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1Zprávy z radnicez
ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI MěÚ

Vážení občané
V předchozím volebním období bylo mojí tradicí Vás ve čtvrtletních intervalech 
pravidelně informovat o dění ve městě, v zastupitelstvu a na radnici. Tento trend 
bych rád dodržel i v probíhajícím období. Poslední zasedání zastupitelstva města 
Modřice proběhlo dne 13.06.2011 a proto mi dovolte nyní Vás seznámit s nejdů-
ležitějšími událostmi v našem městě, které se udály za období od zasedání ZMM 
dne 7.3.2011 do tohoto posledního zasedání.

Bylo to období, které nám přineslo mnoho aktivit, jak na poli samosprávy tak 
státní správy. Než se zmíním o probíhajících a připravovaných projektech, rád 
bych informoval o projektech dokončených. Na prvním místě je to definitivní do-
končení prací na PHS jižního obchvatu, která byla v měsíci dubnu ozeleněna a je 
vydáno kolaudační rozhodnutí. Jako další dokončené akce bych vyzdvihl kana-
lizaci ul. Masarykova a Nádražní.  Obě ulice jsou k dnešnímu dni zkolaudovány 
a jsou odstraněny drobné závady a nedodělky z předávacích protokolů. Občané 
bydlící na ulici Nádražní již žádají dotčené orgány o povolení napojení na novou 
kanalizační stoku.

Dále bych se rád zmínil o investičních aktivitách města a JMK. Začnu tou nej-
podstatnější akcí a to je přestavba mostu přes železnici mezi ulicemi Nádražní 
a Brněnská. Dne 11.5.2011 byl podepsán protokol o předání a převzetí staveniště 
sdružení firem Firesta a DIS. I když byl podán podnět k přezkoumání výběrového 
řízení na úřad pro hospodářskou soutěž, začal dodavatel od data předání stave-
niště realizovat přípravné práce a domlouvat termín výluky na železniční trati. 
Svým rozhodnutím ÚHS rozhodl, že výběrové řízení proběhlo v pořádku a tudíž 
se stavba mohla naplno rozjet. Dne  10.6.2011 došlo k úplné uzavírce starého mos-
tu. Pokud nedojde k závažným komplikacím při realizaci stavby, mající vliv na 
termín dokončení, tak za 168 dní bude vybudován most nový do takové podoby, 
aby mohla být částečně obnovena automobilní doprava v tomto úseku. Úplné 
dokončení mostu je na základě smluvního vztahu naplánováno na červen roku 
2012. Po dobu stavby je pro pěší vybudována provizorní lávka a jsou upraveny 
trasy autobusů IDS. Dnes můžeme tedy konečně konstatovat, že největší bolístka 
města Modřice se začala hojit.

Za uplynulé cca 3 měsíce i město realizovalo několik investičních akcí. Zejména 
se jedná o zahájení rekonstrukce objektu ZŠ Modřice na Komenského ulici, která 
bude město stát cca 20 mil. Kč a bude dokončena v letních měsících letošního 
roku. Současně s rekonstrukcí ZŠ na Komenského ulici probíhají v této lokalitě 
práce na rekonstrukci rozvodů VO a NN včetně VN a výstavby nové trafostanice, 
která bude sloužit současně pro potřeby budoucího DPS.

Jako poslední probíhající akci bych zmínil zavedení sběru bioodpadu po celém 
městě a to formou pořízení nádob na bioodpad, kompostérů a kvalitního štěpko-
vače, umístěného ve sběrném dvoře. Na pokrytí nákladů na tento projekt bylo 
požádáno o dotace z Fondu životního prostředí, které byly městu přiděleny. Z 
financí města se bude krýt část nákladů ve výši cca 25%. Zbytek bude uhrazen z 
přiznané dotace. 

Uplynulé období nebylo jen obdobím výstavby a realizace projektů, ale také pří-
pravným obdobím pro další projekty. Hlavním sledovaným projektem je připra-
vovaná výstavba Domu pro seniory (DPS). V dnešní době je zahájeno územní 
a stavební řízení, dne 7.6.2011 proběhlo místní šetření a v dalším období bude 
vydáno stavební povolení. Jelikož i na tento projekt je požádáno o dotace z Fon-
du životního prostředí, musíme nyní vyčkat s vypsáním výběrového řízení tak, 
jak v případě schválení dotace bude požadovat správce dotace. Z toho postupu 
se začíná jasně rýsovat, že při vypsání výběrového řízení formou veřejné ob-
chodní soutěže (stavební práce nad 20 mil.), bude doba výběrového řízení cca 
2 – 4 měsíce a tím by zahájení stavby bylo v zimním období. Nemá tedy cenu 
nic uspěchávat, provést výběrové řízení (bude zajišťovat externí společnost IKIS 
s.r.o. vybrána v RMM) v zimním období a výstavbu zahájit na jaře roku 2012. Dal-
šími připravovanými projekty jsou dobudování VO na ulici Brněnská – napláno-
vané na druhou polovinu roku 2011 a realizace VO a NN na zbytku ulice Husovy 
a Nádražní. Zde je termín realizace ve vztahu ke koordinaci prací se společností 
E-ON.a.s. nejasný.

RMM schválila na svém květnovém zasedání další aktivity a to výpověď ze 
smlouvy s firmou SITA a.s. na svoz odpadu a vypsání výběrového řízení na nové-
ho poskytovatele svozu odpadu s účinností od 1.1.2011, vypracování projektu pro 
územní a stavební řízení na lávku pro pěší a část chodníku v prostoru u mlýnské-
ho náhonu pod náměstím Svobody a v těchto dnech se probíhá výběrové řízení 
na zpracovatele nových webových stránek města.

Aktivity, které město směřovalo ke státní správě a správě města JMK jsou hlavně 
na poli schvalování a připomínkování dokumentu Zásady územního rozvoje JMK. 
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USNESENÍ RMM č.8/2011Jak ZMM schválilo, jsme členy spolku obcí, které budou společně hájit své zájmy 
v omezení nárůstu hlavně dopravy a dopravní sítě na svých katastrech. Proběh-
lo veřejné projednání citovaného dokumentu, který ovšem neřeší požadavky a 
připomínky vznesené dotčenými obcemi. Proto se v dnešní době všechny obce 
připravují k podání žaloby na připravovaný dokument, který neřeší vůbec ochra-
nu ovzduší a zdraví na našem již tak zasaženém katastru. Bude to cesta dlouhá a 
těžká a můžeme jen doufat, že úspěšná.

Od posledního ZMM se realizovaly či proběhly nejen investiční akce, ale také kul-
turně - společenské události. V jarních měsících město Modřice nabídlo občanům 
především jubilejní už 50. Komorní koncert na radnici, připravený samostatným 
realizačním týmem a tradiční dětský karneval, organizovaný prostřednictvím Kul-
turně školské komise. Posledního dubna bylo v areálu Pod Kaštany za organizace 
MS Myslivců pořádáno pálení čarodějnic a 4.6.2011 proběhl ve stejném areálu den 
dětí organizovaný opět Myslivci společně s DSH Modřice. Tyto akce se vydařily 
a měli mezi občany velký ohlas. Hůře již dopadl Den vojenské techniky konaný 
dne 28.5. opět v areálu Pod Kaštany. Vlivem velmi špatného počasí se na akci 
nedostavilo předpokládané množství návštěvníků, ale to nemělo vliv na kvalit-
ní přehlídku vojenské techniky a bojů z II. sv. války. Jako poslední bych zmínil 
oslavy 870 let od první písemné zmínky o Modřicích. Ty se uskutečnily ve dnech 
6 – 8.5.2011 v rámci ženáčských hodů a poutě sv. Gotharda. Na oslavy přijali po-
zvání i zástupci města Erbach z Německa, kteří v čele se starostou panem Gausem 
strávili v Modřicích 2 zajímavé dny. V sobotu byla hlavním programem pouť sv. 
Gotharda se slavnostní mší a kulturní programem na faře, v neděli pak kulturní 
2,5 hodinový program před radnicí s krojovaným průvodem a předáním práva. 
Přes velké obavy se oslavy nakonec vydařily a naši přátelé z Německa odjížděli 
spokojeni domů.

Práce RMM a MěÚ byla tedy za uplynulé 3 měsíce velmi bohatá. Další připravo-
vané projekty jen směřují k tomu, že práce bude ve městě i na úřadě v dalším 
období dost a dost. Současně věřím, že i Vy občané nebudete k dění a budování 
našeho společného města lhostejní.

Ing. Josef Šiška – starosta města

Z usnesení RMM č. 8/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
13. června 2011

Kanalizace - ul. Nádražní
Výstavba kanalizace na ul. Nádražní 
byla v termínu dokončena a zkolaudo-
vána. RMM proto schvaluje proplacení 
faktury č. 11010100 firmě SDS Exmost 
spol. s r.o. na částku 3.318.529,64 Kč vč. 
DPH za provedené práce. (3.1)

Rekonstrukce ZŠ Komenského
RMM schvaluje proplacení závazků ško-
ly vůči dodavatelům stavby rekonstruk-
ce ZŠ Komenského a to za doplňující 
projekční práce firmě Uchytil s.r.o. fakt. 
č. 420110096 částku 14.400,- Kč vč. DPH 
a firmě INTER-STAV, spol. s r.o. fakt.č. 
1111000069 na částku 2.766.926,- Kč a 
fakt.č. 1211000007 na částku 3.131.176,- Kč 
za provedené stavební práce od zaháje-
ní stavby do 31.5.2011. Dále schvaluje též 
proplacení daňových dokladů ZŠ Modři-
ce za práce, provedené v měsíci červnu 
ve výši do 4.700.000,- Kč vč. DPH a v 
měsíci červenci ve výši do 4.600.000,- Kč 
vč. DPH. (3.2 a 3)

Rekonstrukce ZŠ Komenského
RMM schvaluje proplacení faktury 
dodavateli stavby rekonstrukce ZŠ 
Komenského a to stavební práce na akci 
„Zateplení ZŠ Modřice“ firmě Inter-stav, 
spol. s.r.o. v měsíci červnu ve výši 
653.990,- Kč vč. DPH (3.4)

Pronájem bytu - Sadová ul.
RMM schvaluje smlouvu o nájmu 
bytu mezi městem Modřice (prona-
jímatel) a stávající uživatelkou bytu 
Světlanou Marschalovou (nájemce) 
o pronájmu bytové jednotky č. 25 v 
BD Sadová 563 (3.6)

Jihozápadní tangenta - odmítnutí
V návaznosti na přípravu důrazných 
kroků k odmítnutí krajem navrho-
vané nové rychlostní komunikace, 
RMM schvaluje smlouvu o poskyt-
nutí právních služeb mezi městem 
Modřice (objednatel) a Advokátní 
kanceláří Šikola a partneři, s.r.o. 
(dodavatel) na právní služby ve 
věci rozporování vydaných Zásad 
Územního rozvoje (ZÚR  JMK) za 
cenu služeb 900,- Kč/hod bez DPH a  
jízdného 7,- Kč/km bez DPH (3.7)

Vodní nádrž u náhonu
RMM schvaluje smlouvu o zpraco-
vání Projektu za účelem obdržení 
dotace č. OP 11/0237/P01 uzavřená 
mezi městem Modřice (objednava-
tel) a společností GRANTIKA České 
spořitelny, a.s. (zpracovatel) na zís-
kání dotace z Operačního programu 
Životní prostředí, oblasti podpory 
6.4. Optimalizace vodního režimu 
krajiny, výzva XXVII (3.8, Zpravodaj 
11/2009-30)       

Městský úřad - čištění oken
RMM bere na vědomí smlouvu o 
dílo mezi městem Modřice (objedna-
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domem Komenského 600 za účelem 
zřízení a provozu letní zahrádky s 
omezeným provozem od 10:00 do 20:00 
hodin. Důvodem je nesouhlas většiny 
obyvatel přilehlého bytového domu. 
(4.3, Zpravodaj 3/2011-4)    

Redakční rada Zpravodaje - doplnění
RMM schvaluje doplnění RR o jednoho 
člena Ing. Zuzanu Rouzkovou a jako 
poradce správce muzea Mgr. Petra Fialu 
(5.3)

Územní plán obce Moravany 
RMM bere na vědomí návrh změny 
č. 9 územního plánu obce Moravany 
a vznáší připomínku k textové části 
změny: řešit občanskou vybavenost 
obchodních sítí na katastrálním území 
obce Moravany. V předloženém návrhu 
je totiž uvažováno, že při nárůstu oby-
vatel Moravan bude potřebná kapacita 
obchodní sítě využívána v Modřicích. 
Vzhledem k souvisejícímu nárůstu 
dopravy nemůže vedení města Modřice 
s tímto řešením souhlasit. (6.1)

Pronájem párty stanů - ceny
RMM schvaluje ceny pronájmu párty 
stanů. Pro malý stan 3x6 m je sazba 
700,- Kč/den, pro velký stan 10x15 m 
7000,- Kč/den (vč. monáže a demontá-
že) v obou případech plus 20% DPH.. 
Stany je možno vypůjčit pouze jako do-
plnění k pronájmu areálu Pod Kaštany 
(6.3)

Sběr bio-odpadu - rozšíření
RMM schvaluje rozšíření svozu TKO o 
svoz bioodpadu v přechodném období 
1.7.-31.12.2011 firmou SITA CZ. a.s., za 
částku 399.741,- Kč bez DPH. Pro naklá-

dání s odpady od 1.1.2012 bude reali-
zováno nové výběrové řízení. (6.4)

Internetové stránky města
RMM ruší výběrové řízení na Vytvo-
ření, provoz a údržbu internetových 
stránek města Modřice z důvodu 
podání pouze 1 nabídky a pověřuje 
starostu oslovením nových firem pro 
podání nabídek (6.5)

Svoz odpadu - výběrové řízení
RMM bere na vědomí firmu IKIS, 
s.r.o. jako zástupce města ve výběro-
vém řízení s názvem: „Svoz komu-
nálního odpadu – město Modřice“ za 
cenu 93.600,- Kč vč. DPH a schvaluje 
smlouvu mezi městem Modřice a 
firmou IKIS, s.r.o. (6.6)

Parkování ve městě - studie
Ve snaze řešit neutěšenou parkovací 
situaci ve městě, RMM bere na vě-
domí pořízení studie proveditelnosti 
parkovacích stání na ul. Poděbrado-
va, Pilcova a Sadová firmou EURO 
trace, s r.o. za částku 49.000,- Kč bez 
DPH (6.7)

Bytový dům Za humny - kotelna
RMM bere na vědomí nabídku firmy 
TZB projekt, Ing. Jaroslav Prokeš 
na projektovou dokumentaci rekon-
strukce kotelny BD Za Humny ve výši 
48.100,- Kč bez DPH. Jde o nápravu 
problémů s nevhodně zvoleným 
topným zařízením a nevyhovujícím 
stavem kotelny. (6.8)

Mateřská škola - rozšíření
V souvislosti s přípravou rozšíření 
kapacity mateřské školy, vyvolané 

tel) a Josefem Kulou (dodavatel) na 
provedení výškových prací (čištění 
oken) na budově Městského úřadu 
Modřice za cenu 2.500,- Kč (3.9)         

Kanalizace - napojení k čističce
RMM schvaluje dohodu o úpravě 
vzájemných práv a povinností vlast-
níků provozně souvisejících vodo-
vodů nebo kanalizací uzavřená mezi 
městem Modřice (napojený vlastník) 
a Statutárním městem Brnem (město) 
ohledně napojení naší kanalizační 
stoky do stoky v majetku města Brna, 
které je umístěno asi 100 m před 
jejím vyústěním do čističky. Podobná 
dohoda existuje i s obcí Želešice, jejíž 
kanalizace ústí do naší stoky. (3.10)    

Kanalizace - ul. Masarykova
RMM schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene mezi městem Mod-
řice (oprávněný) a JMK (povinný) na 
zřízení věcného břemene vedení ka-
nalizačního řádu na ulici Masarykova 
v Modřicích za jednorázovou úplatu 
ve výši 46.200,- Kč vč. DPH (3.12)  

Kanalizace - ul. Nádražní
RMM schvaluje smlouvy o umož-
nění provedení stavby kanalizač-
ních přípojek s napojením na nově 
vybudovanou kanalizační stoku. 
Město umožňuje vedení kanalizace 
po svých pozemcích zdarma, ale dle 
stavebního zákona je nutná smluvní 
úprava se stavebníky. Jedná se o 
pozemky p.č. 878/1, 2053/16, 2053/17, 
2053/13, 2053/12, 2053/10, 2053/7 a 
2053/4 (3.16 až 26)  

Country koncert - reklama
RMM schvaluje smlouvu o reklamě a 
propagaci uzavřená mezi městem Mod-
řice (zhotovitel) a firmou FINO-trade 
s.r.o. (objednatel) na zajištění reklamy 
a propagace objednatele na soutěžní 
přehlídce amatérských country kapel 
„Časomíra“ konané dne 13.8.2011 v 
ceně 5.000,- Kč vč. DPH (3.29)

Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu 
mezi Městem Modřice (obdarovaný) 
a firmou Somerston Olympia CZ, s.r.o. 
(dárce) na poskytnutí peněžního daru 
ve výši 40.000,- Kč na podporu turna-
je mladších žáků v kopané „O pohár 
starosty města Modřice“ konaného ve 
dnech 5.8.-7.8.2011 (3.30)

Reklamní panel - u dálnice
Vzhledem k tomu, že zájemce městu 
nenabídl žádnou další spolupráci, 
RMM zamítá žádost společnosti KING 
STYLE s r.o. o povolení umístění 
reklamního zařízení na pozemku p.č. 
1977/74 – zahrádkářská kolonie Svratka 
I (4.1)            

Hudební produkce u Sokolovny
RMM schvaluje žádost firmy MEA-
RES s.r.o. zastoupené Ing. Kateřinou 
Zoufalou o povolení pořádání hudební 
produkce v prostorách venkovní za-
hrádky u restaurace na Sokolovně a to 
od 3.6.2011 do 25.8.2011 každý pátek v 
době od 18:00 do 24:00 hod.(4.2)

Zahrádka u baru 
RMM zamítá žádost Eriky Kulíškové 
o pronájmu pozemku před bytovým 



www.mesto-modrice.cz

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e Zprávy z radnice 

Zpravodaj 7-8/2011

USNESENÍ ZMM č. 4/2011

11 1110

výhled další činnosti dětského folk-
lorního kroužku města - podrobnosti 
INFO-servis dále (6.22.1)  

Vycházkové trasy - příprava
RMM bere na vědomí činnost pracovní 
skupiny pro vycházkové trasy v Modři-
cích a okolí ve složení Doleček, Čevela, 
Pokorná, Rouzková, Teker - podrobnos-
ti INFO-servis dále. (6.22.2)  

Informační řád města - příprava
RMM pověřuje Redakční radu Zpravo-
daje vypracováním návrhu Informační-
ho řádu (6.22.3)

Zeleň ve městě - úpravy
RMM bere na vědomí návrhy na 
ozelenění ZŠ Modřice (zahrada u 
rekonstruované budovy na ul Ko-
menského) a hřbitova. Podrobnosti v 
samostatném příspěvku dále (6.23)

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) 

extrémním zájmem ze strany nejen 
modřických dětí, RMM bere na 
vědomí nabídku Ing. Karla Pelikána 
na studii proveditelnosti nástavby 
kontejnerové budovy MŠ za částku 
15.000,- Kč vč. DPH (6.9)

Chodník podél náhonu - příprava
RMM bere na vědomí zprávu o 
průběhu projekčních prací na bez-
pečném propojení centra města s OC 
Olympia. Předběžně odhadované cel-
kové investiční náklady jsou kolem 4 
milionů Kč (z toho asi polovinu činí 
nová lávka), které by mohly být pro 
rozpočet města akceptovatelné. (6.10)  

ZŠ Modřice - školní družina
RMM s účinností od 1. 9. 2011 schva-
luje navýšení kapacity školní druži-
ny, jejíž činnost vykonává Základní 
škola Modřice, z původního stavu 80 
na 120 žáků, a to z důvodu plánova-
ného navýšení počtu žáků 1. stupně. 
Současně schvaluje podání žádosti 
ZŠ Modřice o zápis příslušné změny 
v rejstříku škol a školských zařízení 
ke Krajskému úřadu JMK. (6.13) 

ZŠ Modřice - úklidový stroj
RMM schvaluje nákup stroje SC 350 
WAP pro úklid podlah za částku 
84.000,- Kč pro ZŠ Modřice. Částka 
bude čerpána z investičního fondu 
ZŠ (6.14)

ZŠ Modřice - získané dary
RMM bere na vědomí oznámení ZŠ 
Modřice o poskytnutých darech za 
měsíc květen v celkové výši 8.000,- 
Kč (3 od fy Vít Makovský a 5 od fy 
Bachl s.r.o.) (6.15)

MŠ Modřice - školné
V návaznosti na zvyšování pořizova-
cích cen učebních pomůcek RMM 
schvaluje navýšení školného v MŠ 
Modřice od 1.9.2011  na částku 2.400,- 
Kč za školní rok (6.16)  

Multifunkční hala (areál) - studie
RMM schvaluje spolupráci s Fakultou 
architektury VÚT Brno v akademic-
kém roce 2011/2012 na vypracování 
„Prověřovací studie sportovně re-
kreačního areálu v Modřicích včetně 
víceúčelové haly“ (6.17)

Odpadové hospodářství - plán
V návaznosti na překročené množství 
nebezpečných odpadů ve sběrném 
dvoře (do kterých mj. patří i stavební 
suť) RMM bere na vědomí nabídku 
firmy TOP ENVI Tech Brno, spol. s.r.o. 
na vypracování Plánu odpadového 
hospodářství města Modřice za částku 
23.000,- Kč bez DPH (6.18)

Reklamní předměty města
RMM schvaluje dodání 100 ks svící s 
vyobrazeným znakem města Modřice 
za cenu 110,- Kč/ks vč. DPH od Charity 
Zábřeh – chráněná dílna a použití zna-
ku města pro jejich výrobu. (6.19)

Zájezd do Erbachu v Německu
RMM schvaluje účast MFK Modřice na 
turnaji ke 100. výročí kopané v Erba-
chu a stanovuje příspěvek na pokrytí 
nákladů ze strany účastníků ve výši 
900,- Kč/os. Souvislosti INFO-servis 
dále (6.21)

Folklorní kroužek města
RMM bere na vědomí předložený 

z 4. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 13. června 2011 v 18 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 
15, jmenovitě viz prezenční listina)
Usnesení 4.Ú/2011: ZMM schvaluje zapi-

sovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou 
a ověřovatele zápisu Sylvu Bernáto-
vou a Ivana Dolečka. ZMM schvaluje 
program jednání 4. zasedání ZMM 
beze změn. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 4.1/2011: ZMM bere na vědomí 

zprávu starosty města Modřice o 

činnosti Rady města Modřice a 
Městského úřadu Modřice za ob-
dobí od 3. řádného zasedání ZMM 
do 13.6.2011

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 4.2/2011: ZMM bere na 

vědomí zprávu o plnění úkolů 
uložených na předchozích zase-
dání ZMM 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Bod 3 – Projednání hospodaření 
města za rok 2010
Usnesení 4.3.1/2011: ZMM schvaluje 

zprávu auditorky o výsledcích 
přezkoumání hospodaření města 
Modřice za rok 2010 bez výhrad.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 4.3.2/2011: ZMM schvaluje 
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na základě zákona č. 250/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů o 
rozpočtových pravidlech územ-
ních rozpočtů závěrečný účet 
města Modřice za rok 2010 bez 
výhrad. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení 4.3.3/2011: ZMM schvaluje 
převedení zisku z hospodaření 
města Modřice po zdanění za rok 
2010 ve výši 24.597.738,76 Kč na 
účet 432 – nerozdělený zisk, neu-
hrazená ztráta z minulých let.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: formální účetní úkon, vyžadovaný 
legislativou - převod rozpočtové rezervy z 

minulých let.   

Bod 4 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 4.4.1/2011: ZMM zamítá 

adresný prodej části pozemku p.č. 
2033 žadatelce Ing. Pavle Těšíkové  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Procház-
ka)  

Komentář: požadovaná část pozemku, zamýšle-
ná jako předzahrádka, slouží jako veřejné pro-
stranství a je na ní sloup veřejného osvětlení a 

chodník.

Usnesení 4.4.2/2011: ZMM zamítá smě-
nu pozemku p.č. 2025/32 o výměře 
50 m2 v majetku města Modřice 
za pozemky p.č. 1780/30, 1780/22 a 
1780/16 o celkové výměře 255 m2 v 
majetku pana Oldřicha Juřiny. 

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

Komentář: požadovaná směna pozemku by 
zmenšila veřejné prostranství v centrální části 
města a navrhovaná náhrada není pro město 
vhodně využitelná.  

Usnesení 4.4.3/2011: ZMM schvaluje od-
koupení části pozemku p.č. 768 o vý-
měře cca 320m2 za částku 600.000,- 
Kč od Josefa a Martina Fňukalových 
a Romany Růžičkové.  

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

Komentář: nákupem pozemku dojde k rozšíření 
stávající školní zahrady na jižní straně areálu 
Mateřské školy.

Usnesení 4.4.4/2011: ZMM schvaluje 
žádost města Modřice o bezúplatný 
převod pozemku p.č. 822/9 v k.ú. 
Modřice o výměře 40m2 z vlastnic-
tví ČR – ÚZSVM.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Komentář: veřejné prostranství v prostoru u 
7-patrového domu na ulici Sadová 573.

Bod 5 – Projednání hospodaření 
města v roce 2011
Usnesení 4.5.1/2011: ZMM bere na vědo-

mí zprávu o hospodaření města za 
období 1-5/2011 a dluhovou službu 
za období 1-4/2011. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0    

Usnesení 4.5.2/2011: ZMM schvaluje 
odměny členům Kontrolního a Fi-
nančního výboru, kteří nejsou členy 
ZMM dle návrhu předsedů jednotli-
vých výborů.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0   

Usnesení 4.5.3/2011: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2011 
bez výhrad s úhradou schodku 
rozpočtu města z rozpočtové 
rezervy minulých let.

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0   

   

Bod 6 – Projednání
Usnesení 4.6.1/2011: ZMM schvaluje 

změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny 
ZŠ Modřice, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace, ze dne 14. 
října 2002, ve znění jejích pozdějších 
dodatků a novelizací. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se  0 
Komentář: viz dále

Usnesení 4.6.2/2011: ZMM schvaluje 
změnu přílohy č. 1 zřizovací listiny 
MŠ Modřice, okres Brno – venkov, 
příspěvková organizace, ze dne 14. 
října 2002, ve znění jejích pozdějších 
dodatků a novelizací.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Komentář: Formální upřesnění čísel pozemků v 
příloze zřizovacích listin na základě nového digitál-
ního katastru z roku 2010.

Bod 7 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 4.7.1.1/2011: ZMM schvaluje 

odstoupení p. Šrubaře z FV. 
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 4.7.1.2/2011: ZMM bere na 
vědomí konečné obsazení FV pro 
volební období 2010-2014 ve složení 
Doc. Ing. Ludvík Novák, CSc. - před-
seda, Doc. RNDr. Petr Sládek, CSc., 
Petr Jahoda, Kamila Šulová, Ing. 
Jaroslav Vykoukal. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 4.7.2/2011: ZMM bere na vědo-
mí zápis č. 004, zápis č. 005, zápis č. 
006, zápis č. 007 ze zasedání FV 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 4.7.3.1/2011: ZMM ukládá 
RMM, aby terénní úpravy pozemků 
ve vlastnictví města Modřice vyža-

dující povolení nebo souhlas 
stavebního úřadu byly doloženy 
souhlasem Zastupitelstva města 
Modřice 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 4.7.3.2/2011: ZMM ukládá 
RMM všemi dostupnými práv-
ními prostředky zajistit nápravu 
současného stavu. Tzn., vymoci 
na firmě GAS Transport s.r.o. Ba-
bice do 31.7.2011 finanční úhradu 
za neoprávněný závoz pozemku 
p.č. 1690/186 (původně GP 1665) 
a části pozemku p.č. 1690/182 
(původně GP 2091) odpovídají-
cí cenám, které by musel GAS 
Transport s.r.o. zaplatit za ulože-
ní na běžné skládce v Žabčicích

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Dole-
ček), Komentář: viz dále

Usnesení 4.7.3.3/2011: ZMM ukládá 
RMM zajistit, aby firma GAS 
Transport s.r.o. Babice, pokud 
neuhradí požadovanou částku 
za uložení výkopové zeminy do 
stanoveného termínu 31.7.2011, 
uvedla pozemek p.č. 1690/186 
(původně GP 1665) a část po-
zemku p.č. 1690/182 (původně 
GP 2091) do původního stavu do 
30.11.2011. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: viz dále

Usnesení 4.7.3.4/2011: ZMM bere 
na vědomí zápis z KV ze dne 
7.4.2011, ze dne 5.5.2011 a zápis z 
kontroly ze dne 4.5.2011 provede-
né KV 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 
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POZVÁNKA
na 5. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Modřice, které se koná 
V PONDĚLÍ DNE 12. ZÁŘÍ 2011 V 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí 
Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních
tabulích a na internetových stránkách města 
Modřice. 

Komentář: Podstatou problému je, že firma 
GAS Transport s.r.o. Babice, provádějící 
terénní úpravy pozemků na objednávku fy 
Agro Modřice svou činností neoprávněně 
zasáhla do pozemků v majetku města. Město 
se snažilo s provádějící firmou vypořádat, 
ale tato od konce roku 2010 na jeho výzvy 
nereaguje. Proto ZMM rozhodlo o odstoupe-
ní od všech dříve předjednaných dohod a 
využití všech možných právních prostředků 
k nápravě.

Bod 8 – Různé – diskuse
Usnesení 4.8.1.1/2011: ZMM souhla-

sí s tím, aby město Modřice (v 
souladu se smlouvou o společ-
ném postupu schválenou dne 
13.12.2010 usnesením ZMM č. 2.9) 
podalo návrh proti ZÚR JMK k 
Nejvyššímu správnímu soudu, 
pokud budou v ZÚR JMK vyme-

zeny koridory JZ, J a JV tangenty v 
podobě návrhu ZÚR JMK projedna-
ného ve veřejném projednání dne 
19.4.2011 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: viz dále

Usnesení 4.8.1.2/2011: ZMM pověřuje 
starostu města k dalšímu jednání ve 
věci vymezení koridorů JZ, J a JV 
tangenty v dokumentu ZÚR JMK. 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: těmito body usnesení ZMM schválilo 
postup, navržený vedením města k důraznému 
odmítnutí dalších zamýšlených komunikací, umis-
ťovaných do katastrálního území Modřice.

Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil 
Ing. Josef Šiška - starosta města. 

(red-ČeV) 

INFO-servis

www.mesto-modrice.cz/info 

Přispěvky tentokrát připravili
starosta města Josef Šiška - (JŠ)
ved. majetk. odboru Květoslava Höklová (KvH)
vedoucí úklidu a údržby Jiří Šula - (JŠu)
redakční spolupráce Vlastimil Čevela - (ČeV)

Rekonstrukce VO na ulici Brněnská
el-rozvody

V měsíci září 2011 se předpokládá zahájení stavebních prácí na  rekonstrukci veřej-
ného osvětlení na poslední části ulice Brněnské a to od mostu přes železnici smě-
rem na Brno. Investorem je město Modřice. Vzhledem k tomu, že budou omezeny 
či zúženy chodníky pro pěší, prosíme občany, aby dbali své osobní bezpečnosti a 
opatrnosti - (KvH)

Zájezd do Erbachu v Německu
spol-akce

Erbach je město na Dunaji, nedaleko Ulmu (asi 13 tisíc obyv., www.erbach-do-
nau.de), kde se usadila větší část německých obyvatel, odsunutých v r. 1945 z 
Modřic. Po změnách v roce 1989 spolu obě města udržují partnerskou spolupráci. 
Na výstavě v našem muzeu v roce 2010 byly vystaveny z Německa zapůjčené 
rekonstrukce zdejších krojů a letos se početná výprava včetně starosty Erbachu 
zúčastnila oslav 870 let od první písemné zmínky o Modřicích. Ve dnech 22. až 24. 
července 2011 probíhají v Erbachu jubilejní oslavy 100 let tamnějšího TSV (Turn- 
und Sportverein - Tělovýchovný a sportovní spolek) s fotbalových turnajem, na 
který byl pozván i náš Městský fotbalový klub, spolu s vedením města - (JŠ).

Letní sečení trávy
Jsou v rámci úklidu města určeny nějaké termíny pro sečení trávy?
parky

Pracovní režim čety pro úklid a údržbu v létě obsahuje dva hlavní úkoly. V pátek 
a v pondělí tj. před a po volných dnech zajišťujeme úklid veřejných prostranství, 
odstraňování příp. černých skládek, odklízení nepořádku a pod. Na sečení a od-
klízení trávy pak jsou vyhrazeny tři dny - od úterka do čtvrtka, kdy se snažíme, 
spolu s externě spolupracujícím p. Martinem Dvořáčkem všechny travnaté plochy 
opakovaně posekat. Termíny ani místa sekání není dost dobře možné předem sta-
novit, protože tráva roste více či méně rychle podle počasí a lokality - (JŠu).



www.mesto-modrice.czZpravodaj 7-8/2011 11 1716

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e Zprávy z radnice 

Dětský folklorní kroužek
volný-čas

Úspěch vystoupení dětí v rámci májových Ženáčských hodů a následný zájem 
ze strany rodičů potvrdil užitečnost této nové kulturní instituce. Díky dobrovol-
né aktivitě organizátorů a podpoře vedení města je účast na nácviku společné-
ho zpěvu a tance pro malé děti zdarma otevřena pro všechny zájemce. Pravi-
delné zkoušky v zasedacím sále na radnici nad obřadní síní budou počínaje 2. 
září probíhat každý pátek od 17 do 18 hodin. Další informace tel. 603 543 327 a 
internet mim.cemotel.cz/folklor - (ČeV).

Smíšený pěvecký sbor
volný-čas

Po prázdninové přestávce zahájí pěvecký sbor v úterý 6. září v 19 hodin přípra-
vu vystoupení na hodové zahrádkářské výstavě a především nácvik nových 
skladeb pro předvánoční Komorní koncert na radnici, kde bude opět vystupo-
vat spolu se sólisty BROLN. Sbor má v současnosti něco přes 20 stálých členů 
ve čtyřech hlasových skupinách - soprán, alt, tenor a bas, kteří bydlí v Mod-
řicích, v Moravanech i v Brně. Další zájemci o sborové zpívání jsou vítání - 
znalost not předem není nutná, potřebné základy se lze snadno v krátké době 
naučit. Bližší informace kdykoliv na pravidelných úterních zkouškách nebo na 
internetu mim.cemotel.cz/sbor.htm - (ČeV).

Vycházkové trasy - příprava a značení
volný-čas 

V rámci práce na volnočasové studii došlo mezi zainteresovanými k ustavení 
dobrovolného iniciativního týmu pro vycházkové trasy ve složení: Ivan Dole-
ček, Jana Pokorná, Zuzana Rouzková, Zdeněk Teker a Vlastimil Čevela. 
Cílem snažení již nějakou dobu fungujícího týmu je připravovat, realizovat a 
popularizovat síť místních vycházkových tras v Modřicích a blízkém okolí. K 
naplnění uvedeného cíle členové týmu předpokládají vzájemnou spolupráci 
s využitím znalostí, časových možností a kompetencí v rámci své pracovní a 
zájmové činnosti.

Trasy jsou navrhovány a připravovány postupně a to nejen jako nabídka zají-
mavé relaxace pro občany města, ale též s ohledem na ochranu a trvale udrži-
telný rozvoj přírodních hodnot, zájmy vlastníků pozemků a v neposlední řadě 
na finančních, technických i dalších možnostech města. Důležitou zásadou pro 
vedení, kapacitu i popularizaci je, že by mělo jít o trasy s významem čistě 
místním, nebo sloužící pro vzájemné vycházkové spojení se sousedními 
spolupracujícími obcemi nebo městskými částmi. V žádném případě by tyto 
trasy neměly plnit velkokapacitní obecně tranzitní účel jako současná cyklotra-
sa Brno - Vídeň, ani na ni nějak výrazně navazovat.

Vedení tras je navrhováno přednostně přes pozemky ve vlastnictví města ane-
bo po dohodě s jinými vlastníky. Vyhlašovány a popsány jsou ve Zpravodaji 
(7/2011-18, 6/2011-43) a v Databázi volnočasových aktivit na internetu. Ve spo-
lupráci s pionýrským tábornickým oddílem Brabrouci pak na základě jejich 
námětu jsou trasy v terénu či na ulicích s vazbou na historické souvislosti vy-
značeny symboly dubového listu. Značení je prováděno na stromech, slou-
pech či kamenech, případně samostatných dřevěných tabulkách. V současné 
době je vyznačena modrá trasa "Od náhonu přes palouky u Svratky", která s 
návratem polní cestou po žluté k podchodu tvoří malý okruh (1,5km). Dále S-J 
polní cestou pod hrází Svratky, kolmou V-Z spojnicí k železničnímu podjezdu a 
na konec ulice "U vlečky" je rovněž modrou vyznačen "Velký okruh Rybníky" 
(něco přes 3 km), žlutá S-J spojnice polní cestou uprostřed polí, s pokračová-
ním až k lávce přes Bobravu pak je celkem dlouhá asi 2 km - (ČeV)

Volnočasová studie - náměty
volný-čas

V rámci řízených i dalších rozhovorů a mailu va-modrice@inmail.cz se k pro-
blematice možností pro volný čas v Modřicích a okolí vyjádřilo už přes 30 lidí 
různých věkových kategorií - www.mesto-modrice.cz/info/volny-cas . Přitom 
byla též formulována řada různých námětů, které jsou postupně připravová-
ny pro internetovou databázi. Protože všichni nemají internet, předkládáme v 
dalších odstavcích vybraná témata - problém jižního obchvatu a kam se psy s 
konkrétními návrhy na řešení. Podmínkou úspěšnosti je, aby studie nebyla for-
mální záležitostí, ale cestou k získání a zveřejnění otevřených a nezkreslených 
názorů na současnou situaci a možnosti dalšího rozvoje. Proto může kdokoliv 
na uvedeném mailu nebo písemným sdělením na radnici přispět k její tvorbě. 
Termín pro vyjádření podpory k dále předloženým bodům nebo uplatnění 
připomínek či dalších námětů k nim je 31. srpna 2011 

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA - prezentace námětů z volnočasové studie neznamená, že bu-
dou skutečně realizovány. Cílem studie ve formě průběžně aktualizované databáze na 
internetu je vytvoření podmínek pro trvalý oboustraný dialog radnice s občany. Zjedno-
dušeně řečeno - pokud někdo vnímá nějaký problém, nebo má námět, který považu-
je za zajímavý - měla by existovat možnost takovou informaci zaznamenat do veřejné 
databáze. Potom lze z různých pohledů posuzovat - v první fázi zda to jako problém 
vidí jeden nebo sto lidí, zda ten námět může něco užitečného přinést a pokud ano, co 
se dá udělat pro jeho realizaci. Samozřejmě také musí být zvážena náročnost vyřešení 
problému nebo realizace námětu i velikost případných překážek - ale toto by vždy měla 
být až druhá fáze posuzování. Výsledky obou fází posuzování by pak měly být připojeny 
do databáze k příslušnému tématu. V Modřicích, značně postižených negativními civili-
začními faktory, těch problémů určitě není málo a určitě je i řada možností pro realizaci 
zajímavých námětů. Pokud by se podařilo popisovaný informační systém vytvořit a 
udržet, zákonitě by se to mělo projevit nejen na kvalifikovanějším rozhodování při řízení 
města, ale i na spokojenosti jeho občanů - (ČeV). 
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Jižní obchvat jako bariéra - kritika
doprava, volný-čas

Téměř všichni dosud zúčastnění na rozhovorech k volnočasové studii se shodli 
v názoru, že intenzivní doprava a nemožnost bezpečného překonání obchva-
tu na jižní straně města je zásadní problém. Cesta podchodem u náhonu 
z většiny intenzívně obydlených částí města znamená zacházku několika 
km a proto je reálná pouze pro zdatnější dospělé a starší mládež. V  Modřicích 
žije asi 450 malých dětí s rodiči, přibližně 1000 seniorů nad 60 let a řada dalších 
zaměstnaných lidí, kteří mohou relaxačním vycházkám či nutným procházkám 
se psem věnovat pouze omezený čas. Z uvedeného lze odhadnout, že pro té-
měř polovinu obyvatel města je pravidelnější využívání přírodního poten-
ciálu na jih od města prakticky nemožné (Kam v Modřicích 2, Zpravodaj 
3/2010). Proto je považováno za velice žádoucí co nejdříve připravit realizaci 
třeba i nejprve dočasně provizorního kruhového objezdu s přechodem pro 
chodce a cyklisty v místech při vyústění Havlíčkovy ulice - (ČeV).

Kam se psy - návrhy 
volný čas

Podle údajů Městského úřadu je v Modřicích registrováno asi 500 psů. Pokud 
budeme předpokládat, že ke psu průměrně patří dva lidé, tak se soužití se psy 
bude týkat minimálně 1000 obyvatel města ve všech věkových kategoriích. 
Řada psů sice žije ve dvoře nebo má výběh na zahradě, ale není jich málo, kteří 
tyto možnosti nemají. Pohyb psů ve městě bez vodítka a bez náhubku je sice 
zakázán a i v přírodě je omezen (Zpravodaj 5/2010-31), ale protože zatím nee-
xistuje žádná legální alternativa, tak příslušné zákazy a omezení často nebývají 
respektovány. 

Z uvedené statistiky vyplývá, že téma "kam se psy" je důležité pro význam-
né množství obyvatel. Při rozhovorech v rámci volnočasové studie pak bylo 
potvrzeno, že chybí nejen vymezený prostor pro volný výběh psů, ale i prostor 
pro jejich cvičení. Vzhledem k tomu, že venčení psů často provádějí děti, dost 
zaměstnaní lidé a obtížně se pohybující senioři, převažuje názor, že volný vý-
běh psů by měl být snadno dostupný v centrální části města (podobně Wien 
- Schweden Platz, Ostrava - park u radnice aj.). Prostor, který by umožňoval psy 
cvičit k získání žádoucích vlastností v jejich chování by s ohledem na souvise-
jící hluk a další rizika měl být naopak mimo zastavěnou část města. Postupně 
byly při rozhovorech k volnočasové studii formulovány konkrétní náměty:

Volný výběh psů - Prusinovského 
Za samoobsluhou, vedle parkoviště hotelu Gregor je nezastavěná a s výjimkou 
již před delší dobou občasných pouťových atrakcí nijak nevyužívaná zatrav-
něná plocha v majetku města o velikosti asi 800 m2 (cca 18x47m). Při doplnění 
potřebných košů na exkrementy, lehkého nízkého oplocení s nějakou lavičkou 
a příp. několika keři a stromy pro stín by dle většiny názorů mohla být pro psy 
i jejich pány velice vhodným relaxačním prostorem. 

Volný výběh psů - Rybníček 
Na rohu ulice Rybníček a Havlíčkova zůstala po demolici menší oplocená za-
travněná parcela asi 340 m2 (cca 20x17m) v majetku města, perspektivně vyu-
žitelná pro občanskou vybavenost, ale zatím trvale nijak nevyužívaná. Ze situ-
ace je zřejmé, že její přizpůsobení pro volný výběh především malých psů by 
bylo minimálně náročné (koš, lavička, úprava zavírání vstupní branky). Proto 
je tento výběh navrhován jako dočasný do doby zahájení konkrétních úprav 
pro budoucí cílové řešení.

Víceúčelový přírodní areál - Nad Rybníky
Podél Z-V polní cesty od podjezdu pod dráhou směrem ke Svratce, začíná po 
asi 150m na částečně vyvýšeném okraji polní trati "Rybníky" parcela 1667/1 
v majetku města. Celková velikost je 15.300 m2 (cca 180x90m) a donedávna 
tam byla divoká skládka. Jde o poměrně velký prostor mimo zastavěnou část 
města, snadno dostupný po nedaleké kvalitní komunikaci na ulici "U Vlečky", 
po které vede též existující trasa naučné cyklostezky "Kolem Bobravy" a přímo 
na místní turistické trase do Popovic, resp. na potenciálně možné vycházkové 
trase "město-Primál-Popovice". 

Navrhováno je rozdělení parcely na několik přiměřeně velkých dílů s částečně 
navazujícím využitím. Menší oplocená část s potřebným vybavením by mohla 
sloužit jako trvalé cvičiště psů. Ve větší neoplocené volně přístupné části by 
mohla být přírodní cvičební plocha pro hasiče, pionýry či jiné venkovní 
pohybové aktivity mládeže i dospělých, s přírodním hracím koutem, resp. 
plochou pro průchozí či projíždějící malé i větší turisty, nebo doprovod těch, 
co v sousedství cvičí. Také by zde bylo potřeba společné minimální zázemí 
jako WC a lehký altán jako kryté odpočívadlo s posezením či podobně. 
Celý areál by měl být zatravněn a přiměřeně osázen stromy a keři k zajištění 
dostatečného stínu pro obě kategorie uživatelů (lidé i psi)  - (ČeV).
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Informace k projektu „Nádoby na bioodpad ve městě Modřice“
 
Po pilotním projektu třídění bioodpadu v některých ulicích v našem městě, je 
všem občanům v rámci projektu „ Nádoby na bioodpad ve městě Modřice“ spo-
lufinancovaného z Operačního programu životní prostředí a ze Státního fondu 
životního prostředí nabízena možnost, zapojit se do třídění bioodpadu a tím se 
podílet na zlepšování životního prostředí nás všech.
Tím, že třídíme bioodpad, snižujeme mimo jiné objem komunálního odpadu, šet-
říme tím peníze, které může město použít jinde. 

Informace pro občany bydlící v rodinných domech
Nádoby na bioodpad se budou zdarma vydávat občanům ve dvoře radnice – 
vchod bránou vedle obřadní síně v těchto termínech:
27.7.2011 (středa) od 14:00 do 17:00 h
30.7.2011 (sobota) od 8:00 do 12:00 h
16.8.2011 (úterý) od 7:30 do 11:30 h
Každý rodinný dům obdrží 1 biopopelnici nebo 1 kompostér, 1 odpadkový koš na 
bioodpad do kuchyně, 1 sadu biologicky rozložitelných sáčků a informační leták.
Těm, kteří se přihlásili k odběru nádob do 30.6.2011 budou tyto rozvezeny dne 
27.7. 2011 v době od 7: 00 do 10:00 h.

Informace pro občany bydlící v bytových domech
Nádoby na bioodpad budou zdarma rozvezeny naší pracovní četou ke všem by-
tovým domům.
U bytových domů se počítá s 2 – 3 biopopelnicemi na dům a každý byt obdrží 1 
odpadkový koš na bioodpad do kuchyně, 1 sadu biologicky rozložitelných sáčků 
a informační leták.
Žádáme domovní důvěrníky nebo zástupce SVJ jednotlivých bytových domů, 
aby sdělili počty bytů (popřípadě zájemců o třídění bioodpadu) v jednotlivých 
domech panu Jiřímu Šulovi tel. 773 826 705 nejpozději do 27.7. 2011, aby bylo mož-
no nádoby distribuovat v 1 týdnu srpna letošního roku. 

Svoz bioodpadu bude probíhat od srpna 2011 (v letních  a podzimních mě-
sících 1 x týdně, v zimních měsících 1 x měsíčně),  svozové dny budou včas 
oznámeny.
Od 15.8. 2011 již nebude pracovní četa města svážet bioodpad v pytlích!! 
Kontejnery u fotbalového hřiště budou nadále přistavovány ve 14 denních in-
tervalech, tak jako dosud – každý sudý týden v pondělí 1 x za 14 dní v letních i 
podzimních měsících.

Město v rámci tohoto projektu zakoupilo také štěpkovač  na větve do průměru 
150 mm a velkokapacitní kontejner. Jsou umístěny na sběrovém dvoře na ul. Tyr-
šova (směr k areálu Pod kaštany). Můžete tedy přebytečný bioodpad a větve z 
ořezů odevzdávat zdarma i tam. O štěpkování se postará pracovní četa nebo ob-
sluha dvora. Neváhejte kontejnery a štěpkovač využít. Vše je zdarma pro občany 
s trvalým pobytem v Modřicích či vlastníkům nemovitostí v Modřicích, což je 
třeba prokázat.
Provoz sběrného dvora:  Úterý až sobota 8:00 – 17:00

Při jakýchkoliv nejasnostech neváhejte kontaktovat Ing. Hanu Chybíkovou, tel. 
724 767 000, hana.chybikova@mesto-modrice.cz nebo Jiřího Šulu tel. 773 826 705, 
jiri.sula@mesto-modrice.cz

Děkujeme za spolupráci při rozjezdu tohoto projektu.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

1Život v našem městěž
Hasiči ve zkratce

Začala sezóna požárního sportu a náš sbor se letos účastní soutěže Turné čtyř 
Osem (Osmacupu). První závod proběhl 29.5. ve Střelicích a zde jsme obsadili 
nádherné 5 místo z 21 mužstev. 19.6. v Katově kde jsme nedopadli dobře a skončili 
na 13 místě z 15 mužstev. Čeká nás ještě 16.7. ve 13 00 hod. Dlouhá Lhota, 24.9 ve 
13 00 hod. Ocmanice a poslední závod proběhne 29.10 v 10 00 hod. v Bohunicích. 
Závody v Moutnicích ( 2.7.) kde se požární útok jezdí ze silnějšími čerpadly a naše 
slabší jim nemůže konkurovat skončili jsme na 11 místě z 18 mužstev. 

Krásné prázdniny všem spoluobčanům přeje SDH Modřice.
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Škola v přírodě v pravěku

Dobu pravěku na škole v přírodě prožili letos v červnu žáci 3.A, 4. a 5.třídy. Mís-
tem pobytu bylo okolí města Blanska v nedalekých Češkovicích, které lemuje 
malebná krajina obklopená lesy s bohatými možnostmi turistiky. Prvním „výšla-
pem“ byl výstup na nedalekou rozhlednu. Uprostřed týdne se žáci vydali ne celo-
denní výlet na Macochu, kde zdolávali i těžké překážky na strmých svazích okolí 
Moravského krasu, ale prohlídka jeskyně a jízda na lodičkách po říčce Punkvě 
stála zato. V soutěži ve stavění pravěkých chýší uspěli všichni na výbornou. A 
nakonec všechny čekala pravěká stezka odvahy, zakončená hledáním pokladu. 
Poslední den končil vyhodnocováním nejlepších rodů a tlup s předáváním cen a 
diplomů. I když se děti už těšily domů za svými rodiči, přece jen si posteskly, že 
je škoda, že pravěk s dobou ledovou a dinosaury již končí.

Mgr. Miroslava Grombiříková

foto: Mgr. Jana Kurečková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA



www.mesto-modrice.czZpravodaj 7-8/2011 125124

Život v našem
 m

ěstě Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 

Výlet do Vídně 15.6.2011
 
Na výlet do Vídně jsme jeli s žáky druhého stupně, učiteli naší školy p.uč. Látalo-
vou, p.uč. Grunvaldovou a p.uč. Žákem. Provázela nás paní průvodkyně cestovní 
kanceláře Školní zájezdy, od které jsme se toho hodně dověděli.
 Vyjeli jsme v sedm hodin ráno z Modřic. Cesta probíhala příjemně a brzo jsme 
byli v hlavním městě Rakouska.
Jeli jsme rovnou do letního sídla císařské rodiny Schonbrunnu, kde jsme si pro-
hlédli interiéry zámku. Byli jsme překvapeni strohostí císařova pokoje, protože 
spal na obyčejném kovovém vojenském lůžku a celé vybavení pokoje neodpoví-
dalo významu jeho osobnosti. Procházeli jsme reprezentativními pokoji a sály. Po 
prohlídce jsme si šli odpočinout do překrásné zámecké zahrady, o které se říká, že 
je to rakouské Versailles. Prohlédli jsme si také pavilón Gloriette, odkud je široký 
rozhled do okolí a na panaramata města.
Další prohlídka již pokračovala městem a jeho historií. Prošli jsme si okolí katedrá-
ly sv. Štěpána, která je v centru města a stojí zde už 800 let. Viděli jsme také kostel 
s barevnými vitrážemi, zbytky římského osídlení a prošli jsme si Hoffburg a uličky 
města.  Byli jsme překvapeni, jak moc je metropole Rakouska spojena s našimi 
dějinami.
Další odpočinek byl v cukrárně, kde jsme si objednali zákusek a nápoj a na památ-
ku jsme si odnesli domů i hrníček. Na závěr jsme měli krátký rozchod. Ke konci 
jsme byli hodně unaveni, bolely nás nohy, ale stálo to za to. Výlet se nám líbil a 
těšíme se na další zážitky.                                                               Daniela Podzemná, 6.tř.

Alžběta Grunwaldová, organizátor zájezdu.

Výsledky přijímacího řízení 

Pomalu končí školní rok a s ním končí i přijímací řízení ke studiu na středních ško-
lách. Pro ty z Vás, které zajímají výsledky našich žáků, jsem připravila pár údajů. 

Přehled přijatých žáků 
Typ školy počet žáků

Gymnázia 5

Obchodní akademie 1

Střední odborné školy 11

- z toho maturitní obory 8

- z toho učební obory 3

Víceletá gymnázia - 5. třída 3

Víceletá gymnázia - 7. třída 2

Podrobnější informace: 
U čísla 5 u gymnázií v 9. třídě bych se chtěla trošku zastavit. Dva žáci byli přijati 
na Biskupské gymnázium, dva žáci na Gymnázium Křenová, 1 žák na Gymnázium 
Hády. Je třeba uvést, že naši žáci v přijímacím řízení na Biskupské gymnázium 
obsadili mezi všemi uchazeči první a druhé místo! V přijímacím řízení na Gym-
názium Křenová se oba žáci mezi všemi uchazeči umístili v první dvacítce! To 
jsou rozhodně úctyhodné výsledky, když se na obě zmíněná gymnázia hlásilo 
okolo 300 uchazečů. 
Podrobnější informace bych zmínila i u víceletých gymnázií. V 5. třídě byly přijaty 
tři z pěti žákyň, které podaly přihlášku (2 x Gymnázium Židlochovice, 1 x Gymná-
zium s uměleckou profilací). V 7. třídě byly přijaty zatím dvě žákyně za čtyř, které 
podaly přihlášku (1 x Gymnázium Křenová, 1 x EKO Gymnázium). 
Všem žákům k přijetí blahopřeji a přeji úspěch a štěstí při dalším studiu. 

Mgr. Martina Žáková, výchovný poradce školy

Rekonstrukce budovy školy na ul. Komenského objektivem Jany Řehořové
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Zahrada ZŠ Komenského V rámci přestavby školní budovy na ulici Komenského bude nově upravena též škol-
ní zahrada. Pro informaci občanů přinášíme stručný popis nového řešení.

Školní budova dělí zahradu na dva rovnocenné díly – přední vstupní a zadní po-
bytovou  část. V přední části je navržena středová mlatová plocha pro pohyb, hry 
dětí a případné společenské akce školy. V mlatové ploše jsou umístěny maloko-
runné stromy – okrasný typ jabloně /Malus sargentii/ 6 ks, s bohatým bílým kvě-
tem a velmi malými plody, které vytrvávají na stromech do konce roku. Atraktivní 
je i podzimní vybarvení listů. Pod stromy bude umístěna vlnovková lavice  bez 
opěradla ve třech segmentech. 

Boční clony a clona od ulice Komenského je z habrů, redukovaných do společné 
husté linie, výšky v cílovém stavu cca 2,5 m. Boční partie zahrady ozdobí vyšší 
typy okrasných  travin, nenáročných na péči a netvořících alergenní pyl. V zadní 
zahradě bude zřízen skákací panák mezi křídly budovy, dále pak habrový bosket 
(hustě vysázená skupina stromů) s malou mlatovou plochou s lavicí a pracovním 
stolem  pod stromem pro  školní družinu. Velká travnatá plocha pro míčové hry 
je ukončena čtveřicí kompaktních habrů /Carpinus betulus Fastigiata/, které v bu-
doucnu srostou korunami do podoby vegetačního altánu pro děti.

Dle podkladů projektanta připravil Ivan Doleček

Rozhovor na aktuální téma
... pro maminky i babičky s dětmi, kluky s míčem a ostatní ...

(Č) Práce na Volnočasové studii, zadané vedením města, přináší díky probuze-
nému zájmu řady aktivních lidí též nové inspirace. Jednou z nich byl i námět, 
zpřístupnit areál hřiště a školní zahrady ZŠ na ul. Benešova veřejnosti, který inici-
ativně realizovala paní ředitelka Mgr. Kateřina Koubková.

(K) Původně jsme uvažovali o širším rozsahu, ale s ohledem na zodpověd-
nost za potenciální problémy, možnosti personálního dohledu a v neposled-
ní řadě na zvýšený provoz v důsledku rekonstrukce budovy na ul. Komenské-
ho jsme otevřeli areál až v době školních prázdnin - v pracovních dnech od 
8 do 16 hodin.

(Č) Mohu potvrdit, že venkovní areál byl skutečně hodně využíván. Rád bych k 
tomu poznamenal, že přirozené hlučení školních dětí venku v sousedství, u nás 
doma nevnímáme jako obtěžování. Spíše nás naopak těší, že se takto jako senioři 
nepřímo zúčastňujeme života v okolí. Intenzivní využívání areálu ve prospěch po-
hybových i vzdělávacích aktivit dětí považuji za velice užitečné, takže bych za ten-
to přístup paní ředitelce a pedagogům dal velikou jedničku s hvězdičkou :o))) ... 
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Školní akademie ve fotografiích M. Hájka
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(K) Využívání hřiště, travnaté plochy i kryté učebny ze strany školy a dru-
žiny až do odpoledních hodin je také důvodem, proč nemůže být areál pro 
veřejnost k dispozici ve dnech školního vyučování během školního roku. 
Úvahy o případném otevření areálu o víkendech a svátcích v příštím školním 
roce budou záležet na zájmu a zkušenostech z letošních prázdnin a samo-
zřejmě především na personálně-finančních možnostech.

(Č) Nikdy jsem ani v mladším věku po hřišti moc neběhal, ale v době letních 
veder a zvýšeného nebezpečí rakoviny kůže ze sluníčka je velice užitečná krytá 
učebna. Tedy prostorný altán s lavicemi a stoly, kde se dá, zvláště když pofukuje 
větřík, příjemně posedět a pohovořit. Jako milou odpočinkovou součást seniorské 
procházky mohu všem vřele doporučit ...  

(K) Hřiště má umělý povrch a tedy je použitelné i za méně stabilního počasí. 
Takže zveme všechny aktivní kluky (a třeba i holky) aby se občas přišli i o 
prázdninách do školy proběhnout s míčem. Ti malí, co se na svoji budoucí 
školu přijdou zblízka podívat třeba s babičkou, si mohou pohrát na tráv-
níku - ale po něm prosím nejezdit na kole, ani na koloběžce !!! - jednak se 
trávník silně poškozuje, ale především hrozí nebezpečí úrazu při najetí na 
nerovnosti, kterých je v něm dost - k menšímu ježdění je možno využít dláž-
děnou část před a podél budouvy ...

Ještě velice důležitá připomínka - z hygienických důvodů si do areálu bohu-
žel nemůžete přivést psa či jiné zvíře ! - příslušná pravidla a omezení obsa-
huje "Provozní řád hřiště", vyvěšený ve vitrince u vchodu do školní budovy a 
na internetu školy www.zsmodrice.org - Dokumenty školy a projekty. To, že 
je potřeba udržovat pořádek a čistotu snad ani nemusím připomínat :o))) ...

(Č) Projevená vstřícnost ze strany ředitelství školy k rozšíření prázdninových vol-
nočasových možností pro děti i ostatní veřejnost, ale za vděčné připomenutí urči-
tě stojí - děkuji za rozhovor ...                                   připravil a foto připojil Vlastimil Čevela
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Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí. 

Je mou milou povinností vám oznámit, že nyní má naše sdružení na internetových 
stránkách umělecké školy www.zusmore.cz , již své stabilní místo. Velký dík patří 
především panu Miroslavu Buchníčkovi, který trpělivě přetvářel mé představy ve 
skutečnost.
Nyní se o nás na internetu dovíte vše a co se nedovíte, na to se budete moci zeptat. 
K dispozici jsou vám rubriky základní údaje, přihláška, zápisy z členských schů-
zí, okénko, kde se budete dozvídat aktuality i archiv, kde budou shromažďovány 
dokumenty, které již pozbyly svou aktuálnost a přesto mohou být stále zajímavé 
a užitečné.
V rubrice děkujeme, chválíme pak najdete jména všech, kteří poskytli sdružení dar 
nebo se jinak významně zasloužili o jeho chod.
Dále jsou zde umístěny původní stanovy – originální dokument, který byl v roce 
1993 při založení sdružení zaregistrován na Ministerstvu vnitra ČR.
Nakonec bych ráda obrátila vaši pozornost k rubrice NÁVRH STANOV. Zde jsou 
nové stanovy v podobě, v jaké vám budou předloženy ke schválení na další člen-
ské schůzi, která se bude konat začátkem příštího školního roku. Prvotním podně-
tem byla nutnost změny adresy ve stanovách, protože ta původní již není platná. 
Při té příležitosti, jsme se snažili vytvořit právní dokument, který by vyjadřoval 
aktuální potřeby sdružení.
Podoba nových stanov je výsledkem spolupráce výboru s právničkou JUDr. Janou 
Haraštovou, za což jí tímto děkujeme.
Případné připomínky a náměty, nám můžete sdělit na níže uvedeném kontaktu 
nebo při osobním setkání na příští členské schůzi.
Závěrem bych ráda citovala slova pana učitele Mgr. Petra Křivánka: „Je pravdou, 
že se již těším na pozastavení a odpočinutí. Z druhé strany zase vím, že prázdniny 
utečou jako voda a příští školní rok přinese další nové úkoly a starosti. Ale děti jsou 
fajn, nikdy nezarmoutí a proto se rád opět pustím do práce, která mne těší a baví.“
Za celý výbor sdružení vám všem přeji příjemnou dovolenou, vydařené prázdniny 
a těším se na setkání s vámi ve školním roce 2011/2012.

Irena Pšeničková, předseda SRPŠ
723 627 389,  irena@psenickova.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

PodKaštany
6. ročník modřického hudebního festivalu

6.  8.  2011
tramvaj č. 2 – zast. tyršova www.podkastany.tym.czPivo, limo, gril a čerstvé štávyfr

Dance-Funky | Praha

alternativní funk | Brno rock | Brno

revisited-experimental music | Kyjov Praha

narajama 
funkshmakersuseless

chamber  
worchester

areál Pod kaštany (modřice)
start ve 20.00 hod. | vstupné 80 Kč

nahrávKy a inFormace o vystuPujících KaPelách naleznete na
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Dovolená pro Chrousty a Píďalky
V pátek 24. 6. 2011 jsme vyjeli na třídenní dovolenou, kde jsme se chtěli jen koupat 
a užívat si volna. Jelo nás celkem 14, tři vedoucí a jedenáct dětí. Počasí nám ale 
moc nepřálo. Už při příjezdu pršelo, a tak jsme museli se stavěním stanů počkat. 
Potom se počasí umoudřilo a my jsme si mohli postavit stany a jít spát po náročné 
cestě. Ráno jsme vstali a začali jsme si vařit čaj. Tento víkend si děti vařily samy 
čaj i jídlo v ešusu na lihových vařičích. Celý program víkendu se tedy skládal z 
procházek, hraní her a vaření jídla. Musím ale říct, že děti vařit bavilo a vše, co 
si uvařili, snědli. V sobotu nám celé odpoledne svítilo sluníčko, ale i tak teplo na 
koupání nebylo. Šli jsme se tedy podívat na rozhraní Čech a Moravy. V neděli bylo 
počasí ještě horší, a tak jsme se rozhodli, že pojedeme domů o hodinu dříve. Nako-
nec jsme moc nestíhali, a tak musím pochválit děti, že jsou opravdu šikovné. Vlak 
nám naštěstí neujel a my jsme dojeli domů pokojení a suší.
Byla to v tomto roce už druhá akce ve stanech, která nám téměř celá propršela, a v 
těchto náročných podmínkách jsme zjistili, že na naše desetileté stany se již nedá 
spolehnout. Rádi bychom proto poděkovali městu Modřice za to, že nám přispělo 
na obnovení alespoň části tohoto tábornického vybavení.

text a foto: Barbora P. a ostatní vedoucí Píďalek a Chroustů

Mravenčí výlet
V neděli 26. 6. 2011 jsme se sešli na téměř pracovní akci. Počasí nám nepřálo, 
protože celou noc pršelo a to některé děti odradilo, takže na výlet přišlo jen pár 
nejstatečnějších. Pak se ale počasí umoudřilo a celý den bylo pořád lépe a lépe, 
až odpoledne jsme si užívali krásné sluníčko. Naplánovali jsme si výlet po okolí 
Modřic s pomocí při značení prvních vycházkových tras. Od podchodu pod hlav-
ní silnicí na Chrlické jsme vyrazili za doprovodu „hlavního modřického myslivce“ 
pana Tekera, který s námi šel jako odborný poradce na značení. Jako značku jsme 
si vybrali list dubu, který všichni znají z modřického znaku. 
Prošli a vyznačili jsme asi 6,5 km cest na západním okraji Modřic. Modrá značka 
vede kolem náhonu k soutoku se Svratkou, pak po proudu Svratky téměř k sou-
toku s Bobravou a dál na východ zpět k Modřicím. Tuto modrou značku doplňují 
dvě žluté spojky, jedna vyznačuje cestu k lávce do Popovic a druhá uzavírá okruh 
zpět k podchodu. Značky jsme dělali na stromy a sloupy, kde bylo potřeba, za-
tloukali jsme informační tabulky dodané p. Tekerem. Některé značky si zkoušely 
nastříkat i děti, jinak vydatně pomáhaly a nošením materiálu.
Samozřejmě, že jsme celý výlet jen neznačili cestu, ale stihli jsme si i ukázat něco 
nového z přírody a zahrát pár her. Například v Bobravě jsme lovili rybičky, na 
cestě u Popovic jsme si zaběhali při oblíbené hře Kámen, nůžky, papír, a na závěr 
výletu jsme si ještě zahráli Bang. Myslím, že se nám výlet podařil, a i když jsme se 
vraceli domů unavení, měli jsme dobrý pocit, že jsme byli užiteční.

text a foto: Jana Pokorná a ostatní vedoucí Mravenců

Závěrečné výlety Brabrouků

Červnový výlet bývá každoročně „odpočinkový“. Máme za sebou všechny důle-
žité závody Zelené ligy, není na co trénovat a tak si můžeme vydechnout – letos 
obzvlášť právem, protože jsme v této soutěži tábornických oddílů Jihomoravské-
ho kraje skončili na prvním místě. Některé výlety i během roku děláme oddělené 
podle družin, protože ne všechny děti si mohou troufnout na stejně náročný pro-
gram. Letošní červnové výlety byly dva. Jeden měli Píďalky a Chrousti – třídenní 
pobyt pod stany na Vysočině a druhý byl pro Mravence.
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Lady Dancers

Náš taneční klub se zaměřením na moderní tanec vznikl v roce 2009 jako součást 
TJ Sokol Modřice. Jsme rozděleny do 3 skupin - nejmladší (4 - 9 let), starší (9 - 11 
let) a pokročilí (9 - 14 let).

První dvě skupiny jsou určeny pro nejmladší tanečnice a začátečníky. Věnují se 
základní pohybové a taneční průpravě ve stylu moderního tance. Ty šikovné pak 
mohou pokračovat ve skupině pokročilých. Tyto 2 skupiny letos trénovala Vero-
nika Matochová, tréninky měli v sále na radnici v pondělí v době od 17-18 hod 
(nejmladší), 18-19 hod (starší).

Ve skupině pokročilých nás letos bylo 10 a trénovaly jsme v úterý a čtvrtek od 
17 do 19 hod v sále na radnici.Většina z nás se věnuje tancování už několik let. S 
naším vystoupením Arash jsme v roce 2010 vystoupily na plese v Modřicích  a na 
soutěži v Drásově.

Po náhlém odchodu našich původních trenérů nás od dubna 2011 začala trénovat 
Lucie Švancarová, která má bohaté taneční a trenérské zkušenosti. Je několikaná-
sobná mistryně republiky a mistryně světa ve skupinovém tanci v Disco dance. 
Novou choreografii s hudbou od Barbry Streisand, Michaela Jacksona a Rihanny 
jsme stihly natrénovat pouze za dva měsíce. Letos jsme jely na taneční přehlídku 
do Ivančic, v květnu na přehlídku do Otrokovic, kde jsme získaly cenu poroty za 
sympatii. V taneční soutěži Žďár tančí ve Žďáru nad Sázavou jsme se umístily na 
3.místě, v soutěži Dance Open Drásov jsme získaly 4.místo. Naše vystoupení jsme 
předvedly i na Školní akademii.

Na závěr roku jsme pořádali besídku s vystoupením všech skupin pro rodiče, pra-
rodiče, strejdy, tety a veřejnost v hotelu Gregor, kde jste se na nás mohli podívat 
a dozvědět se bližši informace.

Více informací, videa, fotky a kontakty najdete na internetové stránce: www.lady-
dancers.webnode.cz .

Od září zase pokračujeme a zájemce rádi přivítáme. 
Jana Nesvadbová a Sabina Dvořáková

foto: Robert Helar

foto: Libuše Nesvadbová
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Pouť do Maďarska

Po dosavadních zahraničních poutích do Francie, Itálie, Polska, Rakouska a na 
Slovensko, se modřičtí farníci, společně s minority P. Robertem M. Mayerem, P. 
Adamem Wolnym a bratrem Stanislawem, vypravili do Maďarska. Doplnily je tři 
řádové sestry z Opavy a pět farnic z Brna. Cílem se jim staly symboly středoev-
ropského křesťanství, kterými jsou města Pannonhalma a Ostřihom. Časně ráno 
všichni zasedli do pohodlného autobusu, v němž je již očekával majitel cestovní 
kanceláře, který se představil jako nejmladší Čech, který zdolal nejvyšší horu svě-
ta. Úspěšnou expedici absolvoval v roce 2005.

Po příjemně ubíhající cestě, dorazil autokar k prvnímu cíli, sídlu benediktinského 
arciopatství v Pannonhalmě, které se nachází přibližně 30 km jižně od Györu. Již 
v roce 997 sem na popud uherského knížete Gejzy, přišli benediktini z Břevnova, 
aby na temeni strmého kopce založili klášter. V minulosti jej potkala řada otřesů. 
Nejtěžší v době turecké poroby a další v roce 1786, kdy na dobu šestnácti let 
mnichy nahradili vězňové. V současnosti klášter poskytuje domov téměř čtyřiceti 
řeholníkům, činných v kněžské službě a zároveň působících jako učitelé a vycho-
vatelé v místním chlapeckém církevním gymnáziu.

V rozsáhlém chrámovém a klášterním komplexu se role průvodce ujal otec Henrik, 
rodák z východního Slovenska. Se zajímavým výkladem nás provedl chrámem, 
kryptou, křížovou chodbou i rajskou zahradou a odvedl do kaple, v níž proběhla 
mše svatá. Po ní jsme všichni zamířili na oběd do klášterního refektáře.

Po úzké silnici, vinoucí se kolem pravého břehu Dunaje, pokračovala cesta do 
Ostřihomi, sídelního města maďarského arcibiskupa. Právě na tomto místě byl 
svatým Vojtěchem biřmován Štěpán I., který zde v roce 1001 přijal korunu první-
ho maďarského krále. Na ostrohu nad řekou, na kopci Várhegy, se tyčí impozantní 
bazilika. V minulosti byla ničena a opravována. Po skončení válek byl v klasi-
cistním stylu postaven nový velkolepý stánek Boží, považovaný za třetí největší 
křesťanský chrám na světě. Jeho vysvěcení se uskutečnilo v roce 1865. Stavba je 
dlouhá 114 m a kopule dosahuje do výšky 100 m. Presbyterium upoutává největ-
ším oltářním obrazem na světě s výjevem Nanebevstoupení Panny Marie. 

Je téměř pravidlem, že si zpěváci rádi v chrámových prostorách zanotují. Všichni 
návštěvníci kostela ztichli a zaposlouchali se do tónů mariánské písně, bravurně 
přednesené našimi mužáky. 

Po prohlídce chrámové lodi a modlitbě, jsme pokračovali do krypty, k hrobu ma-
ďarského mučedníka, kardinála Mindszentyho (1892-1975). Při vizitě Maďarska 

hrob navštívil také papež Jan Pavel II. Nejodvážnější z poutníků se vydali na ochoz 
pod kopuli, kde se jim z téměř stometrové výšky otevřel kouzelný výhled do kra-
jiny a na nivu Dunaje. 

Od baziliky sjel autobus k ocelovému mostu Marie Valerie. Tři z jeho pěti oblouků, 
které na konci druhé světové války ustupující Němci vyhodili do povětří, byly 
obnoveny až v roce 2001. Za doprovodu blesků, sršících ze zatažené oblohy, jsme 
se po něm vydali na 496 m dlouhou procházku. Jaké však bylo naše překvapení, 
když kdosi náhle vykřikl „On skutečně plave“. A opravdu. V rychlém říčním prou-
du bylo vidět kraulující lidskou postavu. Byl to již vzpomenutý majitel cestovní 
kanceláře, jehož slova o tom, že řeku přeplave, nebral nikdo vážně. Z bezpečí 
jsme sledovali, jeho zápas s rychlým proudem Dunaje. Oddechli jsme si, když po 
vynikajícím sportovním výkonu veletok zdolal.

Až v pozdních nočních hodinách, za zpěvů písní doprovázených houslemi Milana 
Obdržálka, jsme dorazili do svých domovů.

Text i foto Josef Chybík
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Den vojenské historie v Modřicích

Dne 28.5.2011 za silné nepřízně počasí, uspořádal vojensko-historický klub Erika 
Brno v areálu Pod Kaštany v Modřicích, vojensko historickou ukázku s námětem 
bojů na východní frontě. Druhý  ročník měl název - Krym 1942. 
Kluby voj-hist. z celé České republiky a Slovenska předvedly rekonstrukci bitvy o 
krymský poloostrov v roce 1942.  Na straně sovětů byla ke zhlédnutí kromě jiného 
i jednotka hrdinných černomořských námořníků. Na straně druhé byla vidět po 
boku Wehrmachtu  jednotka  SS, rumunská královská jednotka, slovenská rychlá 
divize a jednotka horských myslivců. 
Jako první v celé České republice mohli diváci vidět, přímo v rekonstrukci bitvy, 
slanění elitní jednotky horských myslivců  a taktéž měl premiéru voj-hist. klub ze 
Slovenska, představující jednotku slovenské rychlé divize.
Závěrem bychom chtěli poděkovat divákům, kteří přišli i v tomto deštivém počasí 
v hojném počtu, velký dík městu Modřice za podporu v pořádání velké akce a 
taktéž modřickým dobrovolným hasičům podílející se na bezproblémovém prů-
běhu celého dne.
Za organizační tým                                                                                     Pavel Čermák

foto: M. Hájek

Šermířský den 2011

Šermířský den v modřickém přírodním amfiteátru Pod kaštany, se v období let-
ního slunovratu pro naše občany již pomalu stává tradicí. Ten letošní proběhl v 
sobotu 18. června a konal se, stejně jako v minulých letech, pod záštitou starosty 
města Ing. Šišky. O jeho organizační zajištění se postarali členové místní Kulturně 
školské komise. Počasí během sobotního odpoledne této pěkné kulturní akci přálo 
a bohatý program Šermířského dne spojený s pobytem v přírodě přilákal tolik 
diváků, že se do modřického rekreačního areálu stěží vešli. Odpolední předsta-
vení využily k zábavě i poučení především rodiny s dětmi, noční bitva spojená s 
ohňovou šou, pak byla určena pro ty odrostlejší. K radosti organizátorů i účinkují-
cích měl letošní Šermířský den rekordní počet diváků, přišlo se jich podívat téměř 
osmnáct set.

Odpolední představení zahájil moderátor skupiny historického šermu Carpe 
Diem, rytíř Libor Olšan z Olšan. Paní místostarostka Ing. Chybíková přivítala jmé-
nem vedení radnice všechny účastníky Šermířského dne, popřála jim dobrou 
zábavu a odstartovala tak průběh celé zábavné šermířské šou. Program sobotní-
ho odpoledne zahájil hadí mág Cave, jehož atraktivní vystoupení vystřídala šer-
mířsko – kaskadérská skupina Novica s ukázkou  tvrdého způsobu boje Vikingů. 
Jako obvykle mělo též velký úspěch vystoupení s koňmi. Malí diváci s nadšením 
využili možnosti povozit se na koni. Pozornost  publika upoutaly také dovednosti 
kejklířů a ladné pohyby orientálních tanečnic.
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Největší atrakcí Šermířského dne byla však jako vždy středověká bitva. Odehrá-
vá se tradičně v prostorách staré cihelny, které pro ni vytvářejí ideální kulisu. 
Nosným příběhem letošní bitvy bylo dobývání Českého království nepřátelským 
vojskem rytíře Draka. Průběh bitvy moderoval pro diváky Libor Olšan z Olšan a 
bojovaly v ní bezmála dvě stovky středověkých válečníků.

Děj bitvy se začal odvíjet v nepřátelském táboře, kde Drakova družina slavila své 
vítězství nad českým vojskem a chystala se vtrhnout do Českého království. Osla-
vu jim překazili zvědové, kteří přinesli zprávu, že se Češi vzchopili a obklíčili je. 
Aby se dostali z českého obklíčení, vymyslel rytíř Drak válečnou lest. Spočívala 
v tom, že část své armády ukryl, aby si Češi mysleli, že jsou nepřátelé méně po-
četní a pak jim ukrytá záloha vpadne do zad. Tato lest stála život mnoho českých 
bojovníků. Proto přistoupil mladý český velitel Marek na dohodu s Drakem, že 
rozhodující bitvu za ně vybojují vybraní rytíři z obou táborů, kteří se ve stejném 
počtu utkají v čestném boji. Ostatní Drakovi bojovníci se stáhli do opevnění ke 
svým dělům. Během čestného souboje však nechal rytíř Marek nečekaně na bi-
tevní pole přivézt dobývací věž. Nato Drak vydal pokyn dělostřelcům k rozstří-
lení věže. Bitvu však vyhráli čeští válečníci, kteří na Drakovo opevnění z kopce 
spustili ruská kola. Zbylí Drakovi vojáci prchali bojištěm ve snaze prorazit si cestu 
domů. Nepodařilo se jim to však a všichni, včetně rytíře Draka, byli připraveni o 
život. Pro výstrahu všem, kdo by chtěl se zlým úmyslem vstoupit na české území.

Po hlavní bitvě pokračovala vystoupení šermířů na spodním pódiu v areálu Pod 
kaštany. Diváci ocenili Bitvu třiceti i žertovné vystoupení místní skupiny histo-
rického šermu Carpe Diem. Jejich ukázka šermu s nečekaným názvem „Pán a 
pytlík“ snad rozesmála každého. I když se právě během tohoto představení roz-
pršelo, nikdo neodcházel. Diváci se šli schovat před houstnoucím deštěm teprve 
až našim šermířům zatleskali. Naštěstí bylo kam se schovat.  Protože letos na Me-
darda pršelo, rozhodlo se vedení modřické radnice pojistit pohodlí návštěvníků 
této akce a zařídilo kryté posezení pod velkým stanem. Jak se ukázalo, tato sta-
rostlivost se vyplatila, protože po zbytek sobotního večera už pršet nepřestalo. 

K dobré pohodě Šermířského dne přispěla letos i skvělá obsluha u stánků s ob-
čerstvením, v teplém odpoledni se podávaly během celé akce opravdu dobře 
vychlazené nápoje a grilované klobásky voněly široko daleko. Na stáncích se su-
venýry byla vystavena spousta zboží, které lákalo zejména dětské návštěvníky. 
Nejžádanějším suvenýrem letošního Šermířského dne se však bezesporu staly 
speciální nafukovací balónky - za nepatrnou cenu je prodával, plnil a podle přání 
ihned tvaroval kouzelník Merlin. Většina dětí si tak  domů  odnášela nafouknuté-
ho lvíčka, medvídka či jiné zvířátko, chlapci pak nejčastěji nafukovací meč. Urči-
tě jim budou pěkné zážitky z šermířského představení  ještě pár dní připomínat. 
Věříme, že se tato vydařená kulturní akce pod širým nebem líbila všem a že se 
na návštěvu Šermířského dne v modřickém areálu Pod kaštany budou každým 
rokem vždy znovu těšit.

text: takl, foto: M. Hájek
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MUZEUM

Latinská abeceda na vnitřní straně desek školského textu na univerzitě v Bologni, uložená v tzv. 
Svatojakubské knihovně, nyní v Archivu města Brně. Opouští goticky hranaté tvary a ohlašuje 

písmo humanistické, kterým píšeme dodnes. Takto si psal své učební texty brněnský vzdělanec 
Jan Tabrarr v době pohusitské (2. polovina 15. stol). 

Přední deska téhož rukopisu (se štítkem jetě v písmu gotickém)
a ukázka vlastní ilustrace k tématům - zde sokolník.

K výstavě Městského muzea a Muzejního spolku

Školy - perly vědění ve vlnách času (*)

Přestože konkrétní zmínku o modřické farní škole obsahuje až záznam „zvyklostí“ 
našeho městečka z počátku 16. století, který se podle jejich editora Chlumeckého 
patrně odvolává na právní poměry mnohem starší (předhusitské ?), Ladislav Še-
bestík usuzuje na její existenci již z dokladů o modřické farnosti vůbec, protože se 
školy u významných kostelů na Moravě předpokládají ve vrcholném středověku 
obecně. Tím spíše, že patrony modřického kostela byli biskupové, podporovatelé 
svých škol doložených od třináctého století v Olomouci a Kroměříži.

Samostatnou kapitolou z dějin vzdělanosti v Modřicích jsou pak snahy prvního 
moravského humanisty, biskupa Jana ze Středy. V jeho korespondenci nacházíme 
také žádost k jednomu ze svých vzdělaných přátel, aby mu do jeho skriptoria na 
hradě v Modřicích poslal písaře, který by byl schopen co nejrychleji opsat tehdy 
moderní Buridanův komentář k Aristotelově Etice, jehož rukopis si Jan jen na 
krátkou dobu zapůjčil, ale v knihovně mu nesměl chybět.

Snad můžeme s existencí jeho „modřického skriptoria“ spojovat i nedávný nález 
luxusního rukopisu ze 14. století na modřické faře (kopii plánujeme vystavit). 
Informace o školách se jich bohužel týkají jen okrajově. Víme sice, že se v Modři-
cích zkonfiskované pečivo dodávalo do školy nebo do chudobince, ale o samot-
ném obsahu a organizaci školní výuky můžeme usuzovat jen z analogií. Proto se-
známíme návštěvníky výstavy i s dokumenty, které se týkají farní školy u svatého 
Jakuba v Brně. 

Zde jsme na tom s historickými prameny mnohem lépe, protože ji museli Brňané 
hájit proti svatopetrské kapitule, která si činila nárok na jedinou privilegovanou 
školu v Brně, tedy svou vlastní. Měšťané vyslali svého učeného zástupce Jana 
Thabrarra až do Říma. Roku 1466 pak byla vydána papežská bula, ze které citu-
jeme nadpis (*) a která lapidárně vystihuje, co se od takové farní školy požado-
valo – aby v ní našli dětí i dospívající, kteří touží po perlách vědění (margaritae 
scientiae), náležité vzdělání, a to nejen v jeho základech, ale i orientaci ve vyznání 
víry (in symbolo) a jiných církevních naukách, a také aby nakonec „vzdělaní ve 
zpěvu a v jiných církevních obřadech byli schopni také plnit povinnosti při bo-
hoslužbě“.

V novověku jsme na prameny bohatší. Výstava využívá městských a kostelních 
účtů, archiválií z fondů MZA a OA Brno-venkov;  oceňujeme také podporu a za-
svěcenou pomoc kolegů učitelů modřických škol.
Koho tyto informace, texty a fotografie nebaví, může se na výstavě posadit do sta-
rých školních lavic, a prohlédnout si staré školní pomůcky včetně vycpanin ptáků 
a savců z modřického kabinetu ...

text a foto Petr Fiala
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SPORT

Modřice Orienteering Cup 2011
Dne 12. 6. 2011 se uskutečnil první ročník závodů v orientačním běhu Modřice 
Orienteering Cup. Počasí sportu přálo a zřejmě i proto se hned v prvním ročníku 
účastnilo aktivně 84 závodníků. Mezi běžci se bylo možno setkat se současnými 
i minulými reprezentanty, avšak závod byl koncipován tak, aby se ho mohl zú-
častnit každý, komu není cizí jakákoliv sportovní aktivita. Dokonce byla otevřena 
kategorie pro účastníky s dětmi v kočárcích. Start i cíl závodu byl u Sokolovny, 
kde bylo vytvořeno zázemí pro závodníky a fanoušky. Vítěze závodů vyhlásili a 
ceny předali Ing. Hana Chybíková, místostarostka Modřic, Mgr. Libor Zřídkavese-
lý, předseda oddílu orientačního běhu SK Žabovřesky Brno a Ing. Eva Kroutilová, 
hlavní koordinátorka závodu.
Vzhledem k tomu, že byly Modřice zmapovány pro potřeby orientačního běhu a 
vzhledem k zájmu o další ročník, bude příští rok závod zařazen do série závodů 
Brněnské zimní ligy (podrobnosti na http://bzl.adamna.net). 

Poděkování za podporu závodu náleží Městu Modřice, TJ Sokolu Modřice, oddílu orientačního běhu 
SK Žabovřesky Brno, klubům maminek pro děti Prťata Modřice a Maminky Modřice a organizacím, 
které věnovaly ceny pro děti a vítěze: Elektro - Železářství, Ing. Oldřich Kadlec, Masarykova 123, 
Modřice, Domino - prodej textilu, oděvů a obuvi, Jitka Riederová, Kšírova 394/6, Brno – Komárov, 
Drogerie - Barvy - Laky – Jiřina Hájková, náměstí Svobody 7, Modřice, Textilní zboží, Marie Havláto-
vá, Havlíčkova 210, Modřice, Smíšené zboží, Hana Homolková, Husova 122, Modřice, Lékárna Grand 
Residence, Masarykova 1019, Modřice, Beta Brno, s. r. o., Náměstí Svobody 88, Modřice, Somerston 
Olympia CZ, s.r.o., U Dálnice 777, Modřice.  

Další podrobnosti, výsledky a fotogalerii najdete na: http://www.modricecup.es-
tranky.cz. Pokud máte zájem o orientační běh – rádi byste se něco dozvěděli, 
vyzkoušeli si závody nebo se mu chtěli věnovat, napište na email:  modrice.cup@
email.cz.                                                                                                         Petr Kroutil

Modřice Orienteering Cup 2011 
Dne  12.  6.  2011  se  uskutečnil  první  ročník  závodů  v orientačním  běhu Modřice Orienteering  Cup. 

Počasí sportu přálo a zřejmě  i proto se hned v prvním  ročníku účastnilo aktivně 84 závodníků. Mezi běžci se 
bylo možno setkat se současnými  i minulými reprezentanty, avšak závod byl koncipován tak, aby se ho mohl 
zúčastnit  každý,  komu  není  cizí  jakákoliv  sportovní  aktivita. Dokonce  byla  otevřena  kategorie  pro  účastníky 
s dětmi v kočárcích. Start  i cíl  závodu byl u Sokolovny, kde bylo vytvořeno  zázemí pro  závodníky a fanoušky. 
Vítěze  závodů  vyhlásili  a  ceny  předali  Ing. Hana Chybíková, místostarostka Modřic, Mgr.  Libor  Zřídkaveselý, 
předseda oddílu orientačního běhu SK Žabovřesky Brno a Ing. Eva Kroutilová, hlavní koordinátorka závodu. 

Vzhledem k tomu, že byly Modřice zmapovány pro potřeby orientačního běhu a vzhledem k zájmu o 
další  ročník,  bude  příští  rok  závod  zařazen  do  série  závodů  Brněnské  zimní  ligy  (podrobnosti  na 
http://bzl.adamna.net).  

Poděkování za podporu závodu náleží Městu Modřice, TJ Sokolu Modřice, oddílu orientačního běhu SK 
Žabovřesky Brno, klubům maminek pro děti Prťata Modřice a Maminky Modřice a organizacím, které věnovaly 
ceny pro děti a vítěze: Elektro  ‐ Železářství,    Ing. Oldřich Kadlec, Masarykova 123, Modřice, Domino  ‐ prodej 
textilu, oděvů a obuvi, Jitka Riederová, Kšírova 394/6, Brno – Komárov, Drogerie ‐ Barvy ‐ Laky – Jiřina Hájková, 
náměstí Svobody 7, Modřice, Textilní zboží, Marie Havlátová, Havlíčkova 210, Modřice, Smíšené zboží, Hana 
Homolková, Husova 122, Modřice, Lékárna Grand Residence, Masarykova 1019, Modřice, Beta Brno, s. r. o., 
Náměstí Svobody 88, Modřice, Somerston Olympia CZ, s.r.o., U Dálnice 777, Modřice.   

Další podrobnosti, výsledky a fotogalerii najdete na: http://www.modricecup.estranky.cz. Pokud máte 
zájem o orientační běh – rádi byste se něco dozvěděli, vyzkoušeli si závody nebo se mu chtěli věnovat, napište 
na email:  modrice.cup@email.cz. 

Petr Kroutil 

Foto M. Hájek 

        

Prezentace závodníků          Nulování čipů na startu 

        

Vyhlášení výsledků vlevo vítězové kategorie DH10 a vpravo vítězové kategorie H35 

Modřice Orienteering Cup 2011 
Dne  12.  6.  2011  se  uskutečnil  první  ročník  závodů  v orientačním  běhu Modřice Orienteering  Cup. 

Počasí sportu přálo a zřejmě  i proto se hned v prvním  ročníku účastnilo aktivně 84 závodníků. Mezi běžci se 
bylo možno setkat se současnými  i minulými reprezentanty, avšak závod byl koncipován tak, aby se ho mohl 
zúčastnit  každý,  komu  není  cizí  jakákoliv  sportovní  aktivita. Dokonce  byla  otevřena  kategorie  pro  účastníky 
s dětmi v kočárcích. Start  i cíl  závodu byl u Sokolovny, kde bylo vytvořeno  zázemí pro  závodníky a fanoušky. 
Vítěze  závodů  vyhlásili  a  ceny  předali  Ing. Hana Chybíková, místostarostka Modřic, Mgr.  Libor  Zřídkaveselý, 
předseda oddílu orientačního běhu SK Žabovřesky Brno a Ing. Eva Kroutilová, hlavní koordinátorka závodu. 

Vzhledem k tomu, že byly Modřice zmapovány pro potřeby orientačního běhu a vzhledem k zájmu o 
další  ročník,  bude  příští  rok  závod  zařazen  do  série  závodů  Brněnské  zimní  ligy  (podrobnosti  na 
http://bzl.adamna.net).  

Poděkování za podporu závodu náleží Městu Modřice, TJ Sokolu Modřice, oddílu orientačního běhu SK 
Žabovřesky Brno, klubům maminek pro děti Prťata Modřice a Maminky Modřice a organizacím, které věnovaly 
ceny pro děti a vítěze: Elektro  ‐ Železářství,    Ing. Oldřich Kadlec, Masarykova 123, Modřice, Domino  ‐ prodej 
textilu, oděvů a obuvi, Jitka Riederová, Kšírova 394/6, Brno – Komárov, Drogerie ‐ Barvy ‐ Laky – Jiřina Hájková, 
náměstí Svobody 7, Modřice, Textilní zboží, Marie Havlátová, Havlíčkova 210, Modřice, Smíšené zboží, Hana 
Homolková, Husova 122, Modřice, Lékárna Grand Residence, Masarykova 1019, Modřice, Beta Brno, s. r. o., 
Náměstí Svobody 88, Modřice, Somerston Olympia CZ, s.r.o., U Dálnice 777, Modřice.   

Další podrobnosti, výsledky a fotogalerii najdete na: http://www.modricecup.estranky.cz. Pokud máte 
zájem o orientační běh – rádi byste se něco dozvěděli, vyzkoušeli si závody nebo se mu chtěli věnovat, napište 
na email:  modrice.cup@email.cz. 

Petr Kroutil 

Foto M. Hájek 

        

Prezentace závodníků          Nulování čipů na startu 

        

Vyhlášení výsledků vlevo vítězové kategorie DH10 a vpravo vítězové kategorie H35 

Prezentace závodníků Nulování čipů na startu

Vyhlášení výsledků vlevo vítězové kategorie DH10 a vpravo vítězové kategorie H35
foto: M. Hájek

Celkové výsledky :  
 

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D15"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Dvořáková Martina        RBK 9551  23:54  OK 
  2. Kheilová Hanka            PBM 7753  43:41  OK 
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Procházková Lucie        ADA 8880  18:12  OK 
  2. Juřeníková Hana          MOV 8052  21:42  OK 
  3. Skládanková Tereza         nereg. /  22:08  OK 
  4. Kočová Hana                ZBM 8676  22:36  OK 
  5. Drozdová Dorota          ABM 7850  23:16  OK 
  6. Eliášová Hana                  nereg. /  23:38  OK 
  7. Kincová Daniela               nereg. /  27:32  OK 
  8. Hlucháňová Renata         nereg./   27:43  OK 
  9. Tomanová Veronika    LBM 7751  29:02  OK 
 10. Čeledová Zuzana           nereg./   35:15  OK 
 11. Smetanová Lenka          nereg./   36:03  OK 
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D35"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Švejcarová Daniela      PBM 7375  22:32  OK 
  2. Jašková Monika           TBM 6363  23:16  OK 
  3. Obdržálková Radmila     nereg       31:07  OK 
  4. Baštařová Kateřina        nereg. /     33:09  OK 
  5. Tomanová Jana            LBM 4955  36:01  OK 
       Kabáthová Jitka          ZBM 5582  vzdala  OK   
  
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H15"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Kinc Martin              nereg. /  20:26  OK 
 
 CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Koča Jaroslav           ZBM 8206  16:20  OK 
  2. Kheil Radim              PBM 7301  16:36  OK 
  3. Liščinský Tomáš       ZBM 8411  17:15  OK 
  4. Juřeník Jiří                MOV 7901  17:51  OK 
  5. Eliáš Jan                        nereg. /  18:50  OK 
  6. Pavelka Jan                   nereg. /  18:54  OK 
  7. Toman Ondřej            LBM 7517  19:46  OK 
  8. Mazálek Antonín            nereg. /  20:47  OK 
  9. Sklenský Jan                  nereg. /  21:11  OK 
 10. Klang Pavel                   nereg. /  21:25  OK 
 11. Kroutil Petr                    nereg./   25:06  OK 
 12. Drkal Roman                 nereg./   26:00  OK 
 13. Krejčí Pavel                   nereg /   26:02  OK 
 14. Čeleda Pavel                 nereg. /  31:19  OK 
  
 CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H35"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Krejčí Bronislav           nereg /    19:35  OK 
  2. Minařík Luboš           TBM 5711  20:31  OK 
  3. Komínek Jiří              TBM 4639  24:44  OK 
  4. Jašek Milan               TBM 6201  24:57  OK 
  5. Baštař Karel                 nereg./    32:17  OK 

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DHK"               
 ------------------------------------------------ 
  1. Fic Martin                       nereg. / 19:33  OK 
  2. Kratochvílová Agáta      nereg. /  21:49  OK 
  3. Morong Vladan              nereg. /  32:36  OK 
  4. Čeleda Václav                nereg./   33:37  OK 
  5. Zlámal Šimon                 nereg. /  34:46  OK 
  6. Mazálková Veronika       nereg. /  37:39  OK 
  7. Kročilová Markéta           nereg. /  39:02  OK 
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DH5"               
 ------------------------------------------------ 
  1. Tomanová Eliška   LBM 0651   18:43  OK 
  2. Juřeník Jakub        MOV 0601   18:44  OK 
  3. Fic Adam                    nereg. /   19:14  OK 
  4. Koča Vojtěch              nereg. /   20:21  OK 
  5. Juřeníková Ema    MOV 0951   24:26  OK 
  6. Zřídkaveselý Adam    ZBM        25:27  OK 
  7. Dohnal František       nereg       26:00  OK 
  8. Urválek Jan                nereg.     26:25  OK 
  9. Kroutil Tadeáš         ZBM 0901  29:31  OK 
 10. Čeleda Vojtěch            nereg.   34:24  OK 
 11. Nesvadbová Radka   nereg      34:38  OK 
 12. Drietomský Jan           nereg. /  34:40  OK 
 13. Zlámalová Ester          nereg. /  34:44  OK 
 14. Melousková Denisa      nereg   34:56  OK 
 15. Štolfová Adéla            nereg. /  35:17  OK 
 16. Toman Matěj               LBM      36:18  OK 
 17. Vidovič Max Emanuel  nereg./  37:23  OK 
 18. Kroutil Jošt             ZBM 0701  38:00  OK 
 19. Eliášová Marta          nereg. /   39:03  OK 
 20. Klangová Anežka      nereg. /   40:45  OK 
 21. Klangová Markéta     nereg. /   40:50  OK 
 22. Pudelka Jaroslav       nereg./    41:52  OK 
 23. Dohnal František       nereg      43:58  OK 
 24. Kočová Klára             nereg. /   44:18  OK 
 25. Tvrdá Alena               nereg./    45:57  OK 
 26. Tvrdá Beáta               nereg./    46:11  OK 
  
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DH10"             
 ------------------------------------------------ 
  1. Horký Petr                 UBM 0102   12:07  OK 
  2. Baštařová Anna         ZBM 0059   15:15  OK 
  3. Lukl Pavel                     nereg       17:06  OK 
  4. Pudelka Jakub              nereg./     17:49  OK 
  5. Fic Vojtěch                     nereg. /   18:54  OK 
  6. Manová Kateřina          nereg       19:29  OK 
  7. Brtníková Adéla              nereg. /   20:26  OK 
  8. Nesvadbová Jana          nereg.      21:03  OK 
  9. Mazálková Klára             nereg. /   21:41  OK 
 10. Horký Jakub              UBM 0501   21:54  OK 
 11. Kačínová Veronika        nereg. /   26:21  OK 
 12. Baštař Adam                 nereg./    36:09  OK 

Celkové výsledky :  
 

 

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D15"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Dvořáková Martina        RBK 9551  23:54  OK 
  2. Kheilová Hanka            PBM 7753  43:41  OK 
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Procházková Lucie        ADA 8880  18:12  OK 
  2. Juřeníková Hana          MOV 8052  21:42  OK 
  3. Skládanková Tereza         nereg. /  22:08  OK 
  4. Kočová Hana                ZBM 8676  22:36  OK 
  5. Drozdová Dorota          ABM 7850  23:16  OK 
  6. Eliášová Hana                  nereg. /  23:38  OK 
  7. Kincová Daniela               nereg. /  27:32  OK 
  8. Hlucháňová Renata         nereg./   27:43  OK 
  9. Tomanová Veronika    LBM 7751  29:02  OK 
 10. Čeledová Zuzana           nereg./   35:15  OK 
 11. Smetanová Lenka          nereg./   36:03  OK 
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D35"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Švejcarová Daniela      PBM 7375  22:32  OK 
  2. Jašková Monika           TBM 6363  23:16  OK 
  3. Obdržálková Radmila     nereg       31:07  OK 
  4. Baštařová Kateřina        nereg. /     33:09  OK 
  5. Tomanová Jana            LBM 4955  36:01  OK 
       Kabáthová Jitka          ZBM 5582  vzdala  OK   
  
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H15"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Kinc Martin              nereg. /  20:26  OK 
 
 CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Koča Jaroslav           ZBM 8206  16:20  OK 
  2. Kheil Radim              PBM 7301  16:36  OK 
  3. Liščinský Tomáš       ZBM 8411  17:15  OK 
  4. Juřeník Jiří                MOV 7901  17:51  OK 
  5. Eliáš Jan                        nereg. /  18:50  OK 
  6. Pavelka Jan                   nereg. /  18:54  OK 
  7. Toman Ondřej            LBM 7517  19:46  OK 
  8. Mazálek Antonín            nereg. /  20:47  OK 
  9. Sklenský Jan                  nereg. /  21:11  OK 
 10. Klang Pavel                   nereg. /  21:25  OK 
 11. Kroutil Petr                    nereg./   25:06  OK 
 12. Drkal Roman                 nereg./   26:00  OK 
 13. Krejčí Pavel                   nereg /   26:02  OK 
 14. Čeleda Pavel                 nereg. /  31:19  OK 
  
 CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H35"                  
 ------------------------------------------------ 
  1. Krejčí Bronislav           nereg /    19:35  OK 
  2. Minařík Luboš           TBM 5711  20:31  OK 
  3. Komínek Jiří              TBM 4639  24:44  OK 
  4. Jašek Milan               TBM 6201  24:57  OK 
  5. Baštař Karel                 nereg./    32:17  OK 

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DHK"               
 ------------------------------------------------ 
  1. Fic Martin                       nereg. / 19:33  OK 
  2. Kratochvílová Agáta      nereg. /  21:49  OK 
  3. Morong Vladan              nereg. /  32:36  OK 
  4. Čeleda Václav                nereg./   33:37  OK 
  5. Zlámal Šimon                 nereg. /  34:46  OK 
  6. Mazálková Veronika       nereg. /  37:39  OK 
  7. Kročilová Markéta           nereg. /  39:02  OK 
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DH5"               
 ------------------------------------------------ 
  1. Tomanová Eliška   LBM 0651   18:43  OK 
  2. Juřeník Jakub        MOV 0601   18:44  OK 
  3. Fic Adam                    nereg. /   19:14  OK 
  4. Koča Vojtěch              nereg. /   20:21  OK 
  5. Juřeníková Ema    MOV 0951   24:26  OK 
  6. Zřídkaveselý Adam    ZBM        25:27  OK 
  7. Dohnal František       nereg       26:00  OK 
  8. Urválek Jan                nereg.     26:25  OK 
  9. Kroutil Tadeáš         ZBM 0901  29:31  OK 
 10. Čeleda Vojtěch            nereg.   34:24  OK 
 11. Nesvadbová Radka   nereg      34:38  OK 
 12. Drietomský Jan           nereg. /  34:40  OK 
 13. Zlámalová Ester          nereg. /  34:44  OK 
 14. Melousková Denisa      nereg   34:56  OK 
 15. Štolfová Adéla            nereg. /  35:17  OK 
 16. Toman Matěj               LBM      36:18  OK 
 17. Vidovič Max Emanuel  nereg./  37:23  OK 
 18. Kroutil Jošt             ZBM 0701  38:00  OK 
 19. Eliášová Marta          nereg. /   39:03  OK 
 20. Klangová Anežka      nereg. /   40:45  OK 
 21. Klangová Markéta     nereg. /   40:50  OK 
 22. Pudelka Jaroslav       nereg./    41:52  OK 
 23. Dohnal František       nereg      43:58  OK 
 24. Kočová Klára             nereg. /   44:18  OK 
 25. Tvrdá Alena               nereg./    45:57  OK 
 26. Tvrdá Beáta               nereg./    46:11  OK 
  
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DH10"             
 ------------------------------------------------ 
  1. Horký Petr                 UBM 0102   12:07  OK 
  2. Baštařová Anna         ZBM 0059   15:15  OK 
  3. Lukl Pavel                     nereg       17:06  OK 
  4. Pudelka Jakub              nereg./     17:49  OK 
  5. Fic Vojtěch                     nereg. /   18:54  OK 
  6. Manová Kateřina          nereg       19:29  OK 
  7. Brtníková Adéla              nereg. /   20:26  OK 
  8. Nesvadbová Jana          nereg.      21:03  OK 
  9. Mazálková Klára             nereg. /   21:41  OK 
 10. Horký Jakub              UBM 0501   21:54  OK 
 11. Kačínová Veronika        nereg. /   26:21  OK 
 12. Baštař Adam                 nereg./    36:09  OK 

Celkové výsledky
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1Společenská kronikas

20 předních týmů z Česka, Slovenska, Polska a Chorvatska budou po tři dny zápo-
lit na jednom z nejlépe obsazených turnajů 

XI. ročník

O pohár starosty města Modřice 
Mezinárodní turnaj mladších žáků (roč. 2000) se koná ve dnech 5. – 7. srpna 2011 na 
hřištích v Modřicích, Chrlicích a Hrušovanech u Brna

Časový rozpis utkání

A - MODŘICE (1) B - MODŘICE (2) C - CHRLICE D - HRUŠOVANY

12:00 Slávia Praha - Modřice Příbram - Třebíč Sparta Praha - NK Zadar * Zbrojovka - MěFS Brno

13:00 Ostrava - Hradec Králové Olomouc - Most Zlín - Ústí * Teplice - Plzeň

14.00 Petržalka - Slávia Praha Bratislava - Příbram Nitra - Sparta Praha * Žilina - Zbrojovka

15:00 Modřice - Ostrava Třebíč - Olomouc NK Zadar - Zlín MěFS Brno - Teplice

16:00 Petržalka - Hradec Králové Bratislava - Most Nitra - Ústí Žilina - Plzeň *

17:00 Slávia Praha - Ostrava Příbram - Olomouc Sparta Praha - Zlín Zbrojovka - Teplice *

18:00 Hradec Králové - Modřice Most - Třebíč Ústí - NK Zadar Plzeň - MěFS Brno * 

A - MODŘICE (1) B - MODŘICE (2) C - CHRLICE D - HRUŠOVANY

9:00 Ostrava - Petržalka * Olomouc - Bratislava * Zlín - Nitra Teplice - Žilina

10:00 Hradec Králové - Slávia Praha * Most - Příbram * Ústí - Sparta Praha Plzeň - Zbrojovka

11:00 Modřice - Petržalka * Třebíč - Bratislava * NK Zadar - Nitra MěFS Brno - Žilina

PÁTEK 5.8.2011

SOBOTA 6.8.2011 dopoledne

Skupina E:   A1, A2, D1, D2
Skupina F:   B1, B2, C1, C2

Skupina G:  A3, A4, D3, D4
Skupina H:  B3, B4, C3, C4

Skupina  I:   A5, B5, C5, D5

MODŘICE (1) MODŘICE (2) CHRLICE HRUŠOVANY

14:00 A1 – D2  * 14:00 A3 – D4 * 14:00 B3 – C4 14:00 A5 – B5

15:00 B1 – C2  * 15:00 A4 – D3 * 15:00 B4 – C3 15:00 C5 – D5

16:00 A2 – D1 * 16:00 B2 - C1 *

16:30 B2 – C1

17:30 Slavnostní zahájení turnaje na hřišti v Modřicích *
Exhibiční utkání: Bolkova jedenáctka (osobnosti) vs. trenéři zúčastněných družstev na hřišti v 
Modřicích
Večeře mužstev + raut sponzorů, hostů a trenérů na hřišti v Modřicích

18:15

19:30

MODŘICE (1) MODŘICE (2) CHRLICE HRUŠOVANY

8:30 D1 – A1 * 8:30 D4 – A4  * 8:30 C4– B4 8:30 D5 – A5

9:30 C1 – B1 * 9:30 D3 – A3  *  9:30 C3 – B3 9:30 B5 – C5

10:30 D2 – A2 * 11:00 A5 – C5

11:30 C2 – B2  * o 13. místo  * o 15. místo 12:00 B5 – D5

13:00 o 5. místo * o 11. místo  * o 9. místo

14:00 o 3. místo * o 7. místo  *

15:00 FINÁLE  *

16:00 Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje na hřišti v Modřicích *

SOBOTA 6.8.2011 odpoledne

NEDĚLE 7.8.2011

Fotoreportáže z minulých ročníků turnaje přinášejí internetové stránky radnice - www.mesto-modrice.
cz/turnaj a Modřický internetový magazin - mim.cemotel.cz/modrice.htm#sport
(red-ČeV)

Dle nových pravidel se skupiny A a B hrají současně na jednom hřišti v Modřicích
zápasy, označené hvězdičkou * bude možné on-line či ze záznamu sledovat na www.turnaj-modrice.cz

Kittnerová Božena
Hrdová Anna
Duroňová Janina
Ing. Hruška Josef
Tunková Marie
Šteffel Leopold
Frantová Eva
Franzkiová Vlasta
Krátký Zdeněk
Kříž Josef
Kurečka Stanislav
Sladkovská Miloslava
Svoboda Rudolf
Vrbka Stanislav
Zezula Miroslav
Hirschová Růžena
Knolová Marie
Lukeštíková Marta
Homolová Marie
Šteffelová Marie

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života
Látalová Eliška
Dvořáčková Elena
Žáková Eliška
Jüttner Adam
Doleželová Jitka
Štěpánek Jakub
Skřipec Maxim

Brachtlová Eliška
Košťálová Ludmila
Hudcová Gertruda

Janíčková Františka
Kuda Miloš
Padrtka Bedřich
Šebelová Marie
Šenkýřová Jiřina
Šebelová Růžena
Voráč Josef
Vrbková Marie

Rozloučili jsme se
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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.modrice.knihovna.cz a děti na 
www.knihovnamodrice.webk.cz

Městská knihovna v Modřicích Půjčovní doba:

PRO DĚTI

Belitzová: Špionka Fiona
Blesiusová: Veselé příhody malého 
tygříka
Färber: Příběhy malého indiána
Geislerová: Vanda – Šíleně slavná, 
Liga proti holkám, Blesková pomsta, 
Vandiny tajné zápisky
Grün: Mašinky
Fischer-Hunoldová: Spiknutí za mili-
ony dolarů, Bez alibi
Kratschmarová: Pohádka od rybníka 
Žabince
Wichová: Příběhy ze stáje

PRO ŽENY

Austen: Mladší sestra 1, 2
Balogh: Záležitost srdce
Kellerová: Osud si cestu najde
Kleypas: Předvečerní láska
Lanczová: Sonáta pro dvě srdce
Medeiros: Unesená nevěsta
Plaidy: Královna diamantů
Swann: Růbínové intriky
Štorkán: Pět žen Rudolfa II.
Wiggs: Hotel pro mou lásku

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA

O prázdninách není provoz knihovny omezen.

PRO SILNÉ NERVY

Connelly: Černá ozvěna
Horáková: Kletba markomanské krá-
lovny
Khoury: Spása templářů
Kuťák: Vražda na vrších
Pospíšilová: Kejklíř, smrt a blázen

PRO POUČENÍ

Budínský: Ať žije alkohol!
Drnek: Země zaslíbená
Dickinger: Černé ovce Wittelsbachů
Pernes: Komunistky s fanatismem v 
srdci
Škvárová: 77 výletů s dětmi přes 
hranice
Toufar: Lotrasové, chmatáci a další 
darebáci
Xenofobní průvodce: Angličané, Italo-
vé, Němci, Řekové, Španělé

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto: 
Hezky žít znamená nežít pro sebe
prosím Tě, dítě moje, 
podívej se na nebe
a na zemi, všimni si všeho, 
co je na nich a poznáš, že Bůh je 
Stvořil z ničeho. 

Kniha Makabejských 7,28

Zahrádkáři před letní přestávkou se v 
červnu naposledy sešli na besedě s Ing. 
Otevřelem a příště se sejdou až v září. 

Před tím, než jsme si popřáli krásnou 
dovolenou, udělali jsme si výlet do ma-
ďarských lázní Mošoň, aby naše klouby 
přes léto vydrželi a 18. června jsme si 
zajeli na hrad Bítov a na projížďku lodí 
po Vranovské přehradě s ochutnávkou 
vín ze Znovínu Znojmo se sídlem v 
Šatově. 

Hrad Bítov byl postaven už v 11 stol. 
jako knížecí hrad k ochraně státní hrani-
ce. V zámku jsou rozsáhlé expozice, je 
dobře udržován. Je vybaven dobovým 
nábytkem, je zde sbírka starého české-
ho porcelánu ze slavkovské porcelánky, 
sbírka zbraní, ale také expozice vycpa-
ných zvířat psů, koček a různého ptac-
tva. Z hradu je také nádherný výhled na 
zákoutí Vranovské přehrady. Dobrý typ 
na rodinný výlet, hlavně s dětmi. 

Na loď jsme se vydali již po třetí, a 
protože nás už dobře znají, nachystali 
nám tentokrát k ochutnávce špičková 

vína nejlepší jakosti… Znovín Znojmo 
nyní rozšiřuje své panství, skoupil 
vinice v Hustopečích, kde je úrodná 
půda pro odrůdy červené. 

Projížďka po přehradě byla skvělá, 
stačili jsme sledovat i krásu krajiny 
a naše hostitelka nám pověděla o 
víně opět mnoho zajímavého. Mimo 
jiné má zajímavé civilní zaměstnání, 
je ve Vranově matrikářkou. Po naší 
plavbě a po rozloučení jsme z hráze 
mohli pozorovat svatbu na lodi, která 
se během několika minut proměnila 
v nádherně svatebně vyzdobe-
nou, včetně paní matrikářky, která 
přivítala svatební hosty k svatební-
mu obřadu. Prošli jsme se ještě po 
okolí přehrady a strávili pár pěkných 
chvil. Jen ty objížďky nás trochu 
potrápili. 

Byla to pěkná tečka před zahrád-
kářskými prázdninami. A tak Vám i 
nám přeji krásné, pohodové léto, bez 
katastrof a nemocí, dobrou úrodu 
i náladu a těším se v září zase na 
shledanou. 

TOJA
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Pozvání do přírody  

Vycházkový okruh "Od náhonu přes palouky u Svratky" ...

Ve Zpravodaji 4/2011-18 jsme psali o nové vycházkové trase na východním okraji 
města od starého mostu přes náhon - pěšinou podchodem a dále kolem náhonu a 
Svratky, s návratem zpět polní cestou. Nedávno ji Brabrouci ve spolupráci s mysliv-
ci vyznačili modrými symboly dubového listu (samostatný příspěvek) a tak jsem 
se šel podívat, jak to vypadá. Hned za podchodem jsem potkal maminku s dětmi 
(foto) na procházce po doporučené trase, ale bohužel se po pár desítkách metrů 
museli vrátit, protože cesta byla zarostlá ...

ČASomíra 2011 
Už druhým rokem Vám přinášíme tento svátek folku a country muziky. Tentokrát se potkáme 
13. srpna už ve 13:00. Startovat budeme opět soutěžními kapelami. Zahrají takové 
legendami, jako jsou Radek Tomášek, Zelenáči, Synkopy 61 a nebo i Abraxas (rocková 
legenda). Těšit se můžete i na Pozdní sběr. Přijďte mezi nás zase.  Spousta zábavy a her pro 
děti. Savanovo překvapení. Budeme se bavit až do rána. V Modřicích Pod kaštany! 

 

Rádio Čas                     Město Modřice                    SDH Modřice 

 

Tento nepříliš povzbudivý úvod měl však sympatické pokračování. Iniciátor tra-
sy místostarosta Ivan Doleček na upozornění velice vstřícně reagoval a vedoucí 
údržby a čištění města Jiří Šula po společném obhlédnutí situace na místě, hned 
následující den operativně zajistil potřebné posekání. Takže těch problémových 
asi 650 m mezi náhonem a kukuřičným polem a dále přes dva velké palouky u 
řeky (foto) je nyní v šíři 2m posekaných a pohodlně průchozích. Rodiče s ma-
lými dětmi, nebo senioři a samozřejmě i všichni ostatní se tedy mohou be-
pečně za podchodem projít kouskem přírody - celý zmiňovaný vycházkový 
okruh s polní cestou měří asi 1,5 km a stojí za vyzkoušení ...  

Není to upravený městský park a jsou potřeba pevnější boty, ale je tam poměrně 
klid a ledacos k vidění - příležitostně se přírodní zajímavosti pokusíme podrob-
něji popsat. Zatím nemají místní vycházkové trasy v Modřicích ani tradici, ani s 
nimi nejsou zkušenosti. V tomto případě bude ještě nutno vymyslet, jak omezit 
okolní divokou bylinnou vegetaci - ale všechno nejde najednou a každá velká věc 
musí začít malým krokem. Důležité je, že v rámci spolupráce Městského úřadu 
a pracovní skupiny, o které píšeme v INFO-servisu, byly již první takové kroky 
učiněny ...

text a foto Vlastimil Čevela
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Inzerce 

Realizaci novostaveb (RD, výrobní objekty, přípojky atd.) i rekon-
strukce stávajících objektů, inženýrskou činnost v rámci provádění 

stavby s výkonem technického dozoru investora, zpracování projek-
tové dokumentace včetně zajištění stanovisek ke stavbě od dotče-

ných společností a orgánů státní správy, obstarání povolení vydáva-
ných stavebním úřadem

a
poskytování kvalitních služeb v oblasti realit, tj. koupě 

či prodej nemovitosti i pronájmy
Vám nabízí a zajistí

V případě zájmu mě kontaktujte na výše uvedeném spojení.
Předem se těším na případnou spolupráci.

Realizaci novostaveb (RD, výrobní objekty, přípojky atd.) i rekonstrukce stávajících objektů, inženýrskou 
činnost v rámci provádění stavby s výkonem technického dozoru investora, zpracování projektové 

dokumentace včetně zajištění stanovisek ke stavbě od dotčených společností a orgánů státní správy, 
obstarání povolení vydávaných stavebním úřadem 

a 
poskytování kvalitních služeb v oblasti realit, tj. koupě či prodej nemovitosti i pronájmy 

Vám nabízí a zajistí 
 
 
 Libor Kočíř, autorizovaný technik ČKAIT   
 Dobrovského 54 
 664 42  Modřice 
 Tel. :     737 227 809 
 e-mail : liborkocir@seznam.cz 
 
 

V případě zájmu mě kontaktujte na výše uvedeném spojení. Předem se těším na případnou spolupráci. 
 
 

Realizaci novostaveb (RD, výrobní objekty, přípojky atd.) i rekonstrukce stávajících objektů, inženýrskou 
činnost v rámci provádění stavby s výkonem technického dozoru investora, zpracování projektové 

dokumentace včetně zajištění stanovisek ke stavbě od dotčených společností a orgánů státní správy, 
obstarání povolení vydávaných stavebním úřadem 

a 
poskytování kvalitních služeb v oblasti realit, tj. koupě či prodej nemovitosti i pronájmy 

Vám nabízí a zajistí 
 
 
 Libor Kočíř, autorizovaný technik ČKAIT   
 Dobrovského 54 
 664 42  Modřice 
 Tel. :     737 227 809 
 e-mail : liborkocir@seznam.cz 
 
 

V případě zájmu mě kontaktujte na výše uvedeném spojení. Předem se těším na případnou spolupráci. 
 
 

 

 

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 

 
 Elektromontáže, revize, správa 

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

 

1Inzercei

Vyzýváme všechny svobodné: „Rozšiřte naše řady!“ 
Přijďte nám pomoci s organizací Svatováclavských hodů. 

Kdo má zájem, ať kontaktuje Tomáše Meduňu (Jerryho), tel. 728 322 678.

Na všechny nováčky se těší kolektiv stárků.
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PŮJČKY
• půjčíme až 166.000 Kč

zaměstnancům, důchodcům, osobám na MD

• půjčíme až 320.000 Kč 
OSVČ, podnikatelům, firmám

• půjčíme až 3.000 000 Kč
bez dokládání přijmu, s ručením nemovitostí

VOLEJTE
774 348 446

www.fer-uver.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn ke 
spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.

PŮJČKY
• půjčíme až 166.000 Kč

zaměstnancům, důchodcům, osobám na MD

• půjčíme až 320.000 Kč 
OSVČ, podnikatelům, firmám

• půjčíme až 3.000 000 Kč
bez dokládání přijmu, s ručením nemovitostí

VOLEJTE
774 348 446

www.fer-uver.cz

Zprostředkovatel pracuje pro jednoho věřitele a je oprávněn ke 
spolupráci při uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru a péči 

o klienta po uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru.
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M
odřický kalendář

2011 so 6.8. hudební festival Pod Kaštany od 20:00 hod. Zpravodaj 7-8/2011

5.8.-.7.8. Fotbalový turnaj ml. žáků v kopané Zpravodaj 7-8/2011

so 13.8. ČASomíra Pod Kaštany  od 13:00 hod. Zpravodaj 7-8/2011

                                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

16:45 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice 

 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 2011

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

MALBY 14,-Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiáto-

rů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, 

platba hotově = SLEVA 250,-
Kč! Modřice a okolí.

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE

• Kompletní realizace půdních vestaveb
• Zateplení a odhlučnění prostor
• Snížení stropů, dělící příčky 

tel.777053446
Radovan.dvor@seznam.cz

VÝUKA ANGLIČTINY 
V MODŘICÍCH POKRAČUJE 

KDY:  září 2011 – červen 2012 

KDE:  Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem) 

PRO KOHO: začátečníci, mírně pokročilí (individuálně
          i v malých skupinách – max. 4 osoby)

KDO:  Sylva Bernátová, tel. 547 243 661, 732 243 837

PROČ: příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.

Výstava „Z dějin školství v Modřicích od středověku do 20. století“

se uskuteční v modřickém muzeu od pátku 16.9.2011 do neděle 9.10.2011,

slavnostní vernisáž v pátek v 16 hod, vystoupí žáci a učitelé ZUŠ

Otevřeno je vždy v sobotu, neděli, pondělí a úterý od 10 do 17 hod., 

po domluvě případně i v jiný den - kontakt mobil 732 706 753.
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