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Zprávy z radnice 
1Zprávy z radnicez

USNESENÍ RMM č. 39/2010

Z usnesení RMM č. 39/2009
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
11. ledna 2010

Rozpočtové opatření
RMM bere na vědomí zprávu o 
schváleném rozpočtovém opatření 
č. 5/2009 přednesenou starostou 
města. Došlo v něm ke konečné 
úpravě rozpočtu tak, že schodek je z 
původních 15 milionů snížen na 275 
tisíc. Důvodem je odložení realizace 
rekonstrukce veřejného osvětlení a 
úsporná opatření vedení města.(3.)  

Veřejné osvětlení - ul. Brněnská
RMM bere na vědomí úhradu faktu-
ry č. 79001823 ve výši 1.796.712,- Kč 
včetně DPH firmě Energ Servis a.s. 
za dokončené dílo VO na ul. Brněn-
ská (4.1)

Vodárna - nájem a stočné
RMM schvaluje dodatek č. 21 ná-
jemní a provozní smlouvy ze dne 
12.3.2002 mezi Městem Modřice a 
firmou BVK a.s. na výši stočného a 
na nájem za užívání majetku měs-
ta 3.400.000,- Kč bez DPH za rok a 
za zajištění majetkové a provozní 
evidence ve městě ve výši 5000,- Kč 
bez DPH. Garantovaná cena stoč-

ného pro občany zůstává v roce 2010 
ve stejné výši jako loni, tj. 27,73 Kč/m3 
bez DPH s tím, že ze zákona dochází ke 
zvýšení sazby DPH o 1%.  (4.2)

Zabezpečení objektů města
RMM  schvaluje servisní smlouvu mezi 
městem Modřice a firmou Intersecurit, 
s.r.o., na provádění oprav a údržby elek-
tronického zabezpečení objektů města 
Modřice (radnice, policie, muzeum) za 
cenu 450,- Kč/hod. bez DPH (4.7)

Stapo Morava - sluneční panely
RMM požaduje předložení schematic-
kého nákresu umístění fotovoltaických 
panelů a stanovisko SÚ Šlapanice pro 
možnost umístění v areálu Stapo Mora-
va a.s. v Modřicích (5.1)

Linkové autobusy na ul. Brněnské
RMM neschvaluje udělení licence pro 
provoz linek veřejné osobní dopravy 
Brno-Hevlín a Brno-Mikulov ve směru 
do Brna přes ul. Brněnskou z důvodu 
přetíženosti této ulice (6.3) 

Objíždka při rekontrukci podchodů
V zájmu snížení dopravní zátěže RMM 
schvaluje objízdnou trasu při realizaci 
akce „Oprava silnice I/52, R/52 Brno – 
Rajhrad, rekonstrukce podchodu 208 
a 209“ s podmínkou objížďky pouze 
pro vozidla do 7,5 tuny a s podmínkou 

opravy a zprovoznění VO podél silnice 
R/52 a I/52 v k.ú. Modřice (6.4)   

Dům pro seniory - spolupráce
RMM bere na vědomí a schvaluje 
dodatečně přistoupení města Modřice 
ke spolupráci s Masarykovou univerzi-
tou – fakultou sociálních studií v rámci 
projektu „Potentials and impacts of ak-
tive ageing in local urban enviroments“ 
(Potenciály a dopady aktivního stárnutí 
v místním městském prostředí). V rámci 
spolupráce město umožní, aby se mohl 
vybraný zahraniční student jako pozo-
rovatel zúčastnit vývoje stavby domu 
pro seniory a zpracovat přitom svoji 
diplomovou práci. (7.2)  

Bytové domy - převody bytů
RMM schvaluje převod bytu č. 4/20 v 
BD Za Humny 766 (7.4) a bytu č. 8N v 
BD Sadová 563 (7.5) na nové nájemce, 
vybrané ze seznamu žadatelů o byt v 
Modřicích.

Mateřská škola - rozšíření
V rámci zahájení přípravy na rozšíření 
kapacity MŠ, schvaluje RMM cenovou 
nabídku Ing. Karla Pelikána na vypraco-
vání PD stavba kontejnerové MŠ Mod-
řice, ul. Zahradní ve výši 32.000,- Kč vč. 
DPH a dále smlouvu o dílo č. 01/2010 
mezi městem Modřice a Ing. Karlem 
Pelikánem na vypracování PD stavba 
kontejnerové MŠ Modřice, ul. Zahradní.
(7.6)

Kanalizace na ul. Masarykova
RMM schvaluje text výzvy k podání 
nabídky včetně obchodních podmínek 
na akci „Silnice III/15278 – rekonstrukce 

kanalizace na ulici Masarykova – 1. 
etapa v rozsahu od č.p. 145 po ulici K 
Náhonu“  (7.7.1)

RMM schvaluje oslovení firem 
COLAS CZ, Inženýrské stavby spol. s 
r.o., ZEMAKO, s.r.o., ARROW, spol. s 
r.o., VHS Brno, a.s., MAHU CZ, s.r.o. 
a Strabag a.s. k podání nabídky na 
akci „Silnice III/15278 – rekonstrukce 
kanalizace na ulici Masarykova – 1. 
etapa v rozsahu od č.p. 145 po ulici K 
Náhonu“ (7.7.2)

RMM schvaluje oslovení firem 
INGMA, spol. s r.o., Libor Kočíř a Ing. 
Pavel Kaderka na podání nabídky na 
výkon TDI na akci „Silnice III/15278 
– rekonstrukce kanalizace na ulici 
Masarykova – 1. etapa v rozsahu od 
č.p. 145 po ulici K Náhonu“ (7.7.3)   

RMM schvaluje hodnotící a výběro-
vou komisi ve složení Ing. Josef Šiška, 
Ing. Hana Chybíková, Mgr. Veronika 
Žaloudková, Květoslava Höklová, 
MUDr. Jaroslava Tomandlová (7.7.4)

Všechny body se vztahují k zahájení 
realizace výstavby veřejné kanali-
zace v úseku od pošty k železářství 
Kadlec.

Veřejné osvětlení - ul. Havlíčkova
RMM schvaluje nabídku na realiza-
ci VO na ulici Havlíčkova od firmy 
Energ Servis a.s. v celkové výši 
860.656,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy o dílo. 
Zahájení stavby se předpokládá nej-
dříve v jarních měsících. (7.8) 
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Poděkování

Vážení občané,
dovolte mi alespoň touto cestou poděkovat všem, co se zapojili do zimního úklidu 
chodníků v našem městě. Je vidět, že mnozí pochopili, že nová povinnost ležící na 
bedrech města není jednoduchá a že přes veškerou snahu se dá jen těžko zvlád-
nout k úplné spokojenosti všech.
Myslím, že sněhovou kalamitu se nám společně podařilo zvládnout dobře.
Ještě jednou děkuji.

A ještě si dovolím připomenout:
Zimní údržbou místních komunikací se rozumí zmírňování zimních závad ve sjízd-
nosti a schůdnosti na těchto komunikacích, které byly způsobeny zimními povětr-
nostními vlivy a podmínkami.
Sjízdnost a schůdnost místních komunikací je takový stav těchto komunikací, který 
umožňuje bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel nebo chodců, přizpůsobe-
ný stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikací a povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Obchvat - protihluková stěna
RMM schvaluje text výzvy k podání 
nabídek a text obchodních pod-
mínek na akci „Protihluková stěna 
Modřice na silnici II/152 vlevo – 3. 
etapa a pověřuje majetkový odbor 
oslovením schválených firem k 
podání nabídek. (7.9, navazuje na 
informace z RMM ve Zpravodaji č. 10 
až 12/2009)  

Městský úřad - zabezpečení 
RMM schvaluje aktualizaci 18 licencí 
programů pro zabezpečení počítačo-

vé sítě před napadením viry od firmy 
4IT.cz na 3 roky za částku 41.760,- Kč vč. 
DPH 20% (7.10)   

Kanalizace - ul. Masarykova
RMM ukládá KŽP vydat vyjádření ke ká-
cení zeleně v rámci budování  kanaliza-
ce na ul. Masarykova (7.15)

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

 
FINANČNÍ ÚŘAD BRNO-VENKOV 

Příkop 8, Brno 
 

ÚŘEDNÍ HODINY 
 

pro období od 22.3.2010 do 31.3.2010 při podávání 
daňových přiznání na daních z příjmů  

 
podatelna, pokladna, oddělení vyměřovací I - FO  

a oddělení vyměřovací II - PO 
22.3.2010 8:00 - 18:00  
23.3.2010 8:00 - 18:00  
24.3.2010 8:00 - 18:00 
25.3.2010 8:00 - 18:00 
26.3.2010 8:00 - 18:00 

podatelna, pokladna
sobota 27.3.2010 8:00 - 12:00  

podatelna, pokladna, oddělení vyměřovací I - FO  
a oddělení vyměřovací II - PO 

29.3.2010 8:00 - 18:00  
30.3.2010 8:00 - 18:00  
31.3.2010 8:00 - 18:00 

 

1Informace pro občanyi



1www.mesto-modrice.cz18 9Zpravodaj 2/2010

In
fo

rm
ac

e 
pr

o 
ob

ča
ny

Inform
ace pro občany



1www.mesto-modrice.cz110 11Zpravodaj 2/2010

Život v našem
 m

ěstě 
KRÁLOVSTVÍ KOMETY – JIŽNÍ MORAVA 
Vstupenky na zápas Kometa Brno a Karlovy Vary 5. 3. 2010, 
17:30 hodin 

Na základě podepsané dohody mezi městem Modřice a Kometou Group a.s. vyu-
žilo naše město možnosti rezervace 50 vstupenek k následnému odkupu na hoke-
jové utkání HC Kometa Brno vs. Karlovy Vary (5. 3. 2010, 17:30). 
Vstupenky si můžete zakoupit v měsíci únoru 2010 na Městském úřadě v Modři-
cích u asistentky starosty Bc. Kateřiny Homolkové v 1. poschodí, dveře č. 13, tel. 
537 001 011, 602 728 350

Ing. Josef Šiška, starosta města

Vážení vyznavači cykloturistiky,

i v letošním roce jsme se rozhodli ve spolupráci s MÚ Modřice a firmou ATEX 
SPORTSWEAR připravit něco užitečného a pěkného na kolo.
Jedná se o kvalitní sportovní bundu.
V současné době připravují pracovníci firmy ATEX návrhy střihu, včetně barev-
ného provedení. Město Modřice se bude podílet na finanční podpoře celé akce.
Základní cena bundy se pohybuje v rozmezí 1800-2000 Kč, dle velikosti.
Od základní ceny bundy bude odečten příspěvek města. Výše příspěvku na jed-
notlivou bundu bude záležet na počtu zájemců. Pokud bude zájem jako v loňském 
roce o cyklodresy (48), můžeme počítat i se snížením základní ceny asi o dvěstě 
korun.
Materiál použitý pro výrobu bundy je vynikající větru odolná látka nové genera-
ce. Jedná se o výborný materiál s vysokou odolností proti větru a vodě, a to vše 
při zachování vynikající prodyšnosti a propustnosti potu. Vrchní vrstva dodává 
výrobku novou úroveň komfortu nošení, vzhledu, omaku, tepelné regulace. Tento 
materiál zachovává teplo uvnitř a propouští pot ven. Membrána zde použitá má 
vynikající užitné parametry: vodní sloupec 3000 mm, prodyšnost 15000 g/m2/24 
hod.
Žádáme všechny zájemce, aby se hlásili na telefonních číslech 603 841 710 – Lubo-
mír Sekerka nebo 604 216 525 – Pavel Kovář.
Vzhledem k tomu, že celá akce je organizačně trochu náročnější, počítáme s dodá-
ním bund asi v polovině dubna, abychom stihli termín otevření cyklostezky, který 
bude první sobotu v květnu.

Lubomír Sekerka

1Život v našem městěž
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vánoční ohlédnutí školní družiny a pěveckého sboru
Zpěváček při ZŠ Modřice

Školní družina při ZŠ Benešova plní zájm. vzdělávací program ,,Korálky“ (více ve 
vitrínce u vchodových dveří ZŠ).
Děti z ŠD měly možnost se zúčastnit těchto akcí: besedy s cestovatelem ing. J. 
Márou, v místní lidové knihovně, návštěvu kouzelníka Katonase, mikulášskou 
nadílku, duo Paravánek z divadla Radost s pásmem ,,Vánočníček“ a družinovou 
vánoční besídku. V současné době se ŠD připravuje na Den otevřených dveří, 
který proběhne 11.1. od 14:00 - 16:00.
Také pěvecký sbor Zpěváček si připomíná svá úspěšná vánoční vystoupení - 3.12. 
při rozsvícení vánočního stromu v Modřicích na náměstí Svobody, v sobotu 5.12. 
v Brně na výstavišti v akci ,,Mosty mezi městy“. Skupina dětí z pěveckého sboru 
a z kroužku hry na zobcovou flétnu vystoupila v Domě seniorů s vánoční besíd-
kou. Poslední akcí byla zdařilá školní vánoční besídka dne 15.12. v budově školy 
na ulici Benešova.
Naše motto je: ,,Kdo si hraje, nezlobí“.

Vedoucí družiny Jitka Kafková

Přijel k nám kouzelník Katonas vystoupení v Brně na výstavišti - vánoční Mosty mezi 

městy
foto: Mgr. Hedviga Polednová
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Zápis dětí do 1. třídy Základní školy v Modřicích

Ve dnech 15. a 22. ledna 2010 proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy.

U zápisu, jak už tomu bývá, prošli budoucí školáčci nezbytným „testováním“ 
školní zralosti. Nejprve si však za asistence žákyň devátého ročníku pohráli a 
zasoutěžili. Zbavili se ostychu a v pohodě pak společně s paní učitelkou zvládli 
úkoly zaměřené na ověření předpokladů pro úspěšný počátek školní docházky. 

V uvedených dvou termínech bylo na naši školu zapsáno 46 dětí. Někteří rodiče 
však využijí možnosti odkladu školní docházky. V tomto roce evidujeme i děti 
z okolních obcí. 

Těší nás zájem o naši školu.

Pokud jste opomenuli zapsat dítě do 1. ročníku, můžete tak učinit ještě do 15. 
února 2010. Prosíme o domluvu na tel. 547 216  369, 731 507 684.

PaedDr. Jana Šenkýřová, učitelka 1.stupně ZŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

 
POZVÁNKA NA PĚVECKÝ KONCERT 

 

Vážení přátelé, 
 

Základní umělecká škola Ořechov – Modřice 
Vás zve na pěvecký koncert, 

 

který se uskuteční dne 18. 2. 2010 v 17:30 hod. 
v sále školy v Modřicích, Benešova 271. 

 

Na koncertě vystoupí žáci pěvecké třídy Mgr. Veroniky Demelové  
 

a přivítáme hosta paní Miroslavu Kozákovou,  
mezzosopranistku,   

studentku Vysoké školy múzických umění v Bratislavě. 
 

V programu zazní písně F. Chopina, A. Dvořáka, E. Chaussona  
a díla dalších autorů. 

 

Všichni jste co nejsrdečněji zváni. 
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Vážení přátelé,

pojeďte s námi do Prahy na muzikál Kleopatra, 
který se koná v divadle Brodway

27. března 2010 v 18 hodin.

Vzhledem k rezervaci vstupenek je nutné Vaši účast závazně nahlásit 
telefonicky na číslo - 604 942 427, nebo 739 093 720, nejpozději do 19. února 

2010.
Cena vstupenky 699,- Kč.

Podařilo se nám předběžně zajistit atraktivní místa v hledišti v 5 – 7 řadě.
Doprava bude zajištěna autobusem z Modřic.

Příspěvek na dopravu tam a zpět činí 100,- Kč na osobu.

Bližší informace volejte na tel. 604 942 427.

 Zve Základní umělecká škola Ořechov - Modřice

SPORT
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Desátá Tříkrálová sbírka v Modřicích

Jak jste jistě mnozí postřehli, proběhla v Modřicích v prvních dnech roku 2010 
další, již v pořadí desátá Tříkrálová sbírka. V mrazu a někdy za hustého sněžení 
se v podvečerních hodinách vypravily skupinky koledníků do ulic, aby pomohly 
posilovat a vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Vybrané 
finanční prostředky pomůžou rozšířit  a zkvalitnit nabídku poskytovaných služeb 
Charitní ošetřovatelské  a pečovatelské služby a Domu léčby bolesti s hospicem 
sv. Josefa v Rajhradě, část  již byla odeslána na pomoc zemětřesením postiže-
ných oblastí Haiti. 
Letos se v Modřicích podařilo vybrat zatím rekordních 55 820,- Kč.
Všem dárcům děkuji. Velkou pochvalu si zaslouží koledníci a vedoucí skupinek:
K. Horká, K. Kovaříková, D. Mik, sourozenci Felcmanovi, D. Obdržálek, T. Vysko-
čilová, B. Homolková, M. Čechovská, J. Lorenc, M. Slaná, A. Slaná, F. Slaný, V. 
Obdržálková, K. Mazálková, V. Janský, M. Klangová, A. Klangová, V. Němeček, J. 
Němeček, dále děkuji paní R. Žilkové, M. Havlátové, M. Kotasové, M. Klangové, 
L. Kolářové, S. Valouškové, panu P. Klangovi a A. Mazálkovi a paní učitelce A. 
Grünwaldové za pomoc při organizování skupinek. 

Ing. Hana Chybíková, místní asistent Tříkrálové sbírky 

Po stabilizaci základového podloží a betonáži rubové klenby provedené v roce 
2008, pokračovaly i v roce 2009 opravy kostela sv. Gotharda. V poškozených stě-
nách došlo k sanaci trhlin, restaurování lícní části klenby a opravě nástropních 
fresek.
Kolmo přes probíhající spáry, které vznikly v důsledku nestabilní konstrukce, byly 
ve stěnách vyvrtány dlouhé křižné kanálky. Do nich se z vnitřní i z vnější strany 
vložila ocelová výztuž. Spolupůsobení kovových tyčí a zdiva zajistila injektážní 
hmota. Následně do vyčištěných spár a do trhlin byla vtlačena sanační malta. 
V další fázi se nad presbyteriem postavilo vysoké lešení. Po dobu několika týdnů 
jej restaurátor použil jako pracovní plochu k opravě vážně poškozené, přibližně 
150 mm tlusté cihelné klenby. Nejpostiženější částí byl pruh v délce tří metrů a 
šířce 350 mm, který byl od okolních ploch snížený o 35 mm. Cihly vystupující 
z klenby se opatrně odbrousily. Uvolněný cihelný materiál z nejvíce poškozené 
konstrukce, dočasně zajistily až 100 mm dlouhé dubové klíny. Trhliny a spáry mezi 
cihlami byly posléze stabilizovány speciální spojovací látkou. 
Po odstranění plošných klihových nátěrů z pozadí maleb, se poškozené plochy 
vytmelily. Povrch se opatřil vápenným nátěrem. Figurální a malované celky se vy-
retušovaly temperovými (reverzibilními) barvami.

Přestože stavební práce vykonávané firmou SASTA CZ, a.s. se uskutečňovaly i 
uvnitř chrámu, v pravidelném rytmu probíhaly mše svaté a církevní obřady, které 
přináší každodenní život farnosti. Že klenba nad presbyteriem je stabilní a nikoho 
již neohrožuje mají zásluhu mnozí mecenáši z řad firem i občanů, kteří se podíleli 
na finančních sbírkách. Především je třeba poděkovat městu Modřice, firmě So-
merston Olympia CZ, s.r.o. Modřice a firmě Magnum Int., a.s., Brno. Sanační práce, 
budou pokračovat i v roce 2010.                                                  Text a foto Josef Chybík

restaurátor Zdeněk Tureček při prácilešení nad kněžištěm

Opravy kostela sv. Gotharda v roce 2009

Povánoční koncert v našem kostele sv. Gotharda

Důstojné a krásné zakončení vánoční doby v našem kostele, nám připravily tři 
hudební a pěvecké skupiny. 
Příležitostné sdružení amatérských hudebníků – In nomine consort, Modřický 
chrámový sbor pod vedením Mgr. Markéty Klangové a za doprovodu instrumen-
tální skupiny vedené Jiřím Bradou, a smíšený pěvecký sbor města Modřice, pod 
vedením Mgr. Lucie Vitáskové.  Programy všech tří uměleckých skupin byly umě-
lecky vyrovnané, a zvláště v prostředí našeho kostela, s dobrou akustikou, s vá-
noční výzdobou Betlémem a krásnými zelenými ozdobenými stromy, vonícími 
ještě lesem, zanechaly v posluchačích nezapomenutelný zážitek. 
Děkujeme jim za jejich vystoupení, příjemnou pohodu, a také že svým přičiněním 
přispěli k opravám našeho krásného kostela. Přejeme jim hodně zdaru, krásných 
písní, a aby svým uměním přinášeli posluchačům radost z našich krásných pís-
ní!                                                                                                                   J. Štulpová 

KULTURA
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Vzpomínka na farní ples

V polovině ledna letošního roku proběhl v Modřicích již třetí farní ples. I přes 
relativně krátkou historii jeho pořádání si i letos dovolím konstatovat, že byl již 
tradičně vynikající.
Hned u šatny byli příchozí osobně přivítáni zástupcem organizátorů a každá 
dáma obdržela květinu. Jen jsme se u stolu stačili usadit a vzájemně představit, 
už tu bylo oficiální zahájení. Po několika uvítacích slovech paní místostarostky 
města, Ing. Hany Chybíkové a duchovního správce naší farnosti, otce Mgr. Ro-
berta Mayera nám program večera nastínil „ředitel tomboly“, pan Ing. Vítězslav 
Janský.
Na úvod vystoupil soubor lidových písní a tanců MÁJEK z Brna, který rozproudil 
naši krev vírem folklórní podívané. Vzápětí zazněly první skladby k tanci od na-
šeho téměř dvorního orchestru Šohaji, který má v podtitulu označení „nejmenší 
dechová hudba“. Nutno ale hned dodat, že v průběhu večera klasické taneční 
melodie dechového orchestru vystřídaly i skladby moderní. A čas určený pro 
tanec pak byl prokládán dalšími aktivitami
Na programu plesu se objevilo vystoupení taneční skupiny VIRGNIA, souboru 
mladých tanečníků zaměřených hlavně na irské a country skupinové tance. V 
závěru jejich vystoupení se nás snažili některé tyto tance i naučit, což bylo pro 
všechny zdrojem značné zábavy a legrace
Popisovat bohatou tombolu by zabralo většinu dnešního Zpravodaje. Největší 
úspěch v této části však opět zaznamenala cena útěchy, provedení baletních uká-
zek z Čajkovského Labutího jezera v podání studentů a učitele Biskupského gym-
nasia. Pohled na leckdy vousaté tváře tanečníků, oděných do baletních sukýnek 
baletek, jak s vážnou tváří mistrně předvádějí „baletní kreace“ byl k popukání. 
Však také číslo museli zopakovat.
V závěru plesu pak byla uspořádaná benefiční dražba archivního vína z pro-
dukce Ing. Janského, jejíž výtěžek byl věnován na nezbytné opravy kostelíčku v 
Přízřenicích. A díky vítězi dražby byl tento výtěžek nemalý, 2 250,- Kč.
Když pak ještě vzpomeneme na halekací vystoupení Mužáků, našich pánů, kte-
ří se pravidelně scházejí ke zpívání lidových písniček, můžeme říci, že úroveň 
tohoto plesu se opět výrazně zvýšila. Poděkování tedy patří všem, kdo se na 
úspěšném plesu podíleli ať již organizačně, sponzorsky či přípravou pohoštění. 
Do příštího roku se pak můžeme těšit na čtvrté pokračování. Jen nevím, zda po 
letošních zkušenostech bude dostatek lístků.

mar. 

... na běžkách na Sněžný Vrch

Opakovaná sněhová nadílka v průběhu ledna 2010 po několika letech opět 
připravila dobré podmínky pro vyznavače bílé stopy. Pro první číslo naší in-
spirační prospektové edice jsme proto z několika možností vybrali trasu na 
Sněžný Vrch a dále po kopcích západním směrem. Že vám to místní jméno 
nic neříká ? - tak se třeba i něco zajímavého dozvíte.

Začátek (Z) a současně i konec popisované trasy je na odbočce polní cesty z 
Tyršovy ulice - u budovy s reklamou dýmky, přesun z města sem je nutný pěšky. 
Nasadíme běžky a vydáme se západním směrem po cestě, resp. rovnoběžně s 
ní po stopě vpravo v poli. Nepůjdeme ale stále rovně v její trase, ale přibližně 
v místě, kde se u skupiny keřů láme její sklon, odbočíme šikmo doprava mír-
nou sníženinou ke skupině stromů nahoře na kopci. Dnes je tam uprostřed polí 
myslivecký posed a v zimě krmelec. Ale taky tam stojí jedna z nejstarších dobře 
zachovaných modřických stavebních památek - boží muka z roku 1604 (1). 

Kam v Modřicích 1

začátek vycházky, pohled od (Z)

Inspirační prospektová edice pro občany a návštěvníky města,
vyšlo jako samostatně oddělitelný dvojlist ve Zpravodaji Modřice č. 2/2010 



Na mapě z konce 19. století se můžeme přesvědčit, že vlastně jdeme po trase 
staré polní cety z Modřic do Moravan. Mapa zde taky uvádí německý název 
„Schneeberg“ - Sněžný Vrch, ale ten se vztahuje k výškové kótě 265 m n.m., 
která je od (1) ještě asi 400 m dál. V ochranné betonové skruži je tam zasazena 
nivelační značka (2) a hned vedle - z dálky to vypadá jako menší postava - stojí 
lišejníkem porostlý starobylý kámen. Na webu  [kříže] v databázi smírčích křížů 
je bez dalších údajů pouze zmínka, že jde o řecký kříž.  Publikace [Moravany] 
pak na str. 22 uvádí, že snad ve středověku plnil funkci mezníku mezi moravan-
ským a modřickým katastrem – oba byly v majetku církevních vrchností.

po trase staré cesty k (1) boží muka z r. 1604 (1)

na Sněžném Vrchu (2) - leden 2010 na Sněžném Vrchu (2) - leden 2007

Kam v Modřicích

Již od (1) jsme na hřebenu, kde se nám jízdou směrem ke (2) postupně otevírá 
perfektní, prakticky kruhový rozhled. Z opakovaných návštěv v zimním období 
na běžkách mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že Sněžný Vrch je pro tento kopec 
skutečně výstižné pojmenování. Pokud sníh je, tak ho zde vždycky bývá dost - a 
taky tady na něm někdy i pěkně ostře fouká.

stará mapa okolí Brna na hřebenu Sněžného Vrchu

stopa z místa (3) směrem na Modřice sjezd v areálu pod sedlem (5)

Od kříže na Sněžném Vrchu (2) se vydáme asi 300 m směrem západním do velice 
nízké prolákliny, kde zpravidla narazíme na projetou stopu (3). Po ní se můžeme 
příjemným mírným sjezdem vrátit na začátek trasy (Z). Časově i fyzicky nároč-
nější variantou pak je pokračování do kopců západním směrem. Prvním cílem je 
menší technický stavba (4) u místní silnice z Moravan k rozsáhlému zemědělské-
mu areálu v lese za 400 kV elektrickým vedením. Dnes je v něm snad chov drů-
beže, ale my starší zde pamatujeme pověstný a obávaný „prasečák“ VEPA, často 
nepříjemně zapáchající do okolí několika kilometrů.

Kam v Modřicích1 1
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Muzejní spolek Modřice v roce 2010 

Činnost muzejního spolku se v posledních letech zaměřovala hlavně na přípravu 
výstav; se všemi organizačními kroky, jež každá výstava vyžaduje, až po vernisáž 
a náročnou roli strážce – průvodce.
Členové spolku také podstatně přispívali k rozšiřování sbírek, ať už vlastními 
dary či zprostředkovaně.
Co však dosud ke zdravému „spolkovému životu“ chybělo, je více společných 
aktivit, například vycházky do nejbližšího okolí, návštěvy památek a muzejních 
výstav v regionu i mimo region Jižní Moravy; přednášky a besedy, jak si je Mod-
řičané pamatují ještě z předmuzejních dob pana Ladislava Šebestíka.
Vedeni touto úvahou jsme se rozhodli uspořádat v tomto roce (kromě spoluú-
časti na výstavách) i dvě přednášky pro veřejnost s následující besedou a jiné 
společné akce.
První přednáška s názvem „Modřice na prahu železného věku“ se bude konat 
na počátku března. Mgr. Petr Kos (Ústav archeologické památkové péče Brno) 
nás seznámí s předběžnými výsledky výzkumu zatím největšího pohřebiště ze 
starší doby železné (halštatu), které bylo na Jižní Moravě zjištěno. Vlastní výkopy 
v letech 1995 – 2009 v modřickém katastru i široký přehled o halštatu ve střední 
Evropě umožňují Mgr. Kosovi přesáhnout strohá archeologická data; přistoupit k 
jejich vysvětlení v oboru prehistorie.

To vše by nebylo možné bez pochopení a finančního zajištění Města Modřice – 
zřizovatele Muzea města Modřice.

Mgr. Petr Fiala

MUZEUM

U stavby (4) přejdeme silnici a dále po poli nás asi po 1 km západním směrem 
stopa nálevkovitě mezi dvěma lesíky zavede do malého sedla (5). Jsme na okra-
ji poměrně široké a různě členité povlovné kotliny pod Kozí Horkou - to je kopec 
vlevo, za kterým už je želešický lom. Před sebou vidíme Nebovidy a chatovou 
oblast kolem kopce Nebovid. Na různě skloněných svazích areálu si můžeme 
dle chuti a kondice „běžkařsky zasjezdovat“ a pak se po trase (5) - (4) - (3) - 
(Z),  už bez odbočky na (2) - (1), vrátíme na začátek (Z). Přímá zpáteční cesta 
je dlouhá asi 2,7 km s výškovým rozdílem 80 m, takže většinou jedeme mírně 
z kopce.

Použité podklady:
[kříže] - smircikrize.euweb.cz
[Moravany] - Sborník Moravany 1289-1989, JZD Bobrava Moravany 
[MIM] - mim.voda.cz/10-q1/bezky/_album.htm - alba fotografií z vycházek

Autorské a redakční zpracování: 
Vlastimil Čevela - cevelavl@vol.cz, spolupráce Hana Chybíková a Zuzana Rouzková
Grafická úprava a tisk:  Poring. a.s. 

trasa vycházky na turistické mapě Okolí Brna - Ivančicko, KČT-83

Kam v Modřicích 1

Muzeum a Muzejní spolek
zvou všechny zájemce na přednášku 

„Modřice na prahu železného věku“ - Mgr. Petr Kos

pátek 12. března 2010 v 18:00

v zasedacím sále radnice na nám. Svobody
po přednášce bude následovat beseda 
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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:

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ:

Johnston: Svérázná nevěsta
Monyová: Matka v krizi
Dlouhý: Případy z pátrací služby
Garlock: Paprsky štěstí
Gregory: Královský rozmar, Králov-
ský slib

NAUČNÁ LIT. PRO DOSPĚLÉ:
Ripley: Ocelová bouře
Knopp: Osvobození, Útok
Mára: Nový Zéland země protinožců
Plam: Vzpomínky Hitlerovy pokojské
Vašíček: Záhady Číny a Tibetu

BELETRIE PRO DĚTI:
Meadows: Duhová kouzla
Disney: Další pětiminutové po-
hádky
Němeček: Báječné příběhy Čtyř-
lístku, Veselé příběhy Čtyřlístku
Hergé: Tintinova dobrodružství

NAUČNÁ LIT. PRO DĚTI:
               Rytíři
Arnold: Omračující věda všeho
Deary: Čarodějnice
Harder: Pokusy a rošťárny pro 
kluky a holky
Beaumont: Obrázky čarodějnic, 
vil a skřítků

NEJČASTĚJI ŽÁDANÉ TITULY V r. 2009

AKCE v únoru a březnu
CESTA MÓDY DĚJINAMI – výstava panenek Barbie v dobových kostýmech – do 
26. března
25. března v 17 hod. EKVÁDOR a GALAPÁGY – beseda s cestovatelem Jiřím Má-
rou
26. března – NOC v KNIHOVNĚ – zábavný výlet pro vybrané dětské čtenáře s 
přenocováním v knihovně v Mokré.

Termíny besed pro děti ze školní družiny (po besedách si děti mohou vypůjčit 
knihy)
8. (l. odd.), 15.(2. odd.), 16.(3. odd.) února 
8. (1. odd.) 15.(2. odd.) 16.(3. odd.) března 
Termíny besed pro děti z I. třídy ZŠ
17. února – V. Čtvrtek
24. března - Jaro

KNIHOVNA

Občas vážně nevím,
jestli svět řídí chytří lidé,
kteří si z nás utahují,
nebo imbecilové, kteří to myslí vážně.

Mark Twain

Letošní rok podle čínského kalendá-
ře je rokem tygra. Rok tygra – tedy 
tento rok- je zcela rokem výbušným.
Obvykle začíná velkým třeskem a 
rámusem a končí fňukáním a skuče-
ním. Rok nepříjemný pro války, ne-
štěstí a katastrofy všeho druhu. Je 
to však také rok velký a neohrožený, 
rok intenzivně kypícího života. Nic 
se neděje nesměle a v malém. Všech-
no dobré i špatné je dovedeno do 
extrému. Snadno lze získat bohatství 
a dojít štěstí, ale také o všechno při-
jít. Pokud chcete využít příležitosti a 
máte odvahu riskovat, hrajte vysoko 
a sázejte na nejvyšší výhry – musíte 
však počítat i s možností prohry.

Lidé v tomto roce jednají impulzivně 
a pouštějí se do bláznivých podniků. 
Všude planou prudké city a vášně a 
je doba těžkých zkoušek pro diplo-
macii.

Přátelství, společné podnikání a ob-
chodní transakce vyžadující vzájem-
nou důvěru a spolupráci, vzniklá v 
této době, budou křehká a mohou se 
snadno rozpadnout.

Na druhé straně však může prudký 
a temperamentní tygr vlít nový život 
tam, kde se už zdá vše ztraceno, do 
beznadějných podniků a průmyslo-
vých závodů trpících stereotypem 
nebo úpadkem. Je také doba vhodná 
pro zavádění rozsáhlých změn a ze-
jména k prosazování nových smělých, 
třeba i problematických myšlenek a 
nápadů. Horká hlava charakteristická 
pro tygra se bezpochyby projeví v ži-
votě každého z nás. Přes negativní as-
pekty může mít pro tygra také účinky 
očištující. Tak jako je třeba prudkého 
žáru k získání ušlechtilého kovu z 
rudy, může tygr pomoci odhalit a roz-
vinout to nejlepší, co je v nás.

Pro tento absolutně nevypočitatelný 
rok je pro nás jediná rada - spoléhejte  
na svůj smysl pro humor a nechte vě-
cem volný průběh, snad se nám poda-
ří nástrahy tygra překonat.

TOJA 

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Ži

vo
t v

 n
aš

em
 m

ěs
tě

 



1www.mesto-modrice.cz122 23Zpravodaj 2/2010

Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 D

otazy a názory

60. let spolu...

Manželství je velmi složitý partnerský vztah, který vyžaduje vzájemnou lásku, 
úctu, toleranci, pochopení a zodpovědnost. Jen zřídka kdy jsme svědky toho, 
aby partnerský svazek dvou lidí, kteří spojili své cesty sňatkem na celý život, 
skutečně po celý život vydržel. Zdaleka ne všem manželským párům je dovoleno 
oslavit zlatou či diamantovou svatbu, buď tomu zabrání smrt nebo jiná příčina, 
vedoucí k odloučení. Mezi ty šťastné, kteří oslavili diamantovou svatbu, patří 
Eduard a Marie Homolkovi. Před šedesáti lety dne 18. února v chrámu páně sv. 
Gotharda v Modřicích spojili své životy v jeden společný a ruku v ruce vykročili 
do časů dobrých i zlých. Jen čas může prověřit pevnost vztahu, aby po obroušení 
přebytečných hran zazářil drahokam...

Do dalších společných dnů, měsíců a let, přejeme mnoho zdraví, lásky, osobní 
pohody a radosti ze svých nejbližších... 

Syn Miloš s rodinou

1Společenská kronikas
Kykrychová Božetěška 
Ťoukálková Květuše 
Jaša Josef 
Šenkýř Edmund 
Ing. Hammer Richard 
Kulíková Jiřina 
Liška Jiří 
Peška Drahoslav 
Dvořáková Naděžda 
Gregorovičová Jiřina 
Sixtová Jana 

Významného kulatého
výročí se dožívají Jurásková Jindřiška 

Šenkýř Tomáš 
Klímová Irena

Kulová Kateřina 
Mandelík Šimon 
Kořízek Jindřich 
Koutný Lukáš 
Kročilová Markéta 
Maděra Lukáš 
Mazálková Veronika 
Šeliga Lukáš

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

1Dotazy a názoryd
Vzkaz modřickým psům! 

Především těm, co žijí v bytovkách před bývalou FRUTOU. Měli by upozornit své 
majitele, že na jejich exkrementy zabudoval náš Městský úřad budky i s pytlíky k 
tomu určenými, tak aby je laskavě používali. 
Protože to, co se objevilo u chodníku a v přilehlých příkopech po posledním 
nasněžení, to byla přímo hrůza. 
Po obou stranách chodníků bylo tolik psích výkalů, jako by je tam přímo někdo 
vysypal. I v příkopech. To bylo od psů, kteří jsou venčeni večer, aby to nikdo 
neviděl, ale my občané si na to nemíníme zvykat. 
To není znak města, ale smetiště jak někde za humny! Když Modřice byly vesnicí, 
tak zde byl pořádek. Cestář se pravidelně staral o silnici a její okolí, v létě ji pra-
videlně kropil, aby se neprášilo jako nyní! Někteří lidé měli zvyk každou sobotu 
zametat před svými domy až do poloviny silnice proti sousedům, takže když jsme 
šli v neděli do kostela za zvuků zvonů, tak to byl opravdu svátek.
V příkopech nebyly vyhozeny sklenice, papíry, hadry nebo boty, a mládež ne-
čmárala po domech a plotech, protože se nenudila. Musela doma pomáhat, a také 
nic neničila jako nyní. Někdo měl také doma psa – voříška u boudy na řetězu, ale 
nechodil nikdo se psem na špacír, protože jednak neměl čas, a jednak to nebyla 
móda! 
Také by měli psi nosit koš a být na vodítku. Slova, že nic nedělá, už zranila hodně 
dětí. Jednoho majitele vlastní Pitbul roztrhal. Kdo byl někdy napaden psem, tak 
ví jaké je to zlé. Vím, o čem mluvím, protože jsem něco podobného zažila. Niko-
mu to nepřeji. 

Tak všichni oslovení psi dodržujte pořádek a čistotu!!! Žijeme ve městě, ne na 
pastvisku. Kdo mi nevěří, může se přesvědčit po Žižkové, před FRUTOU až k 
Elektrodomu. (nyní je to pod sněhem)                                                        J. Štulpová 
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TÉMA MĚSÍCE

Internet - telefon - televize

(Č) Všechny tři uvedené oblasti spolu úzce souvisí, takže jde o poměrně širokou 
problematiku, která je navíc ve stálém vývoji,  takže se k ní budeme  určitě ještě 
vracet. Především si obecněji nastíníme

Souvislosti internetu, telefonu a TV
Současný rozvoj informačních technologií dospěl tak daleko, že jsou všechny tyto tři ob-
lasti prakticky propojitelné. Máme-li dostatečně výkonný počítač s dobrým monitorem 
a reproduktory, tak s jedním takovým zařízením můžete nejen putovat po internetu, ale 
klidně si pouštět televizi a zadarmo telefonovat s propojeným partnerem kdekoliv na svě-
tě. Máte-li pak k tomu v počítači zabudovanou nebo na stole malou kamerku - tak na něj 
můžete i přímo „on line“ vidět.

Aby však tohle všechno fungovalo, tak musíte mít smlouvu s nějakým „poskytovatelem 
internetového připojení“, a tady už nastávají problémy. Díky svobodnému trhu je nabídka 
poměrně široká - z mailové ankety kolem Vánoc jsme poskytovatelů napočítali 13, ale na 
poptávkový mail už jich reagovalo podstatně méně - ab-net, cemotel, o2, poda, sikec, sky-
net a wosa. Anketní dotazník uživatelům byl poslán na 164 adres a odpovědí došlo 25, což 
při asi 2000 domácnostech ve městě znamená, že o situaci víme velice málo. Dnešní téma 
proto z původně uvažovaných námětů probírá jenom část a k případným konkretnějším 
technickým doporučením se budeme muset vrátit někdy později ... 

Všichni dnes znají mobil a vědí, co to byla nebo je pevná linka. Kromě toho existuje telefo-
nování přes bezdrátový internet, zvaný WI-FI (wireless fidelity = bezdrátová věrnost), jako 
slovní hříčka k analogii HI-FI (high fidelity = vysoká věrnost), které probíhá prostřednic-
tvím VoIP (Voice over Internet Protocol), který umožňuje přenos digitalizovaného hlasu 
v těle paketů internetového protokolu. Důležitou vlastností tohoto telefonování je, že pro 
všechny účastníky v síti určitého poskytovatele je veškeré telefonování zdarma. Vyžaduje 
však kvalitní a dostatečně rychlé připojení - při pomalejším nebo méně spolehlivém, je 
telefonování často přerušováno, případně nefunkční. 

S televizí to dnes taky není úplně jednoduché. V rámci přechodu na digitální vysílání se 
objevila nutnost si zakoupit tzv. „Set-top box“ - v moderních televizorech je již zabudovaný. 
Toto zařízení převádí přijímaný moderní digitální signál do televizorů se starší tzv. analo-
govou technologií - ale má i další zajímavou vlastnost a to, že standardně zdarma v rámci 
pořizovací ceny nabízí příjem asi 13 TV programů. Pro ty, kteří nejsou zrovna „televizní 

fandové“ to zpravidla úplně stačí, takže pro ně ztrácí aktraktivnost jak co do pořízení po-
měrně drahé satelitní přijímání, tak co do pravidelných plateb náročná kabelová televize. 
Podobně se dost změnily podmínky pro lokální, v našem případě městskou televizi. To, 
co dříve nebylo myslittelné bez samostatného kabelového rozvodu, dnes může zname-
nat prostor pro videosekvence, nebo vysílání webové kamery na serveru s internetovými 
stránkami radnice a vše ostatní už je výše zmiňovaný standard.    

Informační zdroje na internetu
(Č) Namísto obsáhlého systematického popisu si dovolím předložit rozhovor 
Počítače, internet a dáma „v letech“ - paní  Ing. arch. Eva Mattušová
(M) K počítači mě přivedlo zaměstnání. Bylo to před dvaceti a půl lety, měli jsme v kance-
láři  jakýsi z dnešního hlediska primitivní a nevýkonný stroj, ke kterému místo dnešního 
monitoru byl připojen televizor. Dalo se na něm psát – písmo mělo typ, používaný na me-
chanickém psacím stroji, a elaborát se mohl vytisknout na tzv. jehličkové tiskárně. Inženýr 
statik na něm pracně sestavoval ty nejprimitivnější statické úlohy, aby je pak mohl použít 
pro jednoduchý výpočet v praxi. Pro úplnost musím taky dodat, že jsme v tu hektickou 
dobu listopadovou roku osmdesátého devátého důkladně využili zmíněnou obrazovku 
místo práce k užaslému a nevěřícnému zírání na dění na pražských náměstích, ulicích a 
jiných shromaždištích, kde se rodil tehdejší státní převrat.

(Č) Sálové počítače ale byly na podnicích i dřív
(M) Předtím bych vzpomněla ještě na počítač, který v mém někdejším působišti před pět-
atřiceti lety zaujímal celé jedno poschodí, a potencionální extra pracovníci, kteří by jeho 
služeb v budoucnosti mohli využít ke konkretním výpočtům, absolvovali mnohadenní ško-
lení o programování. Jinak jsme byli tehdy celí bez sebe z vypravování jednoho našeho 
jihlavského kolegy, jak mu mohovitý strejček z Lucemburku tajně přivezl cos podobného 
už opravdovému počítači, který by stál tolik co půlka Škodovky. A když to srovnáme se 
současností, uměl toho méně než dnešní nejobyčejnější mobilní telefon.

(Č) Jak se díváte na současnost
(M) Od těch dřevních dob tahle technika doznala nepředstavitelný rozvoj (což platí i pro 
současnost). Počítač, starý pět let, je považován za zastaralý. Což ovšem podporují  samo-
zřejmě výrobci, hledí dělat všecko pro to, aby pro nové programy byl potřeba i nový stroj, 
(a obchod se lépe hýbe). Nátož aby si dnes laik nějaké programy snad sám sestavoval! Spíš 
si je načerno opatří a natočí. Ale to se nesmí! To slušný člověk nedělá, jelikož je to krádež. 

Počítač je úžasný vynález, a spojený s internetovým přenosem informací začíná být nepo-
stradatelným zařízením domácnosti. Sděluji, že na počítači odmítám hrát jakékoliv hry. Ale 
že ho používám jako psací stroj, noviny, album fotografií, naučný slovník, mapu, jízdní řád, 
předpověď počasí, ceník zboží, seznam řemeslníků, poštovní úřad - noviny už nekupuji. 
Počítač je dobrý na všecko, brzy lze rozpoznat, které informace jsou seriozní a které k 
ničemu.
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(Č) a pak partnerka rozhovoru dodala, aniž bych se ptal ...
(M) A přímo v místě: nadšenec ing. Čevela, který mi dnes klade otázky, zřídil tak důkladný 
informační server o Modřicích, že například ten spoluobčan, který nestihl navštívit posled-
ní výstavu v modřickém muzeu, si může otevřít na internetu příslušné stránky a nalezne 
tam překrásnou a podrobnou obrazovou dokumentaci nejenom o poslední vánoční vý-
stavě krajek a keramiky, ale i výstavách předešlých. Není to samozřejmě úplně totéž, jako 
fyzická přítomnost v prostorách muzea, kde prohlídku doplní fundovaný komentátor – ale 
pro někoho, který třeba je upoután doma, protože nemůže na nohy nebo mu nestačí dech, 
tak si to aspoň tímto prostřednictvím může přiblížit. Čímž ovšem dělám propagaci našemu 
muzeu – ale to není žádná klamavá reklama, náhodou je to pravda – ale jak říkám, prostřed-
nictvím internetu  se člověk, když chce, doví o celém světě všecko.

(M) To, co tady povídám, ovšem není potřeba vykládat dítkám a mladým lidem, pro ně je 
počítač s internetem už druhá přirozenost (ačkoliv mám podezření, že mnozí z nich pou-
žívají toto důmyslné zařízení skoro pořád jenom pro počítačové hraní). Nikdo mi prosím 
neříkejte, že už jste na to staří: Dovoluji si upozornit, že obsluha tohoto vynálezu je tak 
obyčejná a jednoduchá, že ji zvládne úplně každý (do novin se to nehodí, ale teda každý 
blbec). Pročež radím coby veterán - kupte svým babičkám a dědkům internet, uděláte jim 
radost a zbavíte se starostí, jak je zabavit, když už jim práce nejde! A ti, kterým práce ještě 
jde, tam najdou rady zahrádkářům, rybářům, vyšívačkám, kuchařkám, jakož i kutilům de-
vatera řemesel a vůbec ...

(Č) Dík za názory, i za pochvalu - ty krajky a keramika v muzeu jsou na „mim.
voda,cz//09-q4b.htm“

Co najdeme na internetu o Modřicích
(Č) Rozsahem největší je Modřický internetový magazín „mim.voda.cz“, na kterém 
už s přítelem Mirkem Hájkem máme kolem 500 internetových stránek s fotografie-
mi, kterých je asi 5 tisíc. Co do důležitosti jsou určitě nejvýznamnější stránky rad-
nice „www.mesto-modrice.cz“. Zprovozněny jsou i stránky muzea „www.mes-
to-modrice.cz/muzeum“, ale zatím se příliš nedaří je naplnit obsahem. Zajímavé 
stránky mají nohejbalisté „www.nohejbal-modrice.net“, automobilový závodní 
tým „www.vonka.cz“, kroužek malých dětí s maminkami Prťata „www.prtata-
modrice.estranky.cz“ a pionýrský odddíl Brabrouci „www.brabrouci.estranky.
cz“. Co do komfortu uživatelských služeb  jsou asi nejdál stránky městské knihovny 
„www.volny.cz/mkmodrice“ - můžeme si na nich nejen vybrat a rezervovat knihy 
podle katalogu, ale také si připomenout, co jsme si kdy půjčili - nebo že už to máme 
dávno vracet. 

Pak jsou zde také stránky naší základní školy - „www.zsmodrice.org“. O nich nám pár slov 
řekne jejich „webmaster“ (správce obsahu) - paní učitelka Mgr. Kateřina Koubková.

(K) Na základě iniciativního rozhodnutí paní ředitelky PaedDr. Ludmily Procházkové a 
velkého úsilí všech zúčastněných prošly internetové stránky naší školy od konce roku 
2008 zásadní obsahovou i organizační rekonstrukcí. Podstatnou vlastností nového řešení 
je, že umožňuje decentralizovanou tvorbu stránek s texty a fotografiemi. V praxi jde o to, 
že učitelé 1. i 2. stupně mohou na webové stránky aktuálně zařazovat informace a foto-
grafie z nejrůznějších činností. Ve škole začíná pracovat i redakční tým složený z žáků 6. 
ročníku, kteří  zde budou prezentovat své příspěvky a postřehy. Naším úkolem je ještě 
dořešit grafické provedení. V blízké budoucnosti plánujeme spustit zkušební provoz elek-
tronických žákovských knížek přístupných přes naše stránky. 

(Č) Komu jsou stránky základní školy určeny
(K) Myslím, že v současné podobě mohou být nejvíce užitečné rodičům našich žáků. 
Snažíme se totiž o maximální informovanost o dění na naší škole. V předstihu zadáváme 
všechny důležité akce a také je ihned po skončení hodnotíme, dokumentujeme fotogra-
fiemi i žákovskými příspěvky. Tím také žáky motivujeme k práci na webových stránkách 
svých tříd.

(Č) A jaké jsou další cílové skupiny
(K) Stránky mohou být zajímavé pro nejširší veřejnost. Podávají ucelený obraz o vzdělá-
vání na naší škole, o mimoškolních aktivitách,  zjednodušují  vzájemnou komunikaci mezi 
rodiči a pedagogy. Užitečné jsou jistě pro našeho zřizovatele, rodiče budoucích školáků, 
zkrátka pro všechny, kteří se o naši školu zajímají.

(Č) Za sebe musím doplnit, že mě na webu ZŠ velmi zaujala závěrečná zpráva Anety Dr-
molové - Dějiny židovského osídlení v Modřicích, zveřejněná v rubrice regionální výcho-
vy - „www.zsmodrice.org/skola/region“, protože obsahuje i řadu obecně zajímavých 
informací z historie našeho města.

(Č) Paní učitelce děkuji a jen doplním, že mě osobně na webu ZŠ zaujala také závě-
rečná zpráva Anety Drmolové - Dějiny židovského osídlení v Modřicích, zveřejněná 
v rubrice regionální výchovy - „www.zsmodrice.org/skola/region“, protože ob-
sahuje i řadu obecně zajímavých informací z historie našeho města.

Rubriku připravil Vlastimil Čevela
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otazy a názoryPasivní bytový dům pro seniory 

uzávěrka dotazů a názorů je 28. února 2010
kontakt - asistentka starosty - viz tiráž

Proto jsme na příští měsíc zvolili téma

Téma měsíce na březen 2010  

Jedním z největších investičních akcí, připravovaných vedením města, je stavba 
citelně chybějícího domu pro seniory - na její přípravu a zahájení je v rozpočtu 
2010 rezervováno 10 milionů Kč.

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 5/2008,6, 9/2009, téma 10/2009
Dětská hřiště 7-8/2008, 7-8,9/2009,
Doprava celkově 2,4,9/2009, značení 4,12/2008, IDS 1/2010,
Internet - telefon - televize 12/2009, téma 2/2010
Koupaliště 10/2007, 6/2008, 9,10/2009, téma 11/2009
Multifunkční sportovní hala 4,11/2009, téma 12/2009 
Nová prodejna potravin v býv. Frutě 2, 6/2009,   
Rozpočet města plán 2010 - 1/2010,
Územní plán města zeleň a relaxační plochy 7-8,téma 9/2009,
Veřejná doprava ceny 5, 6/2009,
Zpravodaj pravidla 3/2007,  inzerce 1/2009, téma měsíce 7-8/2009

 (redakčně připravil  ČeV)

Před časem jsme  informovali o zahájení projekčních prací na stavbu Pasivního 
bytového domu pro seniory na ul. Nádražní,  v místě dřívějšího bazaru staveb-
nin. 
V současné době je zpracovaná studie (Ing. arch. Josef Smola, Ak. arch. Aleš 
Brotánek), kterou se pokusím v krátkosti představit.
Záměrem vedení města je vybudovat bytový dům s doprovodnými službami, 
který bude  zajišťovat pohodlné bezbariérové bydlení v 32 bytech o velikosti 1 + 
KK a  9 bytech 2 + KK, adresně pro seniory. Bude to dům  s nízkou energetickou 
náročností, řešený jako pasivní stavba s využitím obnovitelných zdrojů energie, 
zajišťující komfortní vnitřní klima obytných i pobytových místností. Stavba bude 
přátelská k životnímu prostředí - najdeme zde solární a fotovoltaické panely, kot-
le na biomasu, zelené střechy, dešťové vody budou použity na splachování WC, 
údržbu zahrady, část se bude vsakovat. 

Bytový dům je členěn na dvě základní části. Příčný dvoupodlažní vstupní a spo-
lečenský objekt do ulice Nádražní, tvořící zároveň hlukovou bariéru, se štítem 
šikmé střechy a navazující řadové byty s orientací sever/jih, lemované krytou pa-
vlačí a samostatný třípodlažní bytový objekt orientovaný příčně na pozemku. Ve 
vzniklém vnitrobloku  vznikne chráněné vnitřní atrium s vodní plochou a vyhra-
zenou zahradou. Pro obyvatele domu bude zajištěn průchod do ul. Komenské.
K výstavbě bytového domu bude použita i část stávající zahrady základní školy. 
Větší část však zůstane k využití škole. Myslím si, že také blízkost základní školy 
-  prvního stupně je výhodou a jednou z možností sbližování starší generace s 
tou nejmladší.

Pro rámcovou představu je zde uveden axonometrický pohled na stavbu od 
jihozápadu, celá studie bude veřejně vystavena od 15.2. do 19.3. 2010 na radnici 
v prvním podlaží na chodbě v úřední dny - pondělí, středa od 7:30 do 11:30, od 
12:00 do 17.00. V rámci tématu měsíce v příštím čísle chystáme podrobnější vý-
klad celého záměru a jsme připraveni zodpovědět dotazy občanů.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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1Inzercei
                    Havlíčkova 548,Modřice 

                                                      www.sms-as.eu 

SMS FINANČNÍ PORADENSTVÍ, POŘÁDÁ SPOLEČNĚ 
S ČESKOU SPOŘITELNOU AKCI, DO KONCE BŘEZNA 

Tahle bezkonkurenční akce trvá pouze do 31. 03. 2010 

Zajímalo by Vás, kdybyste mohli od pojišťovny dostat například až: 

DRUH ÚRAZU 
POČET 

DNÍ 
LÉČENÍ 

DÍTĚ  
(denní odškodné 

1000 Kč/den) 

DOSPĚLÝ  
(denní odškodné 600 

Kč/den) 

Pohmožděnina hlavy (boule) 14 14 000 Kč 8 400 Kč 

Vyvrknutý kotník 21 21 000 Kč 12 600 Kč 

Lehký otřes mozku 28 28 000 Kč 16 800 Kč 

Vymknutí či zlomenina kostrče 49 49 000 Kč 29 400 Kč 

Zlomenina zápěstní kosti 56 56 000 Kč 33 600 Kč 

Zlomenina stehenní kosti 112 112 000 Kč 67 200 Kč 

To vše od 1. dne úrazu bez nutnosti neschopenky a za pouhých 400 kč  měsíčně 

Máte už svého finančního poradce? Nevadí! Pro mléko a máslo si taky chodíte do různých prodejen, protože 
v každé mají něco lepšího. Zkuste si udělat nezávislí pohled na své finance z 3 strany. Peníze jsme už 
ušetřily tisícům lidí. 
Naše společnost spolupracuje s největšími finančními institucemi, jako jsou Česká pojišťovna, Česká 
spořitelna, Generali, Allianz, ING, AMCICO AIG Life a mnohé další. 

Naši odborní nezávislí finanční poradci Vám mohou zprostředkovat:  
úrazové či životní pojištění, penzijní připojištění, pojištění domu, bytu, nemovitosti, povinné ručení, 
havarijní pojištění, stavební spoření, úvěr nebo hypotéku a mnoho dalšího. 

Dále Vám poradí např. kam investovat a jak na tom vydělat, jak ušetřit na rodinném rozpočtu aj. 

Jsme vedeni mezi nejlepšími společnostmi v Asociaci českých pojišťovacích makléřů (www.acpm.cz). 
Profesionalita našich zástupců je zárukou postavení firmy na trhu, která působí po celé České republice již 
13.rokem 

Rádi Vám  po telefonické dohodě přidělíme vašeho finančního poradce,který se bude o vás starat. 
Lenka Pravdíková – VEDOUCÍ AGENTURY              Tel. 739 523 802  pravdikova@sms‐as.eu 
Pavel Pravdík – MANAŽER                                        Tel. 739 523 842  pravdik@sms‐as.eu 
Adresa kanceláře: Havlíčkova 548,Modřice          www.sms-as.eu         
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TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNNĚĚ  Györ – Maďarsko 2010  
23.1.(so), 6.2.(so), 20.2.(so), 6.3.(so), 20.3.(so)2010 
Cena: doprava a vstupné 580,- Kč dospělá osoba/520,- Kč dítě do 14 let 
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody//Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo 
Odjezd z lázní v 16.00 hod. 
 

KKAARRNNEEVVAALL  VV  BBEENNÁÁTTKKÁÁCCHH    
1122..22..--1144..22..22001100  ((ppáátteekk--nneedděěllee))  Itálie  
Cena: doprava autobusem a průvodce 1.490,-Kč   
Odjezd: Modřice 18.30 hod., nám. Svobody//Brno 19.00 hod., Janáčkovo divadlo 
Rej masek v ulicích není jediným důvodem, proč do tohoto severoitalského přístavu zamířit. Řeč bude nejen o 
karnevalu, ale také o „ostrovním“ městě Benátkách. Navštívíme hlavní benátskou dopravní tepnu Canal Grande, 
zastavíme se na mostě Ponte di Rialto, posedíme na nám. Sv. Marka, navštívíme baziliku, Dóžecí palác. Hlavně 
však budeme potkávat Benátské karnevalové masky a vychutnávat karnevalový rej. Čas zbude i na individuální 
program. Ve večerních hodinách cca 21.00 hod. odjezd do ČR. 
Cena nezahrnuje: lodní přepravu cca 16 € (tento lístek umožňuje využívat v průběhu dne spojení po kanálu Grande 
a rovněž umožňuje přerušit cestu na některém z ostrovů). Orientační ceny vstupů: věž cca 6 €, Benátky – Academia 
cca 7 € (studenti 4 €), Dóžecí palác + Museo Correale cca 13 € (studenti 6 €), Námořní muzeum cca 2 €. 
 

ZZaahhrraaddnniicckkáá  pprrooddeejjnníí  vvýýssttaavvaa   

OORRCCHHIIDDSS--WWOORRLLDD  22001100  2277..33..22001100  ((ssoobboottaa))  DDrráážžďďaannyy  
Cena: doprava a průvodce 650,- Kč /cena nezahrnuje vstup na výstavu 10 €/  
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody//Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo 
Návštěva výstavy: orchideje, zahrada, domácí zvířata, umělecká řemesla, volný čas, hobby. Možnost prohlídky 
města s průvodcem (Saská státní opera Semperoper, kostel Panny Marie, Zwinger, rezidenční náměstí). Odjezd 
do ČR v 17.00 hod. 
 
V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová 
nebo pište na e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík. 
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 210, p. Havlátová. 
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Hledám 
garáž

do OV v Modřicích 

tel.: 603 254 455

 

 

4IT.cz 
Brněnská 442 
Modřice 664 42 
 

tel: 538 728 134 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

 

Brněnská 442 
Modřice 664 42 

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

info@elektromontaze-brabec.cz 
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 

 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
v moderních prostorách Grand Residence.

 Masarykova 1019, 664 42 Modřice
 MUDr. Romana Pivovarníková
 tel:     530 508 635
 mobil: 724 932 099
 email: pivovarnikova@gynekolog.cz
 www.gynekolog.cz/pivovarnikova/

ORDINAČNÍ DOBA

Po  8:00 - 17:00
Út   8:00 - 15:00
St 10:00 - 18:00
Čt   8:00 - 15:00
Pá  8:00 - 13:00

možnost cvičení + plavání pro těhotné

Nově vzniklá

Pěkný byt nebo RD

koupím hot. do 3 mil.
T. 737 532 350 Ne RK

HLEDÁM
OSOBNÍ ASISTENTKU 

NA 4 hod: DENNĚ
ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ skupiny B,

ZNALOST PC, ADMINISTRATIVA
V MODŘICÍCH tel. 739 523 802

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Přenechám zahradu
v zahrádkářské kolonii

u fotbalového hřiště.

Kontakt:

728 975 681
denně mezi 8hod 30min a 17hod.
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15. 2. po >>> Vystavení studie „Pasivní bytový dům pro seniory“ Zpravodaj 2/2010

>>> 19. 3. pá Na radnici – 1. patro, po a st, 7:30-11:30 a 12:00-17:00

18. 2. čt 17:30 Pěvecký koncert v sále ZUŠ – Benešova ul. Zpravodaj 2/2010

19. 2. pá 20:00 12. městský ples v hotelu Gregor Zpravodaj 1/2010

 6. 3. so 8:00 Běh městem – 14. Modřický pohár   bbp.webzdarma.cz
12. 3. pá 18:00 Modřice na prahu želez. Věku – přednáška, sál na radnici Zpravodaj 2/2010
20. 3. so 20:00 Hasičský bál v sále hotelu Gregor Zpravodaj 2/2010

25. 3. čt 17:00 Beseda v Městské knihovně – Ekvádor a Galapágy Zpravodaj 2/2010

26. 3. pá >>> Noc v knihovně (výlet do Mokré) >>> Zpravodaj 2/2010

31. 3. st 19:00 44. komorní koncert na radnici – J. Mazourová a M. Šilar mim.voda.cz/koncerty.htm

2010 8.-9. 5. 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

 19. 6. Šermířský den 

6.-8. 8. Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

25.-26. 9. 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 >>> Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> 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

17:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

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

 >>> 18:30 a 19:30 - cvičení 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

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Zpravodaj 3/2009

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako 9:30

 >>> 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 >>> Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00 www.mesto-modrice.cz 

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

čt 9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako út

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako út

17:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

 >>> 18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

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

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

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 
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Ověřovací vydání – redakce nezodpovídá za případné nepřesnosti nebo změny v termínech – ČeV
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Tesařské a pokrývačské práce
Krovy, pokládka krytiny a difuzní fólie, podhledy
Půdní vestavby, sádrokartonové příčky a stropy
Altány, zahradní domky, pergoly, terasy, ploty

tel: 776 465 956, 608 226 667
info: www.drevofest.cz

Tesařské a pokrývačské práce
Krovy, pokládka krytiny a difuzní fólie, podhledy
Půdní vestavby, sádrokartonové příčky a stropy
Altány, zahradní domky, pergoly, terasy, ploty

tel: 776 465 956, 608 226 667
info: www.drevofest.cz

Tesařské a pokrývačské práce
Krovy, pokládka krytiny a difuzní fólie, podhledy
Půdní vestavby, sádrokartonové příčky a stropy
Altány, zahradní domky, pergoly, terasy, ploty

tel: 776 465 956, 608 226 667
info: www.drevofest.cz

Miroslav a Pavel

 ČERMÁK
Dobrovského 339, 664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

Zakázková výroba:
dortů, dezertů,

zákusků, mini zákusků 
a drobného pečiva dle 

přání zákazníka
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