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USNESENÍ RMM č. 31/2013

Komentáře k vybraným bodů z 31. 
schůze RMM konané dne 13.5.2013 

Výstavba PBDS
RMM schválila úhradu faktury za prove-
dené stavební práce na výstavbě PBDS 
za měsíc březen ve výši 1.968.043,- Kč 
bez DPH stavebnímu sdružení fi rem 
Inter-stav a Komfort.
(k usnesení 31.3.1/2013)

Příkazní smlouva
RMM schválila Příkazní smlouvu s I. 
S., která dává majitelce RD Benešova 
247 plnou moc na uplatnění bankovní 
záruky od dodavatele stavby na úhradu 
neprovedených reklamačních závad. 
Původní usnesení č. 28.3.9/2013 se ruší, 
neboť podstoupení pohledávky dle ban-
kovní záruky neschválil bankovní dům, 
u kterého je bankovní záruka uložena.
(k usnesení 31.3.3.1/2013 a 31.3.3.2/2013)

Sponzorské dary na Ženáčské hody
Na zajištění kulturní akce Ženáčské 
hody 2013 přispěly fi rmy prostřednic-
tvím smluv o reklamě nebo darovacích 
smluv. Byly to Brněnské vodárny a ka-
nalizace a.s. ve výši 5.000,- Kč bez DPH, 
Olympia Brno s.r.o. ve výši 10.000,- Kč 
bez DPH, KOVOLIT  a.s. ve výši 4.000,- 
Kč a TRESTAV s.r.o. ve výši 2.000,- Kč. 
(k usnesení 31.3.8/2013, 31.3.9/2013, 31.3.10/2013 a 

31.3.11/2013)

Reklamní panel
Firma Michal Voráč požádala o povolení 
umístění reklamního panelu o rozměru 
1 x 1 m na pozemku p. č. 460/31 (ul. Ma-

sarykova před areálem Chapel Invest). 
RMM požaduje žádost doplnit o stano-
visko SÚ Šlapanice, SÚB Brno – venkov 
a PČR.
(k usnesení 31.4.1/2013)

Prodej pozemku
RMM postoupila žádost manželů H. o 
prodej pozemku p. č. 944/13 (za pro-
tihlukovou stěnou silnice II/152 – jižní 
obchvat) do projednání v ZMM.
(k usnesení 31.4.2/2013)

Oprava tramvajové trati
Dopravní podnik města Brna, a.s. bude 
provádět opravu tramvajové trati v 
úseku zastávek Tyršova – Cihelna. RMM 
schválila smlouvu o umožnění prove-
dení stavby a vydala stanovisko k PD 
s podmínkami omezení prašnosti při 
stavbě a zajištění náhradní dopravy do 
Modřic. 
(k usnesení 31.3.14/2013 a 31.5.1.2/2013)

Výsadba stromů
RMM schválila manželům Ch. výsadbu 
2 ks stromů na městském pozemku v 
lokalitě U Hřiště. 
(k usnesení 31.5.2/2013)

KŠK
Na doporučení předsedy KŠK byl do 
komise schválen za člena pan Jakub 
Vašek.
(k usnesení 31.5.3/2013)

Rozšíření zahrady ZŠ
SRPŠ při ZŠ Modřice předložil návrh 
na rozšíření zahrady při budově ZŠ na 

Komenského ulici. RMM vzala návrh na 
vědomí a pověřila starostu města o do-
plnění vyjádření vedení školy k danému 
podnětu.
(k usnesení 31.7.7/2013)

Účast strážníků MP na závodech
RMM schválila účast 2 strážníků MP na 
střeleckých závodech „O pohár starosty 
města Mikulova“ ve dnech 6. – 7.6.2013.
(k usnesení 31.7.8/2013)

Rozšíření možnosti čerpání dotace
43. PS Vinohrady Brno, oddíl Brabrouci 
požádala RMM o možnost rozšíření vyu-
žití poskytnuté dotace z rozpočtu města 
na zajištění akce 15. výročí založení 
oddílu. RMM nedošla k jednotnému 
závěru a bude tuto žádost projednávat 
na další schůzi.
(k bodu 7.9)

Poplatek za kurz odborné přípravy 
hasičů
SDH Modřice požádalo o proplacení 
kurzovného na odbornou přípravu 
hasičů do zásahové jednotky. Žádost 
RMM zamítla a schválila SDH Modřice 
proplacení kurzovného z poskytnuté 
dotace z rozpočtu města na rok 2013.
(k usnesení 31.7.10.1/2013 a 31.7.10.2/2013)

Mimořádná dotace
RMM zamítla mimořádnou dotaci Juná-
ku – svaz skautů a skautek ČR 95. oddíl 
Modřice a doporučila si žádost o dotaci 
z rozpočtu města podat na rok 2014.
(k usnesení 31.7.11/2013)

Finanční příspěvek
Český svaz bojovníků za svobodu Brno 
– venkov požádal o fi nanční příspěvek 
na vydání knihy „Zemřeli jsme pro 

vlast“, kterou zaštiťuje hejtman JmK 
p. Hašek. RMM poskytnutí příspěvku 
zamítla.
(k usnesení 31.7.12/2013)

Projekt Energeticky úsporná obec
RMM schválila zapojení města Modřice 
do projektu Energeticky úsporná obec s 
vypracováním projektu FULL pro měst-
ské budovy v ceně 83.200,- Kč bez DPH. 
Po dokončení projektu města budou 
mít i občané města možnost vstoupit do 
projektu za výhodnějších podmínek než 
bez účasti města. Jedná se o posouzení 
budov po stránce energetických potřeb 
a navržení případných úprav a opat-
ření na zlepšení energetických potřeb 
budov.
(k usnesení 31.7.13/2013)

Dostavba protihlukové stěny silnice 
II/152
RMM pověřila starostu a místostarostku 
jednáním ve věci možné dostavby pro-
tihlukové stěny silnice II/152 s kompe-
tentními orgány. 
(k usnesení 31.7.14/2013)

Hromadná doprava města
RMM pověřila starostu města oslovením 
autobusových dopravců ADOSA Rosice, 
TREDOS Ivančice a TOURBUS Brno k 
předložení nabídek na zajištění hro-
madné veřejné dopravy v Modřicích. 
Jedná se o zavedení dopravy do lokality 
Bobrava a případné zřízení samostatné 
linky hromadné dopravy na trase Bob-
rava – Modřice – OC Olympia.
(k usnesení 31.7.16/2013) 
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Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu 
práce

V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postiže-
ním, tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy, 
organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky 
vůči lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné 
kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4 procenta osob se zdra-
votním postižením u subjektů, které mají více jak 25 zaměstnanců, ani od roku 
2012 velmi zpřísněné náhradní plnění nepomáhá. Firmy a organizace raději 
odvedou do státní pokladny statisíce na pokutách, než aby daly například krat-
ším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině prsu, člověku s roztroušenou 
sklerózou či Crohnovou nemocí.

Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditel-
ná postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně posti-
žených osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je 
stál fi nance navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět 
hrají roli předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni 
potřebují speciální podmínky na pracovišti. 

Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením 
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, 
která popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané 
personalisty, podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legis-
lativy. A hlavně poznají při různých setkáních, školeních, vzdělávacích pro-
jektech příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských 
pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.“ 
Nadační fond má za sebou řadu úspěšných kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a 
co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na kvalitní práci osob se zdravotním 
postižením a s tím související ochrannou známku „Práce postižených. Na strán-
kách www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků označených touto známkou, 
které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich zakoupením jsou podpořeni i 
jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů nadačního fondu je sekce 
Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně zaštiťuje. V současné 
době nadační fond spustil projekt „Start bez překážek“, který se snaží řešit problé-
my vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému zdravotnímu stavu 

těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou absolventům 
placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.

Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit stoti-
sícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo 
mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od fi rem s ná-
hradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním posti-
žením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může 
vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že fi rma získá pracovitého a kvali-
fi kovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod. 
Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa 
navíc začala od loňského roku vytvářet pro fi rmy pozitivní motivační nástroje např. 
v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod.

O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více 
dozvíte na www.nfozp.cz

Hana Potměšilová, ředitelka nadačního fondu 

Nový projekt Oblastní charity Rajhrad

Oblastní charita Rajhrad realizuje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014 v Domě léčby bolesti s 

hospicem sv. Josefa projekt č. CZ.1.07/3.2.04/04.0046 „Podpora dalšího vzdělávání 

v oblasti kvality paliativní péče o klienty s demencí“.

V rámci uvedeného projektu budou vytvořeny, pilotně ověřeny a následně vyhodno-

ceny tři vzdělávací programy určené pro pracovníky sociální péče, střední zdravot-

nický personál a vedoucí pracovníky zdravotnických a sociálních služeb pečující o 

klienty s demencí. Záměry projektu vycházejí z potřeby prohloubit odborné znalosti 

v oblasti demence a zvýšit kvalitu paliativní péče o pacienty s tímto onemocněním. 

Projekt byl schválen a je realizován v globálním grantu Podpora nabídky dalšího 

vzdělávání v Jihomoravském kraji č. CZ.1.07/3.2.04 a je spolufi nancován z Evropské-

ho sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

O průběhu projektu Vás budeme postupně informovat. 
Mgr. Romana Kestlerová, asistentka projektu

1Informace pro občanyi
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1Život v našem městěž
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Týden s historií na základní škole

Shodou okolností jsme měli minulý týden na naší základní škole zpestřený třemi 
akcemi spojenými se starší i novější českou historií.

Historický týden začal pro naše nejstarší žáky v pondělí, kdy nás poctil návštěvou 
účastník protikomunistického odboje a porevoluční poslanec, pan Věroslav Sláma. 
Žáci pozorně naslouchali vzpomínkám pana Slámy na převádění do Rakouska, za 
které byl odsouzen na 25 let žaláře. Trest si odpykával ve znojemské věznici a poté 
v jáchymovských uranových dolech. O zájmu žáků svědčí i mnoho nejrůznějších 
dotazů, které na našeho hosta směřovaly.

Druhá akce, které se zúčastnily i menší děti, byla o poznání veselejší. Viděli jsme 
představení Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků, které sehrála umělecká agen-
tura Pernštejni. Herci nám během vystoupení představili všechny čtyři Lucemburky 
na českém trůně, ukázali dobové oblečení, zbraně, souboje a dokonce i turnaj, které-
ho se zúčastnili někteří žáci z obecenstva.

V pátek nás čekala poslední akce – prohlédnutí polního ležení Sovětů a Němců z 
II. světové války, kteří se chystali na sobotní bitvu v areálu Pod Kaštany. Zájemci si 
mohli kromě prohlídky tábora vyzkoušet střelbu z pušek i kulometu (pochopitelně 
slepými náboji). Pro mnoho žáků však nebylo vrcholem akce dobové dělo, ukořistě-
ný československý tank, zbraně, bunkry ani uniformy, ale kroupová polévka uvařená 
v originální polní kuchyni.

Text a foto: Mgr. Jakub Jírů
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Výsledky přijímacího řízení na střední školy

Měsíc duben a květen se v našem školním životě točí tradičně okolo přijímacích 
zkoušek. Nejinak tomu bylo i letos. Napětí a obavy vyvolané touto událostí již ale 
pominuly, a tak můžeme bilancovat. 

Všichni žáci deváté třídy jsou přijati ke studiu na střední škole. Tři žákyně byly při-
jaty na gymnázia, zbylí žáci byli přijati na střední školy s následujícím zaměřením: 
tři žákyně na zdravotní školu, dva žáci na stavební průmyslovku, jedna žákyně na 
hotelovou školu, jedna žákyně na školu s veterinárním zaměřením, jedna žákyně na 
školu se zaměřením na sociální služby, dva žáci na školu s technickým zaměřením.

Velmi úspěšní byli i žáci pátých tříd. Z celkového počtu 35 žáků jich bylo ke studiu 
na víceletém gymnáziu přijato osm, což je 23% (přihlášky si podalo 11 žáků). Čtyři 
zamíří v září na Biskupské gymnázium v Brně, čtyři na gymnázium do Židlochovic.

Všem srdečně blahopřejeme a přejeme šťastné vykročení do další etapy života.
Mgr. Martina Žáková, výchovný poradce

Vystoupení dětí v domově seniorů 

Jarní květnové dny jsou již tradičně vnímány jako lásky čas, ale květen patří také 
maminkám a babičkám. Druhou květnovou neděli slavíme Den matek. Letos jsme 
slavili také v Domově seniorů Modřice a.s., který má od ledna letošního roku nového 
provozovatele a vede jej nový pan ředitel Jiří Dušek, který k oslavám pozval děti z 
Modřic. Děti ze ZŠ Modřice zpříjemnily našim seniorům odpoledne pásmem písní 
a velký ohlas mělo také vystoupení malých fl étnistů za doprovodu paní učitelky Jit-
ky Kafkové. Děti přinesly všem babičkám vyrobené kytičky, které vyvolaly nejeden 
úsměv. Ukázaly se i slzy radosti. Děti z MŠ v Modřicích vystoupily hned se třemi 
pásmy. Představily se nám děti ze třídy Ježečků paní učitelky Dany Haňkové, třídy 
Motýlků paní učitelky Miluše Čičmanské a třídy Včeliček paní učitelky Marcely Chu-
dáčkové. Pásma básniček, tanečků a písniček potěšily všechny přítomné, stejně tak 
jako dárečky, které děti našim klientům připravily a předaly. Vystoupení bylo velmi 
vlídně přijato, na oplátku zazpívali i senioři dětem a na úplný závěr se rozezněl celý 
sál a všichni si společně zanotovali oblíbené lidové písničky.
 
Dovolte mi poděkovat dětem i paním učitelkám, že nám věnovaly svůj čas a prozářily 
květnové dny v našem domově. Již nyní se těšíme na další vystoupení a návštěvu 
dětí.

Text a foto: Mgr. Eliška Břoušková
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Završení kroužku Florbalu

Letošní rok se poprvé na naší škole provozoval pod záštitou společnosti Rytmik s.r.o. 
kroužek fl orbalu pro žáky pátých tříd. Pro mnohé to bylo první setkání s tímto spor-
tem. Poctivě jsme trénovali, postupně se seznamovali s taktikou a pravidly této hry, 
dělali první krůčky. Ze začátku nám pomáhali zkušení trenéři, pak ale vše zůstalo na 
nás a našem nadšení.

Završením vynaložené píle byla účast na turnaji, který jako nultý ( tedy pokusný)  
organizovala ZŠ Pohořelice právě pro žáky pátých tříd. Ač si neodvážíme pohár z nej-
vyšší bedny, ale jen diplom za třetí místo, bylo to pro žáky nesmírné ocenění.  Ti jsou 
však připraveni a odhodláni v příštím roce zabojovat a získat další výhry a diplomy.  

A pozor, není to jen sport drsných kluků, v kroužku bylo i šest dívek.

Text a foto: Mgr. Iva Vaculíková

Malí fotbalisté –DĚKUJEME !!!!!

Jak jsme informovali v minulém měsíci, podařilo se našim žákům: Radku Havlátovi 
(1.tř), Štěpánu Súkeníkovi - brankáři, Danieli Cézarovi, Janu Hronovi, Vojtu Pártlovi, 
Dominiku Čičmanskému (všichni z 3.B) a dále Patriku Wágnerovi, Michalu Nevyjelo-
vi, Filipu Urbanovi a Damiánu Strnadovi (všichni z 3.A) postoupit do krajského kola 
v McDonald´s Cupu. I tam se chlapci velice dobře prezentovali a tři utkání vyhráli. 
Až to poslední, které svedli v dešti a krupobití, prohráli. Je to ale i tak parádní výkon 
a výsledek, který se v této kategorii poprvé zapisuje do historie naší školy. Z hřiště 
ZŠ Janouškova v Brně jsme si totiž odvezli POHÁR za DRUHÉ místo!! Tato kategorie 
mladších žáků je nepostupová, ale chlapci v příštím šk. roce zabojují již ve vyšší –po-
stupové – kategorii a určitě o nich ještě budeme psát!

Velké díky patří také panu Pártlovi a panu Čičmanskému, kteří chlapce doprovázeli 
na turnaje, vybavili je radami, vedli strategii hry a byli vlastně jejich kouči, kteří při-
spěli k tak pěknému výsledku. Děkujeme i za materiální vybavení (kompletní dresy), 
které dalo našim žákům úroveň srovnatelnou s jinými týmy.

Chlapci, vydržte být sportovci i do příštích let. Hodně zdraví všem zúčastněným 
přeje za pedagogy ZŠ Mgr. Iva Vaculíková.

Text a foto: Mgr. Iva Vaculíková
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Škola v přírodě

Poslední květnový týden strávili žáci III.A a III.B (Mgr. Novotná a Mgr. Svobodová) 
v překrásném prostředí Hostýnských vrchů v Rajnochovicích. Škola v přírodě byla 
motivována olympijskými hrami. Program byl velmi pestrý také díky Liboru Procház-
kovi a Davidu Čápkovi z občanského sdružení Kulička, které pro nás ŠvP organizo-
valo.

Navzdory velmi špatnému počasí si děti školu v přírodě opravdu užily.
Jak popsaly své zážitky si můžete přečíst ve vybraných ukázkách jejich prací:

Škola v přírodě
Vojtěch Partl
Přijeli jsme v pondělí. Ubytovali jsme se v hotelu Tesák. Po obědě jsme si vysvětlovali, 
jak se máme chovat. Téma školy v přírodě bylo olympijské hry. V úterý jsme si dělali 
olympijská trička. Soutěžili jsme v hodu oštěpem, skoku z místa, hodu diskem, v dosti-
zích a v řeckém zápasu. Ve středu jsme šli na Troják. Večer jsme si udělali táborák. O 
půl desáté byla stezka odvahy. Moc se mi tu líbilo.

Barbora Odehnalová
V pondělí jsme přijeli na hotel Tesák. Bylo tu moc krásně. Jenom škoda, že nám nějaké 
dny pršelo. Ve středu jsme šli na výlet na Troják. Bylo krásně, ptáčkové zpívali a jemně 
pofukoval vítr. Na konec výletu jsme se zastavili na hřišti. Byl tam kolotoč, houpačky a 
prolézačky.

Bára Homolková
Bylo to super, i jídlo bylo dobré. Chodili jsme na výlety a hledali kešky. Měli jsme tady 
Libora a Davida. David nás učil lézt na laně. Byl táborák a opékali jsme špekáčky. Moc 
se mi líbila stezka odvahy. Ve středu jsme hledali poklad.
(Kešky-geocaching)

Text a foto: Mgr. Jana Svobodová

 
 
 

  
 
 

SSSBBB RRR   SSSTTTAAARRRÉÉÉHHHOOO   PPPAAAPPPÍÍÍRRRUUU      
vvvýýýsssllleeedddkkkyyy   sssooouuuttt žžžeee   

   
Milé d ti, vážení rodi e, 
2. ro ník sout že ve sb ru starého papíru na základní škole potvrdilo, že mod ickým d tem i rodi m 
neschází sout živost ani odpov dný vztah k životnímu prost edí. Hmotnost sebraného starého papíru 
v druhém kole vzrostla na celkových 5.828 kg. Kone ná tabulka výsledk  vypadá takto: 
 

 
 

Doufáme, že se všichni sb ra i v tabulce našli, a že jsou na sv j výkon hrdí! Doufáme také, že všichni své 
papírové p ísp vky nahlásili paní recep ní. Pokud došlo p i zapisování hmotností balí k  k n jakým 
nep esnostem, mohl to zp sobit každodenní ranní zmatek v šatnách, který paní recep ní musí také ešit.  
Proto Vás moc prosíme o shovívavost .  
Prvních p t nejlepších sb ra  bylo ocen no, stejn  jako t ídy s rekordním po tem odevzdaných 
kilogram , i nejvyšším procentem zapojených sb ra ! Malou sladkostí bylo odm n no každé dít , které 
se do sout že zapojilo.  
Všechny sb ra e však m že h át v domí, že pomohli p írod  a zárove  podpo ili naši snahu o lepší 
prost edí v mod ické škole. Za utržené peníze za starý papír koupíme d tem n co z jejich p ání.     
 
Moc vám všem d kujeme za spolupráci a nadšení, se kterým jste se do sout že pustili. Má to smysl! 
 

Za SRPŠ p i ZŠ Mod ice  
Milena Hladíková p edsedkyn  sdružení 

 
 

Práv  jste zachránili 116 mladých strom ! 
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Škola v přírodě – Noemova archa

V pondělí 27. 5. jste mohli zahlédnout před budovou školy na ulici Komenského davy 
rodičů, jejichž dítka odjížděla na pět dní mimo domov. Všechny první třídy společ-
ně se svými paními učitelkami Pavlínou Kubáskovou, Alenou Lukášovou, Janou Ře-
hořovou a paní vychovatelkou Valerií Štoksovou se vydaly za dobrodružstvím do 
rekreačního střediska Březová a i přes plačtivé počasí vyrazily s dobrou náladou a 
úsměvem na cestu. 

Celý pobyt byl motivován starým biblickým příběhem o potopě světa. Děti měly 
za cíl zachránit vše živé před blížící se pohromou. Každá třída získávala za splněné 
úkoly body (zvířátka), které představovaly zachráněná zvířata či rostliny. Tematické 
bloky byly plny aktivit a her se zaměřením především na environmentální výchovu. 
Kromě „výuky“ měly děti také dostatek pohybu a to nejen díky atraktivním, lehce 
adrenalinovým zážitkům na horolezecké stěně, vysokých lanech, raftech, bungee 
trampolínách či lukostřelbě.

Počasí se nám cestou naštěstí umoudřilo, a tak jsme trávili skoro všechen čas venku 
v areálu střediska, na louce a v lese, až na čtvrtek, kdy to vypadalo, že se již blíží 
slibovaná potopa světa. Naše „lodě“ však byly pevné, překonaly i tuto překážku a v 
pátek 31. 5. jsme šťastně dopluli zpět domů do Modřic. 

Text a foto: Mgr. J. Řehořová

Školní areál s hřištěm pro veřejnost

Stejně jako v loňském roce, tak i letos bude venkovní areál ZŠ na Benešově 
ulici v období prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8. 2013 volně přístupný modřické 
veřejnosti. V pracovních dnech, vždy od 8:00 do 16:00 hodin, se tak může stát 
nejen místem sportování, ale i relaxace pro všechny věkové kategorie občanů 
- třeba formou klidného posezení ve stínu velkého altánu.

Při pobytu v areálu je třeba dodržovat Provozní řád hřiště, který se nalézá na 
vývěsce před hlavním vstupem do školy.

K využití této volnočasové nabídky srdečně zve ředitelství ZŠ.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení občané,

rád bych Vás informoval o dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkami v 
Modřicích a Syrovicích v souvislosti s končícím se školním rokem 2012/2013. 

Jako se každý dobrý hospodář ohlíží a rekapituluje sklizeň s koncem kalendářního 
roku, co přineslo očekávané ovoce, čemu se příliš nedařilo, hledá důvody, jak by 
mohl příště věci, které může ovlivnit, nastavit jinak, stejně je tomu i ve škole, pouze 
časově rozlišeno na rok školní. 

Myslím, že se můžeme s pocitem zodpovědně odvedené práce ohlédnout.

ZUŠ začala vyučovat v tomto školním roce podle svého nově vytvořeného školního 
vzdělávacího programu. Jeho výsledky ponesou své ovoce v letech příštích. Nemy-
slím, upřímně psáno, že učíme jinak, zcela nově. Pouze deklarujeme svým žákům, 
co a čeho by měli jako kumštýři dosáhnout, jakým směrem se bude jejich výchova 
a vzdělávání ubírat.

Škola zorganizovala a uskutečnila v končícím školním roce více jak 50 vystoupení či 
prezentací všech čtyř uměleckých oborů. Otázka zní: Je to hodně, nebo málo? Měli 
žáci dostatek příležitostí k předvedení výsledků svého snažení, svých dovedností? 
Odpověď je – jako i mnoho dalších věcí v životě – relativní. Z pohledu povolené ka-
pacity, počtu žáků a času stanoveného pro dny výuky školního roku, dle mne, dosta-
tek. Při tomto poohlédnutí bych s radostí zmínil akce, které považuji za převyšující 
svým významem ty periodicky se opakující.

Byly to: spolupráce se ZŠ Modřice prostřednictvím našeho Sdružení rodičů a přá-
tel školy na Kaštánkovém veselí v areálu Pod Kaštany v Modřicích, účast na dvou 
multižánrových večerech Střípky umění v hotelu Gregor Modřice, vystoupení na 
adventních akcích v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Silůvkách a Chrlicích, úspěš-
ná reprezentace žáků školy v Národní soutěži ZUŠ na úrovni okresních a krajských 
kol, společné koncerty školy s Musikschule Hohenau an der March v měsíci únoru v 
Ořechově i Modřicích, spolupráce na společných koncertech Ve víru klavíru se ZUŠ 
Židlochovice, vystoupení saxofonového a klarinetového souboru na samostatném 
koncertu na modřické radnici s předními jazzovými hráči a také v populárním brněn-
ském klubu Metro Music Baru a konečně v měsíci květnu reciproční koncert v městě 
Hohenau an der March v Dolním Rakousku s místní hudební školou za účasti oby-
vatel a starostů měst a přilehlých obcí, kde škola skvěle reprezentovala nejen sebe 
samotnou, ale obstála i v porovnání úrovně uměleckého vzdělávání České republiky 
na poli mezinárodním. Současně se nám podařilo vytvořit základ pro trvalejší a dou-
fám i dlouhodobější spolupráci.

I touto cestou bych rád vyjádřil poděkování vedení obce Ořechov a města Modři-
ce. Přestože nejsou našimi zřizovateli, nacházíme u nich výraznou podporu nejen 
slovní, ale i ekonomickou v podobách dotací do rozpočtu školy, které použijeme 
na pořízení učebních pomůcek, nebo věcí umožňujících zlepšovat kvalitu výuky. 
Děkujeme Radě a vedení města Modřice za schválení a zafi nancování výměny oken 
v budově na Benešově ulici 268. Vlastní výměna proběhla velmi rychle, bez nutnosti 
významných změn rozvrhu výuky. Touto stavební úpravou dojde ke snížení energe-
tické náročnosti při vytápění budovy i ke snížení zvukové prostupnosti směrem k 
přilehlým i sousedním budovám. Velmi si vážíme Vaší přízně a podpory!

Když jsem v tom děkování, nesmím opomenout trpělivou, obětavou a, chce se mi 
psát, i nezištnou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Výbor a jeho 
členové podporují činnost školy po své linii a pokládáme je za nedílnou součást naší 
školy.

Co na závěr? Děkuji touto cestou také pedagogickým i nepedagogickým pracovní-
kům školy za jejich práci a přeji jim klidné a zasloužené prázdniny. Škola se během 
nich nadechne a připraví na příští školní rok. Žákům přejeme krásné prázdniny a 
Vám všem šťastné cesty tam i zpět domů, pokud se vydáte za hranice všedních dnů. 

Text a foto: P. Křivánek, ředitel školy
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Karneval v MŠ 

Haló pane karnevale, račte dále,
všecko máme na míru z krepového papíru.
Princezny tu vzduchem vlají, motýli se třepetají.
Cupy,  dupy, cupy,  dupy, dupou na ně čerti s chlupy. 
A k tomu nám krásně vříská disko hudba diskodyska.

V čem byl letošní karneval jiný? Tím, že se nabídli rodiče, 
a to rodina Zvěřinova, která v každé třídě, a tu jich máme 
sedm, předvedla krátký program s klaunem. Ten nás poba-
vil svými legráckami, žongloval s míčky a zahrál si s námi 
pohybové hry. Jeho kamarádka Pipi Dlouhá punčocha nás 
všechny vyfotografovala, aby měli rodiče dětí památku na 
karneval.

Za to jim moc děkujeme, protože nám zpestřili karnevalový 
rej.

Velice si vážíme pomoci rodičů.
text a foto: uč. Alena Dušová

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRABROUCI

         Pozvánka 

          Stárci zvou všechny mladé k rozší ení našich ad. P ij te na 

          první informativní sch zku, která se bude konat 20. 6. 2013  

          v 19:00 v zasedacím sále na radnici. 

                                                                  

                                                                                 T šíme se na Vás. 

                                                            Za všechny stárky Bar a a Petr 
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Ženáčské hody 10. - 12. 5. 2013 ve fotografi ích Miroslava Hájka



Život v našem městě 124 Zpravodaj 6/2013

VÝBĚR Z NOVINEK

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:

PRO DĚTI
Baxter: Povídání o zoubkové víle
Braunová: Rošťák Oliver
Brezina: Maska se zářícíma očima, 
Zlato hraběte Drákuly
Kratochvíl: Modrý Poťouch
Papoušková: Kosprd a Telecí
Petroff: Počertěná 1 – 4

PRO ŽENY
Beverley: Neurozená hraběnka
Card: Zakletá
Costello: Před svatbou
Čechová: Do kopce i z vršku…
Fedler: Ženy na tahu
Gier: Modrá jako safír, Rudá jako 
rubín, Zelená jako smaragd
Halešová: Svět je malej
Janečková: Prokletý původ
Knight: Největší špeky mého života
Kramer: Neslušná sázka, Princové 
mají přednost
Longinová: Posedlost
Matthews: Zabouchnutá do tebe
Matyášová: Karla v pasti, Klaudie na 
rozcestí
Ranney: Tajemný ženich
Steel: Zrada
Stimson: Kdo miluje nejvíc
Urbaníková: Za facku
Valko: Arabská žena

O prázdninách nebude provoz knihovny omezen.

PRO SILNÉ NERVY
Eriksson: Princezna z Burundi
Fischerová: Sváteční vraždy
Hammer: Bestie uvnitř, Za všechno se 
platí
Klíma: Vetřelci a lovci
Läckberg: Strážce majáku
Ptáčková: Spravedlnost má zpoždění
Ritter: … a poslední přišel kat
Whiton: Kdo chce zabít Jane Eyro-
vou?

PRO VŠECHNY
Clarke: Faktor Merde
Follet: Zima světa
Fulgum: Všechno, co opravdu potře-
buju znát, jsem se naučil v mateřské 
školce
Kessler: Protiútok
Nabokov: Slídil
Rutheford: Říše Mughalů 2,3
Vondruška: Přemyslovská epopej 3
Whyte: William Wallace

PRO POUČENÍ
Mandžuková: Co nejíst když…
Mudrová: Tajnosti českých hřbitovů
Reichental: V pekle jménem Bergen-
-Belsen
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Galerie starostů Modřic

MUZEUM

Starosta Josef Pohnitzer (1895 – 1912) a jeho doba.

Jednu z nejstarších fotografi í Muzea města Modřice doplňuje novinový článek z 
roku 1910, přetištěný v knize Mödritzer Heimatbuch („Kniha o domově“, vydaná 
odsunutými modřickými Němci v roce 1966). Obsah článku, jemuž se budeme vě-
novat v druhé části tohoto příspěvku, je zajímavý z několika hledisek, protože mimo 
historických faktů přináší i pohled do spolkového a politického života; zvláště cha-
rakterizuje vypjatý nacionalismus konce 19. století. 

Nejdříve okolnosti Pohnitzerova příchodu na radnici. 

Byl to Pohnitzerův předchůdce starosta Josef Weithofer, kdo podnítil postavení 
sochy Josefa II., jež stávala na horním okraji náměstí nad pozdější kaplí svatého Vác-
lava. Roku 1885 přijala obec nezvykle vysokou náhradu škod způsobených zvěří; 
starosta Weithofer navrhl obecnímu výboru použít ji k tomuto účelu. Zbytek potřeb-
né částky doplnila sbírka; a 13. září t. r. se slavilo její odhalení. 

Prosté starobylé označení „Tržiště“ (Markplatz) nahradilo „Náměstí císaře Josefa“.    

Do roku 1895 měli v obecním zastupitelstvu většinu tzv. klerikálové. Tehdejší mod-
řický farář P. Johann Fechter byl rozhodným odpůrcem jak volnomyšlenkářských – 
liberalistických, tak socialistických, ale i stále více se prosazujících nacionalistických 
politických snah (na české i německé straně). 

Neváhal z kazatelny odsoudit několik modřických farníků, kteří se roku 1891 s rudý-
mi karafi áty v klopě vraceli z prvomájového průvodu, jako bezbožníky přinášející 
„rudé nebezpečí“ do čistě katolické a stavovsky konzervativní obce. 

Nepřekvapuje pak, že i v pamětním zápise modřické věže z roku 1894 P. Fechter s 
nevolí zaznamenává, že se „nikoliv k dobru obce“ do malých domků směrem ke 
dráze stěhuje „mnoho cizinců, zvláště slovanského jazyka“ (viele Fremde, nament-
lich slavischer Zunge). Toto přesvědčení neplynulo ani tak z nacionalismu, jako ze 
stavovského konzervatismu. Nepřispějí k obecnému dobrému, protože jsou to „zcela 
chudí lidé“.

Sociální demokrat Robert Weithofer ze svého pohledu charakterizuje (roku 1966) 
národnostní změny v Modřicích po roce 1880 následovně: Mnoho místních opus-
tilo svá zaměstnání v zemědělství, v cukrovaru, v cihelně atd. a našlo lepší práci v 
brněnských továrnách. Nahradili je čeští dělníci, ubytovaní zpočátku ve společných 
ubytovnách a podnájmech. Tito Češi se „zpočátku chovali zcela loajálně a posílali 
své děti do německé školy“. 
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Až do roku 1896 nebylo v Modřicích jediného českého majitele domu. Když si tehdy 
postavil vlastní domek na Nádražní ulici Josef Walter, stal se prvním Čechem s prá-
vem volit obecní zastupitelstvo. 

Příchod českých zaměstnanců s početnými rodinami přiměl majitele cihelny W. Spon-
dera k výstavbě osmi dělnických domků na Brunově ulici (dnes Hybešova), a žida 
Julia Schücka ke stavbě 13 domů v ulicích Kudlichově (dnes část ul. Husovy mezi 
Masarykovou a Poděbradovou) a Polní (dnes Poděbradova). Z těchto 21 domků si 
Češi koupili šestnáct, němečtí dělníci jen 5, protože většinou už obývali domy vlastní.

Čeští dělníci nadšeně přivítali roku 1900 příchod prvních českých kněží faráře Vlč-
ka (P. Arnošt Vlček 1900 – 1916) a kaplana Stráneckého (P. Jan Stránecký, farář a dě-
kan 1916 – 1939). Kaplan Stránecký vyučoval v německé škole katechismus (i) česky; 
farář Vlček poskytoval na faře českým dětem výuku náboženství v jejich rodné řeči. 

S odvoláním na nová jazyková nařízení se čeští kněží pokusili s podporou Jana Máj-
ka, Josefa Waltera, Gustava Krejčího a Jana Slaného zřídit v Modřicích českou menši-
novou školu. Tento záměr vyvolal 1. června 1906 demonstraci, při které rozzlobená 
masa zničila okna na faře. Až do první světové války byli Češi v Modřicích politicky 
rozděleni na klerikály a sociální demokraty.

Pak se autor tohoto přehledu Robert Weithofer vrací v čase a věnuje se významné 
politické změně v životě německé většiny, symbolizované osobností starosty Jose-
fa Pohnitzera: 

Již před založením II. Internacionály roku 1889, kdy byl také vyhlášen První máj me-
zinárodním svátkem dělnictva, měly Modřice větší počet politicky uvědomělých 
pracujících. Byli to převážně zaměstnanci železniční stanice a cukrovaru; také děl-
níci v brněnských textilkách. 

Jejich ideový vůdce vrchní učitel Neudert založil roku 1890 dělnický čtenářský 
spolek, umožňující zájemcům mimoškolní vzdělávání. Socialistická myšlenka neo-
slovila jen dělníky. Ze zmíněných modřických (německých) účastníků Prvního máje 
1891 byli dva dělníky na dráze, jeden strojvedoucím, jeden zámečníkem, jeden kotlá-
řem (Kupferschmied), jeden pekařem a jeden soukromým zemědělcem („hospodář“ 
– Landwirt).

Přesto zde svoji místní organizaci sociální demokracie dlouho neměla. Roku 1894 
uspořádal Dr. Čech shromáždění německé SDP v Modřicích, které nesplnilo jeho 
očekávání. Jeho referát byl sice souhlasně přijat, ale „jakmile soudruh Matthias El-
dersch začal mluvit o organizačních otázkách, Julius Kleer ho přerušil a shromáždění 
se v klidu rozešlo“.

Právě společné podpoře liberálně nebo socialisticky smýšlejícího německého dělnic-
tva, drobných řemeslníků a živnostníků přisuzuje Robert Weithofer volební úspěch 
„svobodomyslného starosty“ Josefa Pohnitzera, který získal 1895 převahu nad 
farářem Fechterem a jeho straníky. 

Nastalo 15 let velkých změn v životě Modřic, po stránce hospodářské doba závratné-
ho rozvoje, ve vztahu mezi Čechy a Němci dříve nebývalé nepřátelství. Liberalismus 
se překvapivě dobře spojoval s nacionalismem. Všimněme si, že také antiliberální so-
ciální demokracie byla rozdělena na německou a pozdější českou místní organizaci.

Roku 1910 císař propůjčil Josefu Pohnitzerovi Zlatý záslužný kříž s korunou, 
nejvyšší vyznamenání určené civilním osobám. 

Podrobný popis slavnostní dekorace před sochou Josefa II. včetně reprezentativ-
ního přehledu účastníků z Modřic i okolí přinesl svým čtenářům brněnský týdeník 
„List německých Jihomoravanů“ (Deutsches Südmährerblatt), jehož podtitul „Tý-
deník věnovaný zájmům německé Jižní Moravy“, jen skromně vystihuje míru nacio-
nální rétoriky v jeho obsahu.

text: Mgr. Petr Fiala

Robert Weithofer, Die Anfänge der Arbeiterbewegung in Mödritz bis zum Jahre 1918 

(Začátky dělnického hnutí v Modřicích až do roku 1918); in: Mödritzer Heimatbuch, 

(red. Erich Tomsik), Erbach/Württemberg 1966, s. 102 a násl.
/Pokračování článku ve Zpravodaji číslo 07-08/2013//

Starosta  Pohnitzer - zdroj archiv muzea
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FARNOST

Jarní pouť 

Zcela zaplněný autobus zvolna projíždí Zlínem. Krátce se seznamujeme se staveb-
ními a uměleckými památkami, které zde vybudovala rodina průmyslníka Tomáše 
Bati. Sledujeme, jak se ještě nedávno pusté tovární objekty vracejí do bývalé krásy. 
Všímáme si díla Františka L. Gahury, Vladimíra Karfíka nebo Miroslava Lorence, slav-
ných architektů, kteří v předválečném Zlíně působili. Vzpomeneme také Francouze 
Le Curbusiera, který město v roce 1935 poctil svou návštěvou. Míjíme budovu Kolek-
tivního domu z roku 1950, k němuž plány vytvořil Jiří Voženílek. Naší pozornosti neu-
niká ani nové Kongresové centrum postavené podle projektu profesorky Evy Jiřičné.

Ze Zlína míříme do poutního chrámu Narození Panny Marie ve Štípě. Očekává nás 
mladý průvodce, který hovoří o historii kostela spojené s osudem Albrechta z Vald-
štejna. Ten za svou choť pojal Lukrécii Nekešovou, šlechtičnu z blízkého Lukova. 
Kostel, jehož stavbu Valdštejn zahájil již v roce 1616, však díky nejrůznějším útrapám 
mohl olomoucký pomocný biskup Scherffenberg slavnostně posvětit až v roce 1765. 
Po prohlídce jednolodního chrámu a krypty stoupáme k varhanům. Ti zdatnější z 
nás, a nebylo jich málo, se po příkrém schodišti odvážili do věže s hodinovým stro-
jem a dvěma kostelními zvony. 

Po exkurzi následovala poutní mše svatá. Před oltářem s milostnou sochou Matky 
Boží s Ježíškem, doloženou již k roku 1390, ji slouží P. Robert M. Mayer a P. Karel Kob-
lížek. Odtud nás místní pan děkan odvádí do klášterní kaple sv. Eliáše s duchovně 
působivým sgrafi tem zobrazujícím výstup na horu Karmel. Obdivujeme také jemnou 
práci ručně vyšívané křížové cesty.

Nově upraveným kostelním nádvořím, které v týdnu po naší návštěvě posvětil olo-
moucký arcibiskup Jan Graubner, kráčíme ke starému gotickému kostelíku, kdysi 
hraběcí hrobce rodu Seilernů. Za odemknutými vraty vstupujeme do prostoru, v 
němž právě probíhá archeologický průzkum. V zahloubených částech podlahy spa-
třujeme hromádku lidských kostí. Na stěnách visí kamenné náhrobky s reliéfy po-
hřbených Nekešů.

Pokračujeme na Slovensko. Kolem hučící řeky Kysuce projíždíme téměř osmitisí-
covou Turzovkou. Zastavujeme však až v obci Korňa. Již z dálky vnímáme závan 
naftových výparů. Právě zde je místo, kde nejvýše ve střední Evropě vyvěrá ropa a 
s ní metan, který probublává na povrchu cenné kapaliny. Na počátku 20. století se 
tady dokonce uvažovalo o zahájení těžby. Geologické průzkumy však prokázaly, že 
surovina je sice kvalitní, ale pramen málo vydatný. Stojíme nad nenápadnou, ale 
nesmírně zajímavou, černě vymezenou plochou, do které prý z okolních lesů chodí 
pít čerti. 

Úzkou klikatou asfaltkou šplháme vzhůru na vrch Živčáková. Průseky mezi stromy 
hledíme do údolí s příjemnou siluetou Kysúc. Náhle se les rozestoupí. Před námi se 

objevuje rozestavěný kostel s věží ozdobenou zlatistou královskou korunou. Pod ním 
opouštíme autobus a po půl kilometrové procházce přicházíme ke kapli Panny Marie 
Královny. Právě zde se 1. 6 1958 lesníkovi Matúši Lašutovi zjevila Panna Maria. V 
době nesvobody, za kterou jsou považována léta 1948-1989, nebylo snadné toto místo 
najít a navštívit. Dnes zde z mnoha zemí přijíždějí zástupy příznivců a obdivovatelů 
světice. Cestu ke kapli lemují prameny s blahodárnou vodou. O osobním zážitku s 
jejími léčivými účinky nás seznamuje jedna z účastnic poutě. V kapli se společně s 
našimi duchovními modlíme radostný růženec.

Na zpáteční cestě ještě zastavujeme ve Velkých Karlovicích, táhlé obci vinoucí se 
kolem koryta Vsetínské Bečvy. Tady nás zaujala rázovitá stavba dřevěného kostela 
zasvěceného Panně Marii Sněžné. Monumentální barokní objekt s půdorysem kříže 
pochází z roku 1754.

Text a foto Josef Chybík
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Den vojenské historie - Rumunsko 1944, 25. 5. 2013

foto: M. Hájek

KULTURA

Dvojkoncert Mutěnice-Modřice 19. a 24. 5. 2013

Mužáci - Smíšený pěvecký sbor

foto: M. Hájek
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SPORT

Nohejbal – Pohár starosty města Modřice 

Dne 18. 5. 2013 se na nohejbalových kurtech uskutečnil další ročník tradičního no-
hejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů o Pohár starosty města Modřice. 
Letos se na turnaji prezentovalo pouze 12 mužstev. Ta byla rozlosována do 2 skupin 
a z každé z nich pak šla 4 mužstva do play-off.

Na počátku turnaje přivítal všechny účastníky starosta města Modřice Ing. Josef Šiš-
ka, který všem popřál hodně zdaru, a pak už vypukly tuhé boje.

Konečné pořadí medailistů pak bylo toto :
1. Řízci Velké Pavlovice (Lebeda, Kadlec, Zechmeister)
2. Želešice (Jandera, Mareček L., Starý)
3. Raptoři (Karandyszewsky, Skrušný, Crhák)
4. Boskovštejn (Kolštrom, Babáček, Lengál)

Loňským vítězům ze Želešic se tedy letos obhájit nepodařilo, avšak předloňští a le-
tošní vítězové je udolali až po velkém boji 10:9 v závěrečném třetím setu. 

Závěrem bych chtěl všem mužstvům poděkovat za prezentované výkony, fair-play a 
současně děkuji všem, kteří mně s organizací turnaje pomáhali. Mimořádný kuchař-
ský výkon podal tradičně Milan Frimmel, který připravil obědy pro všechny hráče a 
ještě stihl i pohoštění na večer. „Prodejnu“ nápojů a dalšího občerstvení pak po celý 
den pevnou rukou řídila paní Jarka, která až na jedno krátké „opuštění stanoviště“ 
hájila statečně „kasu“ až do pozdně nočních hodin.

Speciální dík pak patří městu Modřice za poskytnutou fi nanční dotaci, kterou jako již 
řadu let napomáhá rozvoji aktivit rekreačních sportovců v našem městě.

Za skupinu OLD BOYS oddílu Sokol SDS EXMOST Modřice 

Petr Jahoda

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Kerlová Božena
Škamradová Ludmila
Burianová Helena
Jaklová Věra
Vydarená Jana
Bednář Bedřich
Dvořák František
Hrstková Danuše
Prokeš Miroslav
Smejkal Václav

Boháček Michal
Svat Tobiáš
Vrbová Elen
Formánková Karolína
Formánková Kristýna

Vojta Jaroslav
Šturm Stanislav
Horký Bohumír
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

Jabloňový květ spadl mi do dlaně
svát májovým deštěm 
je hebký, něžný déšť i ten květ
a mírný jako oči laně.

(J.Vojtěchová)

Letošní jaro nastoupilo poněkud opož-
děně a mokře. Příroda je však mocná 
čarodějka a dohnala zpoždění i loňský 
vodní defi cit.
Jen zahrádkáři měli napilno, aby i 
oni všechno zvládli. I přes deštivé 
dny jsme všechno stihli, a tak jsme si 
mohli trošku vydechnout, než začne-
me okopávat a bojovat s trávou, která 
roste a roste….
Naše tělesná schránka si potřebovala 
po tom rychlém nasazení odpočinout, 
a proto jsme si zajeli na pár dní do 
jižního Maďarska – do termálních lázní 
a při tom jsme navštívili i památky 
UNESCA, neboť poznání i poučení je 
také důležité.

Maďarsko je jednou z nejbohatších 
zemí na termální lázně. Na území 
Maďarska vyvěrá asi 500 minerálních 
pramenů s teplotou od 25 stupňů 
Celsia až k 70 stupňům Celsia. Ale v 
Zalakaroši – vyhlášených termálních 
lázních, v blízkosti západního břehu 
Balatonu, je vybudovaný lázeňský are-
ál na termálním vřídle o teplotě vody 
96 stupňů Celsia. Patří k největším 
lázním Maďarska. Koupali jsme se taky 

v Dombóváru a i v nejstarších lázních 
Harkány, které jsou nejvyhledávanějšími 
(byly objeveny v roce 1823). Voda zde 
vyvěrá o teplotě 62 stupňů Celsia a jako 
jediná na světě obsahuje síru rozpuště-
nou ve formě plynu. Mimo síru je bohatá 
i na fl uor a kyselinu metakřemičitou. Léčí 
se zde záněty kloubů, strnutí kloubů po 
chronických zánětech a po úrazech, dna, 
ischias, gynekologické záněty, lupénka a i 
jiné záněty jater a žlučníku. Prostě jsme si 
to ve všech lázních užili.

Navštívili jsme také množství architekto-
nických památek. V Pannonhalmě jsme 
navštívili benediktinské opatství, založe-
né v r. 996 prvním uherským králem sv. 
Štěpánem.
Veszprém – někdejší věnné město uher-
ských královen; Tihany – malé městečko, 
kde jsme navštívili skanzen lidové archi-
tektury a ochutnali tradiční rybí polévku 
halászlé – byla výborná. 
Největším městem v Zadunají je Pésc - 
nejstarším a nejvýznačnějším správním a 
kulturním střediskem a po Budapešti je to 
nejpůvabnější město země. Vévodí Dóm 
sv. Petra – trojlodní bazilika se čtyřmi 60m 
vysokými věžemi s krásným kazetovým 

stropem a mnoho islámských památek 
včetně pohřebních komor a jiné pamě-
tihodnosti tohoto města. V Pésci jsme 
také byli ubytováni.

Lázeňský a památkový pobyt jsme 
ukončili prohlídkou jeskyní v Tapolce, 
kde voda svojí erozní činností vytvořila 
pozoruhodnou jeskyni. Po podzemním 
potoku jsme se projeli lodičkami a díky 
97% obsahu páry ve vzduchu s kalci-

ovými ionty jsme si provzdušnili plíce. 
Léčí se zde alergici a astmatici. Jesky-
ně byla objevena při kopání studny v 
r. 1903 p. Neméthem.
Po společné fotografi i pod nejlépe 
zachovanou zříceninou hradu Sümeg 
jsme se s Maďarskem rozloučili.
Při letošním deštivém jaru jsme i s po-
časím měli štěstí a osvěženi se opět 
vrhneme na zahrádky.

TOJA

Foto: Dana Drápalová
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Městská policie dále upozorňuje občany na podezření

z možného trávení psů v katastru Modřic.

Zpráva MP Modřice za měsíc květen 2013

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

- dohled u přechodů v obci 

- kontrola stánkového prodeje

- blokové čištění v ulicích katastru

- zvýšená kontrola zahrádek

- zvýšený dozor na cyklostezce

- odchyt toulavého psa (předán majitelce)

- provedena kontrola revíru (pytláctví)

- zabezpečení hodů

- usměrňování dopravy při autonehodě

- asistence při „vystěhování“ chatky

- odstranění uhynulých zvířat

- vloupání do garáže ul. Nádražní

- vloupání do vozidel ul. Husova

- řešení úrazu při bitvě v areálu „Pod Kaštany“, zabezpečení vozidla a zbraně

Přestupky v dopravě: 40 (měření rychlosti v obci, stání v zákazu zastavení, 
stání v křižovatce)

Přivolání lékaře: 1 (ošetření a odvoz podnapilé osoby)

Přivolání HZZ: 0

Asistence PČR: 5 (trestný čin krádeže, loupeže, ozbrojené přepadení, vyhrožo-
vání napadení)

SLOVO STUDENTŮ

Autorky článku jsou studentky na praxi na MÚ, které dostaly za úkol napsat článek do 
Zpravodaje na téma: “ Co chybí vaší věkové kategorii v Modřicích“.

Milí spoluobčané,

když se nám naskytla šance psát do modřického Zpravodaje, napadlo nás hned ně-
kolik  nedostatků v našem městě. Mnozí vrstevníci s námi budou určitě souhlasit, že 
problémem mohou být chybějící kulturní a společenské akce pro mládež. Jistě Vás 
teď napadá otázka, kde a jaké společenské akce by to měly být. Když se zamyslíme, 
tak jako ideální místo se nám zdá málo využívaný areál Pod Kaštany. Rády bychom 
se účastnily hudebních a tanečních zábav.

Také nám vrtá hlavou, že zde nemáme koupaliště, kde bychom se mohli v horkých 
letních dnech osvěžit a pobavit se. Koupaliště by se mohlo postavit na nevyužitých 
polích u OC Olympia, kam se všichni jednoduše dostaneme auty, MHD, nebo si mů-
žeme udělat menší procházku. Koupaliště nemusí být ani tak velké, účelem by mělo 
být, aby se malé děti a mládež vydováděly a starší spoluobčané si odpočinuli.

Dále nám snad dáte za pravdu, že k osvěžení patří pořádná zmrzlina, ledová tříšť či 
něco dobrého na zub. Tudíž poukazujeme na chybějící cukrárnu.

K cukrárnám bychom chtěly podotknout, že už jsme zde nějaké měli, ale bohužel 
nám žádná nevydržela. Z původních cukráren se staly bary nebo hospody, kterých 
je tady více než dost. Každý z  nás si určitě rád zajde na něco sladkého, nemyslíte?

Patková Alena, Rojkovičová Veronika 

MĚSTSKÁ POLICIE

Za MP Modřice str. Šebesta, str. Procházka
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Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

39www.mesto-modrice.cz138

1Inzercei

 

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 

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 
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  MINIŠKOLI KA MOD ICE 
Nov  od zá í otevíráme miniškoli ku pro d ti od 2 let. 

Pond lí až pátek od 7.00 do 16.00 hodin. 

Ve t íd  maximáln  8 d tí - zaru ujeme tém  rodinnou atmosféru. 

P ipravujeme celodenní program na základ  zážitkové pedagogiky. 

Plánujeme pro Vaše d ti zpívánky, pohybové aktivity, tane ky, hru 
na flétni ku, tvo ivou dílni ku, práci s tablety (zábavnou formou 
budeme seznamovat d ti s písmenky a ísly ve dvou jazycích 
eském a anglickém).  

B hem dne se budou d ti p irozenou cestou seznamovat 
s anglickým jazykem. 

  

Provozovna miniškoli ky: Hotel Gregor, nám stí Svobody 6, 
Mod ice (vstup ze zadní ásti hotelu). 

 

 

Více informací a Vaše dotazy zodpovíme: 

telefonicky 777 760 576 

kontaktní osoba paní Hana Havelková 

e-mail: hotel@hotelgregor.cz 

internetové stránky miniškoli ky jsou v p íprav   

MUDr. 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

Nově otevřený
autoservis

Vlhká 7, Brno
- kompletní servis vozů všech značek
- zprostředkování STK a emisí
- veškeré mechanické práce a výměny
  náplní 
- diagnos  ka vozu

Otevírací doba:
 Po - Pá 8 - 17 hod
 So - Ne po tel. domluvě

Kontakt - tel.: 723 804 837
p.skorec@seznam.cz

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
• šití přikrývek 1099,-Kč/ks a polštá-

řů 299,-Kč/ks
• kvalitní opravy oděvů,
   zkracování, šití, látání

tel.: 603 156 063, 739 274 804



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.

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

15. 6. 2013 Dětské folklorní setkání 15 hod

20. 6. 2013 Informativní schůzka stárků

22. 6. 2013 Středověký den a Bitva Modřice 13 hod

Události

142Inzerce Zpravodaj 6/2013

Koupím byt v 
Modřicích 3+1 
s balkonem do 
2000000,- Kč.

Bez realitky. Za info vedoucí

ke koupi vyplatím 10000,- Kč.

Kontakt: 737 450 967, email 

excitable@atlas.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: Miroslav Hájek, Kateřina Koub-

ková (předseda), Jan Mareček, Zuzana Rouzková, 

Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Kateřina Koubková
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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