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Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez
Z usnesení RMM č. 33/2009
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
13. července 2009*)

Obchvat - protihluková stěna 
RMM pověřuje starostu města přípra-
vou otevřeného dopisu na zastupi-
telstvo JMK ohledně řešení situace 
kolem protihlukové stěny na obchva-
tu, který je komunikací v majetku 
kraje, takže by postavení stěny mělo 
být záležitostí vlastníka.(Zpravodaj 
10,11/2009 a 1.1)

Virtuální prohlídky města
RMM neschvaluje pořízení virtuál-
ních prohlídek města Modřice od 
firmy Universal produktions limited 
(1.3) 

Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu 
mezi městem Modřice a firmou So-
merston Olympia CZ, s.r.o. na dar ve 
výši 50.000,- Kč pro zajištění turnaje 
mladších žáků v kopané „O pohár 
starosty města Modřice“ a schvaluje 
přeposlání daru TJ Sokolu Modřice 
(Zpravodaj 6/2009 a 2.4)

Sběr bio-odpadu
RMM schvaluje smlouvy o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Geotest 
Brno, a.s. na zpracování projektu 
studie k řešení problematiky třídění, 

sběru a svozu biologicky rozložitel-
ného odpadu ve městě Modřice za 
částku 83.300,- Kč včetně 19% DPH a 
fimou Grantika České spořitelny, a.s. na 
zpracování žádosti o dotaci na čerpání 
prostředků z fondů EU na realizaci pro-
jektu s předběžným názvem „Nádoby 
na bioodpad ve městě Modřice“ za 
částku 150.000,- Kč bez DPH  (Zpravo-
daj 4, 7-8/2009 a 2.8,9)

Protipovodňová opatření
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Ing. Luděk 
Halaš na zpracování projektové doku-
mentace „Vodní nádrž moravanského 
potoka“ v rozsahu dokumentace pro 
územní rozhodnutí za částku 65.000,- 
Kč +DPH. Částka bude čerpána z 
oddělení paragrafu 3745 Péče o vzhled 
obcí a veřejnou zeleň  (Zpravodaj 
7-8,11/2009 a 2.11) 

Sluneční elektrárna - Van Gansen-
winkel
RMM souhlasí s umístěním fotovoltaic-
ké elektrárny o výkonu 480 kw na po-
zemcích p.č. 1690/56 a 1690/42 v areálu 
firmy Van Gansewinkel a.s. na ulici „U 
vlečky“ (3.2)

Zamykání hřbitova
RMM schvaluje novou dohodu na 
zamykání hřbitova za zemřelou 
paní Trumpešovou na dobu od 1.7.-
31.12.2009 - další informace na měst-
ském úřadě (5.1)

Pronájem areálu „Pod kaštany“
„Pod Kaštany“ včetně sazeb za proná-
jem na akci, které se pohybují od 1 do 4 
tisíc Kč v závislosti na počtu účastníků a 
typu uživatele. Přednostní právo využití 
je pro akce města a nájemce, kterým je 
Myslivecké sdružení Modřice. Záměr 
využití jinými subjekty schvaluje majet-
kový odbor Městského úřadu. (5.7)

MŠ Modřice - zvýšení počtu žáků
RMM schvaluje vyjímku MŠ Modřice 
pro školní rok 2009/2010 na navýšení 
počtu dětí v jedné třídě MŠ na 25 dětí 
(5.10)

Víceúčelová hala - lokalita
Na základě podnětu ze zastupitelstva 
města pověřuje RMM oba místostrosty 
oslovením odborných firem na před-
ložení nabídek pro zpracování inves-
tičního záměru a vyhledání lokality ve 
městě Modřice pro vybudování sportov-
ní víceúčelové haly (Zpravodaj 3/2009 
a 5.11) 

Rekonstrukce budovy ZŠ - Komenské-
ho ul.
RMM bere na vědomí smlouvu o dílo 
na vypracování realizační projektové 
dokumentace na akci „Rekonstrukce 
školy a přístavba šaten – budova ZŠ, Ko-
menského, Modřice“ a schvaluje změnu 
rozsahu smlouvy o dílo č. 109042 dle 
předložené nabídky ze dne 2.7.2009 v 
celkové výši ceny projektové dokumen-
tace 1.004.000,- Kč bez DPH (5.12)

Městské symboly - prezentace
RMM schvaluje nákup reklamních a pre-
zentačních předmětů města Modřice na 

základě výběru nejlevnější nabídky 
od firmy ALERION s.r.o. za celkovou 
částku 187.781,- Kč včetně DPH. Část-
ka bude čerpána z oddělení paragra-
fu 6171 Činnost místní správy. Jedná 
se o vyšívaný slavnostní prapor na 
žerdi a znak se stuhami, 2 tisíce od-
znaků, 1 tisíc menších a 150 větších 
vlaječek na stůl. (5.13)

Státní vlajky a vlajky města 
RMM pověřuje starostu města ob-
jednáním 4 ks státních vlajek ČR a 4 
ks vlajek města Modřice a schvaluje 
darování 2 ks státní vlajky a 2 ks vlaj-
ky města Modřice TJ Sokolu Modřice 
(5.14) 

Územní plán - vlivy na životní 
prostředí 
RMM schvaluje jako zpracovatele 
Vyhodnocení vlivů územního plánu 
města Modřice na životní prostředí 
– SEA firmu Centrum dopravního 
výzkumu, v.v.i. za částku 109.170,- 
Kč včetně DPH po odpočtu dotace 
180.000,- Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu města uzavřením smlouvy o 
dílo (5.15)

Ulice Mayerova - kanalizace 
RMM schvaluje výměnu 2 ks špatně 
fungujících splaškových kanali-
začních šachet na ul. Mayerova za 
částku 77.618,- Kč bez DPH firmou 
Moravská fekální a kanální (5.16)

Městský úřad - nákup kopírky
V souvislosti s poskytováním veřejné 
kopírovací služby občanům, RMM 
schvaluje nákup velkokapacitního 
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kopírovacího stroje Konica minolta 
Bizhub C253 za částku 129.995,- Kč 
včetně DPH od dodavatele Ing. 
Zdeněk Knesl. Částka bude čerpána 
z oddělení paragrafu 6171 Činnost 
místní správy (5.17)

Pozemek u MŠ na ul. Sadová
RMM souhlasí s funkčním využitím 
pozemku p.č. 814/3 dle návrhu Byto-
vého družstva Sadova 573 (Zpravodaj 
5/2009 a 5.18)

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. 
Údaje v závorce odkazují na příp. souvis-
losti a na body úplného znění usnesení, 
které je k dispozici u asistentky starosty 
nebo na www.mesto-modrice.cz .  

*)Omlouváme se čtenářům, že bylo opo-
menuto komentování tohoto usnesení ve 
Zpravodaji 9/2009 - děkuji red-ČeV 

Z usnesení RMM č. 36/2009
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
12. října 2009

Dětská hřiště - doplnění inventáře
RMM  schvaluje smlouvu o dílo 
mezi  městem Modřice a firmou 
Flora Servis na „Výrobu, dodávku 
a instalaci prvků dětského hřiště“ 
za částku 480.159,- Kč. Na Rybníč-
ku bude doplněna šplhací sestava, 
hrazda a počítadlo a ve vnitrobloku 
ulice Husova pak rovněž šplhací 
sestava, lanová pyramida, pískoviště 
s posuvným krytem, odpadový koš a 
oplocení.  (4.6)

Svatováclavské hody - sponzoři
RMM bere na vědomí uzavření 
smlouvy o poskytnutí daru ve výši 
2.000,- Kč firmou PODA, a. s. na koná-
ní Svatováclavských hodů v Modři-
cích (Zpravodaj 9 a 10/2009, 4.7)

Praxe studentů na Městském úřadě 
Na základě dobrých zkušeností s praxí 
studentů, RMM schvaluje smlouvy o 
obsahu, rozsahu a podmínkách odbor-
né praxe žáků mezi městem Modřice a 
Obchodní akademií, Střední odbornou 
škola knihovnickou a Vyšší odbornou 
školou knihovnických, informačních a 
sociálních služeb. (Zpravodaj 10/2009, 
4.8 a 9) 

Cyklostezka - informační tabule
RMM schvaluje darovací smlouvu mezi 
Cyklistickou stezkou Brno – Vídeň a 
městem Modřice na předání aktuali-
zované informační tabule (u vyústění 
stezky na silnici k Olympii) v hodnotě 
6.600,- Kč do majetku města. (4.10)

Mimořádné svolání ZMM - pozemky
Město má zájem o nákup pozemků od 
firem, které jsou v likvidaci ale podmín-
kou je souhlas Zastupitestva (ZMM). 
Proto RMM schvaluje svolání mimořád-
ného ZMM na den 2.11.2009 a dopo-
ručuje odkoupení pozemku p. č. 1273 

(1240 m2 za bývalým OSP u areálu Pod 
kaštany) a p.č. 1749/1 (1054 m2 polní 
cesta v lokalitě Rybníky). (5.2 a 3)

Moravanský potok - úpravy
RMM nemá námitek k PD pro územ-
ní řízení na úpravu a regulaci koryta 
Moravanského potoka na severním 
okraji katastru. Jako podmínku stanoví 
zachování průjezdnosti přilehlé polní 
cesty na pozemku p. č. 2124/1 v celé šíři 
a schvaluje smlouvu o právu provedení 
stavby Moravanský potok mezi městem 
Modřice a Zemědělskou vodohospodář-
skou správou – oblast povodí Moravy a 
Dyje. (6.1)

Komise pro přestupky - zřízení
RMM bere na vědomí zřízení Komi-
se města Modřice pro projednávání 
přestupků ve složení předsedkyně Bc. 
Andrea Kovářová a členové Dagmar 
Hošková, Kateřina Habartová s účinnos-
tí od 5.10.2009 (7.3)

Prodej multikáry
RMM schvaluje prodej ojetého vozidla 
Multikar M25 včetně radlice a pásového 
sypače firmě SUN Moravostav spol. s r. 
o. v celkové hodnotě 34.000,- bez DPH 
jako protihodnotu novému stroji, který 
tato firma městu dodává. (Zpravodaj 
10/2009 - ZMM 13.4.3, 7.7)

Kniha o městě Modřice - tisk
RMM schvaluje grafické zpracování a 
tisk knihy o městě Modřice fimou LUK 
- typografické studio za cenu 482.652,- 
Kč včetně DPH s celkovým obsahem 
240 stran a příslušnou smlouvu o dílo. 
(Zpravodaj 9,10/2009 a 7.8)

Ulice Prusinovského - chodník
RMM schvaluje jako zhotovitele akce 

„chodník pro pěší – ul. Prusinovské-
ho“ firmu COLAS CZ a. s. za částku 
217.646,- Kč včetně 19% DPH včetně 
příslušné smouvy o dílo a pověřuje 
starostu města jejím podpisem. (7.9)

Veřejné osvětlení - projekty
RMM schvaluje cenové nabídky 
firmy Energ – Servis a.s. na vypra-
cování PD veřejného osvětlení ulice 
Komenského za celkovou částku 
65.224,- Kč včetně 19% DPH a ulice 
Nádražní za celkovou částku 55.228,- 
Kč vč. 19%DPH a dále firmy Ing. 
Marie Krejčí pro ulici Brněnská II 
(od Trávníčka k cihelně) za celko-
vou cenu 59.500,- Kč vč. DPH. Jde o 
investice, vynucené postupem re-
konstrukce rozvodu NN firmou EON, 
kdy je rušeno nadzemní vedení, tak-
že sloupy veřejného osvětlení, které 
budou v majetku města, je nutno 
realizovat samostatně. (Zpravodaj 3, 
6, 7-8, 9, 10 a 7.10 až 12)

Obchvat - protihluková stěna
V důsledku úmrtí právníka vrací 
RMM zadávací a obchodní podmín-
ky výběrového řízení na vybudová-
ní „Protihlukové stěny Modřice na 
silnici II/152 vlevo – 3.etapa“ majet-
kovému odboru na dopracování a 
ukládá mu předložení upravených 
zadávacích a obchodních podmínek 
na příští zasedání RMM. Současně 
schvaluje k oslovení na vypracování 
nabídek firmy LAND Co. Zlín, s.r.o., 
STAZEPO a.s., TIMBERLAND a.s., 
SILNICE BRNO spol.s r.o., STRABAG 
a.s., M-SILNICE a.s., JHP spol.s r.o., 
SIMOST s.r.o. a komisi pro otevírání 
obálek a zhodnocení nabídek ve 
složení Ing. Šiska, Ing. Chybíková, 
Höklová, MUDr. Tomandlová, Kočíř. 
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Seznam zkratek
PD -  projektová dokumnetace
JMK - Jihomoravský kraj

Dále schvaluje též nabídku p. Libora 
Kočíře na zajištění inženýrské 
činnosti (stavební dozor) na této 
stavbě ve výši 89.424,- Kč a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy o 
dílo. (Zpravodaj 10/2009, 7.14 a 15)
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje 
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na 

Poznámka:
Zápisy z řádných zasedání zastupitelstva je možno zveřejňovat na internetových 
stránkách města teprve po jejich odsouhlasení na následujícím řádném zasedání, 
kdy je potvrzována jejich platnost. Proto bude zápis ze 13. zasedání, konaného 14. 
září zveřejněn až po 14. zasedání, svolaném na 14. prosince 2009. 

na 14. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Modřice, které se koná 
V PONDĚLÍ DNE 14. PROSINCE 2009
V 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí 
Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních tabulích 
a na internetových stránkách města Modřice. 

Zápis z červnového zasedání Zastupitelstva
města Modřice je zveřejněn na internetových 
stránkách města Modřice.

POZVÁNKA

1Informace pro občanyi
Oznámení

Svoz bioodpadu bude v zimních měsících probíhat následovně:
Svoz v pytlích prováděný naší pracovní četou -
                                              - 2.11., 16.11., 30.11., 14.12. poslední
Kontejnery u fotbalového hřiště -
                                              - 2.11, 16.11., 30.11. poslední
Biopopelnice 11.11., 25.11., 9.12., v roce 2010 budou svozy 13.1., 10.2. 10.3.,
od dubna bude probíhat svoz stejně jako v letošním roce.

Pronájem garážového stání

Město Modřice nabízí pronájem parkovacího stání v bytovém domě Za Humny 
760-770 v Modřicích. Více informací u paní Dagmar Hoškové, tel: 602 563 545, 537 
001 015.

Provoz hřbitova v Modřicích

Modřické pohřebiště je přístupné veřejnosti:
říjen – únor od 8:00 – 16:00 hodin
březen  - září od 8:00 – 20:00 hodin

Návštěvníci pohřebiště jsou povinni se chovat způsobem odpovídajícím pie-
tě místa. Zejména není dovoleno dělat hluk, kouřit, požívat alkoholické nápoje, 
omamné a psychotropní látky, odkládat odpadky a jiné věci mimo místo k tomu 
určená, vodit na pohřebiště psy a jiná zvířata.
Kontaktní osobou v případě zájmu o hrobové místo: Dagmar Hošková, DiS, tel.: 
537 001 015

body úplného znění usnesení, které je k dispozici 
u asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.
cz (red-ČeV) 
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1Život v našem městěž Království Komety 

Město Modřice se rozhodnutím Rady města Modřice dne 9.11. 2009 stalo členem 
Království Komety. Byla uzavřena smlouva o vzájemné propagaci mezi městem 
Modřice a HC Kometa Brno. Jedním z bodů propagace je prodej reklamních před-
mětů HC Kometa Brno prostřednictvím městského úřadu. K prodeji budou připra-
veny šály s nápisem na jedné straně HC Kometa Brno a na druhé straně s nápisem 
Modřice. Dále bude možné zakoupit sportovní tričko s tématikou Království Ko-
mety, kde bude rovněž město Modřice prezentováno velkým nápisem. Předběžné 
objednávky lze dohodnout nepřetržitě u asistentky starosty Bc. Kateřiny Homol-
kové na tel. 602 728 350. Cena reklamních předmětů se předpokládá do 300,- Kč/
ks a předměty budou k dispozici v měsíci prosinci. 

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice

Poděkování za vzorné služby

Jmenuji se Ludmila Komínková, bydlím v Líšni a dovoluji obrátit se na Vás, proto-
že se mi dopis Vám jeví jako nejlepší cesta. 
Během několika let vyrostly v Modřicích menší i větší firmy. 
Na jednu z nich spolu s manželem nezapomeneme. Nehodová služba Masarykova 
1018 a její pracovníci vyvrátili naše pochyby o dnešní uspěchané době a lidech ve 
společenství této země. 
Je běžným jevem, že se více lidí snaží přijít k penězům nepoctivě a pokud možno 
bez práce. 
My jsme se přesvědčili, že ve firmě nehodová služba tomu tak není. Převážně mla-
dí lidé pomohli, když se manžel 30.9.2009 stal poškozeným účastníkem dopravní 
nehody zjevili se jako „andělé“ a ten den nám to opravdu tak připadalo, když jsme 
se marně snažili dovolat asistenční službu. 
Mládenci zhodnotili situaci, posadili manžela do jejich auta a o vše ostatní se po-
tarali sami, včetně sepsání záznamu o nehodě. 
Nejsem naivní a vím, že dělali práci za kterou jsou placeni, ale oni kromě perfektní 
souhry přidali něco čeho je v dnešní společnosti jako šafránu. Dokázali manžela 
uklidnit, ochotně a chápavě k němu hovořit. Věděli, že chvíli po nehodě je člověk 
otřesen i když neutrpěl tělesná zranění. Paní Goišová v Modřicích nejen pracuje, 
ale i žije a stará se o dvě malé děti. Je kultivovaná mladá paní. Manželovi jasně 
a srozumitelně vysvětlila co bude následovat, kde bude naše auto po zhruba tři 
týdny. 
Další službou bylo zapůjčení náhradního vozidla s jedinou podmínkou. Auto má 
být při předání čisté s plnou nádrží tak, jak nám bylo zapůjčeno. Přesně 14 dnů od 
nehody jsme si odváželi naše opravené auto. 
Pane starosto, možná je to vše banální a vy přemýšlíte proč jsem Vám to všechno 
napsala. Myslím si, že při shonu, který jistě denně máte, Vás potěší jeden velký 
dík. Dík firmě, která vznikla a sídlí právě v Modřicích, nad kterými zase vy držíte 
ochrannou ruku. 
Děkuji, že jste mi věnoval trochu času a dopis si přečetl. A pokud se rozhodnete 
podstoupit toto psaní Vašemu místnímu časopisu, nemám námitek. 

S pozdravem 
Komínková Ludmila, Brno – Líšeň 

 
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, POKOJ SVATÝ VINŠUJEME VÁM 

 
 

 
Základní umělecká škola v Modřicích  

 
Vás zve na koncert 

 
 

VÁNOČNÍ POHLAZENÍ 
 
 

vystoupí žáci a učitelé školy, 
 
 

host Zuzana Gamboová zpěv  
a FIVE BE FIVE 

 
hrající blues, swing, jazz, gospel 

a v jejich podání zazní Christmas songs 
 
 
 

v úterý 15. prosince 2009  
v 17 hodin v sále školy 

 
Benešova 271 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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3.12. 2009

které se koná ve čtvrtek 3.12.2009
od 17 hodin na náměstí Svobody

Město Modřice Vás zve
na tradiční Rozsvícení vánočního stromu,

Zazpívají Vám žáci Mateřské a Základní školy Modřice, 
Základní umělecké školy a pěvecký sbor města Modřice. 

Přijďte si mezi nás také zazpívat.
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Jubilejní 40. Komorní koncert na radnici.

V úvodu koncertu pan starosta města Ing. Šiška a paní místostarostka Ing. Chy-
bíková předali květiny pořadatelům, kteří se o tyto naše hudební večery starají. 
Panu Ing. Čevelovi, paní Ing. Mattušové a paní Mgr. Pokorné a paní Malíkové, 
se vzpomínkou i na paní Trávníčkovou. Všem zmíněným náleží velký dík za to, 
že nám už 7 let umožňují v pěkném prostředí modřické radnice takové kvalitní 
kulturní zážitky.

Pod názvem „Hudba v proměnách stylů“ byla na pořadu díla známých skladatelů 
jako G. F. Händla, J. S. Bacha, A. Stradella, W. A. Mozarta, S. Rachmaninova, F. 
Škroupa, G. Gershwina a B. Martinů, která nám střídavě zazpívali mladí zpěváci 
Alena Borková ml. a David Kříž, jako sólisté i v duetech. Na flétnu zahrála Marti-
na Lavičková. Klavírní doprovod zahráli prof. I. Aslamasová, B. Rosolová a prof. 
Alena Borková st., která připravila též dramaturgii celého slavnostního večera a 
text do programu.

Skladby byly dobře sestavené, sóla a střídavě dueta a mezi nimi se zase ozval 
něžný zvuk flétny. Závěrem koncertu jako přídavky zpěváci dokonce jednu sklad-
bu zahráli jako herci v divadle a flétnistka nám zahrála na „kamzičí roh“ malou 
skladbičku, kterou složila pod dojmem atmosféry koncertu jako „Variace na mod-
řické téma“.

Myslím, že se všem přítomným líbily jejich přednesy a přejeme jim v jejich půso-
bení hodně zdaru a úspěchů. A taky aby dále rozdávali posluchačům radost jako 
nám. Děkujeme a těšíme se na další hudební večery !!! 

Text Jiřina Štulpová - foto Miroslav Hájek – další foto mim.voda.cz
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Středa 9. prosince 2009 v 19 hodin

Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - dirigent Lucie Vitásková
http://mim.voda.cz/sbor.htm

jako hosté primáš a sólista BROLNu
František Černý - housle, zpěv  a  Jan Telecký - cimbál 
http://www.rozhlas.cz/broln/osobnosti
http://www.volny.cz/cimbal-muzika/

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

Předvánoční hudební setkání

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

Město Modřice připravilo

42.41.

Pátek 20. listopadu 2009 v 19 hodin

Účinkují:
žáci ZUŠ F. Jílka Brno 
a Gymnázia B. Bartóka Budapest, 
studenti Konzervatoře a JAMU Brno

Program:
W. A. Mozart, G. Tellemann, F. Chopin, B. Martinů, S. Rachmaninov a další

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

Děti dětem - lidé lidem

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

Město Modřice připravilo

vybrané dobrovolné vstupné a plánované honoráře budou věnovány na

„Pomoc pro matky v nouzi“
prostřednictvím Diecézní charity Brno
www.charitabrno.cz
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Několik slov o návštěvě Sv. Otce Benedikta XVI. v naší zemi. 

Dne 27. září t.r. Navštívil naši zemi vážený a vzdělaný muž, papež a Sv. Otec Bene-
dikt XVI. představitel církve katolické a následník jeho předchůdce Jana Pavla II. 
Mše sv. se konala na Tuřanském letišti a také ve Staré Boleslavi. Obě mše sv. Na-
vštívilo celkem 170.000 lidí a byl to opravdu zážitek na celý život. U televize sledo-
vali další tisíce. 
Na Tuřanském letišti bylo vše krásně připraveno na mši i pro účastníky. Není prav-
da, jak psali někteří novináři o jakési šedi a nezájmu občanů. Naopak, vládla tam 
radost a dobrá nálada, protože z tohoto papeže tyto vlastnosti přímo vyzařovaly. 
Nepřijel navštívit jenom věřící, ale celý náš národ, a uvítal každého, kdo si přišel 
poslechnout jeho moudrá slova, jejichž obsah směřoval ke každému z nás. Zrovna 
také jeho požehnání. Když projížděl v Papamobilu lidé mávali a každý se snažil 
dostat se co nejblíže, aby mohl pozdravit. 
Musím se také zmínit o organizování celé návštěvy. Všechno klapalo jako hodin-
ky. Pochvalu o průběhu této vzácné návštěvy si zaslouží, policie, vojáci, studenti 
a Junáci, a především dopraváci, kteří se přímo vzorně starali o cestující, nejen 
odborně, ale lidsky s úsměvem. A lidé na stanovištích se na sebe usmívali, byli 
ohleduplní, a i ta příroda se připojila. Celý den byla modrá obloha a sluníčko 
svítilo a hřálo i u srdce. Byl to nezapomenutelný zážitek. Televize se zasloužila 
o přenosy i ze Staré Boleslavi, kde to probíhalo zrovna tak krásně. Kéž by si lidé 
slova papežova vzali k srdci, a to bez rozdílu, všichni. Určitě by se život v naší, 
kdysi velmi zbožné zemi, změnil k lepšímu. Snad nám papež svým požehnáním a 
modlitbami za národ pomůže. Díky Svatý Otče za návštěvu! 

J. Štulpová 

Zážitky z besedy o Novém Zélandu

Dne 15.10. 2009 ve 14 hod. navštívil místní knihovnu přerovský cestovatel p.Jiří 
Mára. Velmi poutavě nám vyprávěl o zážitcích z Nového Zélandu, který proces-
toval se svým postiženým synem. Během přednášky jsme se zaujetím sledovali 
nejen krásné fotografie, ale také si poslechli zvukovou kulisu této krásné velmi 
vzdálené země. Pan Mára vydal své bohaté zkušenosti také knižně.
V našich dětech zanechala beseda bohaté zážitky. Touto cestou děkujeme naší 
knihovně za uspořádání této zdařilé akce.

Jitka Kafková, ved. Školní družiny

Advent

A zase se pomalu blíží vánoce. Ze všech stran na nás budou působit koledy, sdě-
lovací prostředky nám budou připomínat, že je to čas radosti a rodinné pohody, 
kdy si odpočineme od celoročního shonu a spěchu. Často to však ve skutečnosti 
dopadá přesně naopak. Ve snaze zajistit si co nejbohatší nadílku se před nimi ho-
níme, abychom všechno stihli. Možná by ale nebylo marné i v zájmu zachování 
a upevnění vlastního duševního zdraví letos k vánocům přistoupit trochu jinak. 
A k přípravě na ně slouží právě advent, tedy období čtyř týdnů před Štědrým 
dnem.
Slovo ADVENT je latinského původu, a je složeninou dvou slov, „ad venio“ – tedy 
„přijít k“. A ke komuže to máme přijít? Každý křesťan odpoví, že k Bohu. Jenže v 
naší vysoce sekularizované společnosti bývá slovo Bůh pro řadu lidí velmi abs-
traktním pojmem. Co si pod ním představit? 
Církevní nauka nás učí, že Bůh tak miloval lidi, že poslal svého jednorozeného 
syna, aby je spasil. A dnes asi pouze nevzdělanec zpochybňuje historicky dolo-
žený fakt, že před dvěma tisíci lety se v Betlémě narodilo dítě, které v dospělosti 
změnilo svět. Jestliže do té doby platilo především právo silnějšího, tento člo-
věk začal nejen hlásat, ale sám také aktivně provádět a ukazovat, že hlavní silou 
člověka je láska. Křesťan opět řekne, že hlavně láska k Bohu, ale i Ježíš Kristus 
hlásal, že pravá láska k Bohu se projevuje především láskou k druhému člověku. 
A mám-li někoho opravdu rád, jsem ochoten se pro něj i obětovat. Což jak víme 
právě Ježíš Kristus udělal. I proto je Ježíš Kristus označován za pravou lásku.
A tak protože vánoce jsou především vzpomínkou na narození tohoto význam-
ného člověka, kterého my, křesťané, považujeme za Božího syna, tedy vzpomín-
kou na narození pravé lásky na zemi, měli bychom se na tuto radost připravit 
podobně, jako se matka připravuje na narození dítěte. Tedy především ztišením 
a zamyšlením se nad sebou samým, nad svým dosavadním životem, nad tím, zda 
jsme v minulém roce někomu, byť i nechtěně, neublížili. A pokud ano, snažit se 
to odčinit a hledat u něj odpuštění. A právě k tomu slouží advent. K přípravě na 
příchod lásky.

Přeji Vám jeho letošní krásné prožití

mar
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Muzeum města Modřice
Muzejní spolek města Modřicej p k

Vás srdečně zvou na výstavu

V á n o č n í  p o e z i eV á n o č n í  p o e z i e
Autorská výstava

ličk é k jk   lb   h d ábí  N  Bělík épaličkované krajky a malby na hedvábí  N. Bělíkové
a

keramiky – šlemovaná kamenina V. Vallerové

Výstava se koná v prostorách Muzea města Modřice, 
Komenského 397

ve dnech 28. - 30.11. a dále 1.12., 5.12 .- 8.12.2009 
od 10 00 do 17 00 hodin

Muzejní výstava o nových archeologických objevech v Modřicích (září-říjen 
2009) přilákala přes 500 zájemců, alespoň podle záznamů v návštěvní knize. Ten-
to údaj ovšem nepostihuje spektrum návštěvníků, různost toho, co sem každého 
z nich přivedlo. 
Byli zde zasvěcení nadšenci pro archeologii, chodící po krajině s očima upře-
nýma k  zemi, i lidé se zájmem o modřické dějiny vůbec (o jejich „ historii “ 
v původním, širokém slova smyslu, zahrnujícím člověka i přírodu, minulost i 
přítomnost).
Školáci si výstavu prohlíželi jako trochu exotickou součást výuky. Pečlivě při-
praveni paními učitelkami, něco už o tématu věděli. Chovali se k vystaveným 
předmětům s náležitým respektem. Vyjímám ze dvou slohových prací na téma : 
píšeme dopis (IV.třída ZŠ).
„Nejvíc mě tam zaujala kostra dívky. A pak … starobylé nádobí. … Chodím tam 
moc ráda, protože se tam dozvím spoustu nových věcí. Třeba že ta kostra ženy 
tam byla zahrabaná tři tisíce let. Byly tam mapy, do kterých ty archeologické věci 
zakreslili.“
„ … ukázka pravěkého hrobu, ve kterém byla kostra 18 leté dívky, nádoby z doby 
halštadské, potom záušnice, které se nedávají do uší, ale za uši, obroušený mlat 
kladiva, nějaké fotky z nálezů a opasek. Nejvíce se mi líbily fotky  s nálezy “.
Množství spontánních dětských dotazů při prohlídce svědčilo o skutečném zá-
jmu; dotazy i odpovědi často uvedly průvodce do rozpaků, především ty vzta-
hující se k hrobu s pravou lidskou kostrou, které byla věnována zasloužilá po-
zornost. Výklad o pohřbívání  v době železné podněcoval k úvahám o počátcích 
lidské existence (jak se narodili ? – I.třída ZŠ), nebo o posmrtném životě vůbec. 
Všichni  bez rozdílu věku a vzdělání oceňovali práci archeologů i tajemnou krásu 
předmětů, které prošly rukama našich předků.                               Petr Fiala, foto ČeV

MUZEUM

Blízké setkání s pravěkem.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vánoční čas na Základní škole Modřice

Během prosince si děti na základní škole užijí vánoční atmosféry hned několi-
krát.
Připravují program na školní vánoční besídku, se Zpěváčkem vystoupí na rozsví-
cení vánočního stromu v Modřicích, v Domově seniorů a v Brně na akci Vánoční 
mosty mezi městy. 
Jednotlivé třídy navštíví výukový program Vánoce v CVČ Bystrouška v Brně a spo-
lečně s rodiči a třídními učitelkami prožijí vánoční tvořivé dopoledne, na kterém 
si oživí vánoční zvyky a vyrobí nejrůznější dekorace a dárečky pod stromeček.
Keramiku, obrázky z výtvarné soutěže Vánoce u nás doma a řadu dalších výrob-
ků vystaví na vánoční výstavě určené nejen rodičům, ale i široké veřejnosti. V po-
sledních školních dnech tohoto kalendářního roku navštíví filmové představení a 
uspořádají besídky ve svých třídách.

Nadělujeme rodičům a přátelům školy

Děti ze Základní školy Modřice zvou své rodiče a přátele školy na:
 

•Vánoční besídku, která se uskuteční
15. prosince 2009 v 17.00 

v budově školy na ulici Benešova.

•Vánoční výstavku keramiky,
která proběhne 16. prosince 2009

od 15.00 do 18.00 v budově školy na ulici Komenského.

Autobus spokojeně pobrukuje a společně s knězem P. Mgr. Robertem M. Mayerem, 
OFM Conv veze modřické farníky do jižních Čech. První zastávka je v Písku – krás-
ném a starobylém městě nad zlatonosnou řekou Otavou. Navštěvujeme našeho 
bývalého faráře, otce P. Mgr. Františka L. Hemalu, CFSsS, který nyní slouží v místní 
farnosti při kostele Povýšení svatého Kříže. Zde také oba kněží celebrují poutní 
mši svatou. 
Po ní, kousek od kostela, navštěvujeme výstavu „Ta krásná holka z vily nad ře-
kou“. Je připomínkou smutného příběhu nespravedlivě odsouzené a mnoho let 
žalářované mladé ženy. Byl jí dokumentován jeden z mnoha vykonstruovaných 
soudních procesů, které na počátku 50. let, jako projev nastupující totality postihly 
naši zemi. Podobný osud prožila také jedna z modřických poutnic.  
Z výstavy jdeme na faru, kde pro nás písecké farnice připravily bohaté a dobré 
pohoštění. I touto cestou jim posíláme náš dík. Občerstveni procházíme pozoru-
hodnosti města, ve kterém žila a tvořila řada umělců – například malíř Mikoláš 
Aleš nebo básníci Adolf Hejduk a  Fráňa Šrámek. Krátce se zastavujeme v trojlod-
ním děkanském kostele Panny Marie. Nedaleko od něj obdivujeme starý morový 
sloup. Přes centrální náměstí míříme k radnici, dále k píseckému hradu a pivovaru. 
Odtud je to již jen malý kousek ke středověkému kamennému mostu. Po povodni, 
která jej v roce 2002 vážně poškodila už není ani stopy. Nad lesklou vodní hladinou 
si vybavujeme Šrámkův Stříbrný vítr s  příběhem studenta  Radkina nebo věrný 
konflikt mládí a stáří z Měsíce nad řekou. Po prohlídce se loučíme s městem a otci 
Františkovi předáváme malý dárek. 
Po krátkém bloudění vyjíždíme na zalesněný vrch s mariánským poutním koste-
lem. Jsem v Lomci – Lomečku, který nám zdejší mladý kněz P. ThDr. Prokop P. Ma-
turkanič, Ph.D., CFSsS představuje jako zásadní bod a živé srdce českobudějovické 
diecéze. Říká: „Kdybyste jinde na jihu Čech nebyli, tak tady jste našli správný cíl 
vaší cesty.“ Sestra Marcela z Kongregace Šedých sester III. řádu sv. Františka nás 
v zajímavém výkladu seznamuje s historií tohoto působivého místa. Po společné 
modlitbě se loučíme.

Pouť do jižních Čech

PaedDr. Jana Šenkýřová, ZŠ Modřice
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Setkání s mimořádnou osobností patří k okamžikům, které se hluboko vrývají do 
paměti. Z poutní cesty do Polska jsme si tento neobyčejný zážitek odnesli. Navští-
vili jsme místa těsně spjata s životem papeže Jana Pavla II. Byli v rodných Wadowi-
cích, jím milované kalvárii v Zebrzydowicích a v Krakově – sídelním městě arcidi-
ecéze, kterou v letech 1963 až 1978, tehdy ještě jako Karol Wojtyla, spravoval.  
Pouti se také zúčastnil náš duchovní správce Robert M. Mayer, OFMConv a z kon-
gregace Sester Učednic Božského Mistra, sestry Barbara a Giotti. Sestra Giotti, kte-
rá pochází z Indie, byla v době svého pobytu v Římě hospodyní papežova osob-
ního sekretáře kardinála Stanislawa Dziwisze. Pro jeho srdečnost a vlídnost jej ve 
Vatikánu nazývali prostým „Don Stanislao“. O tomto knězi, který je od roku 2005 
arcibiskupem krakovským se hovoří, že to byl právě on, kdo v posledních chvílích 
života věrně setrval u umírajícího přítele a držel jej za ruku. 
Pan farář i obě řeholnice při našem pobytu nad Wislou pana kardinála navštívili. 
Jaké zavládlo překvapení, když jeden z nejvýznamnějších představitelů římsko-
katolické církve ukrojil ze svého drahocenného času a nečekaně mezi nás zavítal. 
Srdečně s námi pohovořil a společně se pomodlil. Důstojnému pánu a sestrám 
předal malé dárky a nám poutníkům na šťastnou cestu udělil požehnání. 

Josef Chybík

Poslední zastávku máme v Holašovicích, známé jihočeské obci zapsané v sezna-
mu světového dědictví UNESCO. Zdejší památky lidové architektury jsou ozna-
čeny jako selské baroko. Obdivujeme tvarosloví štítů s precizní štukatérskou pra-
cí dobře opravených stavení. Procházíme rozlehlou návsí, kterou vroubí trvale 
obydlené domy. Nakukujeme do kaple, před níž je v zahrádce kamenný kříž a 
hned vedle ní ze dřeva vyřezaná socha Krista. S nastupujícím večerem odjíždíme 
k domovu.                                                                                                   Josef Chybík

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Podzimní podvečer..
Louskáš svůj smutek spolu s oříšky 
Jak déšť, který se vybrečel 
A tiše sněží do knížky. 

Letošní podzim nás trochu zaskočil. 
Z plného slunce do studené zimy. 
Zahrádkáři honem sklízeli poslední 
úrodu a mají co dělat, aby zahrádky 
zazimovali. Ale ani tak jsme se nenu-
dili a když jsme nemohli pro nepřízeň 
počasí na zahrádku, tak jsme si na 
schůzi pozvali paní Sobkovou ze Za-
hradnického centra Brabec, která nám 
předvedla ukázky podzimní dekorač-
ní vazby. Nestačili jsme obdivovat 
výtvory, které pod jejíma šikovnýma 
rukama vznikaly. Má dar od Boha. Dík 
patří nejen jí, ale i Ing. Brabcovi, který 
poskytl materiál. Však, kdo zavítá v 
těchto dnech do prodejny zahradnic-
tví bude si připadat jak ve vánočním 
pohádkovém království. To nemluvím 
ani o tom, jak to provětrá peněženku, 
protože neodoláte a stejně něco kou-
píte. 
Také jsme si jako každý rok zajeli do 
Hustopeče, abychom v přátelské po-
hodě zhodnotili uplynulou zahrád-
kářskou sezonu. I když letošní rok 
zahrádkářům moc nepřál, přece to 
bylo dobré a i naše výstava o hodech 
měla své kouzlo a dostatek exponátů 
zahrádkářských i uměleckých. Musím 
poděkovat MěÚ, že se každoročně po-
stará o „cimbálku“, která posezení na 
nádvoří dodá ten správný „šmrnc“. 
Samozřejmě k dobré náladě přispívá i 

tradiční burčák, včetně se sympatickými 
výčepními a v neposlední řadě rovněž 
již tradiční vystoupení pěveckého sboru. 
Prostě nálada byla slunečná. 
Není však vše tak růžové jak se zdá. Pří-
roda si s námi zahrává i jinak. Není nic 
divného na tom, že se nám na zahrád-
kách usadili zajíci, kteří tam vesele hos-
podaří (také jim to prospívá), ale i srnčí. 
Na vlastní oči jsem se přesvědčila jak 
srnkám chutnají růže – trní jim vůbec 
nevadí. Papriky odkousnou, pohodí, ale 
stonek a listí jim jde k duhu. Také červe-
ná řepa, mrkev, petžel i okurky jim chut-
nají. Přesto, že na zbytku zahrady bylo 
dost trávy, raději chodí na tu pěstovanou 
a vám zbudou jen oči pro pláč. Bohužel  
v koloniích nám odstřel zajíců nepovolili 
a na srnčí – to nevím – snad dobrý mysli-
vec by pomohl.  
Co nás však mnohé trápí víc jsou méně 
oblíbená zvířátka hryzci. Výsledky jejich 
aktivit na našich zahrádkách jim získaly 
mimořádnou proslulost a minimum sym-
patií. 
Jak vlastně vyhnat hryzce? Odpověď zní 
– těžko. 
Většina postupů, které mají hryzce vy-
hnat ze zahrady, vychází z toho, že hry-
zec je velice plachý a má dobrý sluch. 
Zkušení zahrádkáři tvrdí, že někteří jsou 
poměrně kurážní a mnozí i nahluchlí, 
protože ani ten nejhlučnější plašič jim 
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nevadí a klidně vedle něho hodují. 
Hryzcovu sluchu vadí vysoké tóny, 
které mu vysíláme pod zem zasouva-
nou lahví – hrdlem nahoru v nichž vítr 
houká a píská a také obyčejné dětské 
větrníky i ty zhotovené z PET lahví. 
Jsou i jiné, továrně zhotovené plaši-
če, ale jejich úspěšnost není výrazně 
vyšší než jednoduchý hvizd pod zemí. 
Intenzivní hvizd sice možná generace 
hryzců připravil o sluch, ale ne o chuť 
na mrkev nebo kořínky čerstvě zasa-

zených stromů. Nejlepší metodou proti 
hryzcům a myším jsou dravci – káně a 
poštolka, což se osvědčilo na Znojem-
sku. 
A ještě jedno upozornění na konec: 
Od listopadu se schůze zahrádkářů ko-
nají každý první čtvrtek v měsíci, ale již 
v 18 hod. 
Zveme všechny příznivce, kteří se chtějí 
pobavit a poučit. 

TOJA

1Společenská kronikas

Chmelíková Diana 
Koman Ondřej 
Škaroupka Samuel 

Cetlová Ludmila 
Dobeš Vladimír 
Dvořák Zdeněk 
Florián Zdeněk 
Matocha  Josef 
Mazánek Ludvík 
Šenkýř Tomáš 
Dvořáková Dagmar 
Mojžíš Zdeněk

Limbergová Aloisie 
Koukal Jaroslav 
Jandová Libuše 
Najt Milan 
Řičková Věra 

Významného kulatého
výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

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

Černík: Tati, ty snad umíš čarovat
Murény: Čarodějnice školou povinné
Täubner: Kirigami
Wilsonová: Pusinka
Witcher: Čarodějky Šestého měsíce

PRO ŽENY

Brownová: Milenec ze snů
Březinová: Poslední láska Petra Voka
Cabot: V kůži supermodelky
Cartland: Květy vášně
Ciprová: Zatoulaná královna
Coulter: Píseň tajemství
Hauserová: Cvokyně
Jakoubková: Dopadlo to špatně…vzali 
se
Miler: Něžný rytíř
Monyová: Hříšný kanec
Murakami: Sputnik, má láska
Viewegh: Povídky o lásce

PRO MUŽE

Mailer: Nazí a mrtví

Morrell: Bludičky
Poláček: Hráči

PRO SILNÉ NERVY

Bauer: Číše jedu pro krále
Bešťák: Vražda v blázinci
Horowitz: Horory na dobrou noc
Christie: Herkulovské úkoly pro 
Herkula Poirota
King: Za soumraku
MacCullough: Bez důkazů
Web: Beze jména
Whitton: Konec záletné lady

PRO POUČENÍ

David: Za strašidly do měst a 
městeček
Keller: Úvod do filozofie, sociolo-
gie a psychologie
Knopp: Wehrmacht
Primusová: Sto nejvýznamnějších 
knih světové historie
Novotný: Epidemie delikvence
Novotný: Kdo s námi manipuluje
Smolková: Slavíme s dětmi svátky

VÝBĚR  Z NOVINEK

Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 Život v našem

 m
ěstě 



1www.mesto-modrice.cz128 29Zpravodaj 11/2009

SPORT

Jen těžko uvěřitelná sezóna se vydařila 
nohejbalistům TJ Sokola SDS EXMOST 
Modřice v letošním roce. Naše družstvo 
ukončilo sezónu s fantastickou bilancí 18 
utkání a 18 vítězství. To poslední a nejtěžší 
se zrodilo v hale Motorletu v Praze Radli-
cích a bylo nejtěsnější a zároveň zname-
nalo kýžený šestý titul. Náš tým zvítězil 
5:4, když za stavu 1:1 na sety v posledním 
možném zápase ve třetím rozhodujícím 
setu chytil Radek Pelikán útok soupeřů a 
jeho výběr z druhé proměnil Petr Bubni-
ak v rozhodující, mistrovský bod.

Modřičtí nohejbalisté se stali po šesté mistry
České republiky družstev.

Z Modřic byl vypraven autobus plný fa-
noušků, kteří během finále hnali své hrá-
če do boje a nemalou měrou se přičinili 
o obrovský úspěch a zviditelnění města 
Modřice.
Mistrovský titul samozřejmě patří velkým 
dílem i tragicky zesnulému Petru Skřejpko-
vi, který se svými spoluhráči skvěle roze-
hrál sezónu. Hrajícím trenérem družstva 
je Petr Gulda, kapitánem Petr Bubniak, 
dále se o titul zasloužili Radek Pelikán, 
Pavel Kop, Jakub Pospíšil, Martin Müller, 
Petr Topinka a Luboš Gryc.
V reprezentačním týmu který se připravu-

je na ME v Turecku mají už své stálé místo 
Petr Bubniak a Radek Pelikán, v širším kádru 
jsou také Pavel Kop a Martin Müller. 

TJ Sokol SDS EXMOST Modřice „B“ skončil 
nakonec ve východní skupině druhé ligy na 
druhém místě což mu zaručilo účast v baráži 
o postup do první ligy ale tam ztroskotal na 
zkušeném týmu bývalých reprezentantů a 
prvoligových hráčů Startu Plzeň. Kluci přesto 
bojovali jako lvi a vynutili si třetí rozhodující 
duel v Plzni, ve kterém už na soupeře nesta-
čili. V úspěšné sezóně oblékali jeho dres tito 
hráči: trenér Michal Janeba, Pavel Krejsek, 
Lukáš Rosenberk, Vlastislav Dočekal, Lukáš 
Novotný, Milan Bodó, Martin Malinger, Michal 
Hodinka a fluktuant z „áčka“ Luboš Gryc.

Modřické „céčko“ podávalo střídavé ale spí-
še horší výkony a v krajském přeboru skon-
čilo na čtvrtém místě když se stále nedaří 
trenéru Pavlíčkovi vzbudit v týmu větší touhu 
po vítězství. Jediným kladem je postupné za-
řazování mladých do sestavy.

Modřice „D“ – Old Boys se zdárně potýkali 
v Městském přeboru i bez svých největších 
opor se svými soupeři a jejich čtvrté místo 
znamenalo jistou záchranu v soutěži. Pokud 
nastupovalo kompletní dokázalo prohánět i 
favority. Stabilními hráči byli bratři Luklové 
a k nim podle možností se připojili ostatní. 
Hodně záleželo na účasti Leoše Jandery, kdy-
si jednoho z největších talentů modřického 
nohejbalu.

Modřice „E“ – Sokolíci skončili v brněnské 
1. třídě také na čtvrtém místě a vzhledem k 
tomu že tým tvořili bez výjimek pouze žáci a 
dorostenci je jejich hra příslibem do budouc-
nosti. Kluky trénoval a obětavě s nimi jezdil 
po Brně na utkání druhý trenér žáků Martin 
Bačík.

Žákovská sezóna na podzim vyvrcholila 
Mistrovstvím České republiky starších žáků 
v singlu. Pořadatelství se ujal TJ Sokol SDS 
EXMOST Modřice a v hale ve Střelicích or-
ganizátoři zvládli šampionát na úrovni. Velké 
zásluhy měl ředitel turnaje Michal Janeba, or-
ganizátoři Petr Gulda a Radim Havránek, ceny 
předávali mistři světa Petr Bubniak a Radek 
Pelikán, jako rozhodčí působili Miloň Svobo-
da, Milan Bodó, Daniela Petříčková a Antonín 
Stehlík. 
Bohužel naši hráči Michal Ošanec a Oskar 
Svoboda zápasili během turnaje s virózou a 
do konečného pořadí tak nezasáhli. Jejich hra 
ovšem nebyla špatná, jen fyzické síly chyběly, 
když neprošli osmifinálovým sítem. Vítězství 
si odnesl Vojtěch Sís z SKN Žatec před Micha-
lem Fišerem ze Solidarity Praha. 

Žáci TJ Sokol SDS EXMOST Modřice zvítě-
zili v Moravském žákovském poháru, když 
v seriálu sedmi turnajů ve všech oficiál-
ních disciplínách dokázali zvítězit v pěti.

Celkové pořadí Moravského žákovského 
poháru 2009:

1. TJ Sokol SDS Exmost Modřice      94 b.
2. TJ Sokol I Prostějov                       50 b.
3. SKP Unitop Žďár nad Sázavou     48 b.
4. Spartak SMEM Přerov                   38 b.
5. NK Bajda Kroměříž                        25 b.
6. NK Climax Vsetín A                       15 b.

V týmu vítěze hráli prim Michal Ošanec, 
Oskar Svoboda, Tomáš Gulda, Radek Nykl, 
David Burian a dále Dominik Tomašek a 
Ivo Putna který na konci sezóny hostoval 
v mládežnických družstvech SKP Unitop 
Žďár nad Sázavou.  Do družstva přípravky 
se na podzim přihlásilo několik šikovných 
chlapců takže uvidíme na jaře, jak se zlep-
šili.
Hlavním trenérem žáků je Miloň Svobo-
da.  
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1Dotazy a názoryd
TÉMA MĚSÍCE

Je v Modřicích šance na přírodní koupání ?

provozu na fakt, že při naprostém nedostatku srovnatelných koupacích možností 
v této více než 400 tisícové aglomeraci se prakticky nelze ubránit velkému počtu 
návštěvníků. S tím souvisí značné prostorové a investiční nároky na nezbytné záze-
mí. Proto nepovažují za reálnou možnost udržet v přijatelném provozu „neoficiální 
biokoupaliště s kvalitní vodou“ a ve své studii navrhli příslušně kapacitně a technic-
ky vybavené oficiální veřejné koupaliště s investičními náklady přes 50 milionů Kč, 
které by se ovšem v průběhu provozu měly částečně vracet.    

Plocha pozemků u soutoku Moravanského potoka a náhonu, které se zatím po-
dařilo městu Modřice získat, by sice kapacitně stačila na investičně podstatně méně 
náročné vodní nádrže koupací i čisticí zóny pro občany našeho města, ale už by se 
nedostávalo prostoru pro odpočinkovou zelenou plochu. Především ale je celkově 
příliš malá, takže nemá žádnou prostorovou rezervu vzhledem k výše uvedené-
mu riziku potřeby rozsáhlého zázemí, vynuceného velkým počtem návštěvníků z 
Brna.

Technicky by mělo být reálné s poměrně malými náklady a možností příp. dotace 
nejprve vybudovat tradiční rybník a někdy později ho výhodně využít pro přestav-
bu na koupací zónu biokoupaliště se zázemím, což na základě výše uvedených jed-
nání vyplynulo jako nejvhodnější koncepce pro další postup. Předpokládá se jeho 
hloubka kolem 3 metrů a zpevněné nástupní schody, které by také měly usnadnit 
případné odkalování. 

Stanovisko vedoucích představitelů města
Protože se v uvažované lokalitě nepodařilo získat dostatečně velké pozemky, není 
možné v této chvíli tam přípravovat budování oficiálního koupaliště se zázemím. 
Rovněž nelze v dohledné době počítat s financováním tak velké akce z rozpočtu 
Modřic - jiné investice jsou nyní pro město důležitější (poznámka u tématu na prosi-
nec). Bylo by ale vhodné, aby se tento záměr znovu zvažoval ve spolupráci nového 
vedení města Modřice a městské části Brno-jih v příštím funkčním období od roku 
2010.

Vzhledem k akutní potřebě rozšiřování zeleně ve městě je žádoucí v souladu s plat-
ným Územním plánem postupně projekčně připravovat volně přístupnou vodní ná-
drž, která by kromě protipovodňové funkce sloužila s přiměřeně upraveným okolím 
jako klidový relaxační prostor s možností přírodního koupání. Perspektivně 
pak také jako reálný základ ke zmiňovanému dalšímu rozvoji. Pro tato „protipo-
vodňová opatření“ se v rozpočtu města s určitými prostředky počítá, ale konkretní 
realizace bude záležet na tom, zda a kdy se podaří získat účelovou finanční dotaci z 
dalších zdrojů. (Zpravodaj 11/2009 - komentář k usnesení RMM 33.2.11).   

Rubriku připravil Vlastimil Čevela 

Podkladem pro odpověď na položenou otázku byla nedávno vypracovaná studie a 
několik osobních jednání, kterých se zúčastnil hlavní autor koncepce několika reali-
zovaných i připravovaných biokoupališť - Ing. Doležal a projektant Ing. Barták, sta-
rosta Ing. Šiška, místostarostové Ing. Chybíková, I. Doleček s projektantem Ing. 
Halašem a částečně i redaktor této rubriky. Čtenářům Zpravodaje předkládáme sou-
hrn získaných informací, autorizovaný zmíněnými vedoucími představiteli města. 
Odkazy na další informační zdroje přináší Modřický internetový magazin na adrese 
mim.voda.cz/modrice.htm a na radnici je k nahlédnutí související dokumentace.

Porovnání tradičního rybníka a biokoupaliště 
Rybník je vodní nádrž různé hloubky s nezpevněným dnem a břehy s různou ve-
getací, zpravidla osazený rybami, které požírají zooplankton a produkují výkaly. 
Proto se v něm usazují kaly a dříve či později dojde k zabahnění a v návaznosti na 
výživné splachy z okolí též k rozvoji sinic. Protože není nijak izolovaný od okolního 
prostředí a jsou v něm ryby, tak není možné zajistit jeho řízené biologické čištění a 
trvale zaručovat kvalitu vody dle nároků, kladených na veřejná koupaliště.  

Biokoupaliště (koupací biotop) je vodní nádrž s izolací dna a stěn fólií nebo beto-
nem, v hlavní koupací zóně hluboká tak, aby se při koupání nevířily usazeniny na 
dně - tj. minimálně kolem 3 m, s technickou možností občasného odkalování. V 
nádrži mohou být obojživelníci, ale NESMÍ v ní být ryby. Podstanou součástí pak 
je čistící zóna - u veřejných koupališť v oddělené nebo samostatné nádrži, osázená 
rostlinami, zpravidla s nuceným oběhem vody. Biologické čištění vody je sice velice 
účinná metoda, ale zajištění klíčové podmínky, že mikroorganizmy, zooplankton, 
vegetace, filtrování a odkalování musí trvale pracovat provázaně a v součin-
nosti je teoreticky i prakticky poměrně značně složitá záležitost, vyžadující úzce 
specializovanou technologii, odbornost a zkušenosti. Dosavadní realizace v zahra-
niční a už i v Česku však prokazují, že toto řešení je schopno s minimálními provoz-
ními nároky trvale zajišťovat velice dobrou kvalitu vody pro koupání jak v malých 
zahradních koupacích jezírkách, tak na velkých veřejných koupalištích.

Zvažované souvislosti pro biokoupaliště v Modřicích
Projektanti biokoupaliště v Kovalovicích, které leží výrazně dál od Brna a na roz-
díl od Modřic tam nevede přímá městská doprava, poukázali po jeho dvouletém 
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Doplňující poznámka:
Při souvisejícím jednání p. starosta zdůraznil, že v dohledné době žádné kon-
kretní rozhodování o stavbě haly nepřichází v úvahu, protože současné ve-
dení města považuje za prioritní podstatně důležitější investice. Rekonstrukci 
budovy ZŠ na ulici Komenského, kde se navíc vybuduje cvičební mítnost pro 
žáky I. stupně, pokračování rekonstrukce veřejného osvětelní, realizaci ka-
nalizace v ulicích Masarykova a Nádražní a zahájení stavby bytového domu 
pro seniory. V roce 2010 proto navrhuje do těchto akcí investovat většinu fi-
nanční rezervy města, v souhrnu více než 43 milionů Kč. 

(redakčně připravil  ČeV)

Téma měsíce na prosinec 2009  

Podobně jako cyklostezka, také následující téma vyplynulo z ohlasu od čte-
nářů - tentokrát z komentáře paní zastupitelky Sylvy Bernátové k jednání 
v zastupitelstvu města o multifunkční hale. Její příspěvek proto uveřejníme v 
příštím čísle jako úvod k rekapitulaci všech podstatných PRO a PROTI, včetně 
nedávné petice. Stanovisko zahrádkářů je jasné a pochopitelné - nechtějí o exis-
tující zahrádky přijít - a tak už i bylo několikrát v jejich rubrice ve Zpravodaji 
prezentováno. Noviny však mají poskytovat vyvážené informace a otázky kolem 
perspektivy případné haly jsou významnou záležitostí nejen pro zahrádkáře. 

Proto jsme na příští měsíc zvolili téma

Jak to vlastně je s multifunkční halou
Pan starosta Ing. Josef Šiška přislíbil zajištění konkretních odpovědí 
především na otázky kdy a proč se objevily úvahy o hale, jaké jsou reálné 
možnosti jejího umístění a jak je či není aktuální příprava konkretní reali-
zace. 

uzávěrka dotazů a názorů je 25. listopadu 2009
kontakt - asistentka starosty - viz tiráž

Rejstřík témat, diskutovaných ve Zpravodaji
(vybrané příspěvky, postupně je doplňován)

Bytový dům pro seniory  ukončení účasti města 4/2008, nový pasivní dům 3/2009,
Cyklostezka   u Olympie 5/2008, 9/2009 ve městě 6/2009
Dětská hřiště    na Rybníčku 7-8/2008, 7-8, 9/2009,
Doprava    celkově 2, 4, 9/2009, značení 4, 12/2008,  
Koupaliště    10/2007, 6/2008, 9/2009,
Nová prodejna potravin v býv. Frutě 2, 6/2009,
Územní plán města   zeleň a relaxační plochy 7-8, 9/2009,
Veřejná doprava   ceny 5, 6/2009,
Zpravodaj    pravidla 3/2007, inzerce 1/2009, téma měsíce 7-8/2009

  

SDH Modřice  

Sbor dobrovolných hasičů Modřice touto 

cestou hledá nové zájemce a bývalé členy, 

kteří mají zájem se připojit k nám a stát se 

hasičem v Modřicích aby nás kontaktovali  

Na telefonních číslech:  

              Putna Milan - 728480460 

           Chalupa Roman - 724025031 

            Homolka Petr - 608744605 

             Homolka Jan - 774417825  

SDH Modřice 
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Brněnská 442 
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mob: 739 034 500 
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Brněnská 442 
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tel: 538 728 134 
mob: 733 331 065 
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www.elektromontaze-brabec.cz 

Nabízíme:   
• PC, notebooky, veškeré 

komponenty a příslušenství k 
výpočetní technice 

• Tiskárny, kopírky a spotřební1 
materiál  

• Externí správu IT, záruční a 
pozáruční servis 

• Síťová řešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

• Elektromontáže, revize, správa 
budov 

• inteligentní rozvody 
• STA - rozvody TV 
• LAN – strukturované kabeláže 
• EZS – zabezpečovací systémy 
• EPS – požární systémy 
• CCTV – kamerový systém 
• ACS – docházkový systém 

 

MONA STUDIO s.r.o. 
Zahájila provoz solária na ul. Havlíčkova 751

Provozní doba
po – pá od 10:00 hodin - 19:00 hodin 

Objednávky na tel. 603 842 689

1
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Víte, že již šestým rokem
funguje v Modřicích

PSÍ SALON TINA?
 

I pro Vašeho domácího mazlíčka 
nabízíme stříhání, trimování, kou-

pání a ostatní služby dle standardu 
nebo Vašeho přání. 

Vlídné zacházení, příjemné prostře-
dí a rozumné ceny. 

Objednávky na tel. 604 821 228. Na 
Vaši návštěvu se těší 

Lenka Hebnarová
Brněnská 662, Modřice

1Inzercei
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        TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNNĚĚ  
      Györ – Maďarsko 2009 

        21.11.(so), 5.12.(so), 19.12.(so) 
                       Cena: doprava a vstupné 550,- Kč dospělá osoba / 500,- Kč dítě do 14 let 

                         Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody, Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo 
                                                                          Odjezd z Györu v 16.00 hod. 
 

                    

                               11  ddeennnníí  LLYYŽŽAAŘŘSSKKÝÝ  ZZÁÁJJEEZZDD  
   SSttuuhhlleecckk  --  SSeemmmmeerriinngg      

                                                                                                                    2288..1111..22000099  ((ssoobboottaa))   
                                                  Cena 480,- Kč /v ceně není zahrnuto pojištění a skipas/  
                                                             Cena skipasu cca 34,5 EU dospělí, 17,5 EU dítě 

               Odjezd: Brno 5.30 hod., Janáčkovo divadlo,  Modřice 6.00 hod., nám. Svobody 
                                                            Odjezd do ČR cca 17.00 hod.  
  

               11  ddeennnníí  RRaakkoouusskkoo  
MMAARRIIAAZZEELLLL  AA  ČČEERRTTOOVVSSKKÁÁ  VVEESSEELLIICCEE  

                                                                      55..1122..22000099  ((ssoobboottaa))  Cena 500,- Kč 
                      Odjezd: Brno 5.30 hod., Janáčkovo divadlo, Modřice 6.00 hod., nám. Svobody  
 
Odjezd z Brna přes Pohořelice, Znojmo, Lilienfeld - prohlídka známého kláštera s vánoční výzdobou, 
dále Annaberg - vyhlídka, Mariazell - návštěva poutního místa s vánočními trhy na náměstí,  
prohlídka katedrály, muzea, velkých pohyblivých jesliček zabudovaných do skalního výklenku 
s vyobrazením města Jeruzaléma a celého Kristova života od narození až po ukřižování. Odpolední 
slavnost,  zahájení Adventu. Večer přejezd  na  přehlídku více než 100 čertů v hrůzostrašných 
maskách,  tradiční ČERTOVSKÁ VESELICE  s alegorickými vozy, živým ohněm, kouřovými 
barevnými efekty, hudbou a strašidelnými scenériemi. Odjezd po přehlídce alegorických vozů, cca 21.00 
hod., předpokládaný návrat do Brna v  nočních hodinách. 

 

                KKuuddyykkaamm  ((mmuuzziikkááll))  
            1166..11..22001100  ((ssoobboottaa)),,   Státní opera, Praha    

                             Cena za dopravu a vstupné 1.150,- Kč(I.kategorie)/1.050,- Kč(II.kategorie) 
              Odjezd: Modřice 8.30 hod., nám. Svobody, Brno 9:00 hod., Janáčkovo divadlo  

                                                                       Začátek představení 14:00 hod. 
 
                 V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová. 

nebo pište na e-mail coufalik@expressbus.cz 
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 210, p. Havlátová. 

Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík. 
 

 
 



 
 

 

 objednávky na tel. 777 057 087  

Nám. Svobody 6, Modřice 
  

    (vchod z parkoviště hotelu Gregor) 
 

nově otevřeno od 1. prosince 

Nový Salón 
        kadeřnictví                  
      a kosmetické služby 
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Nabízíme:   
• PC, notebooky, veškeré 

komponenty a příslušenství k 
výpočetní technice 

• Tiskárny, kopírky a spotřební1 
materiál  

• Externí správu IT, záruční a 
pozáruční servis 

• Síťová řešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

• Elektromontáže, revize, správa 
budov 

• inteligentní rozvody 
• STA - rozvody TV 
• LAN – strukturované kabeláže 
• EZS – zabezpečovací systémy 
• EPS – požární systémy 
• CCTV – kamerový systém 
• ACS – docházkový systém 

 

pozastaven výkup loupaných ořechů

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339, 664 42 Modřice

tel.: 547 243 592

různé dorty, zákusky, 
minizákusky
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Prodám byt
v OV 3+1 s 2 balkony, velký.

Tel. 734 484 628

20. 11. pá 19:00 41. komorní koncert na radnici – „Pomoc pro matky v nouzi“ mim.voda.cz/koncerty.htm

- žáci uměleckých škol a studenti konzervatoře a JAMU Zpravodaj 11/2009

28. 11. so 10 – 17 Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 8. 12. www.mesto-modrice.cz/muzeum 

>>> 1. 12. út - paličkované krajky N. Bělíkové a keramika V. Vallerové Zpravodaj 11/2009 

28. 11. so 20:00 Kateřinská zábava v hotelu Gregor Zpravodaj 11/2009

3. 12. čt 17:00 Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody Zpravodaj 11/2009

5. 12. so 10 – 17 Výstava v muzeu na Komenského ul. - so-út do 8. 12. www.mesto-modrice.cz/muzeum 

>>> 8. 12. út - paličkované krajky N. Bělíkové a keramika V. Vallerové Zpravodaj 11/2009 

9. 12. st 19:00 42. komorní koncert na radnici – předvánoční setkání mim.voda.cz/koncerty.htm

- Modřický pěvecký sbor a jako hosté cimbálka z BROLN Zpravodaj 11/2009

14. 12. po 18:00 14. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice www.mesto-modrice.cz 

- zasedací sál na radnici – nám. Svobody

15. 12. út 17:00 Koncert žáků a učitelů ZUŠ Modřice – Vánoční pohlazení Zpravodaj 11/2009

17:00 Vánoční besídka ZŠ Modřice – budova na ul. Benešova Zpravodaj 11/2009

16. 12. st 15 – 18 Vánoční výstavka keramiky – ZŠ na ulici Komenského Zpravodaj 11/2009

2010 27. 1. st 43. komorní koncert na radnici – Saxofonové trio ZUŠ mim.voda.cz/koncerty.htm

6. 3. so Běh městem – Modřický pohár bbp.webzdarma.cz

31. 3. st 44. komorní koncert na radnici – J. Mazourová a M. Šilar mim.voda.cz/koncerty.htm

??? Májové hody

22. 5. so Cyklistická časovka jednotlivců – Modřická 21 mim.voda.cz/modrice.htm#sport

26. 5. st 45. komorní koncert na radnici – Modřický sbor a hosté mim.voda.cz/koncerty.htm

??? Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

??? Svatováclavské hody

29. 9. st 46. komorní koncert na radnici – barokní a renes. hudba mim.voda.cz/koncerty.htm

24. 11. st 47. komorní koncert na radnici – účinkující v jednání mim.voda.cz/koncerty.htm

8. 12. st 48. komorní koncert na radnici – Modřický sbor a hosté mim.voda.cz/koncerty.htm

                                Opakovaně týdně

po >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

 17:00 TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici Zpravodaj 10/2009

 18:00 TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici Zpravodaj 10/2009

 18:30 Cvičení Fit & Overball v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

 19:30 Cvičení Chi-toning  v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

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

- klubovna nad knihovnou na radnici Zpravodaj 9/2009

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městská knihovna  13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

čt 18:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

 17:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

 18:30 Cvičení Fit & Overball v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

 19:30 Cvičení Chi-toning  v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

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