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Vážení spoluobčané
Z roku 2013 jsme již ukrojili jednu čtvrtinu, a proto je čas na krátkou rekapitulaci 

činnosti Městkého úřadu a Rady města Modřice v tomto období. Aktivity byly směřo-
vány zejména na přípravu realizací projektů města, které chceme uskutečnit a reali-
zovat v roce 2013. Konec roku 2012 byl obzvláště hektický, neboť na úrovni účetnictví 
a rozpočetnictví došlo k zásadním legislativním úpravám. Současně ve sledovaném 
období probíhaly tradiční každoroční kulturně-společenské akce.

Jako již několikrát v předchozích zprávách bych na prvním místě zmínil přípravu 
JmK na vydání nových ZÚR JmK. Ty původní byly NSS v červnu 2012 zrušeny a ve-
dení kraje okamžitě započalo s přípravou nového zadání ZÚR JmK. Po podzimních 
krajských volbách došlo ke změně osoby radního odpovědné za přípravu ZÚR a to 
z pana Macka na pana Tesaříka. V rámci příprav a seznámení obcí s novým zadáním 
ZÚR JmK proběhlo dne 21. 1. 2013 osobní setkání vedení města se zástupci JmK v 
čele právě s panem Tesaříkem, na kterém jsme tlumočili problémy a rizika dopa-
du zejména dopravní zátěže a jejího řešení na životní prostředí města Modřice. Dne 
19.2.2013 následovalo společné setkání zainteresovaných pracovníků JmK opět v 
čele s p. Tesaříkem se zástupci obcí na krajském úřadě, kde proběhlo globální sezná-
mení se zadáním ZÚR JmK. Tyto následně projednalo a schválilo zastupitelstvo JmK. 
Připomínky, které jsme podali samostatně za naše město, budou v rámci zpracování 
ZÚR posouzeny, připomínky podané společně s ostatními obcemi v rámci smlouvy 
o společném postupu již přijaty vesměs nebyly. Nyní budeme čekat na zpracování 
návrhu ZÚR JmK, ke kterému se opět budeme moci vyjádřit. 

Činnost úřadu a práce RMM je zaměřena zejména na rozvoj města a jeho budování. 
Současná nejvýznamnější investiční akce, výstavba PBDS, je v plném proudu, jsou 
vesměs dokončeny hrubé stavební práce a jen nepřízeň počasí zabránila podstatně 
většímu objemu dokončených prací. Nicméně stále i přes drobné časové posuny je 
stavba směřována na dokončení v měsíci srpnu a září, tak aby město mohlo čerpat 
přiznanou dotaci ze SFŽP. S obsazováním dokončeného objektu počítáme v období 
říjen a listopad 2013.

Přes zimní měsíce jiné stavební a rozvojové aktivity již neprobíhaly, ale byly pouze 
připravovány další projekty. Za zmínku stojí připravené výběrové řízení na vybu-
dování parkovacích míst na ulicích Komenská a Sadová, jejichž vybudováním ve 
vnitrobloku bytových domů získáme cca 40 nových parkovacích míst. Dále se při-
pravuje oprava soch sv. Floriana na nám. Svobody a sv. Jana Nepomuckého na ulici 
Hřbitovní, rekonstrukce VO od nám. Svobody až po most přes mlýnský náhon a do 

křižovatky se silnicí II/152. V plném proudu jsou projekční práce na získání ÚR pro 
rekonstrukci křižovatky silnice II/152 – Havlíčkova – U Vlečky a čeká se na vydání 
stavebního povolení zastávek hromadné dopravy v lokalitě Bobrava.

V rámci vzájemné sousedské spolupráce bylo na setkání se zástupci MČ – Brno-Chr-
lice dohodnuto vypracování investičního záměru na propojení města Modřice a MČ 
– Brno-Chrlice chodníkem pro pěší s možností vedení cyklo-trasy a to od prostoru 
světelné křižovatky u OC Olympia po začátek bytové zástavby v západní části Chrlic. 
Investiční záměr v hodnotě 60.000,- Kč bude oběma stranami hrazen stejným dílem a 
jeho výsledek nám ukáže skutečnou možnost jeho případné realizace. 

V měsíci únoru bylo ukončeno velmi sledované výběrové řízení na uchazeče o koupi 
pozemků p.č. 72/1 a 73 na rohu ulic Havlíčkova – Rybníček. Celkem předložilo na-
bídku 6 zájemců a výsledkem z hodnocení komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek je schválený prodej pozemku za částku 1.826.984,- Kč což je 5.311,- Kč/m2. 
Město tímto prodejem získalo téměř o 1 milión korun více než předpokládalo.

Díky dohodám s odborem územního plánování JmK zahájil majetkový odbor a město 
Modřice jako pořizovatel práce na dokončení nového územního plánu Modřice a to 
schválením zpracování návrhů pokynů pro zpracování návrhu územního plánu z již 
projednaných variant konceptu. Zde nás čeká ještě mnoho práce, než bude výsledek 
předložen občanům k veřejnému projednání a následně zastupitelům ke schválení.

O mimořádnou fi nanční podporu na zajištění provozu Hospic sv. Josefa v Rajhradě 
požádala zastupitelstvo Diecézní charita Brno, která díky částečné ztrátě příspěvku 
od státu, vlivem prováděné rekonstrukce dvou oddělení, přišla o značnou fi nanční 
částku na vlastní provoz tohoto zařízení a to v celkové výši téměř 1,5 mil. Kč. RMM 
na svém únorovém zasedání projednala žádost o mimořádnou dotaci pro Hospic sv. 
Josefa ve výši 100.000,- Kč a navrhla ZMM ji zařadit do rozpočtu města. ZMM žádost 
do rozpočtu zařadilo a schválilo.

Uplynulé období bylo nejen doznívající dobou vánočního klidu a novoročních oslav, 
které jsme tradičně uspořádali na pozdní Silvestrovské odpoledne, ale také časem 
tradičních plesů. Mimo městský ples 1. 2. 2013 se uskutečnily také plesy myslivců, 
zahrádkářů, hasičů a modřických farníků. Akcí organizovaných městem se účastnil 
hojný počet občanů a o vlastní zajištění hladkého průběhu se velmi dobře postarala 
KŠK.

Co se týče personálního složení zaměstnanců města, došlo pouze k jedné změně a 
to, že byl z pozice pověřeného strážníka odvolán a propuštěn p. Kalivoda a opětovně 
se na dočasnou dobu tohoto úkolu chopil p. Schoř. Nově přijatí strážníci MP v dnešní 
době navštěvují vzdělávací kurz a po složení zkoušek v měsíci květnu bude činnost 
MP Modřice opět zcela funkční.

Ing. Josef Šiška
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z 11. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného 
dne 11. března 2013 v 18 hodin v zase-
dací síni modřické radnice
 
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
 1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 14 zastupitelů, jmenovitě viz. 
prezenční listina, řádně se omluvila 
Mgr. Radka Matějková)

Usnesení 11.Ú.1/2013: ZMM schvaluje 
opravu hlasování usnesení v bodě 
10.8.2.2/2012, dle zápisu ze zasedání 
ZMM

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.Ú.2/2013: ZMM schvaluje za-
pisovatelkou 11. řádného veřejného 
zasedání ZMM Kateřinu Zbořilovou, 
DiS. 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 11. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitelku Sylvu Bernátovou a 
zastupitele Luďka Slaného

ZMM schvaluje program 11. řádného 
veřejného zasedání ZMM beze změn 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 11.2/2013: ZMM bere na vědo-

mí zprávu starosty města Modřice o 
činnosti Městského úřadu Modřice 
a Rady města Modřice za období od 
10.12.2012 do 11.03.2013

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 3 – Projednání stanovených 
úkolů
Usnesení 11.3.1/2013: ZMM ukládá RMM 

ve smyslu usnesení 4.7.3.2/2011 
ze zasedání ZMM 13.6.2011 zajistit 
podání žaloby k soudu na fi rmu 
GAS Transport s.r.o. Babice, a to do 
30.4.2013.

Hlasování: pro 9, proti 1 (Sládek), zdrželi se 4 (To-

mandlová, Bernátová, Procházka, Kratochvíl) 

Usnesení 11.3.2/2013: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města o plnění 
úkolů uložených na předchozích 
zasedáních ZMM.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 4 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 11.4.1/2013: ZMM bere na 

vědomí zprávu o bezpečnostní 
situaci ve městě Modřice za rok 2012 
zpracovanou PČR Krajským ředitel-
stvím policie JmK, obvodní oddělení 
policie Rajhrad.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 11.4.2/2013: ZMM bere na 
vědomí Výroční zprávu Městské 
policie Modřice za rok 2012.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Bod 5 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2012
Usnesení 11.5.1/2013: ZMM bere na vě-

domí rozpočtové opatření č. 7/2012 
provedené RMM 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 11.5.2/2013: ZMM bere na vě-
domí zprávu o procentuálním plnění 
rozpočtu roku 2012

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.5.3/2013: ZMM schvaluje 
inventarizační zprávu roku 2012 
o výsledku inventarizace majetku 
města k 31.12.2012 včetně přílohy č. 
1 a přílohy č. 2 a ukládá RMM a MěÚ 
vypořádat zjištění DIK k 31.12.2012 
uvedených v příloze č. 2.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.5.4/2013: ZMM schvaluje 
účetní závěrku roku 2012 bez výhrad 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

 
Bod 6 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 11.6.1/2013: ZMM schvaluje 

bezúplatnou směnu pozemku p.č. 
143/4 o výměře 9 m2 v majetku měs-
ta Modřice za pozemek p.č. 143/2 o 
výměře 19 m2 v majetku pí. Jiřiny 
Hájkové.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Komentář:  Jedná se o pozemek města pod 

objektem drogérie na nám. Svobody a o pozemek 

pí. Hájkové v průchodu mezi drogerií a hotelem 

Gregor.

  
Usnesení 11.6.2/2013: ZMM schvalu-

je prodej pozemku p.č. 72/1 a 73 
o celkové výměře 344 m2 p. Ing. 
Michaelovi Dvořáčkovi za cenu 5.311 
Kč/m2, to je celkem 1.826.984,- Kč 
a pověřuje RMM uzavřením kupní 
smlouvy dle zadávacích podmínek 
výběrového řízení.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Kratochvíl)  

Bod 7 – Upřesnění rozpočtu roku 
2013
Usnesení 11.7.1/2013: ZMM bere na 

vědomí zprávu o hospodaření města 
Modřice v období 1/2013.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení 11.7.2.1/2013: ZMM schvaluje 
zařadit do rozpočtového opatře-
ní č. 1/2013 částku 50.000,- Kč na 
mimořádnou dotaci pro Pionýrskou 
skupinu Brabrouci pro rok 2013

Hlasování: pro 11, proti 1 (Šiška), zdrželi se 2 (Kra-

tochvíl, Ventruba)

Komentář: Pionýrská skupina Brabrouci podala 

žádost o dotaci z rozpočtu města dne 11.12.2012 a 

to po termínu schválení rozpočtu města zastupi-

telstvem dne 10.12.2012. Na březnovém zasedání 

ZMM žádost zopakovala a zastupitelé žádosti 

vyhověli v plné výši.

Usnesení 11.7.2.2/2013: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 1/2013 ve výši 
příjmů po úpravě 80.605.000,- Kč a ve 
výši výdajů po úpravě 140.901.900,- 
Kč bez výhrad. Schodek rozpočtu 
bude vyrovnán využitím rozpočtové 
rezervy města Modřice z předcho-
zích let a schváleným poskytnutým 
úvěrem ve výši 45.000.000,- Kč od 
České spořitelny a.s. na výstavbu 
PBDS

Hlasování: pro 13, proti 1 (Šiška), zdržel se 0 

Bod 8 – Zpráva z činnosti FV
Usnesení 11.8.1/2013: ZMM bere na vě-

domí zápis č. 021 a č. 022 ze zasedání 
FV včetně stanoviska starosty města 
k projednaným bodům zápisu č. 021.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

USNESENÍ ZMM č. 11/2013



Bod 9 – Zpráva z činnosti KV
Usnesení 11.9.1/2013: ZMM bere na vě-

domí zápis č. 1/2013 ze dne 11.1.2013, 
zápis č. 2/2013 ze dne 8.2.2013 a 
zápis z kontroly zápisů z usnesení 
RMM ze dne 26.2.2013.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 11.9.2/2013: ZMM schvaluje KV 
plán kontrolní činnosti pro rok 2013 
dle zápisu KV č. 2/2013 bod 2) ze 
dne 8.2.2013.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Usnesení 11.9.3/2013: ZMM pověřuje KV 
předložit do příštího ZMM návrhy 
na usnesení plynoucí z kontrolní 
činnosti KV.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1(Bernátová)

Bod 10 – Projednání návrhu na změ-
ny ÚP
Usnesení 11.10.1/2013: ZMM zamítá 

žádost p. Pavla Havlíka o změnu 
ÚP NSÚ Modřice na pozemky p.č. 
2288/1, 2288/2, 2288/3, 2288/4, 
2288/5.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  
Usnesení 11.10.2/2013: ZMM schvaluje 

posouzení žádosti p. Pavla Havlíka 
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ze dne 23.2.2013 na změnu využití 
pozemků p.č. 2288/1, 2288/2, 2288/3, 
2288/4, 2288/5 v rozpracovaném 
novém ÚP Modřice.

Hlasování: pro 12, proti 2 (Bernátová, Procházka), 

zdržel se 0

Bod 11 – Různé, diskuse
Usnesení 11.11.1/2013: ZMM bere 

na vědomí Inspekční zprávu č.j. 
ČŠIB-59/13-B, vydanou Českou školní 
inspekcí Jihomoravský inspektorát 
dne 12.2.2013.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0  

Usnesení 11.11.2/2013: ZMM schvaluje 
přesun nevyčerpané částky po-
skytnuté dotace městem Modřice 
Římskokatolické farnosti Modřice 
v roce 2012 ve výši 363.389,- Kč do 
roku 2013.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 

Komentář: Římskokatolická farnost poskytnuté 

dotace na rok 2012 celé nevyčerpala a ZMM tedy 

schválilo přesunutí zůstatku do roku 2013. Nutnost 

realizace oprav fary a kostela ve větším fi nančním 

objemu.

Usnesení 11.11.3/2013: ZMM bere na vě-
domí informace o průběhu výstavby 
a průběhu příprav provozu PBDS.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Komentář k vybraným bodům ze 
schůze RMM konané dne 11.3.2013

Zřízení účtu u ČNB
Dle nových zákonných norem musí mít 
každá obec zřízený účet u ČNB.  Na účet 
budou zasílány získané dotace, příspěv-
ky na státní správu a daňové výnosy od 
státu.
(k usnesení 29.2.1/2013)

Výstavba PBDS
Vlivem zpoždění předání staveniště a 
požadavkem města na provedení de-
moličních prací k odstranění stávajících 
objektů a zpevněných ploch dochází 
dodatkem č. 2 k úpravě termínu dokon-
čení celého díla, které nebude mít vliv 
na čerpání přiznané dotace ze SFŽP.
(k usnesení 29.2.2/2013)

Honidba Modřice
Město uzavřelo dohodu o přičlenění 
pozemků města k honitbě Honebního 
společenstva Modřice I. Brno-jih a Mod-
řice. Přičlenění je za úplatu 10,- Kč/ha/
rok. Město má v honitbě 62 ha.
(k usnesení 29.2.3/2013)

Praxe studentů
RMM nadále podporuje spolupráci 
města s různými středními a vyššími 
odbornými školami a umožňuje praxi 
jejich studentů na městském úřadě.
(k usnesení 29.2.14/2013)

Pronájem části areálu Hybešova 596
RMM na základě zveřejnění záměru o 
pronájmu části areálu Hybešova 596 
rozhodla o pronájmu fi rmě Martin 

USNESENÍ RMM č. 28/2013

Skácel za cenu 4.100,- Kč/měsíc do doby 
zahájení plánované přestavby na využití 
pro uskladnění komunální techniky 
města.
(k usnesení 29.3.2/2013)

Odpisové plány MŠ a ZŠ
RMM schválila odpisové plány ze svěře-
ného majetku škole a školce Modřice v 
roce 2013 s tím, že škola vrátí z odpiso-
vého plánu městu zpět částku 1 mil. Kč, 
protože se v rámci údržby budov školy 
neplánují žádné velké investice.
(k usnesení 29.6.3.1/2013, 29.6.3.2/2013 a 

29.6.4/2013)

Parkovací stání ul. Komenského a 
Sadová
RMM schválila zadávací dokumentaci 
a složení výběrové komise vč. náhrad-
níků pro výběrové řízení na dodavatele 
stavby parkovacích míst na ul. Komen-
ská a Sadová. Po dokončení vznikne v 
těchto lokalitách celkem cca 40 nových 
parkovacích míst.
(k usnesení 29.6.6.1/2013, 29.6.6.2/2013, 

29.6.6.3/2013, 29.6.6.4/2013, 29.6.7.1/2013, 

29.6.7.2/2013, 29.6.7.3/2013 a 29.6.7.4/2013)

Domovní telefony Sadová 563
RMM vybrala dodavatele opravy do-
movních telefonů BD Sadová 563 fi rmu 
Pavel Procházka v ceně 78.786,- Kč bez 
DPH.
(k usnesení 29.6.8/2013)

Budova ZUŠ
RMM vybrala dodavatele výměny sta-
rých oken za plastová na budově ZUŠ 
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SBĚR NEPOTŘEBNÉHO TEXTILU S ČESKÝM ČERVENÝM KŘÍŽEM

Vážení občané,

blíží se opět období, kdy pro Vás společnost E+B TEXTIL s.r.o. pořádá, ve spolupráci 
s Českým červeným křížem, domovní sběry nepotřebného textilu. Veškeré ode-
vzdané textilní materiály budou převezeny do specializované třídírny, kde budou 
dále ekologicky zpracovány.

Část poslouží svému původnímu účelu především v rozvojových zemích, část bude 
rozřezána na čistící hadry, izolaci nebo bude rozedrána na vlákna a vrácena prvový-
robcům oděvů.

Co můžete odevzdat?
Odevzdat můžete oděvy, oděvní doplňky, párovou obuv, bytový textil (povlečení, 
záclony, závěsy, ubrusy, deky), kabelky a hračky. Vše by mělo být čisté a zabale-
né nejlépe do igelitových pytlů nebo tašek.

Sběr v Modřicích proběhne dne 22.4.2013

V uvedený den můžete nepotřebný textil umístit mezi 16:00 - 18:00 hodinou před 
Vaše domovní dveře, kde bude vyzvednut pracovníky společnosti E+B TEXTIL s.r.o. 
V případě potřeby se můžete obrátit na bezplatnou linku 800 100 373.

Pro odložení použitých textilních materiálů máte také možnost využívat celoročně 
speciální kontejnery na textil umístěné ve Vašem okolí.

Akci zajišťuje E+B textil s.r.o. s vědomím a souhlasem Městského úřadu Modřice

Benešova 268 fi rmu Aleš Vlach – plato-
vá okna v ceně 107.975,- Kč bez DPH.
(k usnesení 29.6.9/2013)

Kopírovací stroj
Do nově zřízené recepce městského 
úřadu je pořízen nový kopírovací stroj 
pro příležitostné kopírování v ceně 
49.990,- Kč bez DPH od fi rmy OMEGA24 
s.r.o.
(k usnesení 29.6.10/2013)

Opravy kanalizace
V ulicích Prusinovského, Krakovská 
a Hřbitovní bude provedena oprava 
kanalizace a kanalizačních šachet 
fi rmou MFK-Group, s.r.o. v celkové ceně 
189.930,- Kč bez DPH.
(k usnesení 29.6.10/2013, 29.6.11/2013 a 

29.6.12/2013)

Opravy soch sv. Floriana a sv. Jana 
Nepomuckého 
RMM vybrala jako dodavatele restau-
rátorských prací na opravách soch 
sv. Floriana a sv. Jana Nepomuckého 
restaurátora pana Františka Pavúčka v 
celkové ceně 588.265,- Kč s DPH. 
(k usnesení 29.6.14/2013 a 29.6.15/2013)

Kancelářské potřeby pro MěÚ
Město provedlo výběrové řízení na 
dodavatele kancelářských potřeb pro 
městský úřad a jeho složky. Jako nej-
výhodnější byla vyhodnocena nabídka 
fi rmy KAMPI OFFICE GROUP s.r.o. s 
cenou 126.283,- Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 29.6.16/2013)

Dar do tomboly
RMM schválila zakoupení daru od měs-
ta do tomboly na hasičský bál požadav-
ky SDH Modřice v ceně do 3.000,- Kč.
(k usnesení 29.6.18/2013)

Velkokapacitní textilní kontejner
RMM rozhodla o umístění 1 ks velko-
kapacitního textilního kontejneru ve 
městě, který bude provozovat Diecézní 
charita Brno, oblastní charita Rajhrad. 
Přesné umístění bude občanům sděleno 
po jeho přistavení.
(k usnesení 29.6.22/2013)

Azylový dům pro matky s dětmi
Naše nadřízená obec s rozšířenou 
působností Šlapanice předložila podnět 
k vyčlenění nemovitosti nebo stavební-
ho pozemku na vybudování azylového 
domu pro matky s dětmi s kapacitou 
cca 6 bytových jednotek. Jelikož město 
žádným vhodným objektem ani loka-
litou nedisponuje, museli jsme návrh 
zamítnout.
(k usnesení 29.6.24/2013)

Údržba cyklostezky
RMM schválila žádost o fi nanční podpo-
ru z dotačního programu JmK „Podpora 
udržování čistoty cyklistických komuni-
kací v JmK v roce 2013“
(k usnesení 29.6.25/2013)

Počítačové vybavení
Na základě modernizace a obnovy počí-
tačového vybavení města RMM schvá-
lila nákup nové počítačové sestavy pro 
vedoucí majetkového odboru v ceně 
39.246,- Kč vč. DPH.
(k usnesení 29.6.26/2013)

1Informace pro občanyi
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Centrum vzdělávání všem je tu nově pro všechny Jihomoravany

V jihomoravském kraji zahájila v březnu činnost nová instituce Centrum vzdělávání 
všem. Klade si za cíl podat pomocnou ruku všem, kteří tápou v pracovním životě a 
zároveň mají chuť s tím něco udělat. 

Centrum vzdělávání všem (CVV) poskytuje své služby veřejnosti zcela zdarma. Sídlí 
v Brně-Bosonohách na Pražské ulici a veřejnost může využít jak webu www.vzdela-
vanivsem.cz, tak i telefonické či emailové konzultace nebo přijít do Centra osobně.  

Služby Centra vzdělávání všem 
• Informace o celoživotním vzdělávání v JMK
• Kariérní poradenství
• Zprostředkování studijních a profesních stáží

Centrum vzdělávání všem provozuje portál www.vzdelavanivsem.cz s přehlednou 
databází všech vzdělávacích kurzů v Jihomoravském kraji. Ať už jde o rekvalifi kaci 
na jinou profesi nebo jen počítačový či jazykový kurz, portál je nabízí na jednom 
místě přehledně seřazené podle místa konání, času i ceny. „Ze zkušenosti víme, že 
mnoho lidí při vyhledávání naráží na problémy. Neví, co vlastně potřebují, a možná 
ani netuší, jak a co přesně hledat. Proto jsme veřejnosti k dispozici a s vyhledáváním 
pomůžeme. To, co nenajdeme v databázi, poptáme u odborníků. Jde nám o to, aby 
každý, kdo projeví zájem o vzdělávání, odešel s tipem nebo dobrou radou,“ říká in-
formační specialistka Centra Hana Rozprýmová. 
Centrum vzdělávání všem poskytuje zdarma také kariérní poradenství. „Když člo-
věka vyhodí z práce, žádnou nemůže najít kvůli nedostatečné kvalifi kaci, nebo má 
pocit, že mu ujíždí vlak, budeme se mu snažit pomoci při osobních konzultacích, s 
odbornou pomocí se totiž i ty nejhorší životní situace vždycky řeší lépe,“ vysvětluje 
kariérní specialistka CVV Veronika Šuráňová.  
Poslední službou, kterou CVV nabízí veřejnosti je zprostředkování stáží. Existují totiž 
stipendijní programy, které umožňují vyjet na zkušenou do zahraničí a zvýšit si tak 
kvalifi kaci. Studijní i odborné stáže jsou řešením například pro ty, kteří nemohou na-
jít uplatnění, včetně absolventů. Pracovníci CVV mají přehled o podpůrných stipen-
diích a individuálních grantech a nabídnou veřejnosti podporu při zprostředkování a 
vyřízení zahraniční stáže. Právě vyřízení všech formalit lidé totiž často vnímají jako 
složité a odrazující. 

Kontakty Centra vzdělávání všem: 
www.vzdelavanivsem.cz
Telefon: 547 215 588
Email: info@vzdelavanivsem.cz

POZVÁNKA

Město Modřice ve spolupráci s Kulturně školskou komisí zvou všechny občany 
na vystoupení modřického rodáka a známého herce Jiřího Dvořáka. 

Představení Ideální manžel se koná v pražském
Divadle na Vinohradech 

dne 20. května 2013 (pondělí) v 19 hodin.

Autobus s omezeným počtem míst bude vypraven z Modřic.
Cena zájezdu včetně dopravy je 650,- Kč. Prosím o rezervaci vstupenek nejpozdě-
ji do 30. 4. 2013. Bližší informace a rezervace vstupenek na recepci MÚ Modřice

u p. Ventrubové – tel.: 537 001 017, 774 007 710,
mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz 

1Život v našem městěž
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Dětský folklorní kroužek města Modřice předvede své hodové vystoupení

v neděli 12. 5. v 15:00 hod před radnicí

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Setkání s Kociánkou

Jako každý rok i letos jsme se setkali s kamarády z Kociánky.
Přijeli k nám 4. března. Všem se nám to moc líbilo, naučili jsme se složit a rozložit 
invalidní vozík, jak se chovat k postiženým lidem. 

Zde jsou ohlasy žáků:
Poznání s Kociánkou nás velice dojalo, Jejich příběhy byly poučné, vtipné i smutné. 
Den s Kociánkou je jako den v jiném světě. Mám je ráda a ráda se za nimi vrátím.

Byla to legrace a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, hráli jsme dobrou 
hru - bocciu - a naučili jsme se skládat a rozkládat vozík. Dostali jsme medaile a 
čokolády.

Kociánka opět u nás. Tentokrát se šestou a se sedmou třídou. Zážitek byl poučný, 
výborný. Těším se na další návštěvu.

Postižení lidé - děti - jsou stejní - proč se k nim chovat jinak. Neměli bychom je urážet 
a posmívat se jim.

Bylo to poučné, zábavné, chtěla bych se s nimi znovu vidět.

Moc se mi to líbilo, učili jsme se skládat vozík, je to dost užitečné. Taky jsme si za-
hráli bocciu - podobné petangu - užili jsme si to ještě více. Byli skvělí, děkuji.

 
Já děkuji všem žákům a žákyním, děkuji Michaelovi, Simoně a Martinovi, kteří za 
námi přijeli.

text a foto: Milena Petkovičová
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SRPŠ p i ZŠ Mod ice vyhlašuje 2. ro ník sout že pro žáky ZŠ 
 

SSSBBB RRR   SSSTTTAAARRRÉÉÉHHHOOO   PPPAAAPPPÍÍÍRRRUUU      
 

Sbíráme:  noviny, letáky, asopisy 
   kartony 
   smíšený papír 
 
Kdy:  22. – 26.4. a 27. – 31.5. 2013  (poslední celé týdny v dubnu a kv tnu) 
Kde: Balí ky budou p ebírány vždy ráno u vchodu do školy na Komenského ulici. 
 
Svázané balí ky papíru doma zvažte a na líste ek napište jejich hmotnost, jméno a t ídu 
dít te. Balí ky odevzdejte na ZŠ Komenského a líste ky s údaji p edejte paní recep ní. 
Prvních p t nejlepších sb ra  bude ocen no p knými dárky!                     D kujeme!   

 
 

 Víte, že 50 kg starého papíru  
m že p i výrob  papíru nahradit 1 strom?  

 

Jaká byla jarní burza sportovního vybavení?

V polovině března jsme modřickým občanům nabídli možnost prodat či výhodně na-
koupit sportovní vybavení, určené pro jarní a letní sporty. Sešla se nám malá i velká 
jízdní kola, koloběžky, helmy, chrániče, in-line brusle, kopačky, zcela nové cyklo-ob-
lečení, cyklo-doplňky, cyklosedačky a dokonce i houpačky, stan a dětský zahradní 
traktůrek.V nabídce byly jen čisté a funkční věci, které jistě ještě udělají svou službu.
Účast návštěvníků burzy však byla minimální. Snad to způsobilo mrazivé počasí 
těchto dnů, snad fakt, že jedna půlka Modřic trávila sobotu na taneční soutěži s X-
-trimem v Boby centru a druhá v Moravském krasu s Brabrouky, při čištění přírody. 
Modřice vypadaly téměř "vybydleně" :-)
Každopádně děkujeme všem, kteří své sportovní přebytky nabídli do prodeje, šťast-
ným kupcům přejeme, aby jejich úlovky dlouho a dobře sloužily a za SRPŠ slibuje-
me, že se příští předjaří opět postaráme o zajištění této obecně prospěšné akce.

Za SRPŠ při ZŠ Modřice Ing. Milena Hladíková (předsedkyně sdružení)

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Velikonoční slavnosti nám. Svobody v Brně 29. 3. 2013

foto: Hana Čevelová a Petr Studený

audio a videozáznam s velkou fotogalerií: 

mim.cemotel.cz/e/modrice/krouzek.htm

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Dovolte mi, abych Vás pozvala na 8.členskou schůzi našeho sdružení:
Kdy: v pondělí , 29.4.2013
V kolik hodin: v 16:30
Kde:  OŘECHOV, Komenského 4, budova ZUŠ
Kdo: přijďte všichni, koho zajímá co naše sdružení dělá
 a co připravujeme.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389, 

irena@psenickova.cz , bank.účet č. 2800244838/2010
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Před rokem v zimě vznikl náš skautský oddíl Quercus [Kvérkus]. Je to latinsky dub a 
chtěli jsme tímto podtrhnout sounáležitost s naším městem. A co jsme za tu krátkou 
dobu už zvládli podniknout? Mimo výprav na zajímavá místa především po Jihomo-
ravském kraji, také již dvakrát Betlémské světlo, pro které jsme si byli ve Vídni, z této 
akce odvysílala ČT reportáž v hlavních zprávách, naši členové se účastnili i Tříkrálo-
vé sbírky a pořádali jsme druhý ročník Velikonočního skautského kuřátka, letos jsme 
se jako diváci dostali i na natáčení pořadu Pomozte dětem. Ale skauting nejsou jenom 
charitativní akce. Byli jsme si zahrát i lasergame, navštívili lanový park, odlovili něja-
ké ty kešky, zúčastnili se skautských závodů, kde jsme skončili na krásném 4. místě. 
A co nás čeká a nemine? Nejbližší akcí bude skautská výstava, která se koná v rámci 
oslav sv. Gotharda a na kterou Vás všechny srdečně zveme. Český skauting slaví letos 
101. narozeniny a my se pokusili zmapovat historický vývoj skautingu v Modřicích. 
Na této výstavě se seznámíte s historií, ale i současností modřických skautů a skau-
tek. Dále se chystáme na Intercamp evropské setkání v Maastrichtu a samozřejmě si 
uděláme malý výlet po Evropě. Nesmíme zapomenout navštívit Amsterodam, Cáchy, 
Kolín a jediné kamencové jezero na světě, které máme dokonce v ČR, v Chomutově. 
Celkově najedeme bezmála 3000 km. Před koncem školního roku navštívíme i ekolo-
gickou farmu, kde pomůžeme u koní, oveček a koz. A největším zážitkem bude tábor. 
Pozvali jsme na něj i klienty Dětského domova Dagmar a je otevřen široké veřejnosti 
od 5 do 25 let. Celotáborovou hrou bude provázet Robinson Crusoe. Chcete-li se o 
nás dozvědět více navštivte naše webové stránky www.quercus.estrankyy.cz

text a foto: Veronika Morongová, vůdkyně 95.skautského odd. Quercus

SKAUTI - 95. odd. QUERCUS
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CHARITA

Kavárna Slunečnice – nová služba pacientům i návštěvníkům 
rajhradského hospice

V úterý 15. 1. 2013 byl v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhra-
dě slavnostně zahájen provoz kavárny SLUNEČNICE– sociálně-rehabilitačního 
centra, které bylo vybudováno v rámci projektu „Resocializace ohrožených 
skupin v rámci ergoterapie“ za podpory Nadace ČEZ a společnosti Delikomat.

Rodiny a přátelé těžce nemocných klientů Domu léčby bolesti s hospicem  sv. Josefa 
mohou nyní trávit návštěvy svých blízkých v příjemném prostřední nové kavárny, 
která se nachází v přízemí budovy. Občerstvení v rámci ergoterapie neboli léčby 
prací servírují kavárníci s různými typy zdravotního znevýhodnění, kteří našli své 
uplatnění právě v této chráněné kavárně. Speciálně proškolený personál získal své 
znalosti od profesionálních baristů z Café Fara v Klentnici. 

Kavárna nabízí bezbariérové prostředí se sociálním zázemím hned vedle školicích 
prostor, kde se ročně vzdělává na 2000 účastníků rozličných kurzů a přednášek. Le-
tos na jaře se zákazníci dočkají rozšíření o venkovní zahradní posezení. Výděl-
ky z činnosti kavárny pak poputují na podporu hlavní činnosti hospice, jíž je péče o 
umírající a jejich blízké. 

„Chceme, aby naši klienti měli tu nejlepší péči a cítili se u nás jako doma. Kavárna je 
dalším prostředkem k tomu, aby nebyli odtrženi od společnosti,“ uvádí Michal Šustr, 
ekonom DLBSH. Naším přáním je, aby si do kavárny našli cestu i maminky s dětmi, 
senioři, účastníci vzdělávacích kurzů nebo návštěvníci hospicového parku na odpo-
lední procházce, což posiluje soudržnost mezi nemocnými a zdravými. Můžete si zde 

Novinky v Charitní pečovatelské službě Rajhrad 

Od 1. 2. 2013 se rozšířil tým Charitní pečovatelské služby Rajhrad o dvě nové pra-
covnice, které nově poskytují pečovatelskou službu obyvatelům Grand Residence v 
Modřicích, kde byla do 31. 1. 2013 péče zajišťována organizací Lumina o.s. Péči nyní 
využívá 30 obyvatelů Grand Residence, provozní doba pečovatelské služby je pon-
dělí – neděle od 7 do 19 hodin. V rámci spolupráce s Domovem seniorů Modřice je 
obyvatelům Grand Residence zajištěna i noční pohotovostní služba. 

 Eva Lenochová, DiS., vedoucí Charitní pečovatelské služby Rajhrad

v příjemném prostředí vychutnat výbornou kvalitní kávu, 100% bio přírodní ovocné 
a zeleninové šťávy, alkoholické a nealkoholické nápoje, zákusky a další občerstvení 
dle denní nabídky. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Otevírací doba kavárny Slunečnice: Úterý – neděle: 12.00 – 17.00 hodin, pon-
dělí: zavřeno

text a foto: Ing. Hana Bělehradová – PR asistent OCH Rajhrad

Pozvánka na výstavu obrazů

Hospic sv. Josefa v Rajhradě Vás zve na vernisáž obrazů Miloslava Muškáta, která se 
uskuteční 24.4. v 16 hodin v přízemí hospice.

Autorovou celoživotní zálibou je zoologie, zejména etologie zvířat, třetihorní fauna a 
malování námětů ze života zvířat. Všechny uvedené obrazy a ilustrace byly vytvoře-
ny pro časopisy, chovatele, zoology, instituce, které s touto tématikou souvisí a pro 
milovníky přírody. Jeho práce se tak objevují na chovatelských setkáních, výstavách 
i galeriích a mezinárodních výstavách exotického ptactva.

Při malování zvířat, ať papoušků nebo tygrů, či jiných zvířat vychází z jejich přiro-
zeného chování. Jsou to hodiny strávené pozorováním zvířat před voliérami nebo 
před výběhy v zoologických zahradách a v muzeích se skicákem v ruce. Ztvárnění 
daných biotopů je konzultováno odborníky, chovateli nebo zoology, kteří měli mož-
nost dané končiny mapovat a přinášejí tak malíři potřebné informace.

V posledních několika letech se začal zabývat také ilustracemi zvířat, které člověk vy-
hubil za poslední tři století. Více o autorovi a jeho díle najdete na www.parrotart.cz. 

Výstavu můžete shlédnout v přízemí hospice do konce června.

Ing. Hana Bělehradová – PR asistent
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FARNOST

Pro milovníky hudebních zážitků jsou připravovány
dva společné koncerty 

Májové pěvecké setkání
neděle 19. května v 17 hod v Kulturním domě v Mutěnicích 

pátek 24. května v 19 hod na radnici v Modřicích
Mužský pěvecký sbor z Mutěnic a Smíšený pěvecký sbor města Modřice

63. Komorní koncert - Setkání při swingu 27. 3. 2013

KULTURA

foto: M. Hájek

Modřice navštívil biskup

Když kněz v závěru mše svaté oznámil, že v následujícím týdnu strávíme Květnou 
neděli s českobudějovickým světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem, vyvolalo 
to překvapení a radostné očekávání. Žádný z pamětníků si totiž nevybavuje, kdy 
náš děkanský kostel sv. Gotharda některý z biskupů navštívil. Víme jen to, že před 
druhou světovou válkou představitel diecéze do Modřic přece jen zavítal. V kostele 
je to patrné z nástropní malby pořízené v roce 1930 chrámovým malířem Rudolfem 
Adámkem. Je na ní zachycen tehdejší pomocný biskup Josef Kupka (1924-1931), jak 
se za účasti modřického děkana P. Jana Stráneckého (1916-1939) modlí se zástupem 
poutníků.

Mons. Pavel Posád není v Modřicích neznámý. Řada farníků si jej pamatuje ještě z 
časů nesvobody a také z prvních let po roce 1989. Sám to na závěr bohoslužby také 
připomenul. Jako zastupující kněz několikrát v našem kostele ochotně a rád sloužil. 
Pěstoval s modřickými faráři příkladná přátelství. Měl hezký vztah s Mons. Karlem 
Pavlíčkem (1974-1979). Do Modřic zavítal i v době, kdy duchovní správu vykonával P. 
Alois Pernička (1979-1990), se kterým se také dobře znal. Osobní přátelství jej spojo-
valo s P. Vojtěchem Antonínem Jenišem CFSsS (1990-1995). 

Vzácný host zaslouží alespoň krátké představení. Pavel Posád se narodil v roce 1953 
v Budkově. Po studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích, absolvoval v roce 
1977 Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. Po vysvěcení zahájil 
kněžskou dráhu v Pozořicích, kde byl tři roky kaplanem. Pokračoval v Brně-Žide-
nicích, Lomnici u Tišnova, Ratíškovicích a v Drnholci. V roce 1989 byl ustaven du-
chovním správcem v Třešti a posléze v brněnském kostela sv. Tomáše, kde sloužil 
tři roky. Deset let byl spirituálem na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity 
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Rádi p ivítáme všechny ob any Mod ic a jejich p íbuzné a
známé. P ij te se podívat a pobýt.

(mar)

PPOZVÁNKA 
NA OSLAVU SVÁTKU  

SV. GOTHARDA 
patrona m sta Mod ice a Mod ické farnosti 

v sobotu, 4.kv tna 2013  
od 1400 hodin – mše svatá v kostele sv. Gotharda 

od 1530 hodin spole né setkání s programem ve farní zahrad  
v p ípad  nep íznivého po así v prostorách fary. 

Sou ástí oslav bude výstava 101 let skautingu v eských 
zemích. 

Palackého v Olomouci. Je nepřehlédnutelnou, výraznou a charizmatickou osobností, 
vynikajícím řečníkem, dobrým zpěvákem a především věrným následovníkem Ježí-
še Krista. Splnil přísné předpoklady, aby jej papež Jan Pavel II. jmenoval za 19. sídel-
ního biskupa v Litoměřicích (2003-2008). Po zdravotních komplikacích však biskup-
skou správu opustil a jako světící biskup a probošt kapituly sv. Mikuláše, přesídlil do 
Českých Budějovic. V roce 2008 byl ještě jmenován titulárním biskupem ve slovinské 
Ptuji. Pojem titulární biskup je poměrně málo známý. Jedná se o představitele staré, 
ve víru historických proměn zaniklé diecéze. Často se tak stalo pod tíhou nepokojů 
nebo náhradou za jiné náboženství – zpravidla islám. Takovou diecézí je v České 
republice diecéze litomyšlská, která zanikla v čase husitských nepokojů. Jejím titu-
lárním biskupem byl v letech 1982-2010 pražský světící biskup Mons. ThDr. Jaroslav 
Škarvada.

Mše svatá zanechala ve všech zúčastněných hluboký dojem. Přítomnost pana bisku-
pa, se kterým koncelebroval P. Robert M. Mayer OFM Conv dodala slavnosti Květné 
neděle, která předchází svatému týdnu, punc jedinečnosti a nezapomenutelnosti. 

Text a foto Josef Chybík
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MUZEUM

Popiska k fotografi i: 

"Meandr řeky Svratky nad sou-

tokem s Bobravou před regulací 

1848-1850. Trať "Louky u hráze" 

(Dammwiesen). Pravděpodobně 

místo prvního z řady "průpichů", 

které od roku 1655 předcházely 

velkým regulacím 19. a 20. století."

Z jarní výstavy v Muzeu města Modřice - První regulace Svratky 
v roce 1655

Pravidelně zaplavované luhy nevnímali naši předkové jako tajemné hájemství divoké 
přírody, ale považovali je za významný zdroj dříví, rákosí a píce. Využívali je stejně 
intenzivně jako výše položená pole, sady a vinice; s výjimkou trvale podmáčených 
míst, která byla přístupná jen v zimě. V katastrech se v lužních polohách uvádějí 
poddanské lesy, louky a pastviny různých tříd podle stupně podmáčení, a zvláštní 
druh užívání: „pastviny s hlavatými vrbami“.
Raný doklad o hospodářském využití modřického luhu máme k roku 1665. Dvanáct 
místních sedláků uzavřelo s vrchností smlouvu: 
„S milostivým povolením Nejjasnějšího knížete a pána pana Karla, z milosti Boží bis-
kupa Olomouckého, vévody Svaté říše Římské, hraběte z Lichtenštejna atd.; došlo 
mezi mnou (hejtmanem-správcem chrlického panství) Martinem Friedrichem 
Prusbauerem a ctnými Františkem Weidhofferem, Kryštofem Wutkem, Jakubem 
Magerlem, Křišťanem Dummerem, Štěpánem Bauschem, Bedřichem Hafl erem, Leo-
nardem Winklerem, Urbanem Walterem, Tomášem Marzinkem, Urbanem Ratzem, 
Ondřejem Blümlem a Řehořem Jungspringerem, sousedy v Modřicích, k násle-
dujícímu kontraktu a dohodě. Protože už dlouhý čas řeka Svratka, tekoucí od 
Přízřenic a rozdělující louky u modřického rybníka od lužních lesů (na protějším 
břehu), nejenom způsobuje postupným podmáčením značnou škodu hrázím mod-
řického rybníka a ohrožuje i rybník samotný, nýbrž každoročně nutí vrchnost a 
sousedy vynakládat práci , dřevo a proutí na tarasování břehů, aby proud hráze ryb-
níka (přímo) nevymílal, uznali jsme k zabránění budoucím škodám, námahám a 
nákladům za prospěšné vykopat na tom místě skrz nivu řez neboli příkop a tak 
všechny vody od hráze zcela odklonit.“ 
Podepsaní modřičtí sousedé se nabídli provést tuto práci na vlastní náklady, odvést 
řeku do nového koryta a na věčné časy oni i jejich potomci udržovat nové břehy, 
nepřipustit, aby vody opět vtrhly starým korytem k hrázi (den alten Gang gegen den 
Thamb durchzubrechen), jen pokud jim vrchnost přenechá jako jejich dědičné vlast-
nictví za roční činži část luhu mezi novým a starým korytem včetně starého koryta. 
Ta tvořila trojúhelník o délce 150 vídeňských sáhů (tedy jen necelých 300 metrů) a 
šířce 70 sáhů. „Ctní sousedé“ si měli rozdělit pozemek na osm stejných dílů (achtlů), 
brát z něj všechno vyrostlé dříví, vývraty, souše, a zakládat zde své „zahrady“. Část 
dřeva byli povinni použít ke zpevňování nových břehů a ke stavbě hrází protínajících 
staré koryto. 
Pro hospodaření v lužních lesích je charakteristická připomínka, že se nesměly kácet 
velké staré duby, které si panství ponechalo. Podobně se ostatně hospodařilo i v luž-
ních lesích pod Lanžhotem.  Od středověkého hladu po půdě převládaly výmladko-
vé lesy s velmi krátkou  dobou obmýtí (7 – 10 let). Naopak solitérní duby se dožívaly 

věku 200-300 let, kvůli pastvě dobytka (žaludy), kterou na základě zmínky o velkých 
dubech můžeme předpokládat i v Modřicích. Až „Císařský patent lesů a dříví se týka-
jící“ vydaný Marií Terezií roku 1754, všechnu pastvu v lesích zakázal.
K čištění starého lesa (dolování pařezů a kořenů) dostali modřičtí hospodáři „lhůtu“, 
podobně jako jsme viděli na loňské výstavě při zakládání nových vinohradů. Roční 
činži 15 krejcarů z každého achtelu bývalého lužního lesa odváděli až po třech le-
tech, půlku na svatého Jana, půlku o Vánocích.
 S pozemkem mohli volně disponovat, na základě starých privilegií modřických pod-
daných, kteří měli už od roku 1406 kromě emfyteutických výsad i právo svobodného 
odkazu. Emfyteutické právo bychom mohli z řečtiny do češtiny přeložit jako právo 
„osadnické“. Středověký majitel půdy si vysadil své poddané jako rostlinky, kterým 
se snažil poskytnout vhodné podmínky, aby se dále rozmnožovali.
Smlouva byla obnovována až do konce feudální správy, jak svědčí kopiáře chrlické-
ho panství z 18. a 19. století.
Teprve od 19. století se pohled na luhy mění. Nyní je třeba spoutat řeky, zcela zabrá-
nit záplavám a přeměnit luhy na pole pro pěstování nových plodin (cukrová řepa, 
zelí, pícniny). Technokratický přístup dodneška vítězí: luh byl vysušen zkanalizová-
ním vodních toků; břehové porosty ničí vodohospodáři jako plevel. Záplavy však 
hrozí stále.
V muzeu se můžete seznámit s dalšími regulačními úpravami od roku 1848. Výstava 
Luhy při soutoku Svratky s Bobravou si však nemůže činit nárok na kompletní zpra-
cování tématu.

Mgr. Petr Fiala

(kol. autorů) Dynamika vývoje praleso-

vitých rezervací v České republice II. 

Lužní lesy – Cáhnov-Soutok, Ranšpurk, 

Jiřina. Academia Praha 2006, s. 29-30, 

Erich Tomschik (red.): Mödritzer Hei-

matbuch, Ortsgemeinschaft Mödritz, 

Erbach/Württenberg, 1966, s.57-59
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2 jede v úterý 4

Platí od 9.12.2012 do 14.12.2013

730355 Modřice,Olympia − Modřice
Přepravu zajišťuje :ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 66501 Rosice, tel:   546411053−7, fax:   546411135, IČO: 49448170

foto: M. Hájek
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Hasičský bál 16. 3. 2013 ve fotografi ích Miroslava Hájka Vítání jara na Bobravě 17. 3. 2013 ve fotografi ích Miroslava Hájka
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Košt vína v Modřicích

Motto:
Vínu bychom měli věnovat tolik pozor-
nosti jako ženě. Uvážlivý výběr obého 
nám uspoří zlost i peníze.

Snad žádný jiný plod země neovlivnil 
ducha umění a humoru lidí všech dob 
tak jako víno. Také náš zahrádkář-
ský spolek věnuje degustaci tohoto 
ušlechtilého nápoje, troufám si říct 
již tradičně, naši březnovou členskou 
schůzi. Vzorky z letošní ochutnávky 
byly jakýmsi průřezem odrůd z našich 
jihomoravských vinařských oblastí 
a to Znojemsko-mikulovská a Husto-
pečsko-hodonínská. Abych byl úplně 
přesný, část z vinařské obce Bavory a 
část z naší největší vinařské obce Vel-
ké Bílovice. I když nepatříme rozlohou 

vinic mezi vinařské velmoci, kvalitou 
se jim hlavně v posledních letech 
můžeme směle rovnat, o čemž svědčí 
úspěchy našich vinařů na různých 
zahraničních soutěžích. 

Na zahájení ochutnávky dostává první 
slovo př. Valenta, který nám krátce 
přiblížil historii modřického vína a 
obecně několik zásad degustace. Po 
tomto krátkém úvodu jsme se již plně 
věnovali ochutnávání, vzorek střídal 
vzorek a na přiloženém malém „ kata-
logu“ každý mohl bodově projevit svůj 
názor. Nesmím ještě zapomenout na 
nezištnou pomoc př. Ohnutka a Dvo-
řáka, kteří se velmi zasloužili o svižný 
a bezproblémový průběh celé akce. 
Myslím, že jsme všichni prožili pěkný 
a zajímavý večer. A na konec jedno 
japonské přísloví: „ Kov se pozná v 
ohni, člověk při víně“.

JH

foto: M. Hájek

PRO DĚTI
Pinta: Hodinářské pohádky
Poborák: Poklad Aztéků (Čtyřlístek)
Riordan: Rudá pyramida, Hněv bohů, 
Rozhodující bitva (fantasy)
Rivai: Říkanky džungle
Zölner: Jednu jí vrazím

PRO ŽENY
Bradfordová: Mosty osudu
Brumovská: Krájení snů
Cronin: Nikdy neříkej navždy
Gabaldon: Cizinka, Vážka v jantaru, 
Mořeplavec, Bubny podzimu
Gortner: Zpověď Kateřiny Medicejské
Gregory: Červená královna
Hindráková: Děti nikoho
Kaiserová: Nepřátelé a láska
Michorová: Jedna jediná noc s inže-
nýrem Kuželem
Patočková: Miluju tě, tak vypadni
Petráková: Jemnolásky
Roberts: Sedmé znamení, Zahráváš si 
s ohněm
Whitton: Karel IV.

PRO SILNÉ NERVY
Lindsay: Omnibus-Drasticky děsivý 
Dexter, Drasticky dojemný Dexter, 
Dexter v temnotách

VÝBĚR Z NOVINEK

Patterson: Mistrovský tah
Reichs: Omnibus-Svaté kosti, Kosti v 
písku, Kosti na popel
Reilly: Strašák a Armáda zlodějů
Smith: Vymítač lží
Vondruška: Krev na kapradí

PRO VŠECHNY
García Lorca: Dům Bernardy Alby
Graham: Apokalypsa podle Marie
Jacq: Mozart –Velký mág, Syn Světla, 
Bratr Ohně, Isidin milenec
Reinerová: Adiós, Španělsko
Slouka: Útěky       
Unger: Bankovní loupež

PRO POUČENÍ
Exum: Bojoval jsem s al-Káidou
Malmuková: Patent zvaný toleranční
Rozkošná: Židovské památky Čech
Szczygiel: Láska nebeská
Tomek: Ze života českých poustev-
níků
Průvodci edice Navštivte…
Přírodní památky, rezervace a par-
ky, Kláštery v Čechách, na Moravě, 
ve Slezsku,
Národní parky a chráněné krajinné 
oblasti, Poutní místa v Čechách

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získají zájemci na www.modriceknihovna.
webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.
webk.cz

KNIHOVNA

Pondělí   9 - 12 13 - 18
Úterý   9 - 12 13 - 16
Středa  13 - 18
Pátek   9 - 12 13 - 16

Půjčovní doba:
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SPORT

Modřice Orienteering cup 2013

Dne 24. února se uskutečnil již 3. ročník závodů v orientačním běhu Modřice Orien-
teering cup. I přes velkou nepřízeň počasí se na startu sešlo 131 závodníků různých 
věkových kategorií a výkonnostních tříd od amatérských sportovců po reprezentan-
ty. Podobně jako v minulých ročnících se ukázalo, že v podobném závodu mají šanci 
uspět v konkurenci zkušených závodníků i účastníci, kteří orientační běh běžně ne-
provozují. V současném ročníku se to podařilo dvěma modřickým občankám Klárce 
a Libušce Mazálkovým, které v kategorii DH10 obsadily první a třetí místo. Hlavní 
kategorie H a D ovládli letošní vítězové Brněnské zimní ligy v orientačním běhu, v 
jejímž rámci se závod opět konal, Eva Kabátová a Ondřej Švirák.
Poděkování za podporu patří městu Modřice, ZŠ Modřice za poskytnutí zázemí pro 
závodníky, SK Žabovřesky Brno, Elektro Železářství Kadlec. Poděkování si zaslouží 
také dobrovolníci, bez jejichž pomoci by se závod nemohl konat.
Kompletní výsledky Brněnské zimní ligy včetně map jednotlivých výsledků jsou do-
stupné na adrese http://www.bzl.adamna.net.

text a foto: Petr Kroutil

1. Lukáš Konečný nereg. 25:04 HDD

2. Klára Chaloupková nereg. 30:30 HDD

3. Anna Alešová ASU 1077 32:00 HDD

4. Mikuláš Aleš ASU 1017 33:00 HDD

5. Tomáš Podhrázský nereg. 64:02 HDD

1. Martin Kinc GBM 9910 26:10 H

2. Petr Horký UBM 0102 30:51 H

3. David Rajnoha UBM 0003 33:07 H

4. Matěj Čelechovský UBM 0202 34:31 H

5. Tomáš Humlíček ZBM 0101 37:03 H

6. Jáchym Coufal nereg. 39:10 H

1. Lucie Korpasová LBM 0151 34:28 D

1. Klára Kočová nereg. 20:58 HDD

2. Denisa Finstrlová ZBM 0951 21:15 HDD

3. Josef Baný nereg. 21:37 HDD

4. Jakub Horký UBM 0852 21:44 HDD

4. Klára Lovecká nereg. 21:44 HDD

6. Beáta Tvrdá nereg. 22:01 HDD

7. Veronika Mazálková nereg. 22:19 HDD

8. Luboš Doseděl ZBM 0804 24:34 HDD

9. Eliška Tomanová LBM 0651 24:48 HDD

10. Matěj Toman LBM 0651 25:04 HDD

11. Filip Finstrle ZBM 0702 29:12 HDD

12. Markéta Kročilová nereg. 31:35 HDD

13. Thea Coufalová nereg. 32:56 HDD

14. Rea Coufalová nereg. 33:07 HDD

15. Tadeáš Kroutil ZBM 0901 39:50 HDD

16. Tomáš Frank nereg. 43:33 HDD

17. Eliška Konečná nereg. 259:28 HDD

1. Eva Kabáthová ZBM 8966 19:22 D

2. Lucie Matulová ADA 8880 20:23 D

3. Adéla Štěpánská ZBM 8870 21:32 D

4. Věra Müllerová VAM 9051 21:52 D

5. Magdaléna Tužilová RBK 9452 22:36 D

6. Radka Sklenářová LCE 9250 22:50 D

7. Adéla Burdová LDC 9152 23:33 D

8. Markéta Firešová ZBM 9951 23:57 D

9. Věra Mádlová ZBM 8951 23:59 D

10. Monika Pekárková RBK9252 24:43 D

11. Zuzka Hendrychová ZBM 8954 24:55 D

12. Léňa Koporová ZBM 9753 25:27 D

13. Lenka Kočová ZBM 8160 25:37 D

14. Kamila Mesiarkinová MBM 8282 26:39 D

15. Hana Nedbálková ZBM 9755 27:08 D

16. Zuzana Chmelíková VBM 9353 27:18 D

17. Daniela Kincová GBM 8960 27:33 D

18. Hana Kočová ZBM 8676 28:13 D

19. Eva Malivánková ZBM 9952 28:26 D

20. Martina Dvořáková ADA 9551 29:20 D

21. Tereza Korpasová LBM 9898 30:22 D

22. Helena Kadlečíková nereg. 37:23 D

Vendula Hudcová nereg. DISK D

1. Klára Mazálková nereg. 15:24 HDD

2. Tomáš Rajnoha UBM 0303 16:12 HDD

3. Libuše Mazálková nereg. 16:37 HDD

4. Martin Ondrouch nereg. 18:24 HDD

5. Vojtěch Koča nereg. 24:23 HDD

6. Lucie Finstrlová ZBM 0651 26:01 HDD

7. Jošt Kroutil ZBM 0701 39:14 HDD

8. Kateřina Charvátová nereg. 55:52 HDD

9. Kateřina Horká UBM 0501 DISK HDD

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DHK"

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H13"

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D13"

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DH5"

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D"                 

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DH10"                 

Výsledky Modřice Orienteering cupu 2013

1. Ondřej Švirák ZBM 9103 16:48 H

2. Ondřej Novotný ABM 9211 17:28 H

3. Stanislav Mokrý ABM 9202 17:36 H

4. Štěpán Hrobař ABM 9106 17:44 H

5. Petr Matula ADA 8202 18:06 H

6. Jiří Zelinka MBM 8740 18:25 H

7. Karel Fučík VBM 7246 18:35 H

7. David Kabáth ZBM 8433 18:35 H

9. Pavel Ptáček BBM 9600 18:38 H

10. Ondřej Mokrý ABM 9410 19:13 H

11. Jan Drábek ZBM 8511 24:55 H

12. Michal Šrubař MBM 8606 19:56 H

13. Jaroslav Koča ZBM 8206 20:17 H

14. Patrik Ptáček BBM 9800 20:51 H

15. Ludek Dolihal TBM 8506 21:02 H

16. Jan Pavelka MBM 8500 21:49 H

17. Ondřej Sáňka nereg. 22:01 H

18. Tomáš Liščinský ZBM 8411 22:09 H

19. Aleš Hamák GBM 8506 23:40 H

20. Martin Dvořák ZBM 8425 24:30 H

21. Antonín Mazálek nereg. 25:40 H

21. Antonín Mazálek nereg. 25:40 H

22. Zbyšek Podhrázský nereg. 25:56 H

23. Luboš Karmín LCE 9130 26:19 H

24. Petr Šrámek nereg. 28:58 H

25. Vašek Němčík nereg. 29:49 H

26. Kamil Pešek CET 8002 30:47 H

27. Petr Novotný nereg. 31:38 H

28. Svatoš Coufal nereg. 32:25 H

29. Jiří Thiemel ASU 8948 35:40 H

Jiří  Šterc nereg. DISK H

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H"                 

1. Hana Fučíková VBM 7751 25:15 D

2. Jitka Kabáthová 27:10 D

3. Regina Mokrá ABM 6854 28:18 D

4. Ivana Korpasová LBM 7362 29:29 D

5. Ludmila Ondrouchová ADA 7051 29:48 D

6. Monika Jašková TBM 6363 30:02 D

7. Iva Janská LBM 5795 32:13 D

8. Jitka Tesařová RBK 6451 34:41 D

9. Elena Tomanová YBM 6666 37:13 D

9. Zora Čelechovská UBM 7451 37:13 D

11. Veronika Tomanová LBM 7751 38:08 D

12. Lenka Matyášová LBM 6460 40:44 D

13. Marie Jalová RBK 57 42:00 D

14. Radmila Obdržálková nereg. 43:20 D

15. Jana Tomanová LBM 4955 44:28 D

16. Bohumila Alešová ASU 7699 45:08 D

17. Věra Salajková LBM 5558 48:19 D

Marcela Hiršová VBM 7079 DISK D

Jitka Svobodová nereg. DISK D

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D35"
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1. Libor Zřídkaveselý ZBM 7007 18:53 H

2. Petr Přikryl ABM 6708 19:16 H

3. David Aleš ASU 7517 20:55 H

4. Aleš Humlíček ZBM 7539 21:33 H

5. Tomáš Rosenmayer nereg. 22:39 H

6. Libor  Hirš VBM 6000 23:13 H

7. Aleš Finstrle ZBM 7603 23:28 H

8. Jaroslav Korpas LBM 6113 23:46 H

9. Luboš Minařík TBM 5711 24:00 H

10. Ondřej Toman LBM 7517 24:24 H

11. Miroslav Rajnoha UBM 7104 25:20 H

12. Jan Mokrý ABM 6611 25:32 H

13. Aleš Chmelík VBM 4732 26:56 H

14. Radek Musil nereg. 27:10 H

15. Milan Jašek TBM 6201 29:26 H

16. Libor Robotka PBM 5303 30:15 H

17. Petr Šimek nereg. 31:04 H

18. Petr Matyáš LBM 6110 31:18 H

19. Jaromír Dvořák nereg. 68:04 H

Petr Doseděl ZBM 7604 DISK H

Jiří Štěpánek LBM 5401 DISK H

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H35"                 

Modřický pohár 2013

V sobotním dopoledni 9. 3. 2013 se Modřice opět staly na jeden den centrem bě-
žeckého dění na Jižní Moravě. Tratě již 17.ročníku Modřického poháru se startem u 
sokolovny přilákaly k závodění ve třech nejmladších věkových kategoriích dosud 
nejvyšší počet celkem 97 dětí, převážně místních. Z takového zájmu máme velkou 
radost a chválíme rodiče i prarodiče, že děti vedete ke sportování. Úplně nejmladší 
kategorie, ve kterých měla podle propozic běžet děvčata s chlapci společně, jsme 
kvůli velkému zájmu museli rozdělit do dvou samostatných běhů. Pro nás dospělé je 
soutěžní zápal malých závodníků úžasnou inspirací a na „šrumec“ při obíhání kuželu 
na obrátce trati žádný divák jistě dlouho nezapomene. 

Závody starších věkových kategorií patří do seriálu zimních běhů Brněnský běžecký 
pohár (na internetu pod odkazem www.bbp.webzdarma.cz naleznete rozpis i výsled-
ky závodů) a náš běh se v tomto seriálu vždy řadí k závodům s nejvyšší účastí. Letos 
jsme přivítali více než 350 účastníků v kategoriích BBP. Trasa modřického běhu je 
nejrovinatější v tomto seriálu, což pro znalce místních poměrů nebude překvapením, 
a zároveň jako jediná je zcela vedena ulicemi města bez omezení dopravy. Přesto 

jsme v dosavadních 17 ročnících nemuseli řešit žádnou kolizi závodníka s autem, 
za což z velké části vděčíme naší Městské policii, která tradičně usměrňuje dopravu 
na kritických místech bez ohledu na chladné počasí i osobní volno. Za vstřícnost i 
spolupráci si zaslouží poděkování také paní ředitelka ZŠ, pan školník a paní kuchař-
ka, kteří nám stejně jako vloni umožnili využít budovu ZŠ Benešova a tím výrazně 
rozšířit kapacitu a komfort zázemí pro organizátory i závodníky. Ceníme si podpory 
našich sponzorů (FINO, Bachl, Delikomat, A-L služby Pevná, Hotel Gregor, Remet, 
100% Detail) a podpory od Městského úřadu jak ve formě fi nančního příspěvku, tak i 
osobní účasti paní místostarostky při zahájení akce, v jejím průběhu i při dekorování 
vítězů.

Mnozí závodníci na modřické trati vychvalují, že je rychlá a nenadřou se do kopců, 
s výjimkou nového železničního mostu. Spokojeně museli odjíždět domů i zastánci 
názoru, že nejdůležitější součástí každého závodu je párek po doběhnutí, zvlášť když 
do naší gastronomické nabídky tradičně patří i guláš z Hotelu Gregor. V hlavních 
kategoriích jsme letos zaznamenali přesvědčivá vítězství Lucie Kolkové v čase 19:23 
na trati 4,8 km a Jana Kohuta v čase 31:10 na trati 9,7 km. Jejich jména rozšíří seznam 
vítězů na putovním Modřickém poháru. Nejstarším účastníkem závodu se stal Květo-
slav Hána (ročník 1937) a nejmladším Lukáš Křapa z Modřic (ročník 2012!). S radostí 
pozorujeme, že v poslední době narůstá v Modřicích počet rekreačních běžců. Bude-
me rádi, když se i s vámi příští rok uvidíme na startu.

B.Krejčí

foto: M. Hájek
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1. MARCIÁNOVÁ Hana VSK Univerzita Brno 2003 Přípr.dívky 0:02:43

2. PŮSTOVÁ Šárka VSK Univerzita Brno 2002 Přípr.dívky 0:02:47

3. KALINCOVÁ Anna AK Blansko Dvorská 2002 Přípr.dívky 0:02:49

1. STLOUKAL Richard ACT lerak 2002 Přípr.chlapci 0:02:38

2. ŠÍPEK Kryštof VSK Univerzita Brno 2002 Přípr.chlapci 0:02:42

3. ŽILKA Tadeáš VSK Univerzita Brno 2003 Přípr.chlapci 0:02:45

1. KOLÁČKOVÁ Adéla AK Kuřim 2001 Žákyně ml. 0:04:27

2. KIESELOVÁ Michaela Sokol Bílovice n. Sv 2000 Žákyně ml. 0:04:34

3. HAVLÁTOVÁ Markéta AK Tišnov 2000 Žákyně ml. 0:04:46

1. ŠAFÁŘOVÁ Adéla AK Olymp, Moravec Benešov 1998 Žákyně st. 0:04:03

2. PROKEŠOVÁ Alice ARC Brno 1999 Žákyně st. 0:04:12

3. ROČKOVÁ Karolína AC Moravská Slavia Brno 1999 Žákyně st. 0:04:23

1. KOTYZA Daniel VSK Univerzita Brno 2000 Žáci ml. 0:04:04

2. STLOUKAL Štěpán ACT leraK 2000 Žáci ml. 0:04:16

3. BERÁNEK Maxmilián AK Blansko Dvorská 2000 Žáci ml. 0:04:32

1. OSOLSOBĚ Jan AHA Vyškov 1998 Žáci st. 0:03:47

2. SUCHÁNEK Daniel VSK Univerzita Brno 1999 Žáci st. 0:03:59

3. STARA Ondřej VSK Univerzita Brno 1998 Žáci st. 0:04:02

1. KLEPALOVÁ Kamila AK Olymp Brno 1996 Dorostenky 0:20:48

2. KOPOROVÁ Lenka SK Žabovřesky 1997 Dorostenky 0:23:07

3. KLINKOVSKÁ Anna AK Olymp Brno 1996 Dorostenky 0:24:03

1. ZWIENEROVÁ Jitka AK Olymp Brno 1995 Juniorky 0:22:33

2. PARÁKOVÁ Iva AK Olymp Brno 1995 Juniorky 0:23:53

3. PAVLÍČKOVÁ Svatava AK Olymp Brno 1994 Juniorky 0:24:15

1. SMETANA Jakub Eurofoam Sport Team 1996 Dorostenci 0:17:38

2. OSOLSOBĚ Jan AHA Vyškov 1998 Dorostenci 0:18:12

3. KLINKOVSKÝ Jiří BYAC Brno 1998 Dorostenci 0:19:13

1. KONEČNÝ Petr UNI Brno 1995 Junioři 0:18:09

2. ZÁDĚRA Pavel BETA URSUS Orienteering 1995 Junioři 0:18:21

3. RYPKA Jiří GT Czech 1994 Junioři 0:19:01

1. KOLKOVÁ Lucie Brno 1982 Ženy 0:19:23

2. NOVÁKOVÁ Věra VSK Univerzita Brno 1980 Ženy 0:20:19

3. KUTROVÁ Eliška AK Olymp Brno 1993 Ženy 0:20:33

Modřický pohár 2013, vítězové kategorií BBP

1. DOUBKOVÁ Kateřina AK Perná 1972 Ženy vet.1 0:20:39

2. DURNOVÁ Marta Branopac CZ Veselí nad Mo 1964 Ženy vet.1 0:21:54

3. HLAVÁČOVÁ Jaromíra Brno 1969 Ženy vet.1 0:22:13

1. ZITOVÁ Iva Brno 1959 Ženy vet.2 0:26:15

2. JIRÁSKOVÁ Věra Prdlavka SSSR Modřice 1955 Ženy vet.2 0:33:31

1. SVAČINOVÁ Blažena Pampeliška Olomouc 1952 Ženy vet.3 0:25:54

2. KOCIÁNOVÁ Marie Křenovice 1946 Ženy vet.3 0:28:14

1. KOHUT Jan UNI Brno 1985 Muži 0:31:10

2. MAHOVSKÝ František AC Moravská Slavia Brno 1983 Muži 0:31:22

3. MÍČ Robert VSK Univerzita Brno 1992 Muži 0:32:04

1. KOTYZA Petr UNI Brno - ASC Bučovice 1970 Muži vet.1 0:32:33

2. POHANKA Martin AC Moravská Slavia Brno 1973 Muži vet.1 0:34:19

3. SMETANA Josef Eurofoam Sport Team 1969 Muži vet.1 0:36:04

1. KRATOCHVÍL Pavel Sokol Rudíkov 1960 Muži vet.2 0:35:24

2. SEDLÁK Radek Eurofoam Sport Team 1963 Muži vet.2 0:37:01

3. SKYBA Martin Fit online 1962 Muži vet.2 0:37:52

1. GROSS Luděk Znojmo 1953 Muži vet.3 0:38:25

2. HANZL Vlastimil VSK Mendelu Brno 1953 Muži vet.3 0:41:09

3. MAŇÁSEK Josef Otrokovice 1952 Muži vet.3 0:41:12

Modřický pohár 2013, nejmladší kategorie

Nejmladší, dívky                      2009 a mladší                      75 m

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas

1 15 Zamazalová Eliška 2009 Blansko 0:21,30

2 68 Horová Kateřina 2009 Kuřim 0:23,27

3 75 Holíková Klára 2009 Brno-Židenice 0:24,55

4 88 Uhříková Karolina 2010 Modřice 0:29,08

5 43 Mazálková Veronika 2009 Modřice 0:30,34

6 45 Slaná Barbora 2010 Modřice 0:31,14

7 98 Klimešová Andrea 2009 Dolní Kounice 0:34,99

8 67 Krautová Jana 2009 Modřice 0:38,18

9 79 Weinhöferová Elen 2010 AK Blansko-Dvorska 0:51,21

10 96 Stará Kristýna 2010 Modřice 0:53,78

11 5 Dobešová Veronika 2011 AC MS Brno 0:57,08
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Nejmladší, chlapci                      2009 a mladší                     75 m

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas

1 38 Porhajm Matias 2009 AC MS Brno 0:27,87

2 85 Kroutil Tadeáš 2009 Modřice 0:28,90

3 9 Pudelka Slávek 2009 Modřice 0:30,18

4 73 Smrček Adam 2011 Modřice 0:44,37

5 92 Horák Pavel 2010 Modřice 0:45,55

6 14 Novotný Maxim 2010 Modřice 0:47,65

7 70 Novák David 2010 Viničné Šumice 0:49,62

8 28 Gajdušek Martin 2011 Modřice 0:49,99

9 77 Šťastný Adam 2010 VSK UNI Brno 1:10,05

10 10 Křapa Lukáš 2012 Modřice 1:32,43

Mladší,  dívky                              2007 - 2008                     150 m

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas

1 3 Dobešová Pavlína 2007 AC MS Brno 0:33,53

2 61 Danečková Lucie 2007 ŠAK Židlochovice 0:35,05

3 97 Loučanská Barbora 2007 Modřice 0:38,14

4 34 Babušková Natálie 2008 Přísnotice 0:39,27

5 81 Kočová Klára 2008 SK Žabovřesky Brno 0:39,84

6 91 Vojtíšková Valerie 2007 Testudo 0:40,30

7 4 Dobešová Petra 2008 AC MS Brno 0:42,58

8 11 Sedláčková Soňa 2008 Sokol Přísnotice 0:42,90

9 16 Holešínská Nela 2007 ŠAK Židlochovice 0:43,52

10 94 Nesvadbová Radka 2007 Modřice 0:44,30

11 30 Gutová Kristýna 2008 VSK UNI Brno 0:45,58

12 69 Nováková Martina 2008 Viničné Šumice 0:46,78

13 66 Krautová Eva 2007 Modřice 0:48,11

14 89 Uhříková Barbora 2008 Modřice 0:50,99

15 27 Gajdušková Eva 2008 Modřice 0:52,34

16 48 Manová Elena 2008 AK Blansko-Dvorska 0:53,0

Mladší,  chlapci                           2007 - 2008                     150 m

1 18 Suchánek Adam 2007 Slatina 0:33,78

2 32 Šípek Jakub 2007 Jundrov 0:35,14

3 7 Kejík Igor 2007 Ivanovice 0:36,96

4 87 Čuma Jiří 2007 Modřice 0:44,27

5 62 Menšík Hubert 2008 Modřice 0:44,71

6 74 Chmelina Jan 2007 Modřice 0:45,58

7 53 Di Leonardo Max 2007 Modřice 0:46,68

8 95 Starý Vojtěch 2007 Modřice 0:47,43

9 65 Jahoda Tomáš 2008 Modřice 0:48,74

10 99 Drietomský Jan 2008 0:49,52

11 84 Kroutil Jošt 2007 Modřice 0:50,55

12 82 Musil Tomáš 2008 Brno-Medlánky 0:51,18

Přípravka mladší,  dívky                2004 - 2006                     200 m

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas

1 29 Alexová Barbora 2004 Sokol Bílovice 0:38,96

2 51 Manová Nikola 2004 AK Blansko 0:40,78

3 6 Ročková Veronika 2004 AC MS Brno 0:42,65

4 35 Svobodová Barbora 2004 VSK UNI Brno 0:43,34

5 2 Hlaváčová Monika 2005 VSK UNI Brno 0:43,87

6 33 Horná Klára 2004 Hostěnice 0:44,11

7 44 Šťastná Sára 2006 VSK UNI Brno 0:45,65

8 40 Ondráčková Sofi e 2005 ŠAK Židlochovice 0:46,08

9 86 Poláková Dorota 2005 Holemra 0:47,37

10 41 Mazálková Klára 2005 Modřice 0:48,08

11 49 Obrdlíková Alžběta 2005 AC MS Brno 0:48,87

12 63 Gazdová Eliška 2004 ŠAK Židlochovice 0:49,34

13 42 Mazálková Libuše 2005 Modřice 0:49,58

14 25 Tešnarová Nikola 2006 Brno 0:50,55

15 58 Huňařová Anna 2004 Modřice 0:51,52

16 31 Ondrášková Veronika 2005 VSK UNI Brno 0:52,90

17 52 Cupová Eliška 2006 Modřice 0:54,90

18 47 Demlová Eva 2006 AC MS Brno 0:55,74

19 60 Daněčková Veronika 2006 ŠAK Židlochovice 0:57,62

Přípravka mladší,  chlapci             2004 - 2006                     200 m

Poř. Start.č. Příjmení a jméno Roč.nar. Oddíl Čas

1 19 Svoboda Lukáš 2004 AHA Vyškov 0:40,52

2 20 Osolsobě Jindřich 2004 AHA Vyškov 0:40,74

3 55 Kroupa Kryštof 2005 AK Blansko-Dvorska 0:41,74

4 59 Hrouzek Zdeněk 2004 Orel Silůvky 0:42,02

5 24 Kolář Kryštof 2004 ACT Lerak Blansko 0:42,24

6 13 Horáček Petr 2005 VSK UNI Brno 0:42,78

7 90 Suchánek Martin 2004 Pells MTBO Team 0:43,34

8 1 Marčík Jiří 2004 AC MS Brno 0:43,71

9 56 Koudelka Petr 2005 VSK UNI Brno 0:44,18

10 50 Cihlář Matěj 2004 AC MS Brno 0:44,40

11 21 Raputa Lukáš 2005 0:44,58

12 17 Kundrát Adam 2004 VSK UNI Brno 0:45,27

13 76 Cacek Ondřej 2005 Cáca Team Tišnov 0:46,34

14 39 Kalinec Václav 2005 AK Dvorska 0:47,02

15 71 Holík Vít 2006 Brno-Židenice 0:47,24

16 12 Nesnídal Štepán 2005 Modřice 0:48,11

17 64 Buršík Michal 2005 ŠAK Židlochovice 0:48,87

18 23 Chaloupka Zbyněk 2004 0:49,93

19 36 Porhajm Tobias 2006 AC MS Brno 0:50,65

20 54 Studeník Matěj 2005 Brno 0:51,27

21 80 Koča Vojtěch 2006 SK Žabovřesky Brno 0:51,78

22 46 Jedlička Vojtěch 2006 AC MS Brno 0:52,81
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23 83 Musil Filip 2005 Brno-Medlánky 0:53,34

24 37 Šindelář Roman 2005 ACT Lerak Blansko 0:53,84

25 22 Liška Jan 2005 Sokol Bíl.n.Svitavou 0:54,93

26 8 Pudelka Jakub 2005 Modřice 0:56,05

27 78 Man Matěj 2005 ACT Lerak Blansko 0:57,55

28 57 Huňař Vladimír 2005 Modřice 0:57,93

29 26 Gajdušek Petr 2005 Modřice 0:58,0

Městský fotbalový klub Modřice zve své fanoušky na utkání jarní 
sezóny 2013.

Po dlouhé zimní přestávce a několika odkladech vinou špatného počasí, se konečně 
rozbíhají zápasy jarní sezóny roku 2013.
Utkání, která se měla sehrát o víkendu 6.4.-7.4.2013, byla odložena a pro zápasy B 
mužů a dorostu nebyl zatím stanoven náhradní termín.
Jakmile bude znám, bude aktualizované rozlosování umístěno na www stránky klu-
bu  http://mfkmodrice.webnode.cz
Věřím, že si fanoušci našeho klubu v hojném počtu najdou cestu na náš stadion a 
podpoří naše družstva.“

S přáním příjemného dne

Ing. Roman Mulíček, předseda výkonného výboru

Městský fotbalový klub Modřice o.s., Sadová 572, 664 42 Modřice, IČO: 22869123
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MĚSTSKÁ POLICIE

Zpráva o činnosti MP Modřice za měsíc únor - březen  2013

Od měsíce února byli přijati strážníci čekatelé do výcvikového kurzu pro vzdělávání 
strážníků. Od konce května budou zařazeni do přímého výkonu služby a tudíž bude 
v obci Modřice nepřetržitý provoz MP.

Od této změny očekáváme, že se s námi spoluobčané budou setkávat častěji. S důvě-
rou se mohou občané s problémy souvisejícími s naší činností obracet na strážníky 
MP osobně ul. náměstí Svobody 90, Modřice, telefonicky na čísle 602 555 193 popř. 
elektronickou cestou: mestska.policie@mesto-modrice.cz

V měsíci březnu strážníci řešili tyto přestupky, dopravní akce a asistenci PČR při 
zajišťování trestných činů:

- zajišťování bezpečnosti a plynulosti provozu během „Modřického poháru“ v obci 
- dohled u přechodů v obci 
- kontrola stánkového prodeje
Přestupky v dopravě: 30 (měření rychlosti v obci, stání v zákazu zastavení, stání v 
křižovatce)
Přivolání lékaře: 2 (ošetření a odvoz podnapilé osoby)
Přivolání HZZ: 1 (hořící automobil v obci)
Asistence PČR: 11 (trestný čin krádeže, loupeže, ozbrojené přepadení, vyhrožová-
ní, napadení) 
Objasněné přestupky MP Modřice proti občanskému soužití v obci: 6 (ublížení na 
zdraví, loupežné přepadení, zadržení pachatelů vloupání do objektu fi rmy Kovo-
plazma, rušení nočního klidu)  

Za MP Modřice str. Šebesta, str. ček. Procházka

Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz 

Modřický Internetový Magazín

04/2013
V rubrice Folklorní kroužek jsou informace k tradici vynášení smrtky a fotografi cky 
je zdokumentováno, že pradávný obřad Vítání jara byl i letos na Bobravě malými 
modřickými dětmi řádně proveden. Jak je doloženo kromě fotek také video-zázna-
mem, tak byl navíc zopakován ještě i na Velikonočních slavnostech v Brně. Zdá se 
však, že se nám ta Morena-zima na cestě po vodě někde zasekla, protože i poslední 
březnový den, kdy vznikají tyto řádky, nás vítá studeným větrem s vytrvalým sně-
žením.  

Doufejme, že se se nám do expedice tohoto vydání Zpravodaje podaří připravit k 
publikaci fotografi e a video z opět vynikajícího Swingového setkání generací na 
radnici. Budou v rubrice Hudba, což je nový tématický PORTÁL. Na video a postup-
ně doplněných audio záznamech nejen umožní zopakovat si celou řadu hudebních 
zážitků z modřických komorních koncertů, ale jedním z jeho hlavních cílů je usnad-
nit výběr z obrovského datového fondu YouTube. 

Současná - pro nás starší dříve nepředstavitelná technologie, totiž umožňuje zcela 
nevídané věci. Tak může MIM pomocí přímých odkazů nebo vlastních výběrových 
seznamů zpřístupnit zájemcům v originále (!) takové skvosty, jako byli Fred Astaire 
& Ginger Rogers či Glenn Miller, slovenské tanga, jak je zpívá Milan Lasica a další. 
Naprosto fantastická je pak možnost, zaposlouchat se třeba do virtuózního provede-
ní Mozartovy klavírní sonáty A-dur, anebo si zvětšit video na celou obrazovku a 
pustit si kompletní operu Figarova svatba - atd atd atd.
 

příjemné prohlížení a poslech přeje Vlastimil Čevela
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1Inzercei

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Kašparová Emilie
Novotná Lydia
Šedová Věra
Knosová Helena
Jedličková Marie
Hlavová Jarmila
Stříbrná Růžena
Holíková Maria
Janík Jiří
Vojtová Květoslava
Ing. Coufalová Alena
Čonková Hana
Hanišová Jaroslava
Ing. Kučerová Vlasta
Vybíral Rudolf

Havlát Josef
Adamcová Izabela
Morongová Jasmína
Havel Jonáš
Gheza Sebastian
Procházková Julie
Šafrová  Karolína Anna
Jozífek Jakub

Hrdlička Jan
Raffayová Drahomíra
Janíček Zdeněk
Janíčková Františka
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Nebaví Vás žehlení?

… provádíme
    ruční žehlení prádla,
prádlo vyzvedneme,
vyžehlíme a přivezeme

      zehlimebrno.cz

tel.: 775 344 388

k02-inzerce_2012_61x85_CB.indd   1 22.1.2013   15:42:00

Nabízím
k pronájmu

garáž u hřiště.
 

Tel.:  775 947 535
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HHOOLLAANNDDSSKKOO    
rráájj  kkvv ttiinn  aa  ttuulliippáánn   KKeeuukkeennhhooff  
vv ttrrnnéé  mmllýýnnyy,,  vvýýrroobbaa  dd eevváákk ,,  ssýýrr   
pprroohhllííddkkaa  mm ssttaa  AAmmsstteerrddaamm  
1199..--2211..44..,,  1100..--1122..55..22001133  ((  ppáátteekk  vvee eerr  --    nneedd llee  ))  
Cena: 1560,-K  
 
TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNN  
Györ – Ma arsko 2013 
13.4.,11.5.2013 
Cena: doprava a vstupné 585,- K  dosp lá osoba / 525,- K   dít  do 14 let 
Odjezd: Mod ice 5.30 hod., nám. Svobody 
Brno 6.00 hod., Janá kovo divadlo od restaurace Bohéma 
Odjezd z  Györu v 16.00 hod. 
  

11  ddeennnníí  zzáájjeezzdd  nnaa  HHiittlleerroovvoo  OOrrllíí  hhnníízzddoo  
aa  pprroojjíížž kkaa  ppoo  KKrráálloovvsskkéémm  jjeezzee ee  
88..55..22001133((  sstt eeddaa  ––  ssvváátteekk))  
2255..55..22001133  ((  ssoobboottaa  ))  
Cena 828,- K   
Odjezd: Mod ice 4.00 hod., nám. Svobody 
             Brno 4.30 hod., Janá kovo divadlo  
Návrat okolo 23.30 hod. 

 
LEGOLAND 
Gunzburg – N mecko 
19.4.-21.4.2013 ( pátek – ned le ) 
Cena: 1.190,- K  dít  do 18 let 
           1.390,- K  dosp lá osoba 
Odjezd: Mod ice, nám. Svobody ve ve erních hodinách 
             Brno, Janá kovo divadlo ve ve erních hodinách 
Pobyt v Legolandu 10:00 – 18:00 
 
 
Bližší informace na www.expressbus.cz nebo coufalik@expressbus.cz, tel.: 724 067 100. 
Zájezdy po ádá CA EXPRESSBUS Coufalík. 

59158 www.mesto-modrice.cz

 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 

 
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 – zabezpe ovací systémy 
EPS – požární systémy 
CCTV – kamerový systém 
ACS – docházkový systém 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍZÍ : 
 

kompletní klempí ské, pokrýva ské a izola ní práce 
montáž st ešních oken Velux- certifikovaná firma 

izolace plochých st ech 
montáž hromosvod  

 montáž sn hových zachyta  
 nát ry žlab  a svod  

 
 

Ivo Šubrt    tel:  777 121 219     Masarykova 118,   Mod ice 
E-mail: adach@adach.cz 



POTRAVINY H&B 
-  VE ERKA  - 

Brn nská 436,  Mod ice ,  tel. 777 586 705 
Po-Pá  6:00 - 20:00h; So 7-11h; Ne 8-11h 

 
Rádi Vás p ivítáme v našem obchod . 
Nabízíme: 
-  bezlepkové  uzeniny od firmy Steinhauser 
-  grilovaná ku ata 
-  zákusky 
-  obložené  chlebí ky, obložené bagety a bulky 
-  sudová vína z jižní Moravy 
-  terminál Sazka , dobíjení mobilních telefon  
-  noviny a asopisy  
-  3x denn  erstvé pe ivo 
-  široký sortiment lah dek 
 
P i telefonickém objednání zákusk , 
grilovaných ku at  a chlebí k  poskytujeme až 
10% slevu, dle množství. 
 
P i platb  p ijímáme i stravenky 

>>>N O V I N K A<<< 
P ijímáme platební karty typu Visa, Maestro,
MasterCard, Diners Club, JCB.

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720
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PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice 

- výroba klíčů od 35,- Kč
- broušení nástrojů
- opravy kol všech značek a prodej 

náhradních dílů
- opravy obuvi
- čištění a praní prádla
- čištění peří
- ši   přikrývek 1099,-Kč/ks a polštářů 

299,-Kč/ks
- kvalitní opravy oděvů, zkracování, ši  , 

látání

tel.: 603 156 063, 739 274 804



MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2013
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

 17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

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

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 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 

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

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

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 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 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

15:00 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 

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Lenka Ventrubová

Opakovaně týdně

Zpravodaj 4/2013

22. 4. 2013 Sběr použitého textilu

24. 4. 2013 Vernisáž výstavy obrazů

30. 4. 2013 Pálení čarodějnic

3. 5. 2013 Vernisáž výstavy v muzeu

4. 5. 2013 Oslava svátku sv.Gotharda na faře

10.-12. 5. 2013 Ženáčské hody

UdálostiMUDr. Jarmila Kočí
Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

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.

 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 



Vychází: 1 x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Daniel Cetl, Miroslav Hájek, Kate-

řina Koubková (předseda), Jan Mareček, Zuzana 

Rouzková, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Daniel Cetl
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Koncepce" 
schválená Radou města (k dispozici na radnici a na 
www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání 
přes uživatelské formuláře na internetových strán-
kách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty 
i připomínky - Lenka Ventrubová,
email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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