otevírání obálek a hodnotící komi-
se pro výběr zpracovatele projektové 
dokumentace akce, ve složení Ing. 
Josef Šiška ml., Ing. Hana Chybíková, 
Ivan Doleček, Ing. arch. Eva Mattušo-
vá, Alena Brettfeldová, RNDr. Tomáš 
Žák a Sylva Bernátová. Náhradníci: 
Ing. Josef Šiška st., MUDr. Jaroslava 
Tomandlová, MVDr. Luděk Slaný, 
Marie Havlátová, Doc. Ing. Ludvík 
Novák, CSc.
S vybudováním bytového domu pro 
seniory se počítá v místě bývalých 
uhelných skladů - později stavebnin 
na ulici Nádražní a jeho provede-
ní by mělo být formou „pasivního 
domu“.Informace o tom co je pasivní 
dům a proč byl pro výstavbu zvolen 
je na jiném místě Zpravodaje (viz text 
místostarostky ing.Chybíkové) (7.7 až 
9)

Nová skládací mapa města 
RMM schvaluje jako dodavatele firmu 
Poring s. r. o., která graficky upravuje 
a tiskne Zpravodaj Modřice (7.10) 

Městská policie - vozidlo 
RMM schvaluje jako dodavatele firmu 
AUTO BAYER Modřice s. r. o. za část-
ku (vč. DPH) 355.088,- Kč a výbavu 
výstražnými majáky za 56.988,- Kč 
(7.11 a 27.7.12)

Použité zkratky:

BD  - bytový dům
PD - projektová dokumentace
RD - rodinný dům
RMM - Rada města Modřice
VO - veřejné osvětlení
ZMM - Zastupitelstvo města Modřice
ZŠ - základní škola
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Co nového v třídění odpadů 

V období od dubna až do prosince bude probíhat opět sběr bioodpadu.
Kontejnery na biodpad – jeden bude umístěn na sběrovém dvoře trvale,  další 
bude umístěn každý lichý týden v pondělí celý den od 9:00 hodin u zahrádkář-
ské kolonie u travnatého fotbalového hřiště. 
Svoz od občanů - bude svážen bioodpad v pytlích, také každý lichý týden v 
pondělí.
V tento den musí být zavázané pytle umístěny před domem na viditelném místě  
do 9.00 hodin. Žádáme občany, aby pytle umísťovali před dům maximálně den 
před svozem.
První přistavení kontejneru a sběr pytlů proběhne 6.4.2009, další 20.4., 4.5., 18.5., 
1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9., 21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.2009.
Pytle lze zakoupit na městském úřadě u p. Hoškové 1 ks za cenu 4,- Kč minimální 
odběr 5 pytlů.

Během tohoto roku bude zaveden nový systém sběru bioodpadu, zatím ve vy-
braných lokalitách města. Občanům budou předány speciální popelnice na bio-
odpad a ty bude pravidelně vyvážet naše svozová firma SITA CZ na kompostárnu 
v Brně. Cílem tohoto opatření je snížení množství komunálního odpadu, který se 
odváží na skládku a tím snížení celkových nákladů na likvidaci odpadů v Modři-
cích. Budeme tím také připraveni na novelizaci zákona o odpadech, kdy město 
bude muset bioodpad třídit a správně likvidovat.

Co patří do kontejnerů a pytlů:
•Tráva, seno, sláma, zahradní odpad – stonky rajčat okurků apod.
•Keře – větvičky do průměru 4,5 cm, hobliny, dřevní odřezky
•Zbytky ovoce a zeleniny
•Zemina, drny, smetky

Bioodpady nesmí obsahovat:
•Znečišťující látky (nesmí být zaolejované nebo znečištěné chemickými 
látkami)
•Zbytky plastů, neželezné ani železné kovy a ostatní příměsi nevhodné 
ke kompostování
•Maso a kosti 
•Zeminu se zbytky kamení a betonu

Děkujeme, že třídíte odpady. Chráníte tak životní prostředí.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

První koše na psí exkrementy osazeny

V minulých dnech bylo osazeno prvních šest košů na psí exkrementy. Jsou ozna-
čeny nálepkou s obrázkem psa podle návrhu žákyně IX. třídy ZŠ Benešova Lucie 
Franclové.
U koše je také umístěn zásobník se sáčky na výsledky tvorby našich čtyřnohých 
kamarádů. Prosíme občany, aby je používali opravdu jen podle jejich určení, ne-
hodí se na potraviny ani na nic jiného. Majitelé psů, kteří již mají zaplacený popla-
tek za psa, si mohou jednu roli sáčků vyzvednout na městském úřadě v úředních 
hodinách zdarma.
Koše jsou umístěny na ul. Benešova poblíž Sokolovny, na ul. Husova před samo-
obsluhou, na ul. Masarykova poblíž pošty a u bývalé Fruty naproti ul. Severní, 
na ul. Poděbradova u kontejnerů na tříděný odpad naproti firmy HN Motor a na 
náměstí Svobody u chodníku kolem kapličky.Během jarních měsíců budou po-
stupně osazeny další koše. 
Doufáme, že tímto opatřením usnadníme majitelům psů úklid po jejich miláčcích 
a že tak přispějeme k větší čistotě našeho města.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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horkých dnech je možno větráním chladit vzduch v místnostech. V dnešní době 
je již samozřejmostí využívání solárních kolektorů pro ohřev teplé užitkové vody, 
popřípadě využití fotovoltaických článků pro produkci vlastní elektřiny. 
Je jasné, že náklady na výstavbu pasivního domu jsou vyšší než u běžného domu, 
ale získáme tak kvalitu ve formě vynikajícího vnitřního prostředí s čistým vzdu-
chem a tepelnou pohodou a radikální snížení provozních nákladů na vytápění.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Příklady pasivních domů v ČR
 - řadové RD v Židlochovicích, RD v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích

Co je to pasivní dům a proč se vedení města rozhodlo dům pro seniory jako pasiv-
ní dům postavit? To jsou určitě otázky, které napadají všechny, co pozorně sledují 
dění v Modřicích na internetových stránkách města nebo na stránkách Zpravoda-
je. Informace se objevila v usnesení Rady města Modřice z února tohoto roku. Již 
v době, kdy zastupitelstvo města schválilo odstoupení od smlouvy se společností 
Sceptrum ohledně výstavby upravitelných bytů pro seniory, deklarovalo, že se 
postará o výstavbu vlastního bytového domu pro starší občany ve vlastní režii a 
na vlastním pozemku. Jako vhodný prostor pro výstavbu takového domu se jevil 
pozemek na Nádražní ulici – bývalé uhelné sklady, následně stavebniny a posled-
ním nájemcem využívaný areál, jako stavební bazar. Pozemek p.č. 878/3 byl v té 
době ve vlastnictví města a další pozemky p.č. 877/1, 877/2, 878/1 se rozhodlo za-
stupitelstvo města  v červnu roku 2008 přikoupit od soukromého vlastníka. Vznikl 
tak dostatečně velký prostor pro výstavbu bytového domu pro seniory, kde zbude 
místo i pro dostatek zeleně, posezení a možnost propojení s ulicí Komenského.  
Myslím si, že také blízkost základní školy -  prvního stupně je výhodou a jednou z 
možností sbližování starší generace s tou nejmladší.
Zabývali jsme se otázkou, jak dům postavit, aby náklady na provoz, které budou 
muset hradit nájemníci, byly co nejmenší a pro seniory, vzhledem k výši průměr-
ného důchodu, co nejpřijatelnější. Dále jsme se zabývali tím, jak dům postavit 
co nejšetrnější k životnímu prostředí a s využitím moderních přístupů k bydlení. 
V sousedních zemích, zejména v Rakousku a Německu se takové domy staví, již 
několik let (od roku 1999), jsou na ně poskytovány státní dotace a dokonce v ně-
kterých rakouských spolkových zemích musí být všechny veřejné budovy stavě-
ny jako pasivní domy.  Ministerstvo životního prostředí ČR připravuje dotace na 
výstavbu pasivních domů a bytů i u nás. To vše nás vedlo k tomuto důležitému 
rozhodnutí.
Pasivní dům je takový dům, který má velmi malou spotřebu tepla na vytápění. 
Oproti běžnému domu až desetkrát menší. Toho je dosaženo jednak využitím tep-
la od slunečního záření a také od tzv. vnitřních zdrojů tepla, za které jsou pova-
žovány osoby, spotřebiče a běžný provoz domácnosti.  Důležitým znakem těchto 
domů je řádné zateplení s dostatečnou vrstvou tepelné izolace, utěsnění budovy 
bez tepelných mostů, které zajistí, že únik tepla z budovy do venkovního prostoru 
je minimální. Vnitřní prostředí je v takovém domě velmi příjemné, neboť je zajiš-
těn neustálý přívod čistého čerstvého vzduchu ohřátého na přívětivou teplotu 
a optimální vlhkost, a to větracím systémem se zpětným získáváním odpadního 
tepla. Hovoříme o řízeném větrání s rekuperací. Díky těmto opatřením se pasivní 
dům obejde bez klasické otopné soustavy, pouze je použit malý zdroj tepla na do-
tápění v nejchladnějších měsících. Další výhodou pasivního domu je, že ve velmi 
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KULTURA1Život v našem městěž
První letošní koncert na naší radnici.

Naše velmi oblíbené hudební večery zahájilo dne 28.ledna t.r. Československé ko-
morní duo, jehož členy jsou Zuzana Berešová - klavíristka a Pavel Burdych - hous-
lista. Tito dva mladí umělci nás velmi příjemně překvapili, jak výběrem skladeb, 
tak především jejich přednesením.
Koncert zahájili Sonátou A dur od Césara Francka, která se skládá ze čtyř částí:

Allegretto ben moderato
Allegro
Recitativo - Fantasia, Ben Moderato
Allegretto pato mosso

Za tento koncert, překrásně zahraný byli odměněni velkým potleskem.
Po krátké přestávce následovaly jednotlivé skladby od různých skladatelů, našich 
i zahraničních. První od Mikuláše Schneider - Trnavského - skladba Duhopol. Dále 
to byla naše známá Píseň lásky - od Josefa Suka, od Antonína Dvořáka - Mazurek 
op. 49, ve kterém se objevují prvky polského folkróru. Následoval valčík od Jo-
hanna Strausse - Na krásném modrém Dunaji, který se skládá z několika motivů. 
Myslím, že okouzlil přítomné dámy, které si alespoň v duchu, v krásných šatech 
tento valčík zatančily.
Závěrem těchto skladeb zazněla Uherská rapsodie Ference Liszta č.2, obsahující 
prvky maďarského čardáše, který také inspiroval k tanci. Hudebníci zahráli tak 
skvěle, přímo virtuózně, že jim obecenstvo zatleskalo ve stoje. Oni opětovali Dvo-
řákovou Humoreskou.
Přejeme jim hodně zdaru a příležitostí obdarovávat posluchače, kteří tuto hudbu 
milují a děkujeme jim za překrásný hudební zážitek.                            Jiřina Štulpová

Rozhovor na téma
„Ženáčské hody“ jako „Májová veselice“

Vypadá to, že se v Modřicích úplně vážně chystají zcela nové hody - proto je part-
nerem dnešního rozhovoru Petr Kurečka, který se svojí ženou Janou jako první 
pár stárků spolu s dalšími kamarády, patří mezi hlavní iniciátory a organizátory.
(Č) Především co to bude a kdy to bude ?
(K) Řada věcí se ještě upřesňuje, ale měly by to být skutečné krojované hody, se 
zvaním, průvodem, předáváním práva i zábavami. V pátek 8. května by mělo být 
„zvaní“ a večer „předhodová zábava“, v sobotu 9. května pak průvod stárků s 
předáváním práva a zábava „pod májou“ - nejspíš na parketu u sokolovny.
(Č) Můžeš prozradit, jak ten nápad vznikl ?
(K) Přiznám se, že u mě velkou roli hraje osobní motiv. Když se v Modřicích 
obnovila tradice hodů a moji vrstevníci chodili za stárky, tak já už měl děti. Jak 
je známo „správní stárci“ musí být v tomto směru svobodní a bez závazků. Děti 
nám odrostly a tak jsem se po různých konzultacích rozhodl, že do toho půjdu. 
Při loňských hodech jsem za 100 litrů vína koupil právo - a tím i právo organizo-
vat jejich pokračování ve formě „ženáčských hodů“. Hned se ukázalo, že zájem-
ců o spoluprácí je víc než dost - v současné době se nás připravuje kolem dvaceti 
párů stárků.
(Č) Jedna věc je zájem a dobrovolná práce kolektivů stárků, ale také jsou 
potřeba finance - pokud vím, tak jen kvalitní hudba přijde na nějakou desít-
ku tisíc korun.
(K) Jsme dospělí a výdělečně činní, tak počítáme i s vlastním vkladem, jako je 
úhrada za zapůjčení krojů a další. Naším cílem je pokus, aby vedle podzimních 
Václavských hodů došlo k podobnému kulturně-společenskému oživení taky na 
jaře, kdy se tady po odeznění plesové sezóny zatím nic podobného nekoná. Pro-
to věříme, že se nám podaří pro tento záměr získat podporu od firem, které u nás 
působí a od zastupitelstva i vedení města.
(Č) Nové hody v místě, které prakticky nemá folklorní historii – to není jen 
tak ...
(K) To je pravda - my teprve zjišťujeme čím se kroje a vůbec hodové zvyklosti liší 
od těch „svobodných“. Od  začátku roku  se každý týden scházíme, nacvičujeme 
společný zpěv, vhodné sladění tanců a řešíme řadu dalších organizačních věcí. 
Bližší informace budou zveřejněny i na webových stránkách www.zenaci.info. 
Je před námi spousta práce, ale věříme, že se nám podaří připravit příjemný 
společenský zážitek pro naše spoluobčany, které tímto na „Ženáčské hody“ 
zveme.
(Č) Takže si rezervujeme termín, pozveme příbuzné i známé a budeme se těšit, co 
z toho nápadu dokážete udělat - „Ať se vám daří !“ a dík za rozhovor.  

Vlastimil Čevela
foto: M. Hájek



1www.mesto-modrice.cz 15

Život v našem
 m

ěstě Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 

114 Zpravodaj 3/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápis dětí do 1. ročníku Základní školy Modřice 

Děti přichází do školy s nadšením, těší se, protože zde již byly před několika dny 
v prvních třídách. Ale teprve dnes zasednou do lavic a popovídají si s paní učitel-
kou…
Někteří jsou veselí, hovorní a pouští se do zadaných úkolů s radostí, jiným je třeba 
pomoci překonat prvotní ostych. Nakonec si však všechny děti vedou velice dobře, 
zaslouží si sladkost i pochvalu paní učitelky.

Ve dnech 16. a 23. ledna 2009 bylo zapsáno do 1. ročníku 43 dětí.

Posouzení školní zralosti
Nově koncipovaná výuka předpokládá, že základní školu zahajuje dítě, které je 
plně způsobilé dostát všem požadavkům počáteční výuky. Snahou učitelů je po-
kud možno co nejobjektivněji posoudit předpoklady dítěte a pomoci tak rodi-
čům, kteří uvažují o odkladu školní docházky.
Zápis dětí do 1. třídy provádí učitelky, které mají zkušenosti s výukou prvňáčků. 
Vedou dítě při plnění zábavných úkolů, jež jsou voleny tak, aby postihly dosa-
ženou úroveň školní zralosti. Sledují rozvoj pozornosti, myšlení, paměti, drobné 
motoriky a především řečové a komunikační schopnosti dítěte. 
Jejich optimální úroveň je předpokladem úspěšného nástupu dítěte do školy. 

Vždyť rodiče i učitelé mají společný zájem – šťastné a spokojené děti .

PaedDr. Jana Šenkýřová, učitelka 1. stupně ZŠ Modřice

Středa 25. března 2009 v 19 hodin

Účinkují:
Shadow Quartet 
Štěpán Švestka - violoncello, Ondřej Plhal - housle,
Michal Franta - kontrabas, Marek Švestka - akordeon
http://stepansvestka.asp2.cz/

Program:
J.  Haydn, A. Vivaldi, J. Brahms, W. A. Mozart,
L. Bernstein, J. T. Williams, N. A.  Rimskij-Korsakov, 

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

Klasická a filmová hudba netradičně 

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

38.

Město Modřice připravilo
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

„Po roce opět přišel karneval“

Také letos, krátce po svátku sv. Valentýna, téměř na den přesně rok po tom 
minulém ,“přišel“ do naší mateřské školy toužebně očekávaný nový karneval. 
Těšili se všichni ti, kterých se karneval nějak týkal - malí svěřenci mateřské ško-
ly, jejich rodiče a prarodiče, sourozenci ... Těšili se všichni právoplatní zaměst-
nanci školky - paní učitelky, paní kuchařky a také všechny paní provozní.
Celý týden se konaly karnevalové přípravy. Školní budova byla pouze němým 
svědkem. Kdyby uměla vyprávět .... Všechny třídy, šatny, ba i chodby byly svá-
tečně oděné, vyšperkované dětskými výrobky, obrázky, maskami, barevnými 
balónky, řetězy, karnevalovými poutači a krásnými plakáty.
Také doma se konaly všemožné přípravy. Tatínkové i dědečkové pomáhali mas-
ky dětem vymýšlet, maminky a babičky pak nachystat. V rodinách se malovalo, 
stříhalo, špendlilo ....
A pak ta velká chvíle přišla, když kalendář ohlašoval „naše úterý - 17. února 
2009“. Kdyby jen opravdu naše budova mohla vyprávět. Pověděla by, jak to 
ráno do šaten přišly s rodiči trochu ospalé děti, ale ve třídách se již objevily čilé 
a čiperné v různých převlecích, úborech, maskách. Také dospělí školní aktéři 
karnevalu se zamaskovali. Celým areálem zněla diskotéková hudba. Po hudební 
produkci nastal „pravý rej masek“. A tak se stalo, že se ve školce potkaly malé 
i velké víly. K vidění byli také sportovci, pohádkové i filmové postavy, indiáni, 
mušketýři, princezny. Mohli jste potkat rovněž různá zvířátka. Do všeobecné 
zábavy se zapojili také piráti, sněhulák, čert, vodník, dospělá miminka s dopro-
vodem, velký klaun, rytíři, Karkulka, dospělí lyžaři.
Asi je dobře, že školní budova je pouze němý svědek. Jinak by byla nejspíš 
až doteď celá zmatená - co se stalo s dětmi, dospělými a kdo byl fešný Robin 
Hood?

Bc. Hana Češková - učitelka MŠ
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Za druhým farním plesem

Koncem ledna proběhl v hotelu Gregor již druhý farní ples v Modřicích. A hned 
na začátku přiznejme, že byl opět milý a vyvedený.
Účastníci byli při příchodu přivítáni zástupci pořadatelů a každá žena, podobně 
jako loni, byla obdarována květinou. Pak jsme se všichni postupně usadili na 
svých místech. 
Na začátku plesu se představili tanečníci národopisného souboru VRČKA ze Šla-
panic, kteří předvedli své umění. Bylo příjemné se dívat, že netančí z povinnosti, 
ale že je to baví.
A pak už jsme byli všichni v jednom kole. K našemu „křepčení“ nás opět, jako 
loni, doprovázela kapela ŠOHAJI a nutno opět ohodnotit, že tito hudebníci doká-
žou pobavit při poslechu i protáhnout naše těla při tanci. A co se žánrů týká, ten 
zvládali výborně od dechovky ke klasickým polkám a valčíkům, až po moderněj-
ší melodie k „ploužákům“ či divočejším tanečním kreacím.
Průběh pak byl oživen několika tanečními ukázkami výrazového tance taneční 
skupiny QUIRFANO, a samozřejmě na řadu přišla i bohatá tombola. Speciální 
vložkou pak bylo přání naší paní místostarostce k jejímu významnému životnímu 
jubileu.
Pořadatelé ocenili, že se plesu zúčastnili (a věříme, že se i dobře bavili) i význam-
ní hosté. Za všechny jmenujme alespoň některé. Kromě představitelů našeho 
města, pana starosty, Ing. J. Šišky s manželkou, již zmíněné první místostarostky, 
Ing. Hany Chybíkové s manželem a místostarosty, Ivana Dolečka s paní, přišel i 
pan starosta ze Šlapanic. I duchovní představitelé farnosti byli s námi. Náš pan 
farář, otec Robert Mayer s sebou přivedl i pana děkana Václava Slouka z Brna. A 
vydrželi dlouho.
A tak nezbývá, než poděkovat všem organizátorům, sponzorům a přispěvatelům 
za úspěšný průběh večera. Myslím, že všichni by si kromě díků zasloužili i zve-
řejnit, ale k tomu v tomto článku bohužel nezbývá dostatek místa. Takže ještě jed-
nou všem dík. Zase se můžeme těšit na příští rok.                                               mar.

divadelní studio Lídy Trnkové
vyhodnocení masek

bohatá tombola – každý los vyhrává
občerstvení 

Těšíme se na Vás 
Pořádá město Modřice – kulturně školská komise

V sobotu 18. dubna 2009 v 15 hodin
v sále hotelu Gregor v Modřicích

foto: Josef Chybík

Vážení spoluobčané.
Rádi bychom navázali na tradici sboru
dobrovolných hasičů v našem městě

Modřice. A proto touto cestou žádáme
další zájemce a bývalé členy sboru

dobrovolných hasičů, kteří mají zájem
obnovit chloubu každého města a stát
se členem sboru dobrovolných hasičů
města Modřic, aby nás kontaktovali na 

telefonních číslech:
Putna Milan - 728480460
Homolka Petr - 608744605
Homolka Jan - 774417825
Samek Petr - 777725916
Chalupa Roman - 724025031
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Různé

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁZORY ČTENÁŘŮ

Vystoupení ZUŠ Modřice

V Modřicích a v  Ořechově je Základní umělecká škola. Na jejich vystoupení u nás 
v ústavu se pokaždé hodně těšíváme. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. Jak rádi je 
opět vítáme. Žáci přicházejí v doprovodu svých pedagogů, našich starých, dob-
rých známých, učitele Petra Křivánka, Magdaleny Staré, Pavla Rosendorfa. Všemu 
tomu jasně že „vévodí“ jejich paní ředitelka Křemenáková. 
A už se rozezpívaly všechny ty trumpety, klarinety, flétny. Vystoupila i jejich de-
chová kapela s názvem Sluníčko. Opravdu, jako by se tu slunce rozzářilo a do duší 
účastníků nadělovalo své písničky a nejkrásnější světýlka. Nezapomnělo přidat i 
pohlazení. 
Jak byli výborní, propojení, naprosto sehraní! Hotoví mladí umělci, jeden vedle 
druhého! Jsou velmi šikovní. Dovedeme si představit, co je to stojí úsilí a času, 
než se vypracují na takový stupeň umělecké zdatnosti a zručnosti. Jsou v tom léta 
poctivé práce, i sebezapření, či odříkání. Jistě na všech těch výsledcích se nemálo 
podepisují i ti, kteří je vedou k lásce k hudbě, k umění, mají na tom zásluhu jejich 
učitelé, ale i jejich blízcí.
Takový potlesk, jaký sklidili, by každého hřál. Najednou člověk nevěděl, kdo je 
bezvadnější: naši nebo děti? „Až tak?“- divil se učitel Křivánek, protože naši tím po-
tleskem opravdu nešetřili. Úspěch byl nevídaný, nečekaný. Ale zasloužený. Děti se 
blažeností „rozplývaly“ a „rostly“. Jsou dobří, velmi dobří. Ale navíc, jsou výborní 
i v přístupu k nám, k našim zrakově postiženým.
Slyšíš, jak zvoní? Závěr byl velkolepý. Strhl celý sál. Jsme vděčni a těšíme se zase 
na příští setkání.

ÚSP pro zrakově postižené v Brně Chrlicích
Napsala PhDr. Markéta Běhalová

V Modřickém zpravodaji 2-2OO9 mě zaujaly dva příspěvky týkající se uva-
žované výstavby prodejny v areálu bývalé Fruty. Dovolte mě pár poznámek 
k oběma:

1. První příspěvek je od pani Štulpové. Je dost emotivní, což lze chápat. Ale na dru-
hé straně si dost protiřečí, i na to však má samozřejmě právo. Vadí mně např. ,že 
dvakrát vehementně opakuje totéž: „… současný stav občanům naprosto stačí…“ 
a dále: „… naše samoobsluha nám naprosto stačí…“. Kolika občanům ? ptám se: 
deseti, padesáti, třem tisícům? Je snad o tom nějaký průzkum?
Další věc je srovnání s Hypernovou nebo Tescem. Rozdíl je (i když samozřejmě 
neznám podrobnosti) patrný na první pohled, velikostí prodejní plochy, sortimen-
tem, výstavba v uzavřeném areálu atd.
Nejvíce by snad měli „brblat“ modřičtí obchodníci a živnostníci, ale předpoklá-
dám, že ti už dávno vědí, že s konkurencí musí počítat ve svých plánech i kaž-
dodenní realitě. Přežili i Hypernovu, přežijí (ti schopní) i další. Což píši s plným 
vědomím toho, je to stálo a stojí mnoho úsilí.

2. Druhý příspěvek, pani místostarostky Ing.Chybíkové je naopak věcný a kon-
kretní. Jednoznačně (a doufám, že o to bude radnice usilovat) stanoví podmínky 
výstavby tj. soulad s územním plánem, vliv na životní prostředí, doložení typu 
prodeje, atd.atd. A zvláště je důležitá věta na konci článku“ „ Neznamená to tedy, 
že výstavba je již schválena…“.

Pani Štulpová si (alespoň jak píše) „aspoň myslí „ , že žijeme v demokratickém stá-
tě a má právo na vyjádření. V tom je tedy její trochu protiřečení. Cožpak není toto 
právo potvrzeno jejím obsáhlým článkem ve Zpravodaji, který je zcela opačný se 
záměrem výstavby prodejny v Business parku?

Takže na závěr: Nepatřím tedy k těm, kterým současný stav naprosto stačí i pře-
sto, že nepatřím k obdivovatelům „ c h r á m ů   n á k u p ů „. My všichni „ starší 
dorostenci „ pamatujeme dobu, že v ulici bylo pět-šest aut a už jsme tvrdili, že je 
přeautováno. To  v š e  přináší doba (a je to dobře? Nebo špatně?). A úplně na 
závěr: K demokratickému státu patří i svobodné podnikání, samozřejmě při dodr-
žení všech zákonů, vyhlášek a norem…

Tomáš Paufošima
E-mail: paufec @ seznam.cz

21
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Na naši studni ráno zpíval kos:
jde jaro, jde jara...

Tak máme za sebou vydařený zahrád-
kářský ples i besedu o víně s ochut-
návkou, správně česky zvaném „košt 
vína“. Musím poděkovat všem, kteří 
se na těchto dvou akcích podíleli, ať už 
realizačnímu týmu při přípravě a prů-
běhu plesu nebo při přípravě besed o 
víně. Také za výzdobu sálu Zahradnic-
tví Brabec. Tak ještě jednou vám všem 
dík za dobrou spolupráci.
Jaro je však za dveřmi a zahrádkáři 
jsou již nažhaveni. Sazeničky již vystr-
kují své hlavičky v truhlících za okny a 
semínka jsou již nachystána.
Počínající rozbujelá příroda nikoho 
nenechává na pochybách o vítězství 
jara. Teplé sluníčko vytáhlo ven nejen 
zahrádkáře, ale i občany, kteří se jen 
tak nechají ovívat jarním vzduchem. 
Ačkoliv jaro je dokonalý obraz probu-
zení přírody i lidí ze zimního útlumu, 
je to také živná půda pro rozmach 
sousedských sporů. Již jsem o tom už 
dříve psala, ale asi to nestačí. Nejsou 
to jen české furiantské hádky o meze 
a ploty, ale jsou to především moderní 
české maličkosti, které dokážou, nejsou 
- li včas vyřešeny, přerůst v mnohaleté 
soudní spory. Občanský zákoník řeší 
tuto citlivou oblast pouze globálně a to 
takto:
Nikdo nesmí nad míru přiměřenou 
poměrům obtěžovat jiného nebo váž-
ně ohrožovat výkon jeho práv. Proto 
zejména nesmí obtěžovat sousedy hlu-

kem, prachem, popílkem, kouřem, ply-
ny, parami, pachy, pevnými a tekutými 
odpady, světlem, stíněním a vibracemi. 
Nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na 
sousední pozemek a nešetrně, po přípa-
dě v nevhodné roční době odstraňovat 
ze své půdy kořeny stromu nebo odstra-
ňovat větve stromu přesahující na jeho 
pozemek.
Pokud jde o větve přesahující přes plot 
k sousedovi či naopak prorůstající koře-
ny, je možné věc řešit svépomocí - od-
řezáním porostů a převisů (ale opatrně 
a vhodné roční době, abychom nezni-
čili celý strom). Ve všech ostatních pří-
padech občanský zákoník odkazuje na 
ustanovení § 5 na pomoc příslušného 
orgánu státní správy, tj. městského úřa-
du. Tento úřad je nadán pravomocí poru-
šování protiprávního stavu zakázat, ale 
bohužel již není nadán prostředky, které 
by si jeho rozhodnutí v případě potřeby 
vynutily.
Pokud se tedy rušitel ani na příkaz úřadu 
neukázní, je postižený nucen obrátit se 
na soud. Takové soudní řízení stojí neu-
věřitelné množství času, peněz a nervů. 
Proto nelze než opakovaně doporučit 
všem, kdo se takové sousedské kolize 
zúčastni - ať již jako obtěžovaný nebo 
jako obtěžující - zachovejte rozvahu a 
pokuste se vždy o dohodu.
Likvidaci sousedových záhonů vaši-
mi slepicemi nebo třeba i psem nelze 
omlouvat tvrzením, že zvířeti zkrátka 

KNIHOVNA

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

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

Městská knihovna
v Modřicích

Půjčovní doba:

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Buberle: Peklo s princeznou
Francková: Drobná vítězství, Opravdo-
vá vítězství
Gordon: Hlouběji do podzemí
Meadows: Duhová kouzla 1-8
Paolini: Brisingr
Řeháčková: Nech naše kluky na pokoji, 
S Klárkou za dobrodružstvím, Tereza, 
terč pomsty
Steklač: Bohoušek & spol. 1-4
Svobodová: Pět holek se loučí
Wilsonová: Líza Bublina
PRO ŽENY
Beverley: Tajemství dámy
Brown: Svědkyně
Coulter: Síla něhy
Francková: Výměna
Garwood: Hudba meče
Kubátová: Abstinentka
Lanczová: Souhvězdí Labutě
Michaels: Důvěrné tajnosti
Monyová: Matka v koncích
Nachtmanová: Líbání ve větru, Podve-
dená láska, Prstýnkové mámení

Poledňáková: Líbáš jako Bůh
Quinn: Tajné deníky slečny Mirandy, 
Vikomt, který mě miloval
Roberts: Sluneční drahokamy
Šmíd: Volejem i peřejemi
 PRO SILNÉ NERVY
Ghinsberg: Ztracen v džungli
Harris: Vražda o Velikonocích
Hooper: Mrazivé sny
Chabon: Židovský policejní klub
King: Ostrov Duma Key   
Higgins-Clark: Červené oči  
MacBain: Útočník
Onal: Zločiny ve jménu cti
Watt: Zdánlivý klid
PRO POUČENÍ
Polách: Odvrácená tvář moci
Šimánek: Havajské ostrovy
Ulč: Zašmodrchaný svět
Ustinov: Pravda o Kursku (katastrofa 
ponorky)
PRO STUDENTY
Chcete se dostat na lékařskou fakultu – 
chemie, biologie, fyzika
Chcete se dostat na ekonomickou fakultu - 
matematika 

AKCE V BŘEZNU .......................................... BŘEZEN-MĚSÍC INTERNETU
Anketa o nejhezčí dětskou knihu v roce 2008 – anketní lístky k dispozici v knihovně, 
uzávěrka 20. 3. 2009
Slavnostní vyhlášení cen dětí v Praze 8. 4. 2009 
Kočka Linda, poklad rodiny – beseda a autorské čtení pro děti z 1. stupně ZŠ se spisova-
telkou  Markétou Zinnerovou – ve čtvrtek 19. 3. 2009 ve 14.00 v klubovně nad knihovnou
AKCE V DUBNU
Noc s Andersenem – pátek 4. 4. 2008 – výlet pro vybrané malé dětské čtenáře do knihovny 
v Mokré na večer plný pohádek, kam možná přijde i kouzelník...
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potřeba velice ocenit děvčata a chlapce, kteří se nácviku ve svém volném čase 
a předvedení polonézy zúčastňují. Jejich vystoupením totiž ples dostává zcela 
mimořádnou slavnostní atmosféru a stává se skutečně vrcholem sezóny. Jako 
„třešnička na dortu“ pak letos zapůsobilo bravurní vystoupení skupiny se skot-
skými tanci - prostě „nemělo to chybu - dík všem, kdo za to mohli“ 

Vlastimil Čevela, Foto - Radek Pokorný
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neporučíš. Vám jako majiteli přikazuje 
zákon udělat taková opatření, aby Vaše 
zvířata ven neunikala.
Vy, kteří se domníváte, že demokracii 
zde máme proto, abyste mohli si dělat co 
chcete, představte si, že by jiný člověk 
to dělal vám. Tyto a další sousedské ne-
shody by vůbec nenastaly, nebo by byly 
minimální, kdyby si každý uvědomil tři 
zásady :
Nejsem tady sám
Moje práva nemají přednost před právy 
ostatních lidí
Každý stát vypadá tak, jak si jeho občané 
zaslouží
A pamatujte, že i přes rozkvetlý romantic-
ký plot dokáží padat ostrá slova a hořet 
vášně.

Dnes díky spolupráci s MÚ máme 
kam dávat odpad a přesto si někteří 
zahrádkáři neudělají čas na odstra-
nění nepořádku a iritují tím své sou-
sedy. Na druhou stranu máme mezi 
sebou kverulanty, kterým zas není 
nic po chuti ať děláte co děláte.
Tak s chuti do práce na zahrádce a 
pěknou jarní náladu s úsměvem na 
tváři a nemračte se na sousedy. S 
úsměvem to jde líp.

Zveme všechny členy i příznivce 
ve čtvrtek 2. dubna v 19 hod do 
klubovny na besedu o čínské me-
dicíně.

Toja

Čím je člověk starší, tím mu čas rychleji utíká - a tak jsme s Ing. Brabcovou vzpo-
mínali, že to vlastně není tak dávno, co se objevil nápad, že by kytičky pro dámy 
a květinová výzdoba z jejich zahradnictví mohly stylově oživit „zahrádkářské 
plesání“. Od těch prvních - tuším konvalinek před čtrnácti lety, jich byla dlouhá 
řada a pokaždé potěšily. Za ta léta se už o zdárný průběh plesů stará nová gene-
race pořadatelů - z těch původních si uznání za výdrž do letoška určitě zaslouží 
stále aktivní Mgr. Pokorná, Ing. Kovář a samozřejmě hlavní organizátorka MUDr. 
Tomandlová, která hned od počátku zavedla otevírání plesu polonézou. A zde je 

Důstojná tradice

14. Zahrádkářský ples
Zahrádkářský spolek Modřice srdečně děkuje všem sponzorům, 
kteří přispěli věcnými dary do tomboly:

Agentura Svobodová, Agro - Oseva, Fy Bachl, p. Bělíková, Cukrářství 
Čermák, Cukrárna Jančíková, Čebus cestovní kancelář, Čerpací stanice 
Novotný, Česká pojišťovna, EASY SHOP - L. Odehnal, Elektro Kadlec, Ho-
tel Gregor, Industria - technik, K+ K Sport, King Style, Kosmetické studio 
- Michaela Girglová, Kosmetika Mary Kay - Marcela Rausová, Květiny Še-
bestiková, MAHU cz, Odehnal František, Olympia, PROMT - drůbež. Zá-
vody, p. Prosecký, Restaurace u Trávníčka, Samoobsluha Husova, Textil 
Havlátová, p. Tylmanová, Zahradnictví Brabec, Zelenina Nám. Svobody, 
Zlatnictví Sedlinská, Ústřední kanal. Čistírna, Zahrádkářský spolek
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Koncert 28. ledna na radnici 
objektivem Miroslava Hájka



1Společenská kronikas
Skalníková Viktorie
Drahonský DominikJanásek Vladimír

Sowa Štěpán

Schäfferová Helena
Hlava Rudolf
Leitgebová Marta

Významného kulatého
výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života
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Společenská kronika
Inzerce

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA

Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Mistrovství České republiky v nohejbalu dvojic
– Vyškov 7. února 2009

Mistrovství české republiky v nohejbalu dvojic přineslo velmi dramatický a pře-
kvapivý průběh. Za účasti 23 dvojic z celé republiky došlo k výpadkům někte-
rých favorizovaných družstev a tak bylo i složení semifinálové čtyřky značně 
překvapivé.
Modřice reprezentovaly tři dvojice a vzhledem k tomu že ve vyškovské hale se 
jim nikdy moc nedařilo nečekal nikdo žádný optimistický výsledek.
Během mistrovství klopýtlo několik jasných favoritů. Dvě dvojice Šacungu, dvě 
dvojice Karlových Varů, dvě dvojice Čakovic a jedno družstvo Břví. 
Modřické „céčko“ ve složení Janeba, Skřejpek bylo vyřazeno Modřickým „béč-
kem“ Müller, Gryc ve čtvrtfinále a První družstvo Modřic v semifinále se Vsetí-
nem.
Semifinálové boje přinesly vůbec velmi dramatické zápasy které se rozhodovaly 
ve třetích setech za stavu 9:9. Prvoligový Vsetín tak vyřadil Modřické „áčko“ ve 
složení Kop, Topinka, Gulda a „béčko Modřic družstvo Čelákovic, tedy nováčka 
Extraligy.
O třetí místo si Modřice „A“ poradily s Čelákovicemi a v dramatickém finále 
nakonec zvítězilo družstvo Modřic „B“ když v rozhodujícím setu odvracelo dva 
mečboly.
Mistrovství přihlíželo asi 200 diváků kteří byli s předvedenou hrou velmi spo-
kojeni.

SPORT Bohužel mistrovství bylo ochuzeno o čtveřici reprezentantů Bubniaka, Pelikána, 
Mrákavu a Doubravu kteří byli na mezinárodním turnaji ve švýcarském Bulle. To 
ovšem vůbec neubírá na hodnotě tohoto vítězství pro modřické barvy!

Konečné pořadí 39. mistrovství České republiky dvojic:
1. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“ (Luboš Gryc, Martin Müller)
2. NK Climax Vsetín (Lumír Gebel, Dušan Padyšák)
3. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „A“ (Pavel Kop, Petr Topinka, Petr Gulda)
4. TJ Spartak Čelákovice (Michal Kolenský, Martin Spilka)

1Inzercei



Hledám zahradu
kdekoliv v Brně i okolí, 
ve vlastnictví možno i 
s chatou. Finance mám. 
Tel.: 776 637 839
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Koupím objekt vhodný na 
klempířskou dílnu cca
100 m2, nebo pozemek k 
výstavbě tohoto objektu.

Tel. 737 98 63 19. 

Přenechám zahradu v zahrádkář-
ské kolonii Svratka, podsklepe-
ná zděná bouda, studna, ovocné 

stromy, cena dohodou.

 Tel. 724 809 324 

Pracuji v této
lokalitě a hledám byt 
nebo dům do 4 mil.

tel: 737532350
děkuji za nabídky

Koupím rodinný dům
v Brně k bydlení 

(větší i menší i ve špatném 
stavu). Jen solidně. Platím 
hotově. Jsem přímý kupce.

Tel. 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj. 

Koupím

v Modřicích
tel. 603 236 354

garáž
Přijmeme do pracovního poměru 
muže do pozice vrátný – ostraha 
areálu v Modřicích.
Termín nástupu od 1.5.2009. 

Tel: Pejchalová 547 425 842, 
mobil: 724 633 613

Inzerce

Pomůžeme vám 
zhubnout
a znovu nepřibrat.
Více na

www.hstudiohubnuti.cz

130 Zpravodaj 3/2009
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elektromontáže
• Elektroinstalační práce (byt, RD, průmyslová výstavba)
• EZS - Montáže elektron. zabezpečovacích systémů
• CCTV - kamerové systémy
• STA - Rozvody kabelové televize
• LAN - strukturované sítě
• EPS – požární systémy
• Instalace hromosvodů
• Revizní činnost elektro

Kontakt:    4IT.cz, Brněnská 442, Modřice
                GSM: 739 034 500, 603 254 455                    
   Email: elektro@4it.cz, www.4it.cz

 

Sudové víno z jižní Moravy 
 

 Ve erka Potraviny H&B 
Zveme Vás k nákupu do naší prodejny potravin na ulici Brn nská 436, v Mod icích 

Otev eno každý všední den od 6:00 do 20:00h; SO 7-11h; NE 8-11h 
 

Máte málo asu??        Máte rádi kvalitu?? 
Rádi vybíráte ze širokého sortimentu?? 

Pokud jste si odpov d li na jednu z otázek „ANO“ 
 

!!! P ijd te k nám !!! 
 

Naše prodejna nabízí mimo jiné široký sortiment lah dek v nejvyšší 
kvalit . Kvalitní a rychlé služby a dob e vyškolený personál. 

 

!!! Prodáváme na stravenky i poukázky !!! 
P edstavení ásti sortimentu: 

 Chlebí ky, saláty, uzeniny, obložené bagety, zákusky 
 Lah dky výb r z více než 150-ti položek 
 Grilovaná ku ata, sudové víno z jižní Moravy 
 Pe ivo 3x denn  erstvé (odpolední závoz) 
 Online SAZKA, dobíjení kreditu mobilních telefon  
 Noviny, asopisy, jízdenky MHD, káva z automatu 
 Ostatní sortiment zboží pro b žnou pot ebu 

!!! K á v a  z d a r m a !!! 
P i nákupu zboží v minimální hodnot  350,- K , kartonu cigaret, nebo celého grilovaného ku ete 
 

Plánujete raut, ve írek nebo rodinnou oslavu?? 
P ij te si k nám pro 10-ti % SLEVU 

P i telefonické objednávce pe iva, grilovaných ku at, chlebí k , sudového vína nebo zákusk  
alespo  1 den p edem p ed 10:00 ráno na telefonním ísle 777 586 705 sleva 5%. P i 

objednávce nad 1000 K  - 10% sleva. V p ípad  v tších odb r  možnost individuálních slev. 
 

G r i l o v a n á  k u a t a 
 

Objednávejte telefonicky, je to výhodné. 

Koupím garáž
kdekoli v Brně i v hor. stavu. 

Dohoda jistá.

Tel.: 776 809 213

Koupím pozemek v Brně i 
okolí pokud možno stavební 
(menší i větší).
Prosím nabídněte. Rychlé 
jednání. 

Tel.: 776 637 839. 

vykupujeme loupané ořechy

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,, 664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

různé dorty, zákusky, 
minizákusky, čajovka

Nabízíme práci
řízenou z domova.

Více na www.pracujtedoma.cz
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Zveme vás do nově otevřeného wellnes
centra Hotelu Grand Residence v Modřicích!

Wellnes  je pro vás otevřeno po celý týden!

Příjemně vás osvěží bazén s vířivkou, pro posílení 
imunity je k dispozici parní či finská sauna!

Informujte se přímo na recepci v hotelu Grand 
Residence – telefon: 530 508 620-621, mobil 724 
913 300.

V prostorách Wellnes centra se nachází nově 
otevřené kosmetické studio Visage Payot, ve 
kterém bude k dispozici kosmetika pod francouzkou 
značkou Payot.

Bližší informace nebo objednávky na telefoním 
čísle 530 508 625

www.hotelgrandresidence.cz
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