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Z usnesení RMM č. 31/2009
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
11. května 2009

Městská policie - vozidlo 
RMM schvaluje proplacení faktury 
za vozidlo MP v částce 427.870,- Kč 
včetně DPH. Tato částka zahrnuje 
též majáky, polepy a vnitřní vyba-
vení (3.1 a 28.7.11) 

Veřejné osvětlení „Sadová“
RMM schvaluje proplacení faktury 
za provedené práce na realizaci 
VO na ul. Sadová pro firmu Energ 
– Servis, a. s. ve výši 2.500.685,- Kč 
včetně DPH. (3.2)   

Veřejné osvětlení „Brněnská“  
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo ze dne 21.10.2008 
mezi  městem Modřice a firmou 
Energ – Servis, a. s. na prodloužení 
termínu dokončení VO ul. Brněn-
ská. Důvodem skluzu - v současné 
době již asi 1/2 roku je, že firma 
E.ON. doposud nevybrala doda-
vatele. Obě akce musí z důvodu 
realizace jednoho výkopu probíhat 
současně (3.3)

Chodník pro pěší „Prusinovské-
ho“

RMM schvaluje smlouvu o dílo 
mezi městem Modřice a firmou 

EUROTRACE s. r. o. na realizaci projek-
tové dokumentace chodníku pro pěší 
na ul. Prusinovského v ceně 51.170,- 
Kč včetně DPH. Důvodem je zvýšení 
bezpečnosti chodců, chodník bude 
po levé straně od kapličky směrem do 
centra (3.4 a 4.4)

Výškové regulativy staveb 
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Ing. arch. 
Alena Košťálová na zpracování návrhu 
maximální hladiny výšek objektů ve 
městě Modřice za částku 45.220,- Kč 
včetně DPH. Tento dokument bude 
sloužit k regulaci výšek nové výstavby 
v Modřicích (3.5 a 30.8.11)

Územní plán 
RMM schvaluje dodatek ke smlouvě 
o dílo mezi městem Modřice a fir-
mou Ing. arch. Alena Košťálová na 
úpravu termínu předání konceptu ÚP 
do 10.9.2009. Důvodem je zpoždění 
způsobené získáním stanovisek orgánů 
a institucí s následným jejich zpracová-
ním, které provádí pořizovatel - obec s 
rozšířenou působností Šlapanice.(3.6)

Turnaj v kopané 
RMM schvaluje smlouvu o zabezpe-
čení reklamy v rámci akce: 9. ročník 
turnaje ml. žáků v kopané „O pohár 
starosty města Modřice“ ve dnech 7.8.-
9.8.2009 mezi městem Modřice a firmou 
E.ON Česká republika, s. r. o. v částce 
50.000,- Kč. Jde o peněžní sponzorský 

dar městu za umístění reklamy (3.7)

Májové hody
RMM schvaluje darovací smlouvu 
mezi městem Modřice (obdarovaný) a 
firmou Somerston Olympia CZ, s. r. o. 
(dárce) na poskytnutí peněžního daru 
v hodnotě 20.000,- Kč na financování 
květnových ženáčských hodů (3.8 a 
30.4.7)
 

Cyklostezka u Olympie
RMM schvaluje smlouvy o umožně-
ní provedení stavby a výpůjčkách 
pozemků mezi městem Modřice a 
firmami Andreas STIHL, spol. s r. o. 
a PROMT Modřice a.s. na „Dostavba 
bezpečných úseků na cyklotrase Brno 
– Vídeň na území ČR – I. etapa úsek 
Modřice“, tj. od soutoku řek Svratka 
a Svitava podél koryta řeky Svratky 
na levém břehu přes areál Olympie 
až ke světelné křižovatce (3.10 až 12, 
Zpravodaj 5/2008 str. 10)    

Stará silnice k Olympii
RMM schvaluje smlouvu o právu 
provést stavbu na pozemcích vlast-
níka mezi městem Modřice a firmou 
PROMT Modřice, a. s. (vlastník) na 
stavbu „Doplnění chodníků a parko-
vacích ploch podél silnice III/15270 a 
III/15279 v k.ú. Modřice“ (3.13)

Pronájem pozemků - terasy
RMM schvaluje veřejné vyvěšení ad-
resného pronájmu pozemků o výměře 
37.062m2 na terasách nad Modřicemi 
paní Jitce Urbanové (4.1)

Prodej pozemků - hřiště 
RMM postupuje žádost Ing. Vladimí-
ra Novotného o prodej části pozem-
ku p.č. 994/1 do červnového ZMM a 
nedoporučuje jeho prodej. Jedná se 
o pozemek pod stávajícím kurtem 
Fino Clubu, který je rezervou města 
pro veřejné sportoviště (4.3)

Kovolit a životní prostředí
RMM bere na vědomí zápis ze za-
sedání Komise pro životní prostředí 
(KŽP) ze dne 20.4.2009 a pověřuje 
starostu svoláním schůzky se zástup-
ci Kovolitu. Z podnětu KŽP se jedná 
o zájem města ve smyslu preventivní 
spolupráce k zamezení potenciálních 
rizik v souvislosti s používanými 
technologiemi provozu (5.3)
 

Legislativa - aktualizace 
RMM schválila interní směrnice „Ko-
dex etiky zaměstnanců ve veřejné 
správě“, o shromažďování, zpraco-
vání a ochraně osobních údajů, o 
střetu zájmů a o vydávání ověřených 
výpisů i informačních systémů (7.3 
až 7.6)
 

Sociální služby - příspěvek
RMM schvaluje příspěvek příspěv-
kové organizaci Sociální služby 
města Kroměříž ve výši 6.000,- Kč na 
úhradu nákladů obsazeného lůžka 
bývalým občanem města Modřice 
(7.8) 

Motokáry - příspěvek na závody
RMM schvaluje poskytnutí spon-
zorského daru závodnímu týmu p. 

1Zprávy z radnicez
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Miroslava Brabce na startovné do 
24. hodinového závodu motokár, 
který se koná 29.5.2009 od 19:00 
hodin ve výši 10.000,- Kč  (7.9)  

Knihovna - vyřazení knih
RMM schvaluje vyřazení 357 knih z 
městské knihovny dle předložené-
ho seznamu. Vyřazené knihy jsou 
v knihovně zájemcům k dispozici 
za symbolickou cenu 2 Kč (7.11) 

Internetová síť na radnici
RMM pověřuje starostu vyjed-
náním podmínek (stav a výhled 
napojení na knihovnu a optickou 
síť) s firmou PODA a. s. v rámci 
zavedení internetu a pevné sítě na 
MěÚ Modřice  (7.13) 

Nápojový automat na radnici
RMM bere na vědomí nabídky na 
nápojový automat umístěný na 
MěÚ Modřice a pověřuje starostu 
oslovením firmy Delikomat s. r. o. 
na  projednání stávajícího smluvní-
ho vztahu. (7.14)

Elektřina pro objekty města
RMM schvaluje dodávku elek-
trické energie pro radnici, bytové 
domy, veřejné osvětlení a další 
objekty v majetku města od firmy 
E.ON dle cenové nabídky a pově-
řuje starostu podepsáním smlouvy 
(7.15)

Virtuální prohlídky města
RMM zaujme stanovisko k pořízení 

virtuálních prohlídek města Modřice 
na internetu od firmy Universal pro-
ductions limited na příštím zasedání 
RMM (7.16)

Bytové domy - připojení TV 
RMM schvaluje pořízení digitální 
hlavní stanice TV na BD na ul. Sadová 
v ceně 13.439,- Kč včetně DPH a na 
BD na ul. Za Humny v ceně 27.017,- Kč 
včetně DPH od firmy Rostislav Brabec. 
Hlavní stanice umožní, že nájemníci 
si pro příjem digitální TV nebudou 
muset kupovat individuální set-top 
boxy  (7.17)
 

Bytový dům pro seniory
RMM schvaluje jako zpracovatele PD 
akce „Modřice – pasivní BD pro seni-
ory“ Ing. arch. Josefa Smolu za částku 
1.175.720,- Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo. 
Důvodem tohoto výběru byly dobré 
reference, cena a neomezená záruka 
na projekt (7.18 a 28.7.7 až 9)

Kanalizace na ul Nádražní
RMM bere na vědomí zpracovanou 
studii odkanalizování ul. Nádražní a 
podstupuje ji do KÚPR a SDK (7.20 a 
28.7.13)

Revize katastru nemovitostí
RMM bere na vědomí sdělení Katas-
trálního úřadu JMK o zahájení čás-
tečné revize katastru nemovitostí pro 
převod do digitální podoby - dokon-
čení je plánováno v polovině příštího 
roku (7.21)

Prodej vozidla 
RMM schvaluje přípravu prodeje sta-
rého vozidla Felicia kombi z majetku 
města, nabídka bude vyvěšena po 
znaleckém posouzení (7.22)

Ulice a hřiště na Rybníčku
RMM pověřuje neuvolněného 
místostarostu prověřením nákladů 
a zajištěním podkladů pro úpravu 
naváděcího pruhu na Rybníčku. V 
té souvislosti by bylo dobré, aby si 
občané více všímali, co se děje na 
dětských hřištích a v případě potřeby 
upozornili zodpovědného správce dle 
kontaktu na vývěsce. Konkretně na 
Rybníčku totiž byla nedávno odcizena 
skluzavka a houpadlo - a to je útok na 
majetek všech občanů města (7.26)

Seznam zkratek
MP – Městská policie
VO – veřejné osvětlení
ZMM – Zastupitelstvo města 
Modřice
KŽP – komise životního prostředí
BD – bytový dům
PD – projektová dokumentace
KÚPR – komise územního pláno-
vání a rozvoje
SDK – stavebně dopravní komise

K diskuzi kolem problémů města

Především bych rád připomněl, že dotazy a názory, které vyžadují odpověď 
mají uzávěrku už 20. den v měsíci, takže k příspěvku, který zaslal pan  Josef 
Burian (B) koncem dubna, se dostáváme až v tomto čísle. Na jeho připomínky 
mu sice obsáhlým dopisem odpověděl p. starosta Ing. Josef Šiška (Š), ale 
protože řada témat, o kterých se zmiňuje má obecnější charakter, tak je nabízí-
me pro všechny čtenáře Zpravodaje, příp. i s odkazy na již publikované souvi-
sející informace - starší čísla Zpravodaje jsou k dispozici na radnici u asistentky 
starosty, anebo k vypůjčení v Městské knihovně. 

Vlastimil Čevela, předseda redakční rady

. 

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta 
města. Údaje v závorce odkazují na 
příp. souvislosti a na body úplného 
znění usnesení, které je k dispozici 
u asistentky starosty nebo na www.
mesto-modrice.cz                (red-ČeV) 
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(B) Bydlím již sedm měsíců v Modřicích. Za tuto dobu jsem nashromáždil celou řadu 
poznatků, mám některé otázky, připomínky a náměty, které se mi zdají důležité, 
protože podle mého názoru povedou ke zlepšení života lidí ve městě. Dále uvá-
dím problémy města, jak je vidím já a další novousedlíci. Bylo by dobré vyjádřit se, 
chceme znát názor vedení města na řešení těchto věcí. - Prvním problémem je cena 
dopravy z Modřic do Brna i zpět.

(Š) Docílení posunu tarifní zóny 101 i na území města Modřice je prakticky ne-
možné. Při veškerých jednáních s provozovatelem IDS firmou KORDIS jsme tuto 
otázku projednávali. Naše návrhy byly podpořeny i finančními příspěvky města 
Modřice nad rámec povinných plateb do IDS. Nic nebylo platno a s vyjádřením 
fy KORDIS, že žádné vyjímky nebudou udělovány, se vždy jednání ukončila. Ano 
je tu sice ještě jedna možnost na zařazení do tarifní zóny 101. Jde o souhlas s při-
členěním města Modřice do města Brna. Toto by mělo obrovsky negativní dopad 
na vlastní ekonomiku města, protože za všechny investice bychom se zpovídali 
„velkému Brnu“ a nemalé částky by z našeho současného rozpočtu šly na provoz 
magistrátu města Brna (jedná se o částku odhadem přes 10 mil. Kč). Tady vidíte, 
že se jedná o neřešitelný problém. Jen pro Vaši orientaci, tarifní zóny jsou členěny 
dle katastrální území obcí. (Zpravodaj 5/2009 - str. 29)

(B) Dalším pak problém hluku a prachu z dálnic a silnic vedoucích kolem Mod-
řic. Mimo stavbu protihlukových zábran, které plánuje město dokončit, by výrazně 
pomohla výsadba pásu stromů a keřů kolem celých Modřic. Začít by se mohlo na 
východní části, kolem náhonu od Nových Modřic v podstatě až k mostu. 

(Š) Lokalita mlýnského náhonu procházejícího naším katastrem je určena k ná-
hradní výsadbě zeleně a ta je postupně realizována. Ostatní výsadba na jiných 
pozemcích je pak podmíněna majetkovými vztahy k pozemkům. Ne všechny jsou 
v majetku města Modřice.  

(B) Obdivuji snahu i nadšení malých obchodníků na území města, vážím si toho, co 
pro nás dělají. Na druhé straně pokrok jde dál, konkurence většího, universálního 
potravinářského obchodu, jehož stavbu město plánuje na Masarykově ulici, výrazně 
pomůže zlepšit zásobování potravinami, masem, potřebami pro domácnost atd., po-
zvedne kulturu prodeje, povzbudí také drobné obchodníky ke zlepšení sortimentu 
zboží. Celé město tím získá.

(Š) Těší mne Váš velký obdiv k malým obchodníkům ve městě a současně Váš 
kladný vztah k zveřejněnému záměru na vybudování univerzální prodejny na uli-
ci Masarykova. Upozorňuji na skutečnost, že se nejedná o vlastní výstavbu, ale 
pouze o předběžné stanovisko vedení města k nějakému záměru na výstavbu. Tak 

jak Vy projevujete nadšení s tímto záměrem, tak již starousedlíci projevují velký 
odpor k tomuto záměru. (Zpravodaj 2/2009 - str. 22 a dále) Tady vidíte, jak bude 
těžké v celé záležitosti rozhodnout a jak se zachovat. Jestli tato prodejna vyroste 
nebo ne, ukáže až další období.

(B) Jezdím také na kole stejně jako celá řada dalších spoluobčanů. V okolí jsou pro 
to optimální podmínky, v Modřicích bohužel ne. Projet na kole Masarykovou ulicí 
přes náměstí na vedlejší trasu k Olympii je doslova jako o život. Řešením může být 
ulici K náhonu zprůjezdnit vybudováním mostku nebo lávky, tu propojit na polní 
cestu vedoucí ke stávajícímu mostu přes náhon. Později by se mohla v rámci budo-
vání cyklostezek pokrýt asfaltem. Cesta by mohla současně sloužit jako chodník do 
Olympie pro Husovu ulici a celou rozsáhlou oblast kolem. Stejné řešení bylo zvole-
no v Přízřenicích a Heršpicích přímým propojením na cyklostezku Brno-Vídeň.
Problém je také stav chodníků, mnohde jsou přerušeny, někde chybí úplně. Největší 
nebezpečí na chodce číhá na křižovatce Husovy a Masarykovy ulice před odboče-
ním na starou cestu do Olympie, dále cesta mezi zastávkami veřejné dopravy Žiž-
kova a Modřická, kterou používá hodně občanů, aby nemuseli platit 14 Kč za jednu 
nebo dvě zastávky mimo zonu 101. 

(Š) Otázka napojení na cyklostezku lávkou přes náhon není vůbec jednoduchá 
záležitost. Nejen vlastním vybudováním mostu nebo lávky, ale především vlast-
nickými vztahy k pozemkům za náhonem, které jsou všechny soukromé a vzhle-
dem k charakteru jejich využívání nemusí být přístup veřejnosti v zájmu jejich 
majitelů. Propojení Heršpic a Přízřenic na cyklostezku nebylo nově zvoleno, ale 
využívá již dříve existujících veřejných cest k řece Svratce.

Hustota dopravy v Modřicích, neukázněnosti řidičů a nekvalitní stav Masarykovy 
ulice je dlouhodobě velkým problémem, který se snažíme řešit. Bohužel ale ná-
stroje, které nám k tomu dává legislativa, dědictví dlouho neřešených špatných 
stavů komunikací včetně chodníků a vlastnické vztahy v kombinaci s jinými prio-
ritami partnerů pak způsobují, že jeho postupné řešení probíhá velice pomalu - o 
jednotlivých krocích ke zlepšení se snažíme občany informovat. (Komunikace 
a dopravní značení viz Zpravodaj 12/2008 - str. 10,  Chodník k zastávce MHD viz 
5/2009 - str. 29, další příspěvky z radnice průběžně).
 
Velmi mne potěšil Váš zájem o dění v našem městě a závěrem mi dovolte upozor-
nit na skutečnost, že zastupitelstvo v loňském roce schválilo dokument „Strategic-
ký plán rozvoje“ (na internetu www.mesto-modrice.cz), kde je řada Vašich podně-
tů zahrnuta jako výhledy pro řešení a budování v rámci rozvoje města Modřice.
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Úspěšná výstava v Muzeu města Modřice

Malé fotografické ohlédnutí Miroslava Hájka

byl název výstavy fotografií a souvisejících historických předmětů, která se usku-
tečnila u příležitosti nových Májových hodů v muzeu. Díky dobrému nápadu - dát 
k nahlédnutí foto-alba ze všech dosavadních výstav - to byla vlastně i rekapitulace. 
Jeho brilantní a promyšlené snímky jsou už řadu let obdivovány na modřických 
hodových výstavách a vyskytují se na řadě nástěnných i vizitkových kalendá-
řů, ve třech CD ročenkách, na informačních tabulích cyklostezky i na oficiálních 
internetových stránkách radnice. Samostatné kapitoly pak tvoří fotografie z akcí 
TAPO Krkatá baba http://krkatka.cz a především Modřický internetový maga-
zín (MIM)  http://mim.voda.cz/hajek.htm, který od ledna 2005 vydává Vlastimil 
Čevela. Fotografická spolupráce Mirka Hájka v něm reprezentuje více než polovi-
nu ze současných asi 4 a půl tisíce snímků a má hlavní podíl na systematickém 
zachycování většiny významných akcí v Modřicích, jako jsou hody, komorní kon-
certy na radnici, běžecké a cyklistické závody, mezinárodní fotbalový turnaj žáků 
a další. Úzká spolupráce s MIM vytváří prezentační podmínky, které se hned tak  
nevyskytují. Prakticky všechny fotografie Miroslava Hájka je možno prohlí-
žet na internetu - a to ve velice slušném rozlišení - adresa viz výše, poslední 
výstava bude doplněna v nejbližší době. Díky obětavosti členů Muzejního spolku 
byla výstava otevřena po 2 víkendy a 4 pracovní dny, takže si ji mohlo prohléd-
nout několik stovek zájemců. Užitečné byly především návštěvy dětí z místních 
škol, protože fotografování může být inspirativní náplní pro jejich volný čas.

text a foto - ČeV

1Život v našem městěž KULTURA



1www.mesto-modrice.cz114 15Zpravodaj 6/2009

Život v našem
 m

ěstě Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 

Poslední koncert před prázdninami

Naše letošní komorní koncerty ukončily dva pěvecké sbory.
Jako první vystoupil Dětský pěvecký sbor "Řečičky " z Brna. Přednesl nám něko-
lik písní s hudbou skladatele Jaroslava Uhlíře a s texty Zdeňka Svěráka. Tito dva 
umělci jsou velmi známí tvorbou písní pro děti. Pan Uhlíř má skvělé melodie a 
pan Zdeněk Svěrák vtipné, hezké a veselé texty pro děti.
Byla tam také skladba hudebního tvůrce Karla Svobody k filmu "Z pekla štěstí ", 
kterou zmíněný sbor zazpíval. Také píseň "Saxana" z filmu "Dívka na koštěti", se 
velmi líbila. Tu si ještě pamatujeme z mladších roků. Závěr písní mladých zpě-
váků "Lion sleeps tonight - z filmu "Lví král", se jim velmi povedla. Představily 
se tam také asi tři jejich sólistky, a možná že se s nimi jednou setkáme na kon-
certech, protože mají hezké čisté hlasy. Budeme jim držet palce, aby ve zpěvu 
vytrvaly.
Po krátké přestávce vystoupil náš " Smíšený pěvecký sbor města Modřice ", s 
deseti skvělými skladbami, které profesionálně přednesl.
V úvodu zazněla lidová píseň "Lásko milá lásko", ze Slovácka, a hned na začátku 
nás přesvědčila, že naše "lidovky" hovoří k srdci. Další skladby byly od někte-
rých cizích autorů, ale perfektně přednesené. Písně jako " Říkej mi to potichouč-
ku" od V. Pokorného s textem J. Mládka (nová sloka od V. Vérosty) známe, a vel-
mi se nám už tehdy líbily. Rovněž tak "Pár havraních copánků" s hudbou velmi 
známého E. Presleyho a. V. Matsona. Samozřejmě píseň "Robinson“ J. Korna, J. 
Kolína a V Čerta. Závěrečná skladba "Lipka" příjemně pohladila po duši. Sbor 
perfektně zazpíval a dobře vyjádřil hudební obsah písní, takže byl odměněn 
právem velkým potleskem, za který posluchačům zazpíval ještě jednu skladbu. 
Děkujeme i jim za krásný hudební zážitek.
Závěrem bych chtěla také poděkovat paní Ing. Mattušové a panu Ing. Čevelovi, 
kteří s paní Mgr. Pokornou a paní V. Malíkovou tyto naše krásné večery se zpě-
váky a hudebníky organizují a tak přispívají k obohacení našeho života. Také 
všem ostatním, kteří s nimi spolupracují v rámci naší kultury. Za všechny , kteří 
milují hudbu a zpěv, srdečné díky. Budeme se těšit na příští hudební sezónu a doufat, 
že se jí ve zdraví dožijeme.

Jiřina Štulpová

Pozvánka pro milovníky hudebních zážitků:
Na středu 30. září, připravujeme pro Vás už
40. Komorní koncert na radnici.
Na programu A. Borková - klavír, A. Borková ml. a D. Kříž - zpěv

foto: M. Hájek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zpráva o životě indiánů, aneb škola v přírodě

Od pondělí 18.5. se žáci 1.A a 4. třídy ZŠ Benešova proměnili na týden v indiány. Je-
jich domovem se stala Horní Bečva, náčelníky jim byly pí. uč. Kurečková – Veselá 
Voda a pí. uč. Vaculíková –Černý Pírko.
Indiány čekal těžký život v přírodě, museli si rozšifrovávat úkoly, které byly důle-
žité k přežití. Potkal je i nelehký boj v lesích – náčelníce jim připravily plnění spor-
tovních disciplín, jindy museli hlídat své pracně dobyté skalpy, také museli pro-
kázat svůj orientační smysl při lesní fáborkové hře. Neméně důležitá byla stavba 
přístřešků v lese, výroba tomahavků a ozdob z přírodnin. A pro příjemné večerní 
chvíle byl indiánský pyžamový „ mejdan“ a netrpělivě očekávaná večerní stezka 
odvahy. Vyvrcholením bylo hledání pokladu. A protože i indiáni rádi zpívali, byla 
vždy s kytarou připravena Zpívající Ribana – pí, vychovatelka Kafková a údolím 
se tak táhly krásné písně.
O zdárný průběh ŠvP se postarala i Šamanka – zdravotnice paní Ossendorfová.
Indiáni se v žáky zase proměnili v pátek večer u autobusu , kdy si je převzali -sice 
trochu špinavé a unavené, ale s krásnými vzpomínkami – rodiče.
Všichni jsme z tohoto pobytu byli nadšeni a spokojeni a těšíme se na další pokra-
čování indiánské školy v přírodě v příštím školním roce.

Za všechny zapsala Vaculíková Iva

Indiánská škola v přírodě

18. května ráno se před budovou školy na ulici Komenského vytvořily hloučky 
nedočkavých dětí a jejich rodičů. To žáci I.B a III.třídy odjížděli na školu v pří-
rodě. Po osušení slz a posledních pusinek na rozloučenou jsme vyrazili směr 
Milovy ve Žďárských vrších, kde nás uvítal příjemný penzion Poslední míle. 
Celý týden našeho pobytu se nesl v indiánském duchu. Již ve škole se děti se-
známily s některými podstatnými informacemi o životě a zvyklostech indiánů a 
vyrobily si kostýmy. Na škole v přírodě jsme si vyzkoušeli střelbu z luku, hod 
na cíl, kohoutí zápasy, orientaci v prostoru, luštění tajného indiánského písma a 
hlavně hledání ztraceného pokladu.
I přes jednodenní nepřízeň počasí byl náš pobyt naplněn sluncem, tudíž jsme 
mohli podnikat pěší výlety do nejbližšího okolí, vyhledávat a určovat různé typy 
rostlin i živočichů, o kterých jsme se učili v rámci prvouky. 
Děti se vracely domů plny nových zážitků a doufejme, že i spokojeny. Pokud 
máte chuť vědět a vidět více, podívejte se na webové stránky školy - www.
zsmodrice.org.

Mgr. Jana Řehořová
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Modřický  Zpěváček  se představuje

Dětský pěvecký sbor Zpěváček při ZŠ Modřice byl založen v říjnu 2008. Má dvě 
oddělení - první je pro mladší žáky a druhé pro starší žáky. Sbor navštěvuje cel-
kem 52 žáků pod vedením paní vychovatelky Jitky Kafkové. Žáci zpívají s radostí 
a nadšením. Příležitostně vystupují na různých akcích pro veřejnost, např. na vá-
noční besídce, výstavě holocaustu, na besídce pro důchodce. Naší poslední akcí 
bylo vystoupení ke Svátku matek dne 7.5. 2009 v ZŠ Modřice, které se nám velice 
vydařilo.
Chceme Vás tímto pozvat na školní akademii, která se koná 8.6.2009 v 16 hod v 
hotelu Gregor,kde opět vystoupí náš pěvecký sbor.
Jsem ráda, že píseň žije v dětských srdcích. Vždyť dokud se zpívá,  je dobře.

Jitka Kafková, vedoucí školní družiny

www.mesto-modrice.cz

Škola v přírodě

Druhý květnový týden jsme strávili na škole v přírodě v Horní Bečvě. Ubyto-
vaní jsme byli v krásném hotelu Bečva, který stál na okraji obce obklopen lesy. 
Součástí areálu hotelu byla hřiště, která jsme využili ke spoustě soutěží a her. 

Dětem se líbily moderně zařízené pokoje, výborné stravování - ocenily hlavně 
snídaně podávané formou švédských stolů, kde si opravdu každý vybral, co mu 
chutná, ale také pěkné a upravené okolí hotelu a příjemný personál.

V dopoledních hodinách probíhala výuka - zejména opakování z českého jazy-
ka a matematiky a odpoledne si děti procvičily učivo prvouky a tělesné výcho-
vy. Probíhaly soutěže sportovní, ale i obratnosti, pozornosti, vyhodnocovala se 
také práce z dopoledního vyučování, kdy měli všichni možnost získat diplom a 
nějakou pěknou cenu. Letošní škola v přírodě byla tématicky zaměřena na pirá-
ty. Děti si barvami na textil nazdobily pirátské šátky, proběhl pirátský karneval 
a spousta soutěží i přednášek starších dětí o pirátech.

Nejoblíbenější činností bylo asi hledání pokladu, ale také stezka odvahy, kdy 
mladší druháci projevili větší odvahu než starší páťáci. Na závěr děti dostaly 
pamětní list, který jim jednou připomene chvíle strávené na letošní škole v pří-
rodě.

Mgr. Eliška Součková, vedoucí školy v přírodě

foto: Mgr.Hedviga Polednová
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Základní umělecká škola Modřice, Benešova 271 
 

PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY  
 

Hudební obor – pro žáky od 5 let i pro dospělé  
hra na housle, violoncello, kontrabas, zobcová flétna, flétna, 
klarinet, saxofon, lesní roh, trubka, pozoun, tenor, tuba, 
klavír, kytara, elektrická kytara, baskytara, akordeon, bicí 
nástroje, sólový zpěv, komorní hra 
Hra v souborech – jazzový, dechový, žákovský, základy 
improvizace, hry z listu, akordových značek, aranžování, 
dirigování 
Přípravná hudební výchova – pro žáky od 5 let 
Příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy 
s uměleckým zaměřením 

 
Taneční obor – pro žáky od 5 let i pro dospělé 
klasický, moderní, lidový tanec  
Při výuce je zabezpečena korepetice 
Přípravná taneční průprava pro žáky od 5-7 let 
Příprava k přijímacím zkouškám na taneční konzervatoř 
 

Výtvarný obor – pro žáky od 6 let i pro dospělé 
výuka základních výtvarných technik – kresba, malba, modelování, 
keramika, grafika  
Příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké školy a 
architekturu 
 

 
Literárně dramatický obor – pro žáky od 7 let 
Dramatická výchova – dramatika, slovesnost, přednes, divadelní 
práce, pohyb, zpěv, spolupráce s ochotnickým divadlem v Ořechově 
Příprava k přijímacím zkouškám na konzervatoř a JAMU  
 

Informace a přijímací pohovor: 
pondělí 22. 6.- pátek 26. 6. od 14.00 – do 18.00 hodin 

ZUŠ Modřice, Benešova 271 
 telefon: 604 942 427, 547 216 117 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAPROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ NA 1. STUPNI

Den Země je dnem, kdy bychom se všichni měli zamyslet, jak každý z nás může 
naší planetě pomáhat s ochranou životního prostředí, úsporou energií nebo ji-
nak prospět svému okolnímu prostředí. Naše škola zorganizovala k tomuto dni 
řadu projektů. 
V první a druhé třídě proběhl projekt s názvem „Včelka“. Děti se celý den zabý-
valy tímto tématem formou vyprávění, pracovních listů, písniček a básniček. Na 
závěr se všichni zúčastnili přednášky modřického včelaře pana K. Součka, který 
dětem poutavě vyprávěl o životě včel a ukazoval, co všechno včelař ke své práci 
potřebuje.
Žáci třetí až páté třídy se zaměřili ve svých projektech na léčivé rostliny. Náplň 
jednotlivých bloků sestavily paní učitelky přiměřeně věku dětí a jejich schop-
nostem. Žáci plnili úkoly na pracovních listech, třídili a přiřazovali karty s rost-
linami, sázeli léčivky na školním pozemku, vařili bylinné čaje a pampeliškový 
med. 
Více informací a fotografií můžete najít na stránkách jednotlivých tříd na webové 
adrese školy - www.zsmodrice.org.

Mgr. Eliška Součková a Mgr. Jana Řehořová
učitelky ZŠ Modřice
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Michal Mižu Janík

Šermířský den a středověká bitva
 
Pokud hledáte nevšední rozptýlení na sobotní odpoledne a nevíte kam si vyrazit 
s rodinou a dětmi, máme pro vás pozvánku.
Dne 20. června 2009 se bude konat v Modřicích v přírodním amfiteátru bývalé-
ho lomu v areálu „Pod kaštany“ již druhý ročník Šermířského dne. 
Tentokrát si přijdou na své hlavně nejmenší, pro které je přichystána spousta sou-
těží. Děti, které úspěšně projdou rytířským výcvikem, odměna nemine. 
Kromě toho se, stejně jako loni, můžete těšit na Středověkou bitvu, v níž se chystá 
stovka šermířů změřit své síly. V pestré směsici vystoupení skupin historického 
šermu si budete moci udělat srovnání několika období - gotiky, války třicetileté a 
doby Vikingů. A po přemíře akce a šermu si odpočinete při ladných vystoupeních 
orientálních tanečnic. Na závěr dne Vás čeká velkolepá ohňová šou na bitevním 
poli - dobývání města, které obsadil černokněžník.
Tuto akci pro vás pořádá klub YMCA Brno - Carpe Diem, za spolupráce a vstřícné 
podpory města Modřice, pod záštitou starosty města Ing. Josefa Šišky.

Program
Odpolední program pro děti, šermířská, taneční vystoupení
a večerní ohňová šou
13:00 oficiální zahájení akce 
13:30 vystoupení shš club YMCA Brno Carpe Diem (gotika) 
 – organizátor celého dne se předvede v premiérovém představení
 Pán a páže III.
14:00 soutěže pro děti - uvádí Libor Olšan
14:30 vystoupení shš Rytíři země zubra (gotika)
15:00  soutěže pro děti - uvádí Libor Olšan
16:00 vystoupení orientálních tanečnic aimirah
16:30 soutěže pro děti - uvádí Libor Olšan
17:00 BITVA – dobývání vesnice (gotika)
18:30 Bitva třiceti (gotika)
19:00   vystoupení De Svenska Adelsmannen
 (období války třicetileté)
20:00  vystoupení Průřez dob
 moderuje Libor Olšan; Carpe Diem, 
 De Svenska Adelsmannen, Sigurd
21:00 vystoupení orientálních tanečnic aimirah
22:00 ohňová šou na bitevním poli
 dobývání města, které obsadil černokněžník Cave

Foto z loňského Středověkého dne a bitvy v Modřicích 
(21.6.2008)

Více informací najdete na webu www.carpediem.goo.cz
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POUŤ DO KRAJE JANA PAVLA II.

Je pátek, 22. května, tři čtvrtě na pět 
ráno.  Po roce se farníci z Modřic 
opět scházejí před radnicí, aby spo-
lečně prožili několik dní na pouti, 
tentokrát po památných místech v 
Polsku.
V pět hodin autobus vyjíždí smě-
rem na Český Těšín. Na rozdíl od 
loňského roku jedeme téměř v čistě 
modřické sestavě. Snad až na dvě 
řádové sestry, jednu Indku a jednu 
Polku, a našeho pana faráře, který 
jako minorita má bydliště v Brně. 
Ale i ti jsou naši.
Cestou do prvního cíle našeho pu-
tování většinou dospáváme brzké 
vstávání, někteří pak v diskusi se 
sousedy (ranní to ptáčata). 
V 11 hodin přijíždíme do WADOWIC, 
nevelkého města asi 100 km od na-
šich hranic. Z parkoviště přechází-
me na náměstí s bazilikou Nanebe-
vzetí Panny Marie a k sousedícímu 
rodnému domu papeže Jana Pavla 
II. Prohlídka výstavy o životě a svě-
tovém významu zdejšího slavného 
rodáka zabere asi hodinu. Potom 
ještě prohlídka baziliky a odjezd do 
našeho dvoudenního domova, dru-
hého nejslavnějšího poutního místa 
v Polsku, do KALWARIE ZEBRZY-
DOWSKÉ.
Již z dálky nás vítá monumentál-
ní stavba kláštera na kopci, a věže 
jeho baziliky Matky Boží Andělské. 
Toto poutní místo svým terénem i 
stavbami připomíná svatá místa v 
Jeruzalému. V okolí kláštera se zde 

nachází přes 40 kaplí a mezi nimi řada 
cest a cestiček určených především k 
rozjímání a motlitbě.
Po ubytování se zúčastňujeme mše sva-
té v boční kapli před uctívaným obra-
zem Matky Boží, máme chvíli času na in-
dividuální prohlídku a před večeří ještě 
stihneme projít Křížovou cestu v okolí.
A pak unaveni po celém dnu uléháme 
ke spánku.
Ráno po snídani odjíždíme do WIELICZ-
KY, místa nedaleko Krakova, kde jsou 
světoznámé solné doly. Od 13. století, 
kdy se tu začalo dolovat, až do ukon-
čení těžby v r. 1996 tu v hloubce od 70 
do 320 m. pod povrchem vzniklo asi 300 
km. chodeb, z nichž asi setina je uprave-
na jako prohlídková trasa. A že je na co 
se dívat. Prostorné chodby jsou střídá-
ny rozsáhlými dómy, rozkládajícími se i 
na několika patrech dolu, které vznikly 
vytěžením a které jsou vyzdobeny so-
chařskými díly ze soli. Solnými krystaly 
jsou zdobené i prosté předměty, jako 
např. lustry. Ne nadarmo je celý areál 
vyhlášen památkou chráněnou meziná-
rodní organizací UNESCO. Zážitkem pro 
nás pak bylo účastnit se přímo v jedné 
z kaplí tohoto dolu mše svaté, při které 
podobně jako jindy jsme si zazpívali.
Odpoledne jsme si pak prohlédli KRA-
KOW.  Staré královské a univerzitní měs-
to nás uchvátilo. Nejprve jsme navštívili 
minoritský klášter a hned naproti arci-
biskupskou kapitulu, sídlo nejvyššího 
představitele polské katolické církve. A 
tady nás čekalo překvapení. Díky jedné 
z našich řádových sester za námi do 

zahrady přišel polský primas, jímž je 
bývalý osobní tajemník papeže, kardi-
nál Stanislaw Dziwisz. Při milém přijetí 
jsme zazpívali několik našich písní (cír-
kevních i národních) a kromě požehná-
ní nám na památku dal ozdobný kopáč 
z Wieliczky.
Procházka univerzitní částí města, na-
hlédnutí na nádvoří starobylé budovy 
Jagelonské univerzity – Collegium mai-
us, obdoby našeho Karolina, a následná 
procházka po královském hradu Wawel 
zakončila den plný zážitků. Po návratu 
do našeho dočasného domova a večeři 
jsme unaveni ale spokojeni usnuli.
Poslední den po snídani jsme si sbali-
li, rozloučili se a vyrazili na další pouť. 
Nedaleko Krakova jsme navštívili další 
z poutních míst, působiště sestry Faus-
tiny s obrovským krásným a moderním 
chrámem. 
Po prohlídce jsme se vypravili za po-
sledním naším zastavením, do Czesto-
chové. Před Katovicemi nás však potka-
la smůla. Náš autobus odstavila silniční 
inspekce, a přestože z pohledu bezpeč-
nosti autobusu nenašli žádnou závadu, 
tak kvůli jedinému chybějícímu razítku 
v licenci pana řidiče nám nedovolili 
pokračovat v pouti. Nedostatek, který 
bylo možné řešit uložením pokuty na 
místě, byl dle mého soudu zveličen a 
převeden až do šikany čtyřiceti lidí. Ná-
ladu našemu společenství tato příhoda 
nezkazila, pouze budeme muset do nej-
významějšího polského poutního místa 
zajet jindy. Jen jestli seženeme řidiče, 
ochotného po této a prý podobných 
zkušenostech, s námi do Polska zajet. 
A co jsme si ze zájezdu dovezli? Krás-

né zážitky ze společného putování 
místy, která jsou významná nejen pro 
polské věřící, ale z pohledu historie 
pro všechny Evropany a naši civiliza-
ci. Řadu vzpomínek na místa, která 
dýchají klidem a pochopením. Právě 
v takovém prostředí vyrostl jeden 
z největších papežů, jehož hlavním 
životním krédem byla láska k Bohu 
prostřednictvím člověka. A to člově-
ka bez rozdílu vyznání. Jsem šťastný, 
že jsem měl ve svém životě příležitost 
být svědkem jeho velikosti.

text, foto: mar
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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:

PRO DĚTI NA PRÁZDNINY

Asquith: Průvodce usoužených 
puberťáků láskou
Aumont: Encyklopedie pro kluky
Brainová: Borůvkové léto s Tere-
zou, Terezománie, Česká služka
Bromfield: Vypěstuj a sněz
Čechura: Příhody maxipsa Fíka
Daniels: Zatoulané štěně, Opuště-
ná kobylka
Futová: Naše máme je bosorka!
Ibbotson: Strašidlo po telefonu
Lamková: Káťa a Škubánek
Macourek: Pětka z přírodopisu
Němeček: Smějeme se se Čtyřlíst-
kem
Procházková: Myši patří do nebe
Rennison: ..a pak se mi to vymklo z 
rukou, On mi to sežral!
Smrčková: Pes pro mne
Štíplová: Byla jednou koťata
Závadová: To nejlepší z večerníčků
Žáček: Pohádkový kolotoč
Wilkes: První knihy pro malé 
zahradníky
+ Hergé: 10 komiksů o odvážném 
reportérovi Tintinovi

K LETNÍMU LENOŠENÍ

Brown: Odkud vane kouř
Cartlandová: Fantom v Monte Carlu
Dickens: Záhada Edwina Drooda
Drake: Nepřítel
Enoch: Hříšné tajemství
Francis: Talár a dres
Hůla: Jedeme do pekla, přátelé Sata-
náše
Jeffries: Tanec vášní
Jordan: Potěšit dámu
Kleypas: Půlnoční anděl, Síla osudu
Medeiros: Zloděj srdcí
Pilcherová: Ve znamení Blíženců
Steelová: Bludiště života
Šimon: Ukradený domov
Vondruška: Jménem krále
Welsh: Zemři a zapomeň...

PRO POUČENÍ

Na in-linech křížem krážem po Česku
Adam: Jak hubnout bez hladovění
Filip: Potomci slavných vzpomínají
Krumlovská: Partnerské horoskopy
Linke-Grün: Pokojová kočka
Schreiber: Dějiny alchymie
Stewart: Záhady historie
Toufar: Čarodějnice, hvězdlháři a 
zlatodějové

Přes prázdniny nebude v knihovně omezen 
provoz.

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Moto:
V boji s lidskou hloupostí nemůžeme nikdy
vyhrát, ale nikdy v něm nesmíme ustat.

Kouření cigaret je společně s nízkou 
fyzickou aktivitou, přejídáním a konzu-
mací alkoholických nápojů a dnes i apli-
kací drog, nejzávažnějším zdravotním 
rizikovým faktorem. Po mnoho let je již 
známo, že kouření cigaret je příčinou 
častějších onemocnění rakovinou plic, 
dutiny ústní, hrtanu a jiných zhoubných 
onemocnění, podporuje vznik ische-
mické choroby srdeční, vede ke vzniku 
chronické bronchitidy a mnoha dalších 
nemocí.
Problematiku kuřáctví již nelze považo-
vat pouze za problém zdravotnický. Jeho 
řešení přesahuje možnosti zdravotníků. 
Je to problém celospolečenský, který 
musí pomoci řešit všichni občané a na 
jednom z předních míst jsou to peda-
gogičtí pracovníci, vychovatelé, trenéři, 
rodiče a všichni, kteří ovlivňují chování 
a postoje mládeže.
A proč jsem začala o kouření? Nechci 
kázat těm, kteří jsou za své zdraví od-
povědni a kouři již mnoho let, ale třeba 
jsou také „vzorným„ příkladem pro ty 
„mlíčňáky“, které potkávám, když jdou 
ze školy. Holky i kluci - tak bych je od-
hadla na žáky ze 4. nebo 5. třídy s ciga-
retkou a doufám, že ne s „mariánkou“. 
Kdo ví ? Na první pohled to nepoznáte 
co zrovna šlukuje. Nemyslete však, že je 
to náhoda, potkávám je celkem pravidel-
ně. A co na to rodiče ? Poznáme přece 
podle dechu kuřáka. I jedna cigaretka 
lze poznat.
Závažnost rizikového faktoru kouření 

potvrdila světová zdravotnická orga-
nizace již v roce 1979 - takže výchova 
a boj proti kouření může v podstatné 
míře zlepšit zdravotní stav obyvatel-
stva a prodloužit život.
Látkou, která je hlavní příčinou ku-
řáckého návyku a závislosti je ni-
kotin. Je to farmakologicky vysoce 
účinný alkaloid, který velmi rychle 
vstupuje do krevního oběhu a do-
stává se k nervovým buňkám moz-
kové tkáně. V mozkové tkáni působí 
nikotin na uvolňování četných biolo-
gických aminů, které jsou příčinou 
zvýšené činnosti srdce, zvýšeného 
krevního tlaku, zúžení cév a krev-
ních kapilár atd. Další působení ni-
kotinu se také projevuje v břišní ob-
lasti. Čím dříve člověk začne kouřit, 
tím horší následky.
V poslední době průzkum ukazuje, 
že styk s cigaretou a začátky kouření 
se posunuly do věku nižších roční-
ků základních škol a to již pravidelně 
kouří 10 - 11 leté děti.
Nejprve je to zvědavost, příklad rodi-
čů, hecování v partě, někdy i při zá-
bavě spojené s pitím alkoholických 
nápojů. Začíná to klukovinou, ale v 
mnoha vzniká záliba kouření a stáva-
jí se z nich již návykoví kuřáci.
Proto je nutná prevence a výchova 
proti kouření ve škole, v rodině. Kaž-
dá škola by měla mít protikuřácký 
program, ale ne jen naoko, aby se 
o ní psalo v novinách, ale důsled-
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1Společenská kronikas

Šmíd Sebastián 
Kroutil Tadeáš 
Troubilová Veronika 

Brožová Helena 
Kilián Adolf 
Svoboda Jiří 
Dřínovský Zdeněk 
Kocman Jan 
Ing. Chytil Zdeněk 
Pakostová Věra 
Paufošima Tomáš 
Smetana Wilfried 
Štolbová Eva 

Lederer Michal
Bednář František 

Významného kulatého
výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

1Inzercei

Inzerce
ně ho dodržovat. Je to běh dlouhé 
trati. Kontrola kouření je problémem 
celospolečenským a proto musí být 
řešena komplexně za účasti všech 
společenských složek a výchova k ne-
kuřáctví, primární prevence kouření 
je uhelným kamenem tohoto snažení. 
Proto i Zahrádkářský ples, který je již 

po mnoho let nekuřácký má tak dobrou 
odezvu i když z počátku toto opatření 
nám nadělalo trochu nepřátel - dnes si i 
kuřáci zvykli. Alespoň něco jsme udělali 
pro naše zdraví.
Všímejte si více mládeže, je to naše bu-
doucnost.

TOJA

NOHEJBAL

Dne 8. 5. 2009 proběhl další ročník tradičního nohejbalového turnaje trojic nere-
gistrovaných o Pohár starosty Města Modřic. Na letošní ročník bylo pozváno 12 
mužstev z Moravy i Čech a svoji kvalitou se prezentoval jako nejsilnější turnaj po-
sledních let. Po úvodních zápasech ve skupinách postoupilo 8 nejlepších mužstev 
do play-off, které přineslo dramatické, kvalitní a velmi fair-play hrané souboje. Z 
nich nakonec vyšlo toto pořadí nejlepších :
1. místo tým Boháčci (Skrušný, Bodó a Cerhák)
2. místo tým Raiffeisenbank (Čonka ml., Pisk a Jahoda)
3. místo tým Boš (Lengál, Bohdálek a Babáček)
4. místo tým Medlov (Smejkal, Michalčík st. a Michalčík ml.)
Ceny vítezům předával osobně starosta Modřic ing. Šiška oblečený v tradičním 
lidovém kroji !
Rád bych touto cestou poděkoval všem hráčům za jejich výkony a sportovního 
ducha. Velký dík patří pánům Frimmelovi a Rumpovi, kteří jako „proviantní dů-
stojníci“ měli po celou dobu na starost občerstvení všech účastníků.
No a v neposlední řadě patří dík Městu Modřice, které svoji každoroční finanční 
i organizační podporou tomuto turnaji z něj napomáhá vytvořit dnes již prestižní 
a v okolí velmi známý turnaj.

Petr Jahoda

V minulém čísle byl chybně uveden autor fotografií z Dětského 
karnevalu, správně mělo být Foto: Ivan Hrbáček. Omlouváme se. 

OPRAVA

LÉKÁRNA MODŔICE
Nádražní 663, (u Kovolitu)

664 42 Modřice
Tel.547216850

 - tradiční modřická lékárna,  pro zdraví,krásu a zdravý životní styl
 - sortiment pro seniory i juniory, kojence i děti, ženy i muže
 - seriozní ceny a ochotná obsluha
 - akceptujeme platební karty
 - měření krevního tlaku,hmotnosti a výšky s vyhodnocením zdarma
 - nově klientské věrnostní karty pro ještě výhodnější nákup  
 - přesvědčte se sami o svých výhodách, těšíme se na vás  

PO 7.30  - 16.00 hod.
ÚT 7.30  - 17.00 hod.
ST 7.30  - 15.00 hod.
ČT 7.30  - 17.00 hod.
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Sudové víno z jižní Moravy 
 

 Večerka Potraviny H&B 
Zveme Vás k nákupu do naší prodejny potravin na ulici Brněnská 436, v Modřicích 

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

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

Pokud jste si odpověděli na jednu z otázek „ANO“ 
 

!!! Přijděte k nám !!! 
 

Naše prodejna nabízí mimo jiné široký sortiment lahůdek v nejvyšší 
kvalitě. Kvalitní a rychlé služby a dobře vyškolený personál. 

 

!!! Prodáváme na stravenky i poukázky !!! 
Představení části sortimentu: 

 Chlebíčky, saláty, uzeniny, obložené bagety, zákusky 
 Lahůdky výběr z více než 150-ti položek 
 Grilovaná kuřata, sudové víno z jižní Moravy 
 Pečivo 3x denně čerstvé (odpolední závoz) 
 Online SAZKA, dobíjení kreditu mobilních telefonů 
 Noviny, časopisy, jízdenky MHD, káva z automatu 
 Ostatní sortiment zboží pro běžnou potřebu 

!!! K á v a  z d a r m a !!! 
Při nákupu zboží v minimální hodnotě 350,- Kč, kartonu cigaret, nebo celého grilovaného kuřete 
 

Plánujete raut, večírek nebo rodinnou oslavu?? 
Přijďte si k nám pro 10-ti % SLEVU 

Při telefonické objednávce pečiva, grilovaných kuřat, chlebíčků, sudového vína nebo zákusků 
alespoň 1 den předem před 10:00 ráno na telefonním čísle 777 586 705 sleva 5%. Při 

objednávce nad 1000 Kč - 10% sleva. V případě větších odběrů možnost individuálních slev. 
 

G r i l o v a n á  k u ř a t a 
 

Objednávejte telefonicky, je to výhodné. 
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pozastaven výkup loupaných ořechů

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,, 664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

různé dorty, zákusky, 
minizákusky, čajovka

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Mám zájem o koupi domu,
nebo stavebního pozemku
v Modřicích a blízkém okolí.

Děkuji za nabídky.

Tel. 605 898 473

Kontakt:	 •Elektromontáže	–	Brabec,	Brněnská	442,	Modřice
	 •Tel.:	538705034
	 •GSM:	603	254	455,	733	331	065
	 •Email:	info@elektromontaze-brabec.cz,	www.elektromontaze-brabec.cz

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

elektromontáže

Hledáme
šikovnou prodavačku

do rychlého občerstvení 
do OC Brno-Modřice.

Nabízíme zajímavé finanční 
ohodnocení.

Tel: 542 211 962
nebo 777 782 770

Pomůžeme Vám 
zhubnout

a znovu nepřibrat.
Více na: www.studiohubnuti.cz

Nabízíme práci vedenou z 
domu na  hlavní i vedlejší 

činnost. 
Výborné finanční ohodnocení.

Podrobnosti na:
 www.pracujtedoma.cz

Prodám garáž

v Modřicích
 

inf. Na 603 721 235 



 

• Dodávky a montáže úsporných kondenzačních kotlů Baxi                    
(kondenzační kotel dokáže ušetřit až  40%  energie s porovnáním se 
stacionárními kotli např.Gasex) 

• Montáže solárních kolektorů a jejich 
návrh – slunce Vám ohřeje  Vaši vodu 
zdarma 

• Neváhejte využít možnosti 
získání státních dotací na solární 
systémy až 65 000,- Kč!!!!! 

• Servis kotlů Baxi, Therm, Viessmann - provádíme nejen dodávku, ale 
postaráme se Vám i o jejich záruční i pozáruční opravy tel. 777 725 225, 
servis@vitmakovsky.cz 

• Provádíme opravy, čištění a pravidelné roční  
prohlídky kotlů. 

• Nabízíme veškeré vodoinstalační, kanalizační 
a topenářské práce.   

• Součástí naší nabídky je i dodávka a montáž 
vybavení koupelen vč. grafického návrhu. 

• Montáže plynoinstalací a jejich revize  
 

• Zaručujeme kvalitu použitých materiálů i spolehlivost našich 
zkušených řemeslníků. Dodržujeme termíny. 

    Navštivte nás nebo zavolejte - rádi Vám poradíme a navrhneme pro 
Vás to nejlepší řešení vč. cenové kalkulace. 

Kde nás najdete:  Brněnská 292, Modřice 664 42, tel. 515 537 131,    
mob.608 470 370Naše internetové stránky: www.vitmakovsky.cz , 

Email:vitmakovsky@vitmakovsky.cz 
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