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Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez USNESENÍ ZMM č. 1/2010

z 1. (ustavujícího) zasedání Zastu-
pitelstva města Modřice (dále jen 
„ZMM“), konaného dne 8. listopa-
du 2010 v 18 hodin v zasedací síni 
modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konsta-
tuje, že
Ustavující Zastupitelstvo města Mod-

řice je plně usnášeníschopné (v 
počtu 15, jmenovitě viz prezenční 
listina)

Usnesení 1.0.1: ZMM schvaluje 
pořízení zvukového záznamu 
dnešního jednání. 

Hlasování:  15 pro, 0 proti , 0 zdržel se

Bod 1 – Úvod
Usnesení 1.1.2: ZMM volí zapiso-

vatelkou ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Modřice Bc. 
Kateřinu Homolkovou 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.1.3: ZMM volí ověřovateli 
zápisu ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Modřice 
zastupitele Bc. et Mgr. Tomáše 
Kratochvíla a MUDr. Jiřího Vent-
rubu, CSc.

Hlasování: 14 pro, 0 proti,1 zdržel se (Ventru-
ba)

Bod 2 – Zákonné formality zase-
dání
Usnesení 1.2.1: ZMM skládá slib 

zastupitele v souladu s ust. § 69 
odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.2.2: ZMM schvaluje pro-
gram 1. řádného ustavujícího zase-
dání Zastupitelstva města Modřice

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se 

 
Bod 3 – Projednání a schválení jed-
nacího řádu ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva
Usnesení 1.3: ZMM schvaluje jednací 

řád 1. řádného ustavujícího zase-
dání Zastupitelstva města Modřice 
ve volebním období 2010-2014 s 
vypuštěním ustanovení v čl. 5 bod 
3.3

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Chybíko-

vá)

Bod 4 – Projednání a schválení 
volebního řádu
Usnesení 1.4.1: ZMM schvaluje počet 

členů rady města ve výši 5. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.4.2: ZMM schvaluje počet 
místostarostů ve výši 2, přičemž 
1. místostarosta uvolněný a 2. mís-
tostarosta bude neuvolněný. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.4.3: ZMM schvaluje prove-
dení volby uvolněného starosty, 
uvolněného a neuvolněného 
místostarosty, 2 neuvolněných 
radních, předsedy KV a předsedy 
FV tajným hlasováním.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.4.4: ZMM schvaluje Volební 
řád 1. řádného ustavujícího zasedá-
ní Zastupitelstva města Modřice s 
doplněním v čl. 2 bodu 2 za slovo 
ponechá slovo maximálně

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Bod 5 – Volba návrhové a volební 
komise
Usnesení 1.5.1: ZMM volí návrhovou ko-

misi ve složení Ivan Doleček, Sylva 
Bernátová, Bc. Radka Matějková

Hlasování:14 pro0 proti, 1 zdržel se (Procházka)

Usnesení 1.5.2: ZMM volí volební komisi 
ve složení Martin Petřík, Ing. Libor 
Procházka, MBA., MUDr. Jaroslava 
Tomandlová 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 zdržel se (Procházka)

   
Bod 6 – Provedení voleb dle schvále-
ného volebního řádu
Usnesení 1.6.1: ZMM volí uvolněným 

starostou města Modřice Ing. Josefa 
Šišku

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

 
Usnesení 1.6.2: ZMM volí 1. uvolněným 

místostarostou města Modřice Ing. 
Hanu Chybíkovou 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.6.3: ZMM volí 2. neuvolně-
ným místostarostou města Modřice 
Ivana Dolečka 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.6.4: ZMM volí prvním 
členem Rady města Modřice MVDr. 
Luďka Slaného

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.6.5: ZMM volí druhým 
členem Rady města Modřice 
MUDr. Jiřího Ventrubu, CSc.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.6.6: ZMM volí předsedou 
Kontrolního výboru Bc. et. Mgr. 
Tomáše Kratochvíla

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.6.7: ZMM volí předsedou 
Finančního výboru Doc. Ing. 
Ludvíka Nováka, CSc.  

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 zdržel se

Bod 7 – Různé - diskuse
Usnesení 1.7.1: ZMM volí obřadníky 

města Modřice Ing. Josefa Šišku, 
Ing. Hanu Chybíkovou a Ivana 
Dolečka 

Hlasování: 15 pro, 0 proti 0, zdržel se

Usnesení 1.7.2: ZMM pověřuje zastu-
pováním města Modřice v Dozor-
čí radě Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy Ing. Josefa Šišku

Hlasování: 15 pro 0, proti, 0 zdržel se

Usnesení 1.7.3: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v 
Představenstvu Vírského oblast-
ního vodovodu s.o.m. Ing. Hanu 
Chybíkovou   

Hlasování: 13 pro 0, proti 2, zdrželi se (Berná-

tová, Procházka) 

Usnesení 1.7.4: ZMM  pověřuje 
zastupováním města Modřice ve 
Správní radě Cyklostezky Brno – 
Vídeň Ivana Dolečka 

Hlasování: 15 pro 0, proti 0, zdržel se
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Zprávy z radnice 
Usnesení 1.7.5: ZMM schvaluje výši 

odměn neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Modřice 
č. 1/2010-2014 s účinností od 
1.11.2010 dle předloženého návr-
hu

Hlasování: 13 pro, 2 proti (Novák, Sládek), 0 
zdržel se 

Usnesení 1.7.6: ZMM prohlašuje 
kontinuitu místní legislativy mezi 
volebním obdobím 2006-2010 a 
2010-2014

Hlasování: 15 pro 0, proti 0, zdržel se

Usnesení 1.7.7: ZMM bere na vědomí 
nástin činnosti orgánů města ve 
volebním období 2010-2014

Hlasování: 15 pro 0, proti 0, zdržel se

Bod 8 – Schválení usnesení ustavují-
cího zasedání Zastupitelstva
Usnesení 1.8: ZMM schvaluje usnesení 

z prvního řádného ustavujícího 
zasedání ZMM bez výhrad 

Hlasování: 15 pro 0, proti 0, zdržel se

USNESENÍ RMM č. 1/2010

Z usnesení RMM č. 1/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
15. listopadu 2010

Ustavení komisí a jmenování před-
sedů
RMM schválila zřízení komisí a 
jmenovala jejich předsedy - podrob-
nosti jsou dále v rubrice STRUČNÝ 
INFORMAČNÍ SERVIS. Členové komisí 
budou jmenováni na  příštím zasedá-
ní RMM v prosinci. (2.1 až 2.7)

Cyklostezka - majetkové narovnání
RMM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Modřice (kupující) o koupi 
pozemku p.č. 1875/11 v k.ú. Modřice 
o výměře 31m2 za cenu 240,- Kč/m2. 
Jedná se o pozemky v blízkosti za-
hradnictví Brabec pod trasou cyklos-
tezky a k dokončení majetkového na-
rovnání ještě chybí vykoupit poslední 
2 m2. (6.1 a Zpravodaj 10/2010-14)

Areál "Pod kaštany" - odpadní vody 
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
městem Modřice (objednatel) a Brněn-
skými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(zhotovitel) o zajištění konečné likvi-
dace produkovaných odpadních vod v 
ČOV Brno – Modřice z areálu Pod Kašta-
ny. Jedná se o likvidaci odpadních vod 
za ceníkovou cenu při vyvážené jímky 
od objektu v areálu Pod Kaštany. Není 
zde přivedeno kanalizační potrubí. (6.2)
  
Městská hala - příprava podmínek 
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
městem Modřice (objednatel) a Ing. 
Hanou Hebnarovou (zhotovitel) o 
dodávce projektových prací na vypraco-
vání PD na rekonstrukci RD, Benešova 
247, Modřice v ceně 135.800,- Kč. Dům 
byl v neobyvatelném stavu a je nutno 
jej připravit pro směnu (6.3 a Zpravodaj 
10/2010-13)   

Rekonstrukce kanalizace "Masaryko-
va"
RMM schvaluje dodatek č. 2 k mandátní 
smlouvě mezi městem Modřice a firmou 
Ingma na prodloužení technického 
dozoru investora o 1 měsíc při stavbě 
„Silnice III/15278 - rekonstrukce kanaliza-
ce na ul. Masarykově -1. etapa v rozsahu 
od č.p. 145 po ulici K Náhonu“ v celkové 
ceně 67.200,- Kč vč. DPH  (6.4 a Zpravo-
daj 11/2010-35) 

Veřejné osvětlení - Pilcova, Husova
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo mezi městem Modřice a firmou 
Energ Servis a.s. na rozšíření prací a 
dodávek při stavbě „Stavební úpravy 
VO – Modřice ul. Pilcova, Husova“ v 
celkové výši 16.508,- Kč vč. DPH s termí-
nem ukončení 20.11.2010 . Důvodem jsou 
nové úpravy v zájmu města. (6.5)

Veřejné osvětlení - Sokolská, Komen-
ského
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo mezi městem Modřice (objedna-
tel) a firmou Energ Servis a.s. (zhotovi-
tel) na prodloužení termínu dokončení 
díla „Stavební úpravy VO Modřice – ul. 
Sokolská, Komenského“ z původního 
termínu říjen 2010 na nový termín čer-
ven 2011 - důvodem je nepřipravenost 
EO.N (6.6)  

Veřejné osvětlení - věcná břemena
RMM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Modřice 
(vlastník) a společností CTP Invest, spol. 
s r.o. (oprávněný) na uložení kabelu VO 
do pozemku p.č. 2135/3 (6.7)      
RMM schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene mezi městem Modřice 
(povinný) a společností E.ON Distribu-

ce, a.s. (oprávněný) na vedení nové-
ho kabelu NN, 4 přípojkových skříní 
a 1 rozpojovací skříně na pozemcích 
p.č. 72/4, 383/1, 2011/1, 2012/1, 2025/1, 
2026/1, 2027 a 2031/1 na ulici Havlíč-
kově (6.8)  
RMM schvaluje smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
„Modřice, Tyršova, DS NN, Brychňáč“ 
mezi městem Modřice (budoucí po-
vinný) a společností E.ON Distribuce 
a.s. ( budoucí oprávněný) na vedení 
distribuční soustavy po pozemcích 
p.č. 2064/1, 2064/6, 2064/7, 2064/8, 
2064/9, 2064/10, 2064/11, 2064/12, 
2064/13, 2064/14, 2064/15, 2064/16, 
2064/17, 2064/18, 2064/19 a 2064/23 v 
ulici Luční (6.9)

Ulice k areálu "Pod kaštany"
RMM bere na vědomí smlouvu o 
bezúplatném převodu nemovitosti 
č. BP-10/064 mezi městem Modřice 
(nabyvatel) a ČR – Úřad pro zastu-
pování státu ve věcech majetkových 
(převodce) na bezúplatný převod po-
zemku p.č. 1292/74 – ostatní plocha a 
doporučuje ZMM její schválení - jde o 
panelovou vozovku od ulice Tyršova 
nahoru(6.10)

Komorní koncert na radnici
RMM schvaluje smlouvu o vytvoření 
a veřejném provozování umělecké-
ho výkonu mezi městem Modřice 
(pořadatel) a uměleckou agenturou 
GLOBART PRODUCTION – Jiří Jaho-
da (zprostředkovatel) na vystoupení 
Moravského klavírního tria v rámci 
konání Komorního koncertu konané-
ho dne 24.11.2010 v ceně 9.000,- Kč vč. 
DPH za vystoupení (6.11)    
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Zprávy z radnice 
Bytový dům pro seniory - připoj 
NN
RMM schvaluje smlouvu o připojení 
k distribuční síti z napěťové hladiny 
NN  mezi městem Modřice (žadatel) 
a společností E.ON Distribuce, a.s. 
(poskytovatel) na připojení budou-
cího 3-objektového bytového domu 
na ul. Nádražní v ceně 17.000,- Kč za 
1. objekt, 62.500,- Kč za 2. objekt a 
40.000,- Kč za 3. objekt. (6.12 až 14 a 
Zpravodaj 3/2010-24)

Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři
RMM schvaluje smlouvu o spolupráci 
při reklamě a propagační činnosti 
na rok 2010 mezi městem Modřice 
(poskytovatel) a společností ABC 
Nemo, s.r.o. (příjemce) na dodatečné 
poskytnutí peněžního daru za umís-
tění reklamního billboardu v rámci 
10. Ročníku turnaje v kopané O pohár 
starosty města Modřice ve dnech 
6.8.-8.8.2010 v částce 10.000,- Kč vč. 
DPH (6.15)  

Protihluková stěna - I/52
RMM schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene mezi městem Mod-
řice (povinný) a společností Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR (oprávněný) na 
vybudování díla „Silnice I/52 Modřice 
– protihluková opatření – sever“ - od 
kolmé Tyršovy ulice směrem k Brnu 
(6.16)        

Reklamní panel - jižní obchvat
RMM pověřuje starostu města zaslá-
ním výzvy p. Havlíkovi s návrhem 
dohody o umístění reklamního pane-
lu na pozemku města v oploceném 
areálu penzionu LION s možností bu-
doucího odkoupení pozemku města 
p. Havlíkem  (7.1) 

Výstavba za jižním obchvatem
RMM vydává v souladu s platným ÚP 
kladné stanovisko k záměru vybudová-
ní školícího střediska na p.č. 1690/84, 
1690/12 a 1690/43 žadateli firmě KEL-
TEX, spol. s.r.o. s podmínkami: - nutná 
koordinace s případnou výstavbou 
křižovatky silnice II/152 a ulic Havlíč-
kova, U Vlečky – vznesené požadavky 
na spolufinancování křižovatky vč. 
respektování jejího návrhu a předložit 
další stupeň projektové dokumentace k 
odsouhlasení  (7.2)  

Výstavba v prům. zóně západně I/52 
RMM nemá námitek k investičnímu zá-
měru výstavby velkoobchodního skla-
du se sortimentem domácích potřeb o 
velikosti 2000-3000m2 s podmínkami: 
- prověření souladu s ÚP, které vydá 
Stavební úřad Šlapanice - upozornit na 
případné možné budoucí vedení Jiho-
západní tangenty -  PD dalšího stupně 
předložit k vyjádření  (7.5)

Autobusová linka po ul. Brněnská
RMM zamítá udělení licence k autobu-
sové lince S-JMK 146368/2010OD/Mu s 
provozním označením 104 v trase Brno 
– Hevlín, vedené po ulici Brněnská 
(8.1) 

Rozšíření dálnice u Brna 
RMM vydává souhlasné stanovisko 
k PD a souhlas s územním rozhodnu-
tím na akci „D1-01 191 starý Lískovec 
– Brno, jih“ ve stupni DÚR podaná 
investorem akce ŘSD ČR - rozšíření na 
6 pruhů (8.2)

Hliniště bývalé cihelny za I/52
RMM  vydává souhlasné stanovisko k 
řízení o změně využití území Rekultiva-
ce těžebního prostoru areálu Magnum 

Modřice s podmínkou omezení praš-
nosti - jedná se o dokončení zásypu pro 
možnost dalšího využití pozemku (8.6)  

Změna v prům zóně západně I/52
RMM vydává souhlasné stanovisko ke 
změně územního rozhodnutí stavby 
„Skladový areál Zdeněk Čáslavský – au-
todoprava Modřice“ s podmínkami:
- z hlediska ovzduší v areálu požadu-
jeme výsadbu kvalitní vzrostlé zeleně 
- požadujeme dodržet četnost, druh a 
směry nákladní dopravy vozidla o hmot-
nosti do 7,5 t, 6 aut denně, směr dopravy 
převážně po R52 - jde o změnu napojení 
areálu na ul. Evropskou a zastřešení 
navržených volných ploch (8.7)  

Rodinné domy na ul. Krakovská
RMM vydává souhlasné stanovisko ke 
stavebnímu záměru výstavby 4 RD na 
ulici Krakovská se zvážením podmí-
nek: - zvážit řešení RD jako přízemních 
s obytným podkrovím (v okolí nejsou 
2 podlažní objekty) - doložit souhlasy 
majitelů sousedních pozemků - parko-
vání pro nové majitele vybudovaných 
RD bude na pozemku p.č. 222/1, 223/1, 
223/3 (8.8)

Parkovací stání - ul. Masarykova
RMM vydává souhlasné stanovisko k PD 
parkovací stání, Masarykova 130, Modři-
ce před restaurací "UMatěje" a soused-
ním domem s podmínkami: - neparkovat 
v prostoru budoucího přechodu - parko-
viště se povoluje jako dočasné do doby 
rekonstrukce komunikace ulice Masary-
kovy - odsouhlasit způsob parkování s 
dotčenými orgány státní správy - zacho-
vání stávajícího chodníku - při provádě-
ní rekonstrukce komunikace a chodníků 
ulice Masarykova nebude požadována 
finanční kompenzace (8.9)      

Retenční prostor Bobravy  - úprava 
RMM vydává pro Povodí Moravy 
souhlasné stanovisko k plánované 
úpravě prostoru kolem říčky Bobra-
vy s rozšířením retenční plochy toku 
o max 30 metrů a možností vysázení 
lužního lesa (8.10)

Obřadní den - sobota
RMM schvaluje jako obřadní den 
sobotu od 9:00 do 12:00 hodin (9.1)        

Informační řád - příprava
RMM bere na vědomí návrh Infor-
mačního řádu, předložený redakční 
radou Zpravodaje a pověřuje staros-
tu vypracovat příslušnou směrnici k 
jednotnému fungování Informačního 
systému města, ke schválení na dal-
ším zasedání RMM (9.2)        

Pracovní četa - vedoucí
RMM schvaluje zřízení pracovního 
místa vedoucí pracovní čety a v 
zájmu transparentnosti při jeho obsa-
zování, pověřuje starostu (nad ráme 
zákonných povinností) vypsáním 
výběrového řízení (9.3)     

Volnočasová studie - příprava
RMM doporučuje zařazení částky 
35.000,- Kč do rozpočtu města na rok 
2011, na vypracování Analýzy mož-
ností volnočasových aktivit občanů v 
Modřicích a blízkém okolí (9.4)    

Webové stránka města - úpravy
RMM schvaluje provedení přebudo-
vání webových stránek města Modři-
ce - podrobnosti jsou dále v rubrice 
"Informace pro občany" (9.5)   
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Nový plán města - vydání
RMM schvaluje pořízení grafické 
mapy města Modřice v rozměru 584 
x 741 mm v počtu 500 ks za celkovou 
částku 32.700,- Kč bez DPH - v průbě-
hu měsíce prosince  bude k dispozici 
na radnici a v knihovně (9.7) 

Kalendář 2011 - vydání
RMM schvaluje výrobu kalendáře 
města Modřice na rok 2011 v nákladu 
300 ks za celkovou cenu 41.700,- Kč 
bez DPH firmou PORING, s.r.o. - v prů-
běhu prosince bude k zakoupení na 
radnici, v knihovně a ve vybraných 
obchodech (9.8)  

Rekonstrukce kanalizace "Masary-
kova"
RMM bere na vědomí přeložku VO 
v rámci výstavby kanalizace na ulici 
Masarykova a souhlasí s nabídkovou 
cenou ve výši 28.262,- Kč vč. DPH 
a také schvaluje cenu víceprací za 
měsíc říjen ve výši 207.467,08 Kč bez 
DPH. Dále schvaluje cenu prací spoje-
ných s odstraněním havárie vodovod-
ního řadu DN 350 v křižovatce Masa-
rykova – Husova ve výši 16.325,20 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu města 
zajištěním její přefakturace na majitele 
dotčeného vodovodního řadu společ-
nost BVK a.s.  (9.9 až 11 a Zpravodaj 
11/2010-35)    

Výstavba kanalizace "Nádražní"
RMM schvaluje text výzvy k podání 
nabídek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zhotovitele „Modřice – 
kanalizace v ul. Nádražní“, technické 
podmínky, obchodní podmínky a text 
smlouvy o dílo k podání nabídek.    

Dále schvaluje oslovení firem Dirs 
Brno s.r.o., Dopravní stavby Brno s.r.o., 
Přemysl Veselý s.r.o., Simost s.r.o., 
Firesta, Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., 
Colas a.s., Exmost a.s. na zpracování 
nabídky na realizaci díla a hodnotící 
komisi pro výběrové řízení, ve složení 
Ing. Šiška ml., Ing. Chybíková, Doleček, 
Mgr. Žaloudková, Habartová a jejich ná-
hradníky Ing. Šiška st., Mattušová, Ing. 
Mulíček, Bc. Homolková, Havelková, 
DiS. (9.14 až 16)  

Rekonstrukce ZŠ Komenského 
RMM doporučuje ZŠ Modřice uzavření 
smlouvy s vybraným dodavatelem na 
rekonstrukci ZŠ Komenského, kterým 
je Sdružení ZŠ Komenského Inter-stav-
Kaláb za cenu 15.255.751,- Kč bez DPH a 
schvaluje text výzvy k podání nabídky 
na výkon technického dozoru investo-
ra. (9.17 a 18)        

Prodej auta bez majitele
RMM  schvaluje případný prodej 
vozu značky Jaguár Soverelan XJ6 po 
uplynutí zákonné doby pro přihlášení 
majitele za min. odhadní cenu 20.000,- 
Kč (9.19)   
 
Obchvat Želešic - projekt
RMM v rámci přípravy PD schvaluje 
zařazení pozemků města do jednouché 
pozemkové úpravy v k.ú. Želešice – 
lokalita „obchvat“ (9.21)       

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

(red-ČeV)

1Informace pro občanyi
STRUČNÝ INFORMAČNÍ SERVIS

Příspěvky připravili starosta Josef Šiška (Š)
a mistostarostka Hana Chybíková (Ch), redakčně 
spolupracoval Vlastimil Čevela (red). 

Nové vedení města pro období 
2010-2014 
10-12/2010  (doplnění)

Výbory a pověření ze zastupitelstva
předseda kontrolního výboru
- Tomáš Kratochvíl
předseda finančního výboru
- Ludvík Novák

Obřadníci města:
Josef Šiška, Hana Chybíková, Ivan 
Doleček 

Dozorčí rada Sdružení obcí a měst Jižní 
Moravy:

Josef Šiška
Představenstvo Vírského oblastního 
vodovodu:

Hana Chybíková
Správní rada Cyklostezky Brno - Vídeň:

Ivan Doleček

Rada a jí pověřené orgány
uvolněný starosta - Josef Šiška  
první uvolněná místostarostka
- Hana Chybíková 
druhý neuvolněný místostarosta
- Ivan Doleček
první radní - Luděk Slaný
druhý radní - Jiří Ventruba 

Komise stavebně dopravní a územ-
ního plánování
KSDÚP - předsedkyně Hana Chybí-
ková
Kulturně školská komise
KŠK - předseda Jiří Ventruba
Sociálně zdravotní komise
SZP - předsedkyně Marie Havlátová
Komise životního prostředí
KŽP - předseda Ivan Doleček
Pracovní skupina pro tvorbu
rozpočtu města
starosta, uvolněná místostarostka
a ekonom
Redakční rada Zpravodaje
RR - předseda Vlastimil Čevela
(usnesení ZMM, RMM a red) 

Situace kolem placených úseků 
R52 a D2
16-12/2010

Při dokončování rekonstrukce více-
proudé R52 se podařilo dovršit něko-
likaleté úsilí a Ministerstvo dopravy 
přeřadilo její úsek Brno-Rajhrad 
do kategorie "silnice I. třídy I-52". V 
důsledku toho tedy nebude zařazena 
mezi nově připravované placené 
úseky rychlostních komunikací. 
Rovněž dálnice D2 z Brna do Modřic 
by dle našich informací placená být 
neměla. - (Š)
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Obecně závaznou vyhláškou města Modřice v platném znění, O místních 
poplatcích, byl stanoven poplatek ze psů pro rok 2011
a) v bytovém domě
 •  500,- Kč za psa
 •  750,- Kč za druhého a každého dalšího psa
b) v rodinném domě
 •  100,- Kč za psa
 •  150,- Kč za druhého a každého dalšího psa
Poplatek pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů nebo 
je poživatelem sirotčího důchodu, činí 100,- Kč za 1 psa ročně, 150,- Kč za 
druhého a každého dalšího psa.
Poplatky jsou splatné nejpozději do 31. března každého roku. Poplatek ze 
psů, který činí 500,- Kč a více ročně, může poplatník zaplatit ve dvou splát-
kách. První polovina poplatku je splatná do 31. března každého roku a dru-
há polovina je splatná do 31. srpna každého roku.
Držitel psa s trvalým pobytem v Modřicích, obdrží zdarma na Městském 
úřadu Modřice evidenční známku. Držitel psa je povinen zajistit, aby pes po-
hybující se na veřejném prostranství, byl opatřen touto evidenční známkou.
Volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný pouze
s náhubkem!

Výše uvedený poplatek můžete zaplatit:
 - v hotovosti na majetkovém odboru města 1. patro, dveře č. 13
 Městského úřadu v Modřicích u sl. Bc. Marie Hiclové
 úřední dny: pondělí a středa 7:30 - 11:30   12:00 - 17:00
 - bezhotovostně na účet České spořitelny č.ú. 19-2051183379/0800
 (variabilním symbolem je vždy rodné číslo poplatníka)

V případě dotazů kontaktujte: Bc. Marii Hiclovou, tel: 537 001 015

Oznámení

Svoz bioodpadu v pytlích prováděný naší pracovní četou v zimních měsících 
neprobíhá. Kontejnery u fotbalového hřiště se v zimních měsících nepřistavují.
Svoz biopoplenic bude probíhat 1 x měsíčně v termínech:
5.1., 2.2., 2.3. 2011.
Od dubna bude probíhat svoz stejně jako v letošním roce, termíny budou ozná-
meny.                                                                            Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Pronájem krytého garážového stání v objektu bytového domu 
Za Humny, Modřice

Zájemci mohou předložit žádosti na adresu:  
Majetkový odbor, Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
Pro bližší informace, včetně možnosti prohlídky se kontaktujte u paní Kateřiny 
Habartové, telefon: 725011334.

24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12. 1.1.

 pá so ne po út st čt pá so

zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno otevřeno otevřeno zavřeno zavřeno zavřeno

Změna otvírací doby ve sběrném dvoře Modřice
v období od 24.12.2010 do 1.1.2011.

Michal Olša, správce provozu

Změna začátku akce "Silvestr na 
náměstí"
17-12/2010

Ve vedení města jsme dospěli k 
závěru, že letos vyzkoušíme nový, 
dřívější začátek silvestrovské oslavy 
na náměstí. Vedla nás k tomu snaha, 
umožnit účast také rodičům s malý-
mi dětmi. Doufáme, že tato změna 
přispěje k hojné účasti na tomto 
společném setkání občanů - (Š)

Protihluková stěna u II-152
Je umístění protihlukové stěny u 
vyústění Havlíčkovy ulice už defini-
tivní, nebo se bude v případě stavby 
plánovaného kruhového objezdu 
znovu měnit a proč nebylo při ne-
dávném ukončení stavebních prací u 
této křižovatky dokončeno osazení 
protihlukových panelů?

7-12/2010 (doplnění)

Umístění protihlukové stěny je považo-
váno za definitivní. V současné .době je 
zpracována studie kruhového objezdu a 
navazující stupně projektové dokumen-
tace budou její umístění respektovat.

Zdržení při osazení zbytku panelů bylo 
způsobeno požadavkem města na jejich 
speciální povrchovou úpravu. Doplnění 
dodatečně natíraných panelů by mělo 
být dokončeno v půběhu prosince 2010 
- dle sdělení dodávající firmy to mohou 
provést i přes namontovaná svodidla.

Osázení zelení, zatravnění, vodorovné 
dopravní značení a dokončující drobné 
teréní úpravy se budou dělat podle 
počasí na  jaře - termín do konce dubna. 
Rovněž zrovna tak kolaudace, protože 
teď už se nemůže měřit hluk, jehož mě-
ření je nutno ke kolaudaci doložit. - (Ch)
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Nabídka přechodné prac. činnosti - pozice kontrolor kvality 

Kontrolor kvality bude provádět kontrolu úplnosti a kvality vyplněných sčítacích 
formulářů předávaných sčítacími komisaři České pošty a sčítacími komisaři ČSÚ 
a po ukončení sběru se účastní došetřování v domácnostech. Pro svoji práci bude 
vyškolen. Práce bude provedena na základě Dohody o pracovní činnosti v době 
od března do května 2011 (cca 200 – 250 hodin, předpokládaná odměna 100,- až 
120,- Kč /hod.). V období sběru sčítacích formulářů, t. j. od 26. 3. 2011 přibližně do 
konce dubna, bude práce časově náročnější (8 – 10 hodin denně).
Kontrolor kvality bude pracovat převážně na sběrném místě České pošty. Upřed-
nostňujeme zájemce, kteří jsou aktivní řidiči, mají vlastní havarijně pojištěné vo-
zidlo a ovládají základy práce s PC. Žádáme o spolupráci při vytypování 2 až 3 
vhodných pracovníků z řad vašich spoluobčanů. 
Zájemci o uvedenou činnost se mohou přihlásit do konce listopadu 2010 na e-mai-
lové adrese dana.matyskova@scitani.cz. Prosíme o uvedení věku, adresy a případ-
ně dalších předběžných informací o své osobě, např. možnost používat svoje vo-
zidlo, ovládání práce na PC, zkušenosti z předcházejících sčítání. Materiály, které 
budou třeba pro uzavření dohody, si od zájemců vyžádáme posléze.

M. Vykoukalová, ČSÚ Brno, odd. přípravy sčítání

Pozvání do světa internetu a počítačů II. - odklad

V důsledku delší zdravotní a hlasivkové indispozice lektora se plánovaný kurz pro 
starší občany uskuteční až v průběhu ledna 2011. Přihlášení zájemci budou kon-
kretně vyrozuměni telefonicky. Omlouvám se a děkuji za pochopení - ČeV

Výzva ke zhodnocení a námětům na rozvoj stránek
www.mesto-modrice.cz 

Rada města rozhodla o přebudování webových stránek města a pověřila pra-
covní skupinu ve složení Šiška, Chybíková, Kovářová, Čevela, Brabec přípra-
vou a následným vyhodnocením výběrového řízení na realizaci potřebných 
změn. V té souvislosti oslovujeme širokou veřejnost se zdvořilou žádostí o 
zhodnocení dosavadního řešení a o náměty pro další rozvoj. Svoje názory 
prosím předejte písemně nebo mailem do konce roku 2010 asistentce starosty 
- kontakt v tiráži Zpravodaje.  

Děkujeme za aktivní přístup

V polovině prosince to bude 20 let, co vyšlo první číslo Modřického Zpravodaje. 
Jak to tenkrát bylo nám připomene pan Stanislav Nesvadba - tehdy nově zvole-
ný obecní radní a předseda "Komise pro kulturu, školství, mládež, tělovýchovu a 
informatiku Obecního zastupitelstva" a členka tehdejší redakční rady paní Jiřina 
Hájková. 

(N) Především ten začátek byl velice narychlo - obecní rada byla zvolena 5.12. a 
chtěli jsme stihnout ve Zpravodaji pozvání na rozsvícení vánočního stromu 19.12. 
Naštěstí jsme získali podporou ředitele tehdejší Fruty, a tím i příslušné zázemí 
podniku, kde jsem tehdy pracoval ...
(H) Zpravodaj se připravoval k tisku v oddělení technického vývoje Fruty a bylo 
s tím hodně práce. Každá stránka se totiž s vypnutou barvicí páskou na psacím 
stroji musela napsat na tzv. cyklostylovou blánu. Písmena se na ní vlastně pro-
razila jako dírky a přes ně se pak v podnikové tiskárně černou barvou na ručně 
ovládaném rozmnožovacím stroji tisklo ...

(N) Prosincové číslo z roku 1990 mělo 2 strany - tedy 1 list A4, v letech 1991 a 1992 
pak postupně dva až čtyři listy a teprve od ročníku 1993 byl zaveden současný 
vázaný formát A5 s barevnou obálkou. S tímto formátem také tisk z Fruty převzal 
pan Tůma, který ho pak zajišťoval až do začátku roku 2007. Záhlaví první stránky 
úvodního čísla jsme do blány amatérsky vyryli pomocí technické šablonky na 
písmena - teprve další čísla pak již nesly charakterisktické výtvarné řešení od 
členky redakční rady - paní Hany Megové. Ta byla také autorkou grafického ná-
vrhu obálky, různých obrázků v rubrikách uvnitř čísel a především loga se sym-
bolem modřického kostela v žaludu, které je s pozdějším doplněním stínování 
používáno dodnes.

Modřický Zpravodaj 

1990 - 2010
Připomenutí nové tradice

1Život v našem městěž
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(H) Byla to hektická doba - vše se rychle měnilo a já jsem v té době navíc dokončo-
vala dálkové studium. V redakční radě s námi ještě byla paní učitelka Iva Halíková, 
ale ta už nežije. Nutno říct, že napsáním naše práce nekončila - v počátcích jsme 
vytištěná čísla Zpravodaje i roznášeli ...
(N) Z tiskárny přišlo 1200 výtisků, které jsme rozdělili do menších balíčků a s po-
mocí aktivistů tehdejšího Občanského fóra se roznášely do domácností. Později 
po nějakou dobu distribuci zajišťovali místní skauti. Pamatuji se, že je to moc ba-
vilo, ale neměli odrostlejší vedoucí, takže jsem děcka i někdy převáděl přes státní 
silnici, aby se jim v provozu nic nestalo.

Jaká byla tehdy vaše hlavní motivace k vydávání Zpravodaje ?
(N) Samozřejmě bylo potřeba lidi informovat o konkretních změnách v obci, malé 
privatizaci a řadě dalších, pro mnoho lidí zcela nových věcí. Od počátku jsme ale 
měli i obecnější záměr. Mají-li se totiž lidé vcítit do místa, kde žijí - musí o něm také 
něco vědět. Proto jsem navázal úzkou spolupráci s panem Ladislavem Šebestí-
kem, který se amatérsky dlouhá léta věnoval studiu i publikování informací kolem 
historie Modřic ...
... a jak bychom našli ve starých číslech Zpravodaje byla tato spolupráce velmi plod-
ná - ukázka dále je z vánočního čísla v roce 1992:  
 

Vánoce v Modřicích 
(autor Ladislav Šebestík)

Vánoce patří k největším křesťanským svátkům zimního období roku, kdy je dosti času na 
zbožná rozjímání, slavení i na průvodní slavnostní pohoštění. Naše městečko nemá nějaké 
zvláštní, místní vánoční zvyky, ani české, ani německé. Je to směs dědictví místního pan-
ství a přínosu přistěhovalých lidí k sedlákům a do místního bohatého průmyslu ...

Čtyři neděle před Narozením Páně začíná advent, doba postní, symbolizovaná fialovou 
liturgickou barvou kajícnosti, fialovou šedí popela. V té době nebylo hlučných zábav, ani 
svatebního veselí. Byl Půst. Podle starého zvyku nový den začínal po západu slunce v 
předchozím dni. To končila i doba dosavadního půstu a po zazáření první hvězdy na nebi 
mohla začít štědrovečerní večeře, při níž byla ryba jako postní jídlo obvyklým pokrmem 
pro chudé i bohaté. Po štědrovečerní večeři bylo slyšet na ulici hlasité práskání bičem 
obecního pastáře Harašty, členové honební společnosti oslavně stříleli, z věže znělo vytru-
bování. V mnohých hospodářských staveních byla před vánocemi první prasečí zabíjačka, 
a tak vánoční hodování završovalo modřické kysané zelí ...

Modřice zásobovala rybami po celý rok řeka Svratka. Na každém jejím břehu hospodařil 
jeden rybář. Modřický rybník, založený roku 1568 olomouckým biskupem Martinem Kuh-
nem, měřil při svém založení 350 jiter (110 měřic) a patřil k nejmodernějším své doby, neboť 
v jeho mělkých vodách byly pěstovány ryby na jedno leto, tj., že dosahovaly konzumní 

váhy během jednoho roku. Dochované opisy trhových smluv z 18. stol. dokazují, že celý 
rybniční výlov byl vesměs prodáván vídeňským obchodníkům s rybami. V novější době, 
jak si to ještě dobře pamatují zdejší starousedlíci, byla na mlýnském ostrově za dodnes 
existující lávkou přes mlýnský náhon, rybárna. Jejím majitelem byl Fischer - Gotthard, v 
místním německém nářečí Fischa-Gotthard.

V modřickém kostele nebývala sloužena půlnoční mše, ale až jitřní, pastářská a hrubá 
(slavnostní, velká). Chodili sem lidé z přifařených Přízřenic a do roku 1785 i ze Želešic. 
Před mší sv. byly společné motlitby Bratrstva sv. růžence za zemřelé rodinné příslušníky. 
Na kůru vyzpěvoval kostelní pěvecký sbor a vyhrávala mimo varhany i hudba na kos-
telních hudebních nástrojích, doprovázená slavnostním bubnováním na turecké bubny 
(tympány, měděné kotle). Jednou také účinkoval sbor hráček na citery, ale tento zvyk 
se nevžil, neopakoval se. V kněžišti asistoval místnímu faráři jeho kaplan, příležitostně 
přítomní jáhni a velká skupina ministrantů v červených komžích a bílých roketkách s ši-
rokými ručními krajkami. Soupravy všech zvonků byly připraveny k obřadnímu zvonění 
dle starobylých barokních tradic. Také lidový zpěv při zakončení bohoslužeb burácel 
kostelem, všechna světla ozařovala chrámový prostor a typická vůně kadidla se linula ze 
dvou kadidelnic se zvonivými kuličkovými řetězy ...

Celé 4-stránkové číslo Zpravodaje 12/1992, kde jsou i recepty na tradiční modřické 
cukroví, stejně jako zmiňované úplně první číslo a seznamy příspěvků v ročnících 
1990 až 1995 přináší Modřický Internetový Magazín na webu mim.cemotel.cz/
zprav-20.                                                         

Rozhovor a rubriku připravil Vlastimil Čevela



1www.mesto-modrice.cz 19118 Zpravodaj 12/2010

Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 Život v našem

 m
ěstě 

Ohlédnutí za Svatováclavskými hody 2010 … 

Byl podvečer 5. Listopadu, kdy se stárci a skupinka přihlížejících sešli na mod-
řickém náměstí, aby společnými silami skáceli máju. Byla to předzvěst zábavy, 
která jako již tradičně měla učinit poslední tečku za letošními hodovými slav-
nostmi.  Máju se podařilo skácet bez nejmenšího problému a tak jsme se všichni 
těšili na večerní zábavu. 

Večerní zábava, která se již tradičně konala v Hotelu Gregor, probíhala naprosto 
perfektně. Zábavu si všichni užili. Byla sice poznamenaná výrazně menší účastí, 
než na jakou jsme byli v posledních letech zvyklí, ale to nezabránilo těm, kteří 
přišli, aby se náležitě bavili. 
Poslední tečka za letošními hody tedy dopadla v podstatě na výbornou. 
Při ohlížení se za hody se hodí i malé bilancování a koho jiného se na takové 
shrnutí zeptat, než toho nejpovolanějšího, tzn. letošního hlavního stárka, Marti-
na Šikuly. 

MP: Jak bys zhodnotil letošní hody? 
MŠ: Letošní hody byly na rozdíl od předešlých ročníků poznamenány deštivým 
počasím, takže vše naplánované bylo potřeba nově vyřešit. Tato skutečnost 
zkomplikovala celé hodové dění, nehledě na to, že nikdo nevěděl, jak vzniklou 
situaci řešit. Myslím si ale, že přes všechny komplikace byly hody zvládnuty 
relativně úspěšně. Za to patří velké díky nejen všem stárkům, ale i těm, kteří se 
na přípravě folklórního veselí podíleli.

MP: Co ti hody daly, vzaly, přinesly a odnesly?
MŠ: Role hlavního stárka je bezpochyby velice náročná. Přichází s ní značná 
míra zodpovědnosti, nemalé starosti a nemalé radosti. Je to ale bohatá zkuše-
nost do života. Vyzkoušel jsem si, jaké je to vést početný kolektiv a jednat s lidmi.

MP: Měl jsi při všem tom frmolu šanci si hody opravdu užít? 
MŠ: Začátky byly velice krušné. Dřívější radost z bezstarostné účasti na hodech 
se změnila ve stresující chvíle, zda se vše podaří uspořádat tak, aby byly všichni 
spokojeni.  Prožil jsem chvíle, které jsem si opravdu užil do posledního doušku. 
To, že přivezete z lesa v pořádku celý strom, to, že mája po veškerém úsilí stojí, 
to, že vám stárci po sóle zazpívají písničku, to jsou neopakovatelné okamžiky. 
Naproti tomu stojí spousta starostí, které k tomu všemu asi patří. Nemůžu s jisto-
tou zhodnotit, jestli jsem si hody užil nebo ne, byly prostě jiné než v předchozích 
letech.

MP: Bylo na hodech něco, co tě potěšilo nebo naopak zklamalo?
MŠ: Co mě letos potěšilo? Musím pochválit mladé stárky, jejich přístup, elán 
a nadšení. Podle mě je to generace, která se za pár let bude starat o pořádání 
hodů. Zklamala mě nižší účast na zábavě po kácení máje. Je to ale skutečnost, 
kterou stárci nemohli nikterak ovlivnit.

MP: Spolupořadatelem hodů je město, jaký byl přístup z jejich strany? 
MŠ: Přístup města je již několik let více než pozitivní. Vedení města nám vyšlo 
snad ve všech případech vstříc a pomohlo vyřešit spoustu problémů. Tahle spo-
lupráce funguje podle mého názoru velice dobře.

MP: Co tvoje účast na hodech za rok?
MŠ: Moje účast na příštích hodech je nejistá. Netvrdím ale, že je nemožná. Mož-
ná je ještě příliš brzo na to, abych na tuhle otázku odpovídal s jistotou. 

MP: Je něco co bys vzkázal budoucímu hlavnímu stárkovi? 
MŠ: Budoucímu hlavnímu stárkovi bych vzkázal, ať se své role nebojí. Je to v 
jistých ohledech nevděčné, ale na druhou stranu je v něj vkládána obrovská 
důvěra, což by mělo být chápáno jako pocta. Hlavní stárek je jen jeden. Je to ten, 
na kterého se bude vzpomínat ať už v dobrém nebo naopak.

MP: Chtěl bys ještě na závěr něco dodat? 
MŠ: Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat městu Modřice a všem, kteří se 
na přípravách i samotnému dění podíleli. Poděkování patří i rodičům a v nepo-
slední řadě samotným stárkům. 

Děkuji za rozhovor, Martine. 
Martin Petřík 

Kácení máje
foto: M- Hájek
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MUZEUM

V modřickém muzeu připravujeme nové výstavy

Po poslední letošní výstavě o zvonech chystáme na jarní termín výstavu na téma 
starších a starých modřických staveb, popsání a dataci jejich vzniku. Zároveň 
chceme předvést výkresovou dokumentaci některých z nich, tak jak se docho-
vala v modřickém stavebním archivu a částečně v Okresním archivu v Rajhradě.
Ve stavebním archivu se šťastně našla, i když neúplná, dokumentace modřic-
kých obydlí, nyní uložená v muzeu. Některé výkresy jsou starší sta let. 
V roce 1942 vyšlo nařízení, že na obecních úřadech musí být uloženy výkresy 
všech domů, v obci se nacházejících, a tak ti občané, kteří je neměli, si museli 
nechat dokumentaci nakreslit. Takto je část modřických budov zakreslena ve 
stavu, v jakém se nacházely  v roce 1942
Výkresy staveb veřejných, pokud se dochovaly, jsou uloženy v Rajhradě.
Při této příležitosti prosíme spoluobčany, pokud si vzpomenou, že nějaké takové 
staré plány snad mají doma, aby nám je poskytli alespoň k okopírování. Za to 
budeme velmi vděčni.
Jinak uvítáme všechny dokumenty, fotografie i předměty, které se vztahují k na-
šemu městu a dobám minulým, které Vám doma překážejí a jsou v nebezpečí vy-
hození, abyste je rovnou přinesli do muzea na Komenského ulici 397. I drobnosti 

již mají svou historickou hodnotu, bez ohledu na to, v jakém stavu se dochovaly! 
Tato naše výzva trvá stále.

Správce muzea Petr Fiala tam pravidelně bývá v pondělí (9.30 – 17.00), v úterý (8.30 
– 14.00) a ve čtvrtek (8.00 – 11.00). Své příspěvky k zachování historické paměti mů-
žete darovat (popřípadě nabídnout k zakoupení) také v úředních dnech na radnici. 
Telefon do muzea: 547 216 124, mobil: 732 706 753

Za pozornost děkuje městské muzeum  a modřický muzejní spolek .

Stále zvelebujeme naši školu

Ve snaze rozšířit hygienické zázemí pro žáky naší školy i sportovce využívající 
školní hřiště jsme letos na podzim dokončili stavební úpravu přízemí školní budo-
vy na Benešově ulici. V měsíci listopadu došlo k závěrečné kolaudaci a žákům je 
k dispozici nová šatna, sociální zařízení s hygienickou kabinkou a sprchy.
Věříme, že toto zařízení bude hojně využíváno a  stane se přirozenou součástí 
celého sportovního areálu.                                                                        ředitelství ZŠ

Chystáme se na advent

Také se rádi oddáváte příjemné vánoční náladě? Nebo se ji snažíte sami vytvořit?
My už jsme ve škole začali a věře, že to stálo za to.
Paní učitelky a děti z 1. stupně navázaly na tradiční spolupráci s maminkami a 
zorganizovaly pro děti krásné adventní dopoledne. Ve vánočních dílničkách vzni-
kaly nejrůznější ozdoby, přání a jiné vánoční dekorace.
Žáci 2. stupně nezůstali letos pozadu. Rozdělili se podle svých zájmů do sku-
pin a vypuklo vánoční tvoření. Za odborného vedení zahradnic ze SOU Rajhrad 
vznikaly dětem pod rukama úžasné adventní věnce a svícny, ze cvičného bytu 
zavonělo cukroví, perníčky a jiné dobrůtky. 
Pod dohledem pana školníka rozsvítili žáci v atriu školy vánoční strom a vyzdobi-
li školu. Školní jídelna  se nese např. ve fialovém tónu, který jí vtiskli naši deváťá-
ci.V přízemí dle představ šesťáků převládá modrá, 1. patro vyzdobili osmáci oran-
žovou barvou, 2. patro je laděno do barvy červené, kterou si vybrali sedmáci.
Žáci jednotlivých tříd totiž soutěžili o nejnápaditější a nejvkusnější výzdobu.
Bylo toho opravdu hodně, co se před Vánocemi ve škole událo. Rádi bychom 
Vám do těchto uspěchaných dní poslali alespoň trošku této atmosféry. 

ředitelství ZŠ
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Přejeme Vám krásné sváteční dny plné lásky, světla, klidu
a pohody. Do nového roku pak vkročte s pevným zdravím, 
dobrou náladou a optimismem a to vše si v sobě uchovejte

co nejdéle, nejméně po celý rok 2011.

Ředitelství ZŠ Modřice

foto: Hav

Šachová konkurence na okrese sílí

23. listopadu se v Zastávce u Brna uskutečnilo okresní kolo Přeboru škol v 
šachu. Již dlouhá léta se tato soutěž hraje neměnným systémem - ve třech 
kategoriích  (první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ a střední školy) hrají čtyřčlen-
ná družstva, přičemž jsou povoleni dva náhradníci pro případ, že se někte-
rým hráčům nedaří. I v letošním roce vyslala  modřická základní škola na tuto 
soutěž pouze družstvo v kategorii I.st. (bohužel, v celých Modřicích nebydlí 
jediný žák ze šesté až deváté třídy, který by uměl nebo měl zájem hrát šachy). 
Na loňské krásné 3. místo se však tentokrát našim mladým talentům navázat 
nepodařilo. Jednak školní družstvo nepatrně omládlo odchodem dvou páťáků 
(hráli už za družstvo gymnázia Židlochovice), ale hlavní "zásluhu" na poklesu 
ve výsledkové listině má zlepšení práce s talentovanou mládeží v Kuřimi a 
Zastávce. Tyto školy také získaly nejvíce postupových míst do krajského kola 
(postupují vždy první dva v pořadí). O celkově získaných 14 bodů se jednotliví 
hráči našeho družstva zasloužili takto, přičemž každý odehrál 7 partií: Robert 
Liška (5. tř.) - 4,5 bodu, David Stankovič (3. tř.) - 3,5 b., Jakub Řehoř (3. tř.) - 4 b. 
a Karel Brož (5. tř.) - 2 body. 
Šachová sezóna s nastupujícím podzimem nabírá na obrátkách a hráči potřebu-
jí co nejvíce treninku v kroužku a co nejvíce odehraných turnajových zápasů. 
A až se třeba jaro 23. dubna, kdy se bude v Modřicích hrát okresní přebor 
mládeže jednotlivců, zeptá, co jste dělali v zimě,
mohou třeba odpovědět - udělali jsme vše pro zodpovědnou přípravu.

Poř. Škola partií  +  -  - Body
1. ZŠ Kuřim Jungmanova 7 5 2 0 22,5
2. ZŠ Kuřim Tyršova A 7 5 1 1 21,0
3. ZŠ Vranovice 7 4 2 1 14,5
4. ZŠ Zastávka u Brna 7 2 3 2 14,0
5. ZŠ Modřice 7 4 0 3 14,0
6. ZŠ Kuřim Tyršova B 7 1 3 3 8,5
7. ZŠ Hrušovany 7 1 0 6 8.5
8. ZŠ Zakřany 7 0 1 6 5,0

Hráno 23.11.2010 v Zastávce u Brna

Konečné pořadí:

Okresní kolo Přeboru škol v šachu - kat. I. st.

druhá polovina školního družstva - Jakub Řehoř (vpravo) a Karel Brož.

text a foto: Pavel Šťastný
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ZÁKLADNÍ  UMĚLECKÁ ŠKOLA

Základní umělecká škola v Modřicích a v Ořechově informuje

Základní umělecká škola v Modřicích v letošním roce uskutečnila pro své žáky 
první multimediální semináře, jejichž cílem je poskytovat zajímavou formou 
fundované informace o populární a jazzové hudbě, jejím vzniku, průkopnických 
kapelách, vývoji hudebních stylů a proudů moderní hudby. Zaposlouchat se do 
hitů slavných kapel, zpěváků i zpěvaček, hledat souvislosti a zajímavosti ze záku-
lisí života slavných.  

Díky přidělené finanční dotaci od města Modřice škola zakoupila moderní techni-
ku a od ledna 2011 bude možné pozvat do sálu školy Vás zájemce z řad veřejnosti 
na tyto semináře, shlédnout live koncerty, videoklipy, zajímavá videa, novinky ze 
světa populární hudby apod. Dovolte nám, abychom i touto cestou ještě jednou 
poděkovali za trvalou pomoc, spolupráci a podporu, které se nám ze strany města 
Modřice, od pana starosty Ing. Josefa Šisky, Ing. Hany Chybíkové a dalších zastupi-
telů opakovaně dostává. Velmi si jí vážíme, neboť nám významně pomáhá nejen v 
udržení, ale i ke zvyšování úrovně, pestrosti a kvality výuky v Základní umělecké 
škole. 
Např. semináře Pop-Music uskutečněné v prosinci 2010 v učebně hudební nauky 
jsou na téma
1. prosince - Téma: Rock - Pop - Metal - srovnání stylů.
Zpěváci: Celin Dion, Mariah Carey, Rihana, Lady GaGa. Elton John, Bryan Adams.
Kapely: Iron Maiden, Dream Theatre, ToTo, Kabát.
15. prosince - Téma: Fenomény Pop-Music 20. století. 
Zpěváci: Michael Jackson, Madona, Bruce Springsteen,Louis Armstrong, Tom Jo-
nes, Karel Gott (Bonus- Lady GaGa (21).st)

Barbora Křemenáková, ředitelka školy a MgA. Štěpán Švestka, učitel školy

Oddělení bicích nástrojů Základní umělecké školy v Modři-
cích informuje

Dne 7. 10. 2010 nás v naší škole v Modřicích navštívil jeden z nejslavnějších 
bubeníků světa Jack Bruno při příležitosti koncertu v Brně s kapelou Joe 
Cockera (propagace nového alba Hard Knocks).
Jack Bruno dříve hrával v kapele Tiny Turner (poslední turné v r. 2008-2009 po 
celém světě), Eltona Johna a dalších.
Při příchodu k nám do školy ho tradičně chlebem a solí přivítaly členky pedago-
gického sboru ZUŠ Ořechov - Modřice vč. ředitelky Barbory Křemenákové a pak v 
sále školy odpovídal na dotazy přítomných asi 60 studentů a brněnských bubení-
ků. Semináře se zúčastnil i pan starosta Modřic pan Ing. Josef Šiška.

Jack odpovídal na otázky týkající se jeho profesionální kariéry, inspirace, mluvil 
o svých začátcích, jaké je to hrát se slavnými lidmi, o různých stylech i jeho stylu 
hry, apod. Přítomní si vyměnili mnohé cenné bubenické postřehy a zkušenosti.
Např. na otázku Co je nedůležitější pro hru na bicí odpověděl – pro mě je nejdů-
ležitější cítění. Musí to šlapat. Další věc je naslouchání ostatním hráčům. Buďte 
součástí kapely, součástí týmu.
Asi po hodině musel Jack přednášku opustit kvůli zvukové zkoušce v hale Vodo-
va, kde se koncert Joe Cockera uskutečnil.
Při další komunikaci a zaslání fotek odpověděl: ,,Byl jsem velmi unavený, ale jsem 
rád, že jsem školu navštívil. Děkuji, bylo to velmi krásné odpoledne!"
2. 11. 2010 oddělení bicích nástrojů navštívilo seminář bubeníka Omara Ha-
kima  ve Vídni, který žije v New Yorku a hrál s takovými hvězdami jako je např. 
Sting,  Madonna, Mariah Carey, David Bowie, Miles Davis a další. V roce 2006 vy-
stupoval a podílel se i na natočení CD s kapelou Richarda Müllera. Ve Vídni před-
váděl elektrické bicí nástroje značky Roland.

Mgr. Petr Kudibal, učitel hry na bicí nástroje

foto: Barbora Křemenáková

foto: M. Hájek

Potkali jsme Mikuláše s družinou
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  Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám 
 
 
 

Základní umělecká škola v Modřicích Vás srdečně zve na 

Vánoční koncert, 
který se uskuteční 21. prosince 2010 v 17 hodin  

v sále školy, Benešova 271 
 

I letos Vám chceme zkrášlit a obohatit prožívání předvánočního času 
tím, že jsme pro Vás připravili krásné vánoční písně a melodie. 

Kouzlo Vánoc přiblíží i žáci literárně dramatického oboru lidovými 
pranostikami a něžným zimním pásmem a žáci výtvarného oboru 

představí výstavu svých prací. 
 

Těšíme se na Vás 
a přejeme Vám krásné Vánoce a vše dobré v roce 2011. 

 
Učitelé a žáci Základní umělecké školy Ořechov – Modřice – Syrovice 

 

 

Pouť na Vysočinu

Slunečný a teplý den začínajícího podzimu příjemně zarámoval naši pouť do ma-
riánských Přibyslavic. Kolem jubilejní Masarykovy školy jsme volným krokem 
došli ke kostelnímu areálu. Místní kněz – P. Bohumil Němeček, nás uvítal zpí-
vanou zdravicí. Pak krátce představil obec a farnost. Vyložil nám historii dvou 
poněkud přehlížených a nedoceněných, do jedné srostlice vestavěných kostelů. 
Starší, původně zasvěcený sv. Gothardu, dnes sv. Anně, tu stojí již od poloviny 12. 
století. Atributy středověké církevní stavby si nevelký chrám zachoval s takovou 
věrohodností, že jeho návštěvník v něm pociťuje přesvědčivý závan dávno minu-

lých staletí. Události, při kterých došlo k zázračným uzdravením, sem každý rok 
přiváděly až čtyřicet tisíc poutníků. A protože původní stánek Boží nestačil jejich 
potřebám, přikročilo se k výstavbě nového, zasvěceného Narození Panny Marie. 
Jeden z největších moravských poutních kostelů se začal budovat v roce 1744. 
Po úsilí trvajícím téměř dvě stě let, byl dokončen teprve v roce 1936. V něm byla 
otcem P. Adamem Wolnym sloužena mše svatá.
Posléze naše pouť pokračovala do Třebíče. Nejprve do baziliky sv. Prokopa, je-
dinečného, u nás málo vídaného příkladu krásy vtesané do kamene. Obdivovali 
jsme mistrovství dávných stavitelů, kteří k uctění Pána přenesli na Moravu sta-
vební prvky a jedinečné techniky uplatňované na velkých církevních stavbách 
ve Francii a v Německu. Průvodcem nám byl mladý kněz, P. Jakub Holík, rodák 
z Řečkovic, který nás poutavě seznámil s chrámem, zavedl do kaple se starými, 
barvami hýřícími freskami a po šerém schodišti doprovodil do krypty s obdivu-
hodným „lesem“ padesáti kamenných sloupů. 
Z baziliky jsme se přesunuli do židovské čtvrti. Prošli úzkými křivolakými ulič-
kami, obestavěnými domy v nichž se na malé ploše kdysi tísnilo i více než 1200 
obyvatel. Prohlédli jsme si fasády typických, několika již pěkně opravených 
budov, postavených lidmi, kteří ač se zde narodili a celé generace žili, přesto 
byli považováni za cizince. Mimořádným zážitkem se stala návštěva interiéru 
synagogy postavené v roce 1669. Od ní jsme vystoupali do prudkého kopce. Za 
podstoupenou námahu nás ti-
chem, klidem a nevšední něhou 
odměnil židovský hřbitov. Ten je 
od roku 2003 společně s bazilikou 
a ghettem zapsán v seznamu svě-
tového dědictví UNESCO.
Na zpáteční cestě jsme se krátce 
zastavili v Budišově. Farníkům 
a otci P. Václavu Novákovi jsme 
oplatili jejich návštěvu z letoš-
ního jara. Pana faráře jsme však 
překvapili. Zastihli jsme jej u 
vstupních dveří do kostela sv. Go-
tharda, jak v pracovním oděvu a 
na štaflích opravuje jejich výzdo-
bu. Hned se nám však začal věno-
vat. Provedl nás kostelem a krátce 
o něm pohovořil. Po litaniích vy-
zval odvážlivce k výstupu na věž. 
Na útěšnou krajinu se jim naskyt-
ly daleké a kouzelné výhledy.                                                                           

text a foto: Josef Chybík
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Oprava kostelní nástropní malby

Na stavební práce, které se uskutečnily v minulých letech, kdy došlo ke stabilizaci 
podloží a základů, zpevnění stěn, sanaci kleneb a restauraci maleb nad presbyte-
riem, navázaly další nezbytné opravy kostela sv. Gotharda. Soustředily se na re-
staurování fresky druhého klenebního pole. Předcházel jim podrobný umělecko 
historický průzkum, který vedle zřetelných a po dlouhou dobu se rozvíjejících trh-
lin, odhalil další skryté stavební poruchy. Oprava byla svěřena Zdeňku Turečkovi, 
brněnskému restaurátorovi. 
Fresku v roce 1930 vytvořil žák profesora Františka Ženíška, akademický malíř Ru-
dolf Adámek (1882-1953). Všestranně nadaný umělec, který působil také jako grafik, 
ilustrátor a restaurátor je považovaný za předního českého symbolistu. Jeho tvor-
ba není zapomenuta a vystavuje se i v současnosti. Zatím poslední expozice byla 
představena v roce 2008 v Galerii Felixe Jeneweina v Adámkově rodné Kutné Hoře.
Opravená malba rozsvítila chrámovou loď. Na vyvýšeném místě, v krajině mezi 
dvěma kostely, zobrazuje poutní zastavení. Vlevo poznáváme modřický chrám. 
Vpravo je kostel z německého Hildesheimu, kde byl sv. Gothard biskupem. Na fres-
ce je v čele se svým starostou spodobněna řada místních obyvatel. Ústřední po-
stavou je však brněnský sídelní biskup Josef Kupka. Za ním klečící kněz je zřejmě 
modřický děkan P. Jan Stránecký, který v letech 1916-1939 v Modřicích působil.

text a foto: Josef Chybík 

opravená freska

Milí modřičtí občané, drazí farníci, 

rok se s rokem sešel a máme tady Vánoce a nový rok 2011. Co všechno se za ten 
rok událo ve světě, v naší zemi, v našich rodinách i našem osobním životě, posuďte 
sami. Možná byla spousta věcí, které jsme chtěli změnit k lepšímu, a ono to nevyšlo. 
Nyní je už pozdě bycha honit. 
Nastává však znovu šance začít s Ježíšem, nebo chcete-li s Ježíškem, jako každý 
rok o Vánocích, kdy křesťané na celém světě slaví narození Spasitele. Také u nás v 
Modřicích si tuto událost připomeneme a slavit ji budeme při půlnoční mši svaté 
24.12. ve 22:00hod. a na Boží hod vánoční 25.12. v 9:30hod. Tímto zvu z celého srdce 
všechny spoluobčany a lidi dobré vůle na tuto událost, tak důležitou pro každého 
člověka, nejen věřícího. Vždyť Vánoce bez narození Krista by byly jenom pouhým 
nakupováním dárků, utrácením peněz a pečení cukroví, které pak pojídáme u pohá-
dek před televizí. Což tomu tak není u většiny lidí? Bohužel, a věčná to škoda. Bůh 
ale chce i přes to všechno přijít v tomto narozeném dítěti do našich domovů, aby 
nám znovu zvěstoval velikou lásku, jakou má k nám všem. Pozvěme ho a nechme 
vstoupit s přáním, aby u nás už zůstal po celý rok a nejenom o Vánocích.  
Požehnané vánoční svátky strávené v Boží přítomnosti a v kruhu svých nejbližších 
Vám přeje a vyprošuje                                                      Robert M. Mayer, modřický farář

MUDr. JAN MAREČEK 
Střední 796, 664 42 MODŘICE 

 

PROGRAM OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTTHARDA V MODŘICÍCH 
 

datum čas den pozn. 
24.12.2010 2200 Štědrý den Půlnoční mše svatá – se zpěvy sboru 
25.12.2010 930 Hod Boží vánoční Mše svatá – se zpíváním sboru 
26.12.2010 9 30 svátek Sv. Rodiny Mše svatá 
31.12.2010 1600 pátek - Silvestr Mše svatá – poděkování za uplynulý rok 

1.1.2011 930 sobota - Nový rok Novoroční mše svatá 
2.1.2011 930 neděle Pravidelná nedělní mše svatá 
6.1.2011 1730 čtvrtek  svátek Tří králů 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

freska před opravou
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BENEFIČNÍ 
KONCERT

Účinkují:
Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové
za doprovodu instrumentální skupiny vedené Jiřím Bradou 

Smíšený pěvecký sbor města Modřice - pod vedením
Mgr. Lucie Tomečkové

a jejich hosté

Na programu budou vánoční skladby a jiné písně

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
a Modřický chrámový sbor

Vás zve na

Sobota 9.1. 2011 v 17 hodin
Chrám sv. Gotharda v Modřicích

Koncert se koná pod záštitou města Modřice
Výtěžek koncertu bude věnován na opravy kostela
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47. Komorní koncert na radnici dne 24.11. 2010

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
Kratochvíl: Kouzlácí
Meadows: Duhová kouzla 15 – 18
Popprová: Čekání na Vánoce s Luckou, 
Jendou a Martínkem
Sueze: Co se děje kolem nás, Co se 
děje na Vánoce
Wich: Souboj topmodelek
Wilsonová: Vzdušné zámky

PRO ŽENY
Brontë: Emma, Profesor
Cameron: Stín afrického slunce
Ciprová: Nevěsta železného krále
Černá: Anežka a král
Dvořák: Kacířská královna
Fripp: Královna dvou králů
Garlock: Křehké souznění
Germain: Královská nevěsta
Gregory: Bílá královna
Hilliges: Dcera Afriky
Howard: Bludný kruh, V síti lásky
Kawulaková: Stačí zavřít oči
Körnerová: Láska a zášť
Řeháčková: Dřív než se rozloučíme, 
Tajemné pozadí Žanetina života

PRO SILNÉ NERVY
Grisham: Vyvolávač deště
Hooper: Mrazivá pouta
Christie: Smrtonoš
K., Silvia: Otrokyně sadistů
Kessler: Jatka u Salerna
Khoury: Znamení
Moravcová: Letí, letí andělíček
Naughton: Tati, prosím ne!
Patterson: Čtvrtý případ, Líbánky, 
Oko za oko, Osmé doznání,Pátý 
jezdec,Sedmé nebe, Šestý cíl
Rybář: Čtvrtá kostka
Thompson: Ztraceni. Známky 
života
Whiton: Prokletí hradu Leerhill

PRO POUČENÍ
Bauer: České princezny na evrop-
ských trůnech, Ženy z rodu Habs-
burků, Co by se stalo, kdyby…
Cherish: Můj táta, velitel Osvětimi
Tauchman: Útěk z Treblinky
Šulc: Vánoce

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA

! Pozor! Knihovna má nový web na adrese: www.modrice.knihovna.cz. Web 
pro děti zůstává na www.knihovnamodrice.webk.cz
O vánočních prázdninách bude knihovna otevřena ve dnech 20. až 22. 12. a v 
pondělí 27. 12.
Přejeme všech čtenářům i nečtenářům příjemné prožití vánočních svátků a 
šťastný rok 2011. 

foto: M. Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

Chceš – li být rozumný nauč se rozumně 
ptát, 
Pozorně naslouchat, pokojně odpovídat 
A když nemáš co říci, přestaň mluvit. 

Johan Kašpar Lavater 

Po světě zní rolniček hlas, naše srd-
ce se chvějí
Při čekání….
Opět k nám přichází vánoční čas se 
stromkem, 
Dárky a zvědavého ptaní….
A zase po roce máme tu vánoce, 
vánoce plné vůní, cukroví, nazdo-
bených oken, purpury, radostí, ale i 
starostí jak všechno stihnout. Nako-
nec to vždycky všechno dobře do-
padne a vánoční pohoda nás všech-
ny nakonec dostane. Jsme jaksi na 
měkko, navzájem k sobě milejší a 
upřímnější. A po vánocích čeká pře-
de dveřmi kdo? No přece Nový rok 
2011. Začínáme novou desítku a je na 
nás abychom ho pořádně přivítali: 
To, aby byl více milý a přívětivý, ne 
jako ten letošní, aby s ním byla tro-
chu větší legrace a aby nás už ničím 
nepřekvapil, aby si nechal ta svá ne-
gativa, zemětřesení a jiné přírodní 
katastrofy za vraty a k nám přispě-
chal usměvavý a přinesl jen dobré 
zprávy. 
Budeme se snažit mu v tom pomá-
hat, jak jen to půjde. Je to v lidských 
silách pomoci tomu dobrému a jde 
dost věcí zlepšit jen mít chuť a sna-
hu. 
K počátku Nového roku patří novo-

roční přání a předsevzetí. Nevím, jaké 
máte zkušenosti s tím předsevzetím, ale 
než ho splnit, tak si raději žádné nedá-
vám. Přání – to uznávám a vítání Nového 
roku také.  
A jaké by to vítání roku bylo bez přípit-
ku? Jen to nepřehnat. Je to společensky 
velice náročné a taky zdravotně zátěžo-
vé. Je dobré si to vychutnat bez zbyteč-
ných komplikací a potíží. Pokud by ně-
jaké nastaly – pro ty co oslavy poněkud 
předávkují a přes všechny dobře míně-
né rady podráždí svá játra natolik, že jim 
naskáčou jaterní skvrny – objevila jsem 
zaručený recept ze začátku minulého 
století, jehož přesné znění cituji pro vaše 
pobavení: 
Smícháme: 15 g bílého kafru a benátské-
ho boraxu, 30 g mercurium preacipita-
tum, po 15 g citronové, růžové, žabin-
cové, kokoříkové (z bílé lilije) vody a 
cukru, za 4 haléře sanytrových pokrou-
tek, několik zrnek lněného semene. Toto 
vše necháme v horku 3 dny destilovat, 
prolisujeme šátkem a postavíme na chrá-
něné místo. Tak obdržíme dobrou vodu 
proti jaterním skvrnám, když jsme se 
touto vodou omyli, vmícháme do ní le-
dek, bílek a trochu červených hlemýžďů 
a tím natíráme. To pomůže „No nevím, 
jestli by to chtěl někdo vyzkoušet“.

A co že člověk – velký i malý – potřebu-
je každoročně? Přece štěstí! Symbolem 
štěstí je prasátko, tak darujte na Nový 
rok svým přátelům a známým prasátko 
pro štěstí. Nemusí být zrovna živé. 

Na závěr dovolte, abych Vám jménem za-
hrádkářského spolku i svým poděkovala 

za přízeň, kterou jste nám letos věnovali, 
a za to Vám pro dobrou kondici nabízím 
jeden vynikající cvik. O půlnoci si na Sil-
vestra zvedněte levou nohu pár centime-
trů nad zemí a rázně vykročte do Nového 
roku. Přejí Vám, aby to vykročení bylo co 
nejšťastnější a nejrovnější. 
Krásné a pohodové vánoční svátky Vám 
přeje                                                   TOJA

Ještě malá připomínka dámám, které mně 
vytýkaly, že kážu bludy v minulém článku 
a nebyly schopny pochopit, že nelze plést 
znamení zvěrokruhu, podle jehož zname-
ní se vypracovávají horoskopy a začínají 
vždy ve 23 hod 20 tm a končí 21 dalšího 
měsíce, např. znamení Kozoroha začíná 
20.12. a končí 21.1. Existují ale ještě krát-
kodobé denní a týdenní předpovědi podle 
postavení Luny – ke kterému znamení je 
zrovna v postavení. Je to složitější a tak 
doporučuji astrologickou literaturu. Je 
to velmi zajímavé čtení o naši lunární a 
sluneční soustavě. Určitě najdete vhodné 
čtení i v naší knihovně. 

Vánoční přání

Nejmilejší přátelé
Novým rokem štěstí nové 

Přejeme na dlouhý čas. 
Nechť se všecka radost vrátí, 

Která kdy těšila vás. 
Starost však, jež život krátí, 

Nevrátiž se nikdo zas!
A zdravíčko ať vám slouží

Po celičký život váš. 
Klidné vánoční svátky

a veselého Silvestra 
Vám přeje Zahrádkářský

spolek Modřice

Poznámka k minulé
zahrádkářské rubrice  

Především k mottu:
Kdo si nepamatuje minulost, tak ji bude 
muset prožít znovu ...
a pokud se neporadí s pamětí - tak zbytečně 
vymýšlí, co už dávno existuje ...

Co třeba "Severní předměstí"  ?
Nejsem sám, koho nadzvedlo ze 
židle striktní odsouzení "paměti" - to 
bychom rovnou mohli zrušit archi-
vy, muzea a vůbec ..., ale dalšímu 
obsahu zmiňovaného příspěvku 
dávám za pravdu. S problémem po-
jmenování nového sídliště jsem se 
již vícekrát setkal při psaní nebo re-
digování příspěvků pro Zpravodaj. 
Označení "Nové Modřice" je i dle 
mého názoru z uváděných i dalších 
důvodů naprosto nevhodné. V na-
šem městě nejsou žádné oficiálně 
pojmenované čtvrti či městské části 
a ani to asi vůbec není jednoduché 
legislativně. Pravdou ale je, že pro 
bytové domy na sever a na jih od 
ulice Husova je vžité označení "Síd-
liště" a běžně používáme pojem "U 
Hřiště", "Na Bobravě" či "Za Humny" 
a vůbec nemyslíme jenom příslušné 
ulice, ale celou územní oblast. Proto 
si myslím, že nic nebrání tomu, aby-
chom novou obytnou čtvrť, ve které 
je mimo jiné též ulice "Severní" ozna-
čovali analogicky. Pojmenování "Se-
verní předměstí" je emotivně ne-
utrální a geograficky výstižné. Pro 
mladé a nové obyvatele také určitě 
srozumitelnější, než "naproti bývalé 
Frutě", jak si z nouze vypomáháme 
my starší ...

Vlastimil Čevela
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Včelaři měli letos velmi nepříznivý rok

Nadpis tohoto krátkého článečku jen smutně konstatuje, že včelaři měli letos 
opravdu nepříznivý rok. Mohu potvrdit, že tato, tak často opakována zpráva v 
tisku, rozhlase a v televizi nebyla opravdu mediální bublinou.
Pominu-li náš, dnes už prakticky konstantní boj se včelími nemoceni, tak hlavním 
aspektem bylo mimořádné a v některých koutech naší vlasti i dlouhodobě ex-
trémní počasí. To včelám rozhodně nepřidalo a velmi výrazně se to podepsalo na 
letošní produkci medu. A s tím pak  souvisí i rostoucí cena medu. Najdou se sice 
ještě tu a tam drobní včelaři, kteří prodávají med poněkud levněji, nicméně - vět-
šina z nás byla letos nucena přistoupit ke zvýšení cen svých produktů. Důvodů je 
celá řada. Jedno je ale třeba říci:
„Ať už včelaříme zájmově nebo profesionálně, jsou s touto činností spojeny ne-
malé náklady. Náš čas a práce má také svoji hodnotu. Minimálně toto jsou objek-
tivní a spravedlivé důvody pro to, aby včelaři požadovali za svoje produkty vyšší 
ceny, než ty, na které jsme byli dosud zvyklí.“ Za celou naši ZO Rajhrad Vám 
přeji krásné Vánoce a šťastné vykročení do dalšího roku ve zdraví, ke kterému je 
schopen přispět i kvalitní med od našich včeliček.

Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad

Farnost Modřice a KDU-ČSL 
Vás zvou na 

4. farní ples v Modřicích
Ples zahájí ve 20.00 hod modřičtí farníci a farnice 

slavnostní polonézou  
 

Ukázky standartních a latinskoamerických tanců 
 

Tombola, charitativní dražba 
 

K tanci a poslechu hraje Lalia. 

14. ledna  2011 od 19.30 hod. 
Hotel Gregor Modřice 

Vstup 40,-Kč + místenka 90,-Kč 
 
 
 

Předprodej: 
od 3.1.2011 pí Havlátová, Havlíčkova 210,Modřice 

Holub Josef
Pilcová Zdeňka 
Románková Anna 
Sosnarová Libuše 
Blaženková Jarmila 
Čech Hynek
JUDr. Hruboň Josef 
Němcová Milada 

Významného kulatého
výročí se dožívají Kamenská Ludmila 

Skala Karel 
Oprchal Zdeněk 
Ing. Jindřich Kratochvil 

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

1Společenská kronikas

Dolečková Nikol 
Doležal Matyáš 
Kovář Tobiáš 
Krejčí Tomáš 

Tisková uzávěrka pro Zpravodaj 1/2011 

s ohledem na dovolené v závěru roku je termín pro dodání příspěvků 
výjimečně už ve středu 29. prosince v průběhu pracovní doby radnice. 
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Zpívání při Rozsvícení vánočního stromu 2.12. 2010

foto: M. Hájek

Redakční rada Zpravodaje děkuje 
všem přispěvatelům za spolupráci a jim
i všem čtenářům přeje hodně zdraví 
a spokojenosti v roce 2011

Rozsvícení vánočního stromu

Milou předvánoční společenskou událostí se v Modřicích stalo tradiční setkání na-
šich občanů u příležitosti rozsvícení vánočního stromu. Letošní setkání proběhlo 
ve čtvrtek 2. prosince. Starosta Modřic Ing. Šiška ve svém úvodním projevu popřál 
všem zúčastněným příjemné prožití vánočních svátků a poté nechal rozsvítit vá-
noční strom.
 V bohatém  programu pod rozzářeným vánočním stromem vystoupily děti z ma-
teřské školy, základní školy, základní umělecké školy a členové Smíšeného pěvec-
kého sboru města Modřice. Ti nejmladší předvedli divákům pěkné pásmo koled a 
říkadel a sklidili zasloužený potlesk. Základní školu zase velmi dobře reprezentoval 
především pěvecký kroužek Zpěváček. V něm si děti připravily pod vedením paní 
vychovatelky Kafkové pro tuto sváteční příležitost nejen tradiční koledy, bez kte-
rých si adventní čas snad ani nedovedeme představit, ale i koledy méně známé. 
Zpěv koled v programu školy vhodně doplňoval procítěný přednes básní s vánoční 
tématikou. Základní umělecká škola se na letošním předvánočním setkání před-
stavila svým malým orchestrem. Mladé hudebnice zahrály posluchačům skladbu 
Antonia Vivaldiho Andante e-moll pro flétnu a housle, s klavírním doprovodem pak 
zazpívaly píseň Vánoční čas. Smíšený pěvecký sbor obohatil sváteční atmosféru 
této společenské události třemi krásnými koledami. Nejsilnější prožitek blížících 
se Vánoc v jejich podání určitě vyvolala vánoční píseň Tichá noc. Celý program 
pod rozsvíceným vánočním stromem uváděla velmi příjemným způsobem malá 
moderátorka ze sedmé třídy modřické základní školy, Bára Löslová a zaslouží si 
proto náš dík. 
Poděkování však patří všem účinkujícím a jejich vedoucím, neboť se zasloužili o 
vytvoření krásné vánoční pohody toho večera, stejně tak zástupcům našeho města 
a členům Kulturně školské komise, kteří tuto pěknou předvánoční akci pro naše 
občany každým rokem  organizačně zajišťují. Velký dík však patří všem účastníkům 
tohoto setkání, protože přišli i v tomto mrazivém počasí a byli pro naše účinkující 
skvělým publikem až do konce. Věříme, že si přijdou vychutnat neopakovatelnou 
atmosféru této společenské události  pod rozsvíceným vánočním stromem i v příš-
tím roce. Navíc dává toto setkání všem, kteří si v předvánočním ruchu našli trošku 
času, příležitost pozdravit i řadu svých známých a společně s nimi v Modřicích 
přivítat adventní čas. 

takl
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Listopad v Kometě …

Je za námi listopad, který přinesl další porci zápasů Komety, o kterých bychom 
do budoucnosti chtěli alespoň pár slov ve zpravodaji zmínit, vždyť Modřice patří 
mezi města s nejsilnější fanouškovskou základnou v celém „Království Komety“. 
Během listopadu zvládla Kometa celkem 9 extraligových utkání. Přetržku tvořila 
pouze reprezentační přestávka, během které si ovšem dva Komeťáci příliš neod-
počali, jelikož byli povoláni, aby místo dresu Komety, oblékli dres reprezentační. 
Listopadové zápasy začala Kometa na ledě Karlových Varů, kde se ovšem ukázali 
být domácí o něco lepším týmem a celkem s přehledem si pohlídali vítězství 4:1. 
Prohru z Karlových Varů mohla Kometa odčinit v domácím prostředí, kde proti 
tradičnímu soupeři a s vyprodaným Rondem v zádech, nastoupila k utkání 19. 
kola ELH. Do Ronda dorazila tápající Sparta. Kometa si domácí tvrz dokázala 
ubránit a po vítězství 3:1 si připsala do tabulky 3 body. 

V posledním zápase před reprezentační přestávkou vyrazila Kometa na horký led 
Liberce. Po velice vyrovnaných dvou třetinách nastupovali do 3.třetiny Komeťáci 
s těsným, ale nadějným jednogólovým vedením. Bohužel, během osmi minut třetí 
třetiny dokázali liberečtí zápas otočit a připsat si 3 body po vítězství 3:1. 

Po reprezentační přestávce následovala série pěti domácích utkání v řadě. Jako 
první zavítali do Ronda hokejisté Českých Budějovic. Po velkém boji dokázala 
Kometa domácí led uhájit a po vítězství 4:3 si připsat další dávku bodů na konto.

Po pouhých 2 dnech následoval další soupeř, tentokrát ze severu Moravy. Do 
Brna přijely letos velice silné Vítkovice. I přes to, že se vítkovičtí dostali během 
zápasu dvakrát do vedení, Kometa dokázala ve třetí třetině zápas otočit a uhájit 
svoji domácí pevnost. 

Jako třetí dorazil do Brna loňský mistr z Pardubic. Kometě se tentokrát dařilo být 
pokaždé o jeden krůček před soupeřem. A dovedla i 3. domácí zápas k plnému 
bodovému zisku, když zvítězila stejně jako s Vítkovicemi o gól, 3:2.
 Předposledním soupeřem v domácí sérii měli být Plzeňští Indiáni. Po neskuteč-
ném začátku, kdy se během první třetiny Kometa dostala do trojbrankového ve-
dení, následovala snad ještě neskutečnější 2. třetina, během které Indiáni dokázali 
zápas obrátit. Za stavu 4:3 se ještě Komeťákům podařilo srovnat, ale na 5.gól už 
přes enormní snahu odpovědět nedokázali. A tak po 3 domácích výhrách, tento-
krát odcházela po velmi bojovném výkonu Kometa bez bodů. 

SPORT Na závěr domácí série dorazil papírově nejslabší soupeř z Kladna. V první třeti-
ně byl k vidění opatrný hokej z obou stran. V druhé třetině se Kometě podařilo 
dostat do dvougólového vedení, které ve třetí třetině ještě navýšila a získala tři 
body po vítězství 3:0. 

Poslední den měsíce listopadu vyrazila Kometa k venkovnímu utkání, i když 
podle poměru fanoušků byla domácím týmem opět Kometa. Zápas se sice ode-
hrál v 02 areně, která je domácím stánkem Slavie, ovšem tentokrát byli v pře-
vaze modrobílí fanoušci z Brna, včetně nemalého zástupu obyvatel z Modřic. 
Zápas se vyvíjel slibně. Kometa se dostala do vedení 2:0, ale ve druhé třetině o 
něj opět přišla. Naštěstí se Kometě podařilo před koncem srovnat a v prodlouže-
ní, gólem bývalého slávisty, získat i druhý bod po vítězství 4:3.  

Tolik k listopadovému dění okolo Komety Brno, 
další souhrn přineseme v lednovém zpravodaji. 

Díky za pozornost a VZHŮRU BRNO! 
Martin Petřík

KRÁLOVSTVÍ KOMETY – JIŽNÍ MORAVA 

Vstupenky na zápas Kometa Brno a Sparta 28.1.2011, 18:00 hodin
Vstupenky na zápas Kometa Brno a Slavia 20.2.2011, 18:10 hodin  

Na základě podepsané dohody mezi městem Modřice a Kometou Group 
a.s. využilo naše město možnosti rezervace 50 vstupenek k následnému od-
kupu na hokejové utkání HC Kometa Brno vs. Sparta (pátek 28.1.2011, 18:00) 
a na hokejové utkání HC Kometa Brno vs. Slavia (neděle 20.2.2011, 18:10) a 
prodeje reklamních předmětů:
 - šála Království komety v ceně 290,- Kč
 - tričko Království komety v ceně 250,- Kč       

Reklamní předměty jsou k dispozici od prosince 2010 a vstupenky na oba 
zápasy si můžete zakoupit v roce 2011: 
na Městském úřadě v Modřicích u asistentky starosty Bc. Kateřiny Homol-
kové v 1. poschodí, dveře č. 13, tel. 537 001 011, 602 728 350 

Ing. Josef Šiška, starosta města 
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Pozvání na výstavu

V Technickém muzeu Brno v Králově Poli byla v říjnu otevřena výstava Masec, 
aneb 80 let Masarykova okruhu v Brně. Představuje se na ní spousta zajímavých 
a nádherných exponátů souvisejících s historií brněnského závodění. Na popis-
cích lze najít i zmínku o Modřicích. Racing team SK Industrietechnik Modřice z 
Brněnské ulice totiž na výstavu zapůjčil svůj závodní vůz formule Easter MTX 
1-03, s nímž Kamila Stará v letech 2005 a 2008 vybojovala titul FIA vicemistra 
Evropy v závodech historických automobilů do vrchu. Návštěvníci muzea se tak 
prostřednictvím naleštěného monopostu setkávají  i se jmény několika dalších 
modřických partnerů týmu – firmy HN Motor, hotelu Gregor či reklamní agentu-
ry Jany Svobodové. Výstava potrvá do konce února 2011.

text a foto VS

Výstava fotografií
 
Na modřické radnici můžete od měsíce prosince 
shlédnout výstavu obrazů různých žánrů. Mimo 
jiné zde najdete fotografie rakouských Alp, 
brněnské architektury a různých detailů přírody. 
Všechny obrazy jsou volně k prodeji. Výstava 
potrvá 2 měsíce.  
 

1Různér
Výstava fotografií

Na modřické radnici můžete od měsíce prosince 
shlédnout výstavu obrazů různých žánrů. Mimo 
jiné zde najdete fotografie rakouských Alp, br-
něnské architektury a různých detailů přírody. 
Všechny obrazy jsou volně k prodeji. Výstava 
potrvá 2 měsíce. Předpokládáme konání obdob-
ných výstav i v budoucnu, neb dělají prostředí 
radnice zajímavější pro občany. Otevřeno bude 
v úředních hodinách tj. po-st. 7:30–11:30 a 12:00–
17:00.                                                            (KaH)
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BBEENNÁÁTTKKYY  kkaarrnneevvaall  
++  oossttrroovv  MMuurraannoo    
44..33..  ––  66..33..22001111  ((  ppáátteekk  vveeččeerr  --    nneedděěllee  rráánnoo  ))  
Cena: 1.790,-Kč   
Odjezd: Modřice 19.30 hod., nám. Svobody 
             Brno 20.00 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. Lodí doplujeme na ostrov Murano,  
kde navštívíme místní sklárnu.  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 zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce. 
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 €. 
 

  TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNNĚĚ  
Györ – Maďarsko  

                                                      18.12.2010 
                         15.1., 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4.2011 

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 od restaurace Bohéma 
Odjezd z  Györu v 16.00 hod. 

 
Lázně Györ tvoří nový moderní areál, otevřený v r. 2003. Lázně jsou rozděleny na část 
léčebnou a část zábavnou. V léčebné části naleznete kryté i venkovní sedací bazény s termální 
vodou bohatou na minerály/29, 32 a 38C/účinnou při léčbě revmatismu kloubů a páteře, 
pohybového a trávícího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest. V zábavné části 
kryté i venkovní bazény s perličkovými lázněmi, podvodními masážními tryskami, vodopádem 
a tobogánem, vodním barem přímo v bazénu/za forinty, EU/. 

 
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

1Dotazy a názoryd
O našem cestování v Modřicích 

Na několika tabulích v našem městě se objevilo pár vývěsek o přechodech pro 
chodce. Je to třeba, protože na některých místech kvůli dopravě se skutečně nedá 
bezpečně přejít. Zvláště pro děti a matky s kočárky. Ale je zde ještě jedno místo, 
kde hrozí občanům nebezpečí úrazu. A to je přístupová cesta k zastávce autobusu 
na přízřenickém kopečku. Zvláště nyní, když prší a je brzo tma. 

Vede tam jen normální silnice plná děr, ve kterých je při dešti plno vody, je tam 
tma a na okraji parkují auta. Chybí tam obyčejná přístupová cesta, protože chodci 
nemají kam autům vyhnout, jedině do příkopu? 
Také před novými domy před FRUTOU, jsou jezera až do poloviny silnice, u jed-
noho roste i rákos, takže by se tam mohla klidně hrát „Rusalka“. 
Za první republiky tam žádná zastávka nebyla. Byla na měřických hranicích, tam 
bylo místa dosti a hlavně nebyl takový provoz aut a týráků. 
Ještě by bylo jedno řešení, a sice aby ti, co mají již důchodcovské legitimace, moh-
li zaplatit jízdenku k zastávce za 5,- Kč, a bylo by po problému.
Myslím, že by Brno nepřišlo na mizinu (dříve jsme jezdili až do Brna za 4,50). V tis-
ku bylo, že na Přízřenice a Heršpice dostává Brno asi 25 mil. korun, ale krytou za-
stávku na kopečku pro cestující nepostaví. Celé roky tam lidé mrznou a moknou? 
U nás je to zvykem, šetřit na nepravém místě, až se někdo zraní! 
Jsme sice město, ale v mnohých malých vesnicích mají lepší a bezpečnější pro-
středí. 

J. Štulpová 

foto: ČeV
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Zkušený truhlář nabízí 
výrobu vestavěných

skříní případně nábytku 
dle Vašeho zadání.

S návrhem interieru pomohu.

Tel. 603 215 339
www.realitydne.cz +420 725 851 546

Rodinné domy Modřice  cena: 3 650 000,- Kč

Inzerce In
ze

rc
e

 

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Modřice 664 42 
 

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

 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 

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

info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 

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 

 

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Čištění
koberců,
sedaček

a čalouněných
povrchů.

Ceny od 13,- Kč m2. 
Doprava zdarma.
Tel. 775 242 041

Nově vzniklá

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/

Ordinujeme denně.
Nábor nových pacientek.
Nabízíme cvičení + plavání pro těhotné
(i pro neregistrované pacientky)

AKCE:
očkování proti rakovině čípku děložního – 
Cervarix – výhodná cena
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Inzerce 

NABÍDKA PRÁCE 
Jste spolehliví, šikovní, pracovití a máte zájem o  práci v Modřicích? 

Výrobní společnosti hledá  nové kolegy na pozici: 

Dělnice/dělník  ve výrobě – montáž komponentů 

Požadujeme: Nabízíme: 
- SOU technického směru nebo zkušenosti                                       - po zaučení smlouva na dobu neurčitou 
   s prací operátora ve výrobě – výhodou  - mzda 12.500 Kč – 14.000 Kč 
- práce na směny (jedno, dvou i třísměnný provoz)  - příspěvek na stravování  
- manuální zručnost a smysl pro samostatnou práci  - firemní doprava  
- vhodné i pro absolventy  - věrnostní odměny 

- nástup ihned 

Náplň práce: V případě zájmu nás kontaktujte: 
- montáž komponentů  Lucie Šilhavá 777 666 634, silhava@praceabrigady.cz  

- dodržování technologických postupů  Soňa Tylšarová 604664908, tylsarova@praceabrigady.cz 

- dodržování BOZP a PO  
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Pokrývačské, klempířské, 
natěračské a stavební práce,
drobné opravy v domácnosti 

nabízí fa. Minster. 

Přijatelné ceny a seriózní jednání.

Tel. 775 242 041

Klub Matýsek pořádá
kurzy plavání rodičů a dětí

ve wellnes centru Modřice,
Masarykova 1018.

Cena od 180,- Kč/lekce.
Přihlášky na tel.: 724 761 590,

Mgr. Monika Kubová  
Email: klub-matysek@seznam.cz
www.klub-matysek.webnode.cz



Oční ambulance
MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské náměstí 1
(výšková budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační doba: Po 11-16 hod.
                           Út  8-13 hod.
                           St  8-13 hod.
                           Čt  8-11 hod.

tel. 777268848

Odborné učiliště
Cvrčovice

www.oucvrcovice.cz

KUCHAŘSKÉ PRÁCE

PRODAVAČSKÉ PRÁCE

ZAHRADNICKÉ PRÁCE

CUKRÁŘSKÉ PRÁCE

KVĚTINÁŘSKÉ A ARANŽÉRSKÉ 
PRÁCE
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2010 4.12.-21.12. Prodejní výstava zvonů v Muzeu Zpravodaj 12/2010

út 21.12. Vánoční koncert v ZUŠ Modřice od 17:00 Zpravodaj 12/2010

pá 31.12. Silvestr na náměstí od 17:00 Zpravodaj 12/2010

2011 1.1.-14.1. Tříkrálová sbírka Zpravodaj 12/2010

so 8.1. Myslivecký ples, sál Hotelu Gregor od 20:00 Zpravodaj 12/2010

ne 9.1. Benefiční koncert v kostele od 17:00 Zpravodaj 12/2010

pá 14.1. Farní ples, sál Hotelu Gregor od 20:00 Zpravodaj 12/2010

pá 4.2. Městský ples, sál Hotelu Gregor od 20:00 Zpravodaj 1/2010

so 12.2. Ples TOP 09, sál Hotelu Gregor od 20:00 Zpravodaj 1/2010

so 19.2. Zahrádkářský ples, sál Hotelu Gregor od 20:00 Zpravodaj 1/2010

so 26.2. Hasičský ples, sál Hotelu Gregor od 20:00 Zpravodaj 2/2010

                                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 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

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 

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2010

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Bc. Kateřina Homolková

Hledám malý 
podnájem

v Modřicích.
Tel. 776 152 430

 

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Modřice 664 42 
 

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

 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 

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

info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 

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 

 
Odborné učiliště Cvrčovice
Střední škola pro vzdělávání žáků se speciálními 
potřebami Vám pro školní rok 2011/2012 nabízí:  
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PRODAVAČSKÉ 
   PRÁCE

CUKRÁŘSKÉ
PRÁCE

KVĚTINÁŘSKÉ
A ARANŽÉRSKÉ
PRÁCE

www.oucvrcovice.cz
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Těšíme se na Vaši osobní návštěvu.

střední škola pro vzdělávání žáků 
se speciálními potřebami Vám 
pro školní rok 2011/2012 nabízí:

Těšíme se na Vaši osobní návštěvu



Vychází: 1 x  měsíčně a je distribuován do 
každé rodiny zdarma. Současně je zveřejňován 
v samostatné rubrice na internetu
www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakce: Redakční rada - Vlastimil Čevela 
(předseda), Miroslav Hájek, Jan Mareček, Martin 
Petřík, Kateřina Koubková
Editor vydání: Miroslav Hájek
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje „Koncepce“ 
schválená Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovaná forma příspěvků je 
počítačový formát „doc“, zaslaný e-mailem. 
Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připo-
mínky - asistentka starosty města: e-mail: katerina.
homolkova@mesto-modrice.cz, tel.: 537 001 011.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafická úprava, tisk: Poring s.r.o.


