
nová obálka-PANTONE  Purple.indd   1 7.1.2015   8:32:47

www.mesto-modrice.cz

9/2015



1312 www.mesto-modrice.cz ObsahZpravodaj 9/2015

1oo 1oooo Obsah

Inzerce
Inzerce 37

Modřický kalendář 42

Zprávy z radnice
4
5
6
9

Usnesení RMM č. 9/2015
Usnesení RMM č. 10/2015
Výběrové řízení na zpracovatele, dodavatele Zpravodaje Modřice 
Informace od zastupitelů

Informace pro občany
11Co do kanalizace nepatří

Život v našem městě

14
16
18
19
20
21
22
24
30
32
33
36

Základní škola
Skauti
Zahrádkáři informují
Pivní festival ve fotografiích Miroslava Hájka
Knihovna
Kultura
Svatováclavské hody 2015 - pozvánka
Sport
Domov seniorů Anavita
Dětský den - pozvánka
Městská policie
Společenská kronika

oo Obsah

Městský úřad Modřice tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020 
Městská policie Modřice  tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna tel.: 537 001 028
Muzeum města Modřice tel.: 547 216 124, 732 706 753
Pasivní bytový dům pro seniory tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Webové stránky města Modřice www.mesto-modrice.cz

Příjemné osvěžení v horkém letním dni.
Foto: M.Hájek

1Důležitá telefonní číslad
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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 9/2015

USNESENÍ RMM č. 10/2015

vstupného 37 180 Kč a Ženáčské hody – 
příjem 98 500 Kč a výdej 98 500 Kč.
(k usnesení 9R-7.14/2015 a 9R-7.15/2015)

Výstava v muzeu
RMM schválila pořádání výstavy 
„Památky na řemesla v Modřicích“ ve 
dnech 25. 9. – 31. 10. 2015 v Muzeu Města 
Modřice.
(k usnesení 9R-7.16/2015)

Komentáře k vybraným bodům
usnesení z 9. schůze RMM 
konané dne 14. 7. 2015

Uzavřené smlouvy
RMM schválila dvě smlouvy na nákup 
pozemků, a to par. č. 2491 o výměře 
1015 m2 za cenu 243 600 Kč (pozemek 
u vodní plochy ul. Masarykova), par. 
č. 2165/27 a 2165/30 o výměře 277 m2 
za cenu 115 000 Kč (pozemky u nové-
ho mostu přes železnici) a schválila 
smlouvu na opravu pomníku na nám. 
Svobody v ceně 240 000 Kč s firmou 
MgA. Stanislav F. Müller, DiS.
(k usnesení 9R-3.1/2015, 9R-3.2/2015 a 9R-3.3/2015)

Schválené dotační smlouvy
RMM schválila dvě Smlouvy o po-
skytnutí dotace, a to ve výši 20 000 Kč 
paní E. S. na pořízení knihy o vzniku a 
úspěších mládežnické kopané (např. 
přeborníci kraje 2013) a 65 000 Kč paní 
Bc. L. Š. na pokrytí nákladů na dopravu 
a na úhradu startovného na Mistrovství 
Evropy ve sportovním tanci v Polsku, 
kde Modřice reprezentovala skupina 
X-trim.
(k usnesení 9R-3.9/2015 a 9R-3.10/2015)

Odstranění telefonní budky
V rámci malého využití společnost O2 
Czech Republic, a. s., oznámila odstra-
nění telefonní budky na ulici Husova.
(k usnesení 9R-4.5/2015)

Nové vozidlo Městské policie
RMM schválila výběr dodavatele nové-
ho vozu Městské policie Modřice firmu 
AUTO-BAYER, s. r. o., ve výši nabídkové 
ceny 615 203 Kč vč. DPH a vybavení. 
Typ vozidla ŠKODA YETI Outdoor Ambi-
tion 1,7 TSI 4x4 včetně polepů Městská 
policie Modřice.
(k usnesení 9R-6.5/2015)

Kapacita Mateřské školy Modřice
Pro zajištění dostatečné kapacity Mateř-
ské školy Modřice bylo RMM schváleno 
podání žádosti o navýšení kapacity 
Mateřské školy Modřice na dobu neurči-
tou. Kapacita Mateřské školy Modřice je 
dnes 176 dětí (původně 165 dětí).
(k usnesení 9R-7.6/2015)

Prodloužení dešťové kanalizace
Na základě výběrového řízení RMM 
schválila dodavatele akce „Modřice, 
U hřiště – prodloužení dešťové kanali-
zace“ firmu Svítil plus, s. r. o., za cenu 
1 207 476 Kč vč. DPH.
(k usnesení 9R-7.8/2015)

Revitalizace sběrného dvora
RMM vzala na vědomí nabídku společ-
nosti DEA Energetická agentura, s. r. o., 
na vypracování Studie revitalizace sběr-
ného dvora v ceně 50 820 Kč vč. DPH.
(k usnesení 9R-7.12/2015)

Vegetační sídlištní plochy
RMM vzala na vědomí nabídku na 
vypracování Koncepční studie řešení 
vegetačních sídlištních ploch v ceně 
147 500 Kč předloženou Ing. J. F. Jde o 
zelené plochy ve vnitrobloku Poděbra-
dova–Sadová.
(k usnesení 9R-7.13/2015)

Vyúčtování kulturních akcí
RMM byla předložena vyúčtování kul-
turních akcí: Šermířský den – příjem ze 

Komentáře k vybraným bodům
usnesení z 10. schůze RMM 
konané dne 4. 8. 2015

Smlouva o právní pomoci
RMM schválila Smlouvu o právní 
pomoci č. 46-6-2015 s právní kanceláří 
JUDr. A. N. spočívající ve vypracování 
právního rozboru na adekvátní výši 
smluvní pokuty za nedodržení termínu 
dokončení Pasivního bytového domu 
pro seniory. Rozbor bude vypracován 
za cenu 30 000 Kč bez DPH.
(k usnesení 10R-3.3/2015)

Zahrada při Základní škole Modřice 
na Komenského ulici
RMM schválila Základní škole Modřice 
1. rozpočtovou změnu Plánu investic na 
rok 2015 spočívající v zařazení výstavby 
„Úprava zahrady u budovy Základní 
školy Modřice, Komenského 343“ v 
ceně 915 000 Kč do plánu investic.
(k usnesení 10R-8.8/2015)

Veřejné osvětlení ulice Žižkova
RMM schválila dle výběrového řízení 
dodavatele akce „Modřice, VO, ul. Masa-
rykova, Žižkova“ firmu Energy Solutions 
savings, s. r. o., Olomouc v ceně 1 238 
924 Kč vč. DPH spočívající v dokončení 
rekonstrukce veřejného osvětlení města 
v severní části.
(k usnesení 10R-8.11/2015) 

TDI dešťová kanalizace U Hřiště
RMM vzala na vědomí nabídku pana E. 
P. ve výši 26 000 Kč vč. DPH na zajištění 
TDI při akci „Modřice, U Hřiště – pro-
dloužení dešťové kanalizace“. 
(k usnesení 10R-8.12/2015).

Tisk zpravodaje
RMM schválila nabídku firmy PORING, 
s. r. o., Brno na zpracování, dodání a 
vydávání periodika Zpravodaj Modři-
ce. Podrobné informace jsou na jiném 
místě tohoto čísla.
(k usnesení 10R-8.13.1/2015 a 10R-8.13.2/2015)
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Výběrové řízení na zpracovatele, dodavatele a vydávání městské-
ho Zpravodaje Modřice

ZMM v rámci zkvalitnění podávání informací občanům města Modřice a široké ve-
řejnosti pověřilo na svém zasedání konaném dne 8. 6. 2015 usnesením č. 4Z-10.5/2015 
Radu města Modřice a starostu města provedením výběrového řízení na zpracova-
tele, dodavatele a vydavatele pravidelného měsíčníku (v letní měsíce červenec a sr-
pen dvojčísla) městského „Zpravodaje Modřice“. Současně bylo schváleno oslovení 
firem POINT CZ, s. r. o., Brno, TISK KVALITNĚ, s. r. o., Praha a PORING, s. r. o., Brno.
Starosta vypracoval zadávací výzvu na způsob zpracovávání, dodávání a vydávání 
Zpravodaje. V zadávacích podmínkách bylo požadováno zachování rozsahu a způ-
sobu vydávání periodika. 

Zveřejněné znění zadávacích podmínek:
V tištěné podobě je periodikum vydáváno ve formátu velikosti A5 s barevnou první stranou s 
logem Zpravodaje, barevnou poslední stranou a s černobílým obsahem všech ostatních stran. 
V případě požadavků vkladatelů lze mimořádně vytisknout barevné strany i uvnitř čísla. Tento 
požadavek by neměl mít vliv na nabídkovou cenu za jedno číslo.
Počet stran jednoho běžného čísla je předpokládán v rozsahu od 40 do 60 stran dle objemu 
podaných příspěvků. V průběhu roku budou 4 čísla vždy po zasedání zastupitelstva města (tj. 
leden, duben, červenec a říjen) mít rozsah od 88 do 96 stran.
Předkladatelé předávají či zasílají elektronicky příspěvky do daného měsíčního čísla nejpoz-
ději poslední pracovní den předchozího měsíce. Redakční rada Zpravodaje (dále jen RRZ) je 
svolávána pravidelně první pondělí v daném měsíci, kdy má být číslo distribuováno. K tomuto 

termínu zasedání RRZ je potřeba dodat na korekturu v elektronické podobě ve formátu pdf 
aktuální číslo Zpravodaje. Po dalších korekturách, většinou ukončených do prvního pátku po 
zasedání RRZ, provést dodání vytištěného čísla k roznosu distribuční firmě, nejpozději však 
do 15. dne v daném měsíci. 

Vyzýváme Vás k předložení cenové nabídky na kompletní předtiskovou přípravu a tisk měst-
ského periodika „Zpravodaj Modřice“ v tomto požadovaném rozsahu a objemu úkonů v rám-
ci ceny jednoho měsíčního čísla:

1. Velikost formátu tištěného Zpravodaje Modřice bude A5
2. Periodikum bude v tištěné černobílé formě s barevnou první a poslední stranou
3. Předložit kalkulaci ceny na předtiskovou přípravu a tisk jedno měsíční číslo dle variant 
počtu stran:

a) počet stran 36–40
b) počet stran 44–48
c) počet stran 52–56
d) počet stran 88–92

4. Počet výtisků v jednom měsíci 2300 ks
5. V ceně za jedno měsíční číslo bude zahrnuto

a) zpracování dodaných příspěvků přes webové stránky pro sazbu
b) zapracování příspěvků do rubrik, vyřešení případných nejasností s editorem čísla
c) provedení předtiskové přípravy, sazba, případný přepis příspěvků nepodaných v elek-
tronické podobě, zalomení textů do formátu Zpravodaje, zařazení fotografií do rubrik, 
grafická úprava dodaných textů, úprava dodaných textů do tabulek, grafická úprava doda-
ných pozvánek apod. Převod barevných fotografií na černobílou verzi pro tisk Zpravodaje
d) vytvoření pracovní verze čísla ve formátu pdf pro projednání v RRZ
e) spolupráce s RRZ při zpracování příspěvků
f) neomezený počet korektur po zasedání RRM s editorem čísla (dnes 3–6 korektur na 
číslo)
g) nepravidelná účast na zasedání RRZ dle potřeby a výzvy od RRZ
h) na jednání RRZ, které je první pondělí daného měsíce, dodat první korekturu s tím, že 
příspěvky, které ještě procházejí korekturou v Modřicích, jsou na stránky umísťovány i 
během pondělí. 
i) příprava titulní strany do samostatného souboru pro webové stránky města
j) vlastní tisk měsíčního čísla (požadujeme způsob vazby – vazba V1 a požadujeme kvali-
tu papíru – ofsetový papír 80g/m)
k) dodání čísla v požadovaném množství do sídla objednatele a dle dohody do distribuční 
firmy  Anapurna 
l) příprava a úprava konečné elektronické verze měsíčního čísla k vložení na webové 
stránky města
m) převedení černobílé varianty pro tisk na barevnou variantu pro umístění na webových 
stránkách města Modřice
n) elektronická verze barevně ve formátu PDF

Varianty jižní tangety
Společnost PK OSSENDORF, s. r. o., 
předložila k vyjádření variantní řešení 
vedení Jižní tangenty. Dvě varianty, z 
nichž varianta A je blíže k Modřicím a 
varianta B vede až za lokalitou Primál 
směrem od Modřic, RMM projednala a 
ve vyjádření preferuje a požaduje vede-
ní Jižní tangenty ve variantě B.
(k usnesení 10R-8.18/2015)

Program zlepšování kvality ovzduší
Ministerstvo životního prostředí zve-
řejnilo návrh opatření obecné povahy 
o vydání Programu zlepšování kvality 
ovzduší zóna Jihovýchod – CZO6Z a 

RMM pověřila starostu a místostarostku 
na základě rozboru vypracovaného Ing. 
P. (zpracovatelka SEA pro ÚP Modřice) 
zaslat stanovisko města Modřice ke 
zveřejněnému návrhu.
(k usnesení 10R-8.19/2015)

Dotace pro město
Firma DEA Energetická agentura, s. r. 
o., předložila RMM zprávu o průběhu 
vyhledávání dotačních titulů. S vyhod-
nocením potencionálních dotačních 
programů vhodných pro město Modři-
ce.
(k usnesení 10R-8.21/2015)
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Tabulka předložených nabídek

     i) příprava titulní strany do samostatného souboru pro webové stránky města 
     j) vlastní tisk měsíčního čísla (požadujeme způsob vazby – vazba V1 a požadujeme kvalitu papíru –   
        ofsetový papír 80g/m) 
    k)  dodání  čísla  v požadovaném množství  do  sídla  objednatele  a  dle  dohody  do  distribuční  firmy  
      Anapurna  

     l) příprava a úprava konečné elektronické verze měsíčního čísla k vložení na webové stránky města 
   m) převedení černobílé varianty pro tisk na barevnou variantu pro umístění na webových stránkách  
         města Modřice 
     n) elektronická verze barevně ve formátu PDF 
 

Zadávací podmínky byly firmám, určeným zastupitelstvem, zaslány poštou 8. 7. 2015 a současně byly 
zveřejněny na profilu zadavatele dne 13. 7. 2015. Termín pro odevzdání nabídek na městském úřadě 
v Modřicích byl stanoven na 24. 7. 2015 do 12:00 hod. 

Ve stanoveném termínu bylo odevzdáno celkem 5 nabídek. Nabídky nepředložily firmy POINT CZ, s. r. 
o., a TISK KVALITNĚ, s. r. o., z důvodu skutečnosti, že nezajišťují předtiskovou a editorskou přípravu 
čísla, ale pouze vlastní tisk. Po telefonické komunikaci s těmito oslovenými firmami společnost POINT 
CZ,  s.  r.  o.,  zaslala  svoji  nabídku  alespoň  na  tiskové  práce,  a  tudíž  nesplnila  zadávací  podmínky 
výběrového řízení. Firma TISK KVALITNĚ, s. r. o.,  i přes telefonickou urgenci svoji cenovou kalkulaci, 
byť jen na tisk, ani nezaslala. 

Díky  zveřejnění  výzvy  na  profilu  zadavatele  obdrželo město  tedy  celkem  5  kompletních  nabídek. 
Z těchto  byla  pro  své  značné  podhodnocení  ceny  Radou města Modřice  vyloučena  nabídka  firmy 
Profi‐tisk group, s. r. o., z Olomouce, neboť její celková nabídková cena za grafické práce a vlastní tisk 
jednoho měsíčního  čísla  byla  ve  všech  objemech  o  několik  tisíc  nižší  než  nabídka  pouze  za  tisk  u 
většiny nabídek ostatních zájemců (viz přiložená tabulka nabídek). 

TABULKA PŘEDLOŽENÝCH NABÍDEK 

                                                          Rozsah  40 stran  48 stran  56 stran  92 stran 
Firma 
Martin MAŘÁK Hradec Králové 
Cena bez DPH za DTP a tisk 
Tisk bez DPH 

 
24 918,‐ 
17 318,‐ 

 
28 016,‐ 
18 896,‐ 

 
32 075,‐ 
21 435,‐ 

 
48 528,‐ 
30 968,‐ 

dot. DesignStudio, s. r. o., České 
Budějovice 
Cena bez DPH za  DTP a tisk 

 
19 100,‐ 

 
21 600,‐ 

 
25 400,‐ 

 
32 600,‐ 

Poring, s. r. o., Brno 
Cena bez DPH za DTP a tisk 
Tisk bez DPH 

 
18 900,‐ 
12 300,‐ 

 
19 800,‐ 
13 000,‐ 

 
21 700,‐ 
14 700,‐ 

 
35 400,‐ 
23 800,‐ 

ArsPress, s. r. o., Olomouc 
Cena bez DPH za DTP a tisk 

 
22 620,‐ 

 
24 615,‐ 

 
27 277,‐ 

 
40 583,‐ 

POINT CZ, s. r. o. 
Cena bez DPH pouze za TISK!!!!! 

 
13 995,‐ 

 
17 270,‐ 

 
21 619,‐ 

 
29 118,‐ 

Profi‐tisk group, s. r. o., Olomouc – 
vyloučena 
Cena bez DPH za DTP a tisk celkem 

 
12 800,‐ 

 
15 300,‐ 

 
17 400,‐ 

 
27 300,‐  

 

Z předložených cenových nabídek RMM vybrala jako zpracovatele, dodavatele a vydavatele firmu 
PORING, s. r. o., která předložila pro město nejvýhodnější nabídku.  

Z předložených cenových nabídek RMM vybrala jako zpracovatele, dodavatele a 
vydavatele firmu PORING, s. r. o., která předložila pro město nejvýhodnější nabídku. 
Při porovnání vybraného dodavatele s druhou nejvýhodnější nabídkou pro město 
Modřice, předloženou firmou dot. DesignStudio, s. r. o., z Českých Budějovic, je cena 

Zadávací podmínky byly firmám, určeným zastupitelstvem, zaslány poštou 8. 7. 2015 
a současně byly zveřejněny na profilu zadavatele dne 13. 7. 2015. Termín pro ode-
vzdání nabídek na městském úřadě v Modřicích byl stanoven na 24. 7. 2015 do 12:00 
hod.
Ve stanoveném termínu bylo odevzdáno celkem 5 nabídek. Nabídky nepředložily 
firmy POINT CZ, s. r. o., a TISK KVALITNĚ, s. r. o., z důvodu skutečnosti, že nezajiš-
ťují předtiskovou a editorskou přípravu čísla, ale pouze vlastní tisk. Po telefonické 
komunikaci s těmito oslovenými firmami společnost POINT CZ, s. r. o., zaslala svoji 
nabídku alespoň na tiskové práce, a tudíž nesplnila zadávací podmínky výběrového 
řízení. Firma TISK KVALITNĚ, s. r. o., i přes telefonickou urgenci svoji cenovou kalku-
laci, byť jen na tisk, ani nezaslala.
Díky zveřejnění výzvy na profilu zadavatele obdrželo město tedy celkem 5 komplet-
ních nabídek. Z těchto byla pro své značné podhodnocení ceny Radou města Mod-
řice vyloučena nabídka firmy Profi-tisk group, s. r. o., z Olomouce, neboť její celková 
nabídková cena za grafické práce a vlastní tisk jednoho měsíčního čísla byla ve všech 
objemech o několik tisíc nižší než nabídka pouze za tisk u většiny nabídek ostatních 
zájemců (viz přiložená tabulka nabídek).

Úvahy – promarněná šance

Prázdninové letní měsíce skončily. Tentokrát jsme si tropických teplot užili i v naší 
republice.  Také jsme si užili sucha, rozkopaných silnic, dálnic, objížděk. Mnozí z nás 
letní vedra hasí chlazeným pivečkem, zmrzlinou, frapé, či jiným chlazeným mokem. 
Mnoho z nás také využívá k ochlazení příjemné účinky koupání a plavání v rybní-
cích, přehradách, koupalištích jednoduše ve vodních nádržích. V řadě měst a obcí 
ČR jsou již vodní plochy k plavání zbudovány, nebo se budují. Město Modřice ještě 
v 60tých letech 20. st. mělo koupaliště. Opět díky  krátkozrakosti vedení obce a pře-
hlížení potřeb občanů jsme o koupaliště přišli. Od té doby se občané Modřic jezdí 
koupat a plavat jinam, např. se jezdilo do Hrušovan, dnes se tam také nedá koupat, 
na Brněnskou přehradu, na Mušov, na koupaliště do Brna. Děti Modřických občanů 
se pak jezdí učit plavat do Brna- Kohoutovice. Myslím, že město Modřice by si zaslou-
žilo plavecký bazén, ne nějaké „plivátko“, kde se nenaučí plavat. Měl jsem radost, že 
s budováním nové SH je počítáno i s bazénem. Jenže ten byl v záměru zmíněn jen 
„na oko“. Jak jste se mohli přesvědčit ve Zpravodaji v anketě občanů k nové SH, v 
odpovědích na požadavky občanů „se s bazénem nepočítá“. Myslím, že pokud se 
SH postaví bez bazénu, tak si dovolím tvrdit, že už občané Modřic v dohledné době 
na plavání ve svém bazénu mohou zapomenout. Ostatně, na co bazén v Modřicích, 
když nemáme plavecký oddíl. Bude to další promarněná šance?

Richard Tomandl 
Zastupitel ZMM za KSČM

za rozsah zpravodaje o 92 stranách sice o 3388 Kč/číslo vyšší, což dělá za rok o 13 552 
Kč více (4x 3388 Kč), ale při průměrném rozsahu 48 stran u ostatních čísel během 
roku je cena o 2178 Kč/číslo nižší, což dělá za rok o 15 246 Kč méně (7x 2178 Kč). Z 
toho vyplývá, že nabídka firmy PORING, s. r. o., je meziročně o 1694 Kč nižší než na-
bídka firmy dot. DesignStudio, s. r. o., a tudíž je pro město nejvýhodnější.
Vážení spoluobčané, výběrovým řízením, zveřejněným i na profilu zadavatele, jsme 
nad rámec  překročili podmínky stanovené zákonem o veřejných zakázkách malého 
rozsahu a RMM provedla adekvátní výběr staronového zpracovatele, dodavatele a 
vydavatele našeho městského Zpravodaje Modřice. Věřím, že firma PORING, s. r. o., 
bude i nadále kvalitně a spolehlivě plnit své závazky ve vztahu ke kompletní náplni 
při vydávání periodika.

Město Modřice
RMM a starosta Ing. Josef Šiška

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
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Princip demokracie  
Vážení spoluobčané,  

věřte, že bychom rádi psali jen o tom, „co kdo udělal pro občany a ne o tom, 
co kdo udělal špatně“ , není to však vždy možné.  Nezastáváme názor, že co 
se na radnici upeče, to se tam také sní a jen pokud je za co "bít se do prsou", 
tak to občanovi sdělíme ve Zpravodaji. Trvám na svém stanovisku, že RR se nemá nijak vyjadřovat 
k jednotlivým příspěvkům, ani sdělovat své představy, jak by měl obsah a forma Zpravodaje 
vypadat. Věřte, že nejsou jen děkovné dopisy, které si pročítáte ve Zpravodaji, ale i stížnosti od 
občanů. 

Pan starosta preferuje cestu osobního a přímého písemného kontaktu, bez rizika rozšíření palčivých 
témat mezi širší veřejnost, ve stylu  - Ptejte se, odpovím a zůstane to jenom mezi námi. Lepší formu 
komunikace zvolil pan starosta Rajhradu www.rajhrad.cz : 

Od počátku usilujeme o SPOLUPRÁCI a pravidelnou DISKUZI o aktuálních tématech se 
zastupiteli pověřenými vedením města, ne vždy jsme však úspěšní. 

Posledním mým návrhem předloženým 17.6. RMM bylo sjednocení podmínek publikování pro 
všechny autory, aby nedocházelo k diskriminaci – viz. citace z Informačního řádu: 
5.1.1. materiály z orgánů města a organizací s komentáři  jsou publikovány bez ohledu na rozsah 

5.1.2. příspěvky kohokoliv mohou být v jednom čísle s max. rozsahem do 2 tiskových stran,  

5.1.3. názory členů zastupitelstva; v jednom čísle s rozsahem max. do 1 tiskové strany 
Návrh nebyl projednán na jednání RMM 14.7., jak bylo paní Hoškovou písemně potvrzeno a to bez 
zdůvodnění, ale až 4.8. se závěrem – zamítnuto. 

K tomu lze jen ocitovat základní princip demokracie: 
„I většinové demokratické rozhodování může být svým obsahem v rozporu s demokratickými 
zásadami. Proto je při rozhodování většiny třeba dbát na ochranu menšin i na respektování dalších 
obsahových principů. Demokracii nelze redukovat na rozhodování většiny.“ 

Není pravdou, že nejvyšším orgánem je Starosta, jak se někteří občané mylně domnívají, ale 
Zastupitelstvo. Strukturu vedení města a související vztahy nadřízenosti a podřízenosti lze zobrazit 
takto: 

 

I když poměr hlasů je ve prospěch zastupitelů pověřených správou města, věřím, že i tito zastupitelé 
jednají a budou jednat „v zájmu města a jeho občanů a v souladu s Ústavou a zákony ČR“.  

Děkuji za vaše názory a podněty, které nám zasíláte a jsou pro nás velmi důležité. Respektujeme 
přání tyto příspěvky nezveřejňovat a chápeme vaše obavy.  

Pokud však mezi občany existují důvody k obavám, co bude následovat, pokud někdo vyjádří 
kritiku ke správě města, nebo sdělí veřejně svůj názor, který není v souladu s názory pana starosty a 
jeho spolupracovníků, je něco špatně.        AK (anomodrice@seznam.cz) 

1Informace pro občanyi

Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy s vodou a jejím vlivem na 
prostředí a život kolem nás. S její ochranou by měl každý z nás ale začít především 
sám u sebe. Je to velmi jednoduché, jen je třeba se trochu nad svým jednáním za-
myslet.

Všechno má svůj řád - tedy i kanalizace

Do kanalizační sítě je odváděna odpadní voda z jednotlivých domácností a firem. 
Kanalizace je určena k odvádění odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během 
běžné denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.

Co do kanalizace patří a co ne, určuje Kanalizační řád. Ten je k dispozici na interneto-
vých stránkách naší společnosti – www.bvk.cz. Podmínky pro vypouštění odpadních 
vod jsou stanoveny na základě možností a schopností Čistírny odpadních vod Brno - 
Modřice odpadní vodu vyčistit a plnit předepsané limity při vypouštění vyčištěných 
odpadních vod do recipientu – řeky Svratky.

Co do kanalizace 
nepatří
Kanalizace není odpadkový koš

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Brno, PSČ 657 33

Telefon: +420 543 433 111
Fax: +420 543 433 000

E-mail: bvk@bvk.cz
www.bvk.cz

Kam tedy s odpadem?

K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme 
nádoby na tuhý domovní odpad – popelnice. Po svozu je 
odpad spálen v moderní brněnské spalovně, kde dochází k 
jeho likvidaci při teplotách dosahujících 1 000°C. Odpad 
hoří sám bez přidání paliva. Získané teplo vyrábí páru, která 
je dodávána do systému vytápění města Brna a pokrývá 
spotřebu pro cca 16 tisíc obyvatel.     

Tuky z domácností, ale i motorové oleje, po jejich vychlazení 
slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, 
které následně zajistí jejich odbornou likvidaci.

Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, 
louhů a barev - vždy odevzdáme do sběrného střediska – tzv. 
Ekodvora. 

Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde 
je vhodíme do nádob k tomu určeným.

         Uvědomme si,
     že odpady nejsou totéž co odpadní vody.

Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme 
však vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být 
život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum a nezne-
čišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí. 

Co do kanalizace 
nepatří
Kanalizace není odpadkový koš

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Brno, PSČ 657 33

Telefon: +420 543 433 111
Fax: +420 543 433 000

E-mail: bvk@bvk.cz
www.bvk.cz

Kam tedy s odpadem?

K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme 
nádoby na tuhý domovní odpad – popelnice. Po svozu je 
odpad spálen v moderní brněnské spalovně, kde dochází k 
jeho likvidaci při teplotách dosahujících 1 000°C. Odpad 
hoří sám bez přidání paliva. Získané teplo vyrábí páru, která 
je dodávána do systému vytápění města Brna a pokrývá 
spotřebu pro cca 16 tisíc obyvatel.     

Tuky z domácností, ale i motorové oleje, po jejich vychlazení 
slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, 
které následně zajistí jejich odbornou likvidaci.

Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, 
louhů a barev - vždy odevzdáme do sběrného střediska – tzv. 
Ekodvora. 

Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde 
je vhodíme do nádob k tomu určeným.

         Uvědomme si,
     že odpady nejsou totéž co odpadní vody.

Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme 
však vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být 
život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum a nezne-
čišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí. 
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Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno do ní vypouštět:

• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských drtičů

• tuky – fritovací oleje, motorové oleje

• veškeré hygienické potřeby

• chemikálie a další nebezpečné látky

• léky

Záchodová mísa není odpadkový koš

Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, tím problém s odpadem 
nezmizí, ale začíná.

Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispíváme k blahodárnému životu 
potkanů, a to ani po jejich rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způ-
sobují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami, na které se váži zejména 
tuky, což může mít za následek snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do 
úrovně plné neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti napáchat je 
snad každému zcela zřejmé. Skutečností je, že používání drtičů domovního odpadu 
způsobuje vážné problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, ale 
také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. Z tohoto důvodu je používání 
drtičů výslovně zakázáno.

Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako například dětské pleny, 
vlhčené ubrousky, dámské hygienické potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní 
materiály. V nich jsou kromě celulózového podílu také vyztužené vrstvy tvořené 
plastovými foliemi na bázi polyetylenu, polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plas-
tové části těchto potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, rozkladu 
a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v čerpacích stanicích odpadních vod. 
Následná nefunkčnost čerpací stanice může vést k nebezpečí zatopení kanalizace i 
suterénů napojených nemovitostí. V případě, že přece jen takový materiál projde 
celým procesem v čistírně odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, 
produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na náklady nás všech také jako 
součást odpadu zlikvidovat.

Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat řada chemických a ne-
bezpečných látek, z nichž některé jsou vysoce jedovaté a výbušné, a mají výrazný 
negativní vliv na biologické procesy čištění odpadních vod. Jedná se o ropné látky, 
louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně malé množství těchto látek může zcela 
zlikvidovat bakterie, které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.

Rovněž nadměrné užívání čistících, pracích a dezinfekčních prostředků přírodě roz-
hodně neprospívá.

Firemní producenti odpadních vod

Poměrně velké množství odpadních vod tvoří odpadní vody od průmyslových 
podniků, zdravotnických zařízení a provozoven služeb. Významným producentům 
odpadních vod z řad firem jsou stanoveny individuální limity pro znečištění odpad-
ních vod vypouštěných do kanalizační sítě.

Dodržování limitů je pravidelně kontrolováno laboratořemi naší společnosti.

Kam tedy s odpadem?

K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme nádoby na tuhý do-
movní odpad – popelnice. Po svozu je odpad spálen v moderní brněnské spalovně, 
kde dochází k jeho likvidaci při teplotách dosahujících 1 000°C. Odpad hoří sám bez 
přidání paliva. Získané teplo vyrábí páru, která je dodávána do systému vytápění 
města Brna a pokrývá spotřebu pro cca 16 tisíc obyvatel.

Tuky z domácností, ale i motorové oleje, po jejich vychlazení slijeme do PET lahví a 
odevzdáme ve sběrném středisku, které následně zajistí jejich odbornou likvidaci.

Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, louhů a barev - vždy 
odevzdáme do sběrného střediska – tzv. Ekodvora.

Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde je vhodíme do nádob 
k tomu určeným.

Uvědomme si, že odpady nejsou totéž co odpadní vody. Opakovaně si připomínej-
me, že „voda je život“. Myslíme však vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže 
být život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum a neznečišťujme vodu jen za 
cenu svého pohodlí.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRPŠ při ZŠ Modřice vyhlašuje již tradiční 
 

Podzimní soutěž ve sběru starého papíru 
 
Soutěž je vyhlášena pro všechny děti základní školy, ale sběr papíru je výzvou i pro celé 
rodiny, kamarády a známé. Přineste starý papír a podpořte naše školáky.  
Finanční částka získaná za sběr papíru bude sloužit k pořízení vybavení školy či družiny.  
Obnovujeme soutěž o nejlepší sbírající třídu, kterou čeká zvláštní ocenění. 
 

Termín: 5. – 9. října 2015  

Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici 

Hodina sběru: 7:00 – 8:00 hodin 

      15:30 - 16:30 hodin 

 
 
Hlavní ceny soutěže: 
 Sladká odměna pro každého  
žáka sběrače. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Děkujeme předem všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci s vámi. 
Členové SRPŠ při ZŠ Modřice 

3. Paměťová hra 
„V kostce – příroda“ 

2. Hlavolam 
Kvadrilion 

Sbírej starý papír  
– zachraň strom  
a pomoz přírodě! 

Koloběžka 
ARCORE RAPID 12ʹ 

1Život v našem městěž

Sebehodnocení žáků
S novým školním rokem bych Vás chtěla informovat, že v měsíci červnu proběhla 
na ZŠ Modřice diagnostika sebepojetí školní úspěšnosti u žáků 3.–8. tříd. Výsledky 
šetření naleznete ve výroční zprávě školy za minulý školní rok.
V tomto článku bych se chtěla věnovat právě důležitosti sebehodnocení a sebepojetí 
žáků a tomu, jak má právě jejich sebevědomí vliv na školní úspěšnost, ať už se bu-
deme bavit o školních výsledcích nebo schopnosti sociální integrace do kolektivu.
Význam školního úspěchu pro sebepojetí dítěte závisí na tom, jak se dosud jeho 
sebepojetí vytvářelo. Dítě na sebe zpravidla pohlíží tak, jak se domnívá, že je vidí 
rodiče a později i další osoby, učitel i kamarádi. Co od dítěte rodina požaduje a jak 
očekává, že dítě její požadavky splní. V tomto ohledu je dalším důležitým faktorem 
hodnota školního prospěchu pro rodinu, ve které dítě žije. Ambiciózní postoj je sice 
v dnešní době dost běžný, ale existují sociální vrstvy, pro které význam nemá.
Obraz sebe působí na očekávání a chování jedince. Má velký vliv na další výkon v 
té či oné oblasti a motivaci k činnosti, která by k danému výkonu měla vést. Jestliže 
je sebehodnocení nízké, bývá nízká i motivace k takové činnosti a očekáván je prav-
děpodobně další neúspěch. Dítě se takové situaci raději vyhne, a pokud to nejde, 
bude unikat jinými, subtilnějšími způsoby nebo se bude bránit. Nebezpečí je i ve 
stereotypnosti postoje k dětem, které byly jednou označeny jako nevýkonné a jejich 
sebepojetí je na základě trvale nízkého očekávání udržováno na stejné úrovni. Setr-
vačnost sebehodnocení je mimo jiné z důvodů rigidity postojů okolí dlouhodobá. 
Stručně řečeno, nálepky hloupého a líného dítěte se školák těžko zbavuje, pokud se 
mu to vůbec kdy podaří.
Badatelé poukazují na to, že způsob, jakým děti sebe vnímají a co o sobě soudí, 
ovlivňuje významně jejich učení a práci ve škole. Nálezy vyznívají souhlasně v tom 
smyslu, že sebepojetí školáka je základní proměnnou, která má vliv na jeho pracovní 
motivaci a na jeho vytrvalost v práci na úkolech. Mají-li žáci větší důvěru ve své 
schopnosti, mají také tendenci pracovat na úkolech s větším úsilím a úkoly dokon-
čit. U žáků s nízkou sebedůvěrou je tomu naopak. Výkonnost dítěte ve škole je tedy 
ovlivňována schopnostmi, ale i tím, jak si tyto schopnosti uvědomuje.
Přeji Vám rodičům tedy, abyste dokázali na svoje dítka pohlédnout novým pohledem 
a dali jim tak šanci začít v novém školním roce nově.

Mgr. Jeanette Vrtková, školní psycholožka
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SKAUTI
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Pivní festival II. Modřické krygl 18. 7. 2015 ve fotografiích
Miroslava Hájka

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„S lidmi je to jako s květinami.
Potřebují nejen slunce,
ale i vodu.“ 

Není to tak dávno, co proběhla v 
Modřicích akce „Ukliďme Česko“, pár 
dnů a týdnů bylo v Modřicích docela 
uklizeno.

Člověk by nevěřil, co se všechno při 
akci posbíralo a docela toho „bordelu“ 
nebylo málo.

Jděte se však podívat dnes! Jak co 
komu odpadne, tak to nechá nebo i 
schválně pohodí. Hlavně je to vidět po 
kulturních akcích Pod Kaštany. Též na 
cyklostezce se ledacos najde.

Nahoře na cestě k bývalým broskvo-
vým sadům vzniká nová skládka hned 
u cesty a už je pěkně velká. Po prudším 
dešti, který nás jednou v Modřicích 
navštívil, byla hned ucpaná blátem a 
štěrkem vpusť (dnes ji již pracovní četa 
krásně vyčistila) a tak se k ní přihodí 
sem tam PET láhev, plechovka nebo 
igelitky a boty.

Někteří „bezdomovci“ jsou dokonce tak 
slušní, že svůj binec dají do igelitových 
tašek a alespoň vyhodí do odpadko-
vých košů, které jsou umístěné u scho-
dů k tramvaji. Sice jsou hned plné, ale 
alespoň se neválí v trávě. Ta je pěkně 
vysoká, navzdory suchu, a tak se v ní 
ledacos schová.

Nedivme se pak, že se k nám příroda 
také nechová, jak bychom si předsta-
vovali. Asi toho našeho chování má už 
dost.

I přes všechnu stálou osvětu nám zde 
běhají psi bez obojku, bez vodítka a 
jejich exkrementy stále ještě někdo 
nesbírá.

Popelnice máme na všechno, ale 
třídíme všichni? Je to pohodlnost nebo 
bezohlednost a jdeme my dospělí dob-
rým příkladem našim potomkům? Co 
myslíte vy?

TOJA

Blíží se termín modřických hodů a 
tím i zahrádkářská výstava. Sucho 
se podepsalo i na úrodě, a pokud 
tedy mohl někdo zalévat a urodilo 
se mu, tak nezapomeňte na výsta-
vu a doneste své vzorky výpěstků. 

příjem vzorků bude v sobotu
26. září 2015
od 16,00 hod. do 18,00 hod.
vrácení zapůjčených vzorků
v pondělí 28. září 2015
od 16,00 hod. do 18,00 hod.

Výstava bude otevřená v tyto 
dny:
27. září 2015 /neděle/
od 9,00 hod. do 18,00 hod.
28. září 2015 /pondělí/
od 9,00 hod. do 16,00 hod.

Vystoupení Modřického pěvecké-
ho sboru 27. září 2015 /neděle/
ve 14,15 hod.
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VÝBĚR Z NOVINEK

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

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

Půjčovní doba:

 
 

Městská knihovna v Modřicích vás zve na přednášku 
ing. Aleše Svobody 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ 
 

Přednáška o objevech na Špilberku se uskuteční 
ve čtvrtek 15. října 2015 

v 17 hodin v klubovně nad knihovnou. 
 

 

 
 

Městská knihovna v Modřicích vás zve na přednášku 
ing. Aleše Svobody 

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ 
 

Přednáška o objevech na Špilberku se uskuteční 
ve čtvrtek 15. října 2015 

v 17 hodin v klubovně nad knihovnou. 
 

 

KNIHOVNA

PRO DĚTI
Brezina: Brána času
Gál: Žížaláci
Goscinny: Lucky Luke
Kinney: Deník malého poseroutky 9
Smith: Barry Trapney a příšernej 
víkend

PRO ŽENY
Alexander: Lekce manželství
Bradford: Nebezpečné tajemství
Callen: Lekce svádění, S vikomtem v 
ložnici
Černá: Perchta z Rožmberka
Howell: Vítěz z Vysočiny
James: Osudová láska
Jones: Aiša, perla harému

Krausová: Sukničkář
Lindström: Srdci neporučíš
Norris: Blbá sázka o fajn kluka
Robards: Troufalá, Neodolatelná
Roberts: Kolotoč přání

PRO SILNÉ NERVY
Beaton: Agáta Raisinová a manžel na 
zabití
Crombie: Podíl na smrti
Kellerman: Krevní test
Klevisová: Ostrov šedých mnichů
Läckberg: Krotitel
Reilly: Střežená zóna
Roberts: Očistím tě od hříchu
Try: Neboť jejich je království
nebeské

OZNÁMENÍ Akce plánované na 25. a 27. 9. jsou zrušeny.
AKCE V ŘÍJNU Virtuální univerzita 3. věku začátek podzimního semestru
 je v pondělí 5. října ve 14 hodin. 
 Téma: Dějiny oděvní kultury ve 20. stol. Cena: 300,-- Kč.

KULTURA

Dětský folklorní kroužek města Modřice

nabízí rodičům i v novém školním roce nácvik zpěvu a lidového tance pro děti od 3 
let, schůzky každý čtvrtek od 16:00 (maláčci) a od 17:00 hodin v zasedacím sále na 
radnici.

internetové stránky www.folklorni-krouzek-modrice.cz
přihlášky a další informace – velkajana@seznam.cz, tel. 603 813 956

Nové zájemce budeme přijímat počínaje zkouškou ve čtvrtek 15. října,
rádi přivítáme i starší děti či dospělé jako instruktory nebo hudební doprovod.

Iva Cetlová, Jana Gajdušková, Vlastimil Čevela

Do konce roku 2015 jsou pro všechny příznivce hudebních zážitků připraveny
KOMORNÍ KONCERTY NA RADNICI

77 - středa 21. října 2015
Pěvecká sóla a dueta (Verdi, Mozart, Dvořák, Haydn, Martinů a další) 
Alena Borková ml. a Nikolay Charnyshou, 
klavírní spolupráce Alena Borková st. a Yuliya Lyskova 

78 - pátek 20. listopadu 2015
Průřez hudebními styly (Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy, 
Josef Suk)
Moravské klavírní trio: Jana Ryšánková - klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha 
- violoncello

79 - středa 9. prosince 2015 
Předvánoční hudební setkání
sólisté BROLN: František Černý - housle a zpěv, Jan Telecký - cimbál, Pavel Trkan - 
kontrabas
a Smíšený pěvecký sbor města Modřice pod vedením Jany Šuplerové

začátky vždy v 19 hodin, podrobnější informace o programu 
budou v následujícím vydání Zpravodaje, na plakátech
a na webu http://modricke-koncerty.webnode.cz 

za realizační tým srdečně zve Vlastimil Čevela



Při  př í lež itost i  svátku sv.  Václava dne 27.  9.  2015 bude otevřen modřický kostel  od 15 do 18 hodin .  Srdečně zvou farníc i .
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SPORT

Mistrovství České republiky v nohejbale dvojic i trojic pořádaly 
Modřice

Po loňském mimořádném organizačním úspěchu s pořádáním Světového poháru 
klubových mistrů se modřickému nohejbalovému oddílu dostalo další pocty, a to 
tím, že mu Český nohejbalový svaz svěřil pořádání Mistrovství České republiky v 
nohejbale dvojic a trojic.
Tato mistrovství se již několik posledních let pořádají ve „víkendovém modelu“, kdy 
se během soboty a neděle odehrají na jednom místě oba šampionáty. Zabezpečit 
takovouto akci není vůbec jednoduché, neboť se každého hracího dne účastní přes 
60 hráčů, dalších cca 20 trenérů a členů realizačních týmů a k tomu 9 rozhodčích. 
Všem těmto účastníkům pak pořadatel musí vytvořit nejenom hrací podmínky, ale 
také dostatečné a vhodné prostory pro regeneraci mezi zápasy a hygienu včetně 
zajištění stravování.
Pro modřický nohejbalový klub to tak byla další velká výzva, aby prokázal své schop-
nosti. Ale naštěstí jsme v tom nezůstali sami! Obrovskou vstřícnost ukázalo město 
Modřice, které nám prostřednictvím svého starosty Ing. Šišky poskytlo jak materiální 
vybavení, tak účinnou pomoc členů jeho pracovní čety. Již v rámci přípravných pra-
cí se starosta města aktivně účastnil schůzek organizačního výboru a my jsme tak 
měli jistotu, že k sobě budeme mít v městu Modřice silného a zkušeného partnera.
Po řadě schůzek před akcí tak vše naplno vypuklo v pátek 28. 8., kdy se úderem 
deváté hodiny ranní rozběhly v areálu kurtů veškeré práce. Ty probíhaly až do pozd-
ního večera a v závěru pátku jsme mohli s uspokojením konstatovat, že celý areál, to 
znamená hřiště, šatny i okolí, je zcela připraven.
V sobotu 29. 8. se konalo Mistrovství České republiky ve dvojicích. Na této akci se 
prezentovalo 20 nejlepších nohejbalových dvojic z České republiky a mezi hráči ně-
kterých oddílu se objevila i řada reprezentantů ze Slovenska. Modřický klub TJ So-
kol SDS EXMOST Modřice pak reprezentovaly dvě sestavy, z nich prakticky všichni 
hráči tvoří základ české reprezentace. Dohromady tedy to nejlepší, co nohejbal v 
rámci celého světa nabízí. Po úvodním rozlosování do čtyřech pětičlenných skupin 
pak úderem deváté hodiny vypukly zápasy o český titul. V posledních letech se na 
těchto šampionátech nikdy nepodařilo domácím získat titul. Až do soboty dne 29. 8. 
2015. Obě modřické sestavy procházely turnajem jako pověstný nůž máslem, a když 
se již pod rozsvícenými reflektory našeho centr kurtu za asistence kamer České tele-
vize chystalo finále, diváci, kterých přišlo několik stovek, se stali účastníky vpravdě 
historické chvíle. Ve finále totiž proti sobě nastoupila obě modřická mužstva a to se 
doposud žádnému klubu v celé nohejbalové historii nepodařilo. S trochou nadsázky 
se tak dalo říci, že to byl první klubový trénink v dějinách českého sportu, který ná-
sledně vysílala Česká televize.

Ale samozřejmě si naši kluci ve finále nic nedarovali, protože titul mistra republi-
ky byl pro obě sestavy obrovským lákadlem. Divákům pak finále nabídlo množství 
překrásných výměn a gradovalo až v koncovce třetího setu vítězstvím 10:9 naší B 
sestavy. Trenér modřického družstva Petr Gulda si tak celé finále mohl vychutnat 
netradičně nikoliv z lavičky při koučingu, ale z tribuny v hledišti, a kromě pohledu 
na své svěřence tak mohl sledovat nadšené diváky kolem a přijímat řadu gratulací 
už v průběhu zápasu. Vždyť o titulu pro Modřice bylo rozhodnuto již před utkáním.
Konečné pořadí Mistrovství České republiky dvojic pak bylo:

1. TJ Sokol SDS EMOST Modřice B (Pavel Kop, Martin Muller a střídající Petr 
Topinka)
2. TJ Sokol SDS EMOST Modřice A (Radek Pelikán, Jakub Pospíšil a střídající 
Lukáš Rosenberk)
3. Přerov (Pavelka, T. Miklík)

První hrací den pak skončil slavnostním vyhlášením výsledků a namísto bujarých 
oslav se hráči museli vydat na regeneraci a do postelí, aby se připravili na druhý 
hrací den. Početný organizační štáb si pak dal noční směnu, aby bylo vše připraveno 
na neděli.
V neděli 30. 8. se opět od 9.00 h konalo Mistrovství České republiky trojic, na kterém 
se prezentovalo celkem 16 mužstev, opět včetně dvou modřických sestav.
Diváci viděli na obou kurtech znovu prezentaci toho nejlepšího světového nohejba-
lu. No a hádejte, jak to všechno dopadlo. Jestliže v sobotu se účastí obou mužstev 
ve finále poprvé psala historie, pak v neděli to modřičtí borci do puntíku zopakovali 
a celému zbytku republiky ukázali, že sobota nebyla náhoda. Pravda, televize z toho 
byla trochu rozhozená, protože říkali, že to nemuseli už v neděli jezdit, ale početní 
modřičtí fanoušci, kterých přišlo ještě více než v sobotu, doslova tonuli v nadšení. A 
trenér Gulda si to opět vychutnal na tribuně.
Konečné pořadí Mistrovství České republiky trojic pak bylo:

1. TJ Sokol SDS EMOST Modřice B (Jakub Pospíšil, Martin Muller, Lukáš Ro-
senberk a střídající Jan Hanus)
2. TJ Sokol SDS EMOST Modřice A (Pavel Kop, Radek Pelikán, Petr Topinka a 
střídající Tomáš Gulda)
3. Šacung Benešov (Doubrava, Kadeřábek, Knytl a střídající Makara a Flaks)

Z pohledu sportovního tak modřičtí nohejbalisté doslova „seřezali“ zbytek republiky 
a svými 2 zlaty a 2 stříbry dosáhli doposud nevídaného úspěchu jednoho oddílu na 
těchto republikových mistrovstvích.
Kromě absolutního sportovního úspěchu však modřický oddíl získal i  pořadatelské 
absolutorium. Jak přítomní členové Českého nohejbalového svazu, tak zúčastnění 
hráči i diváci vysoce ocenili pořadatelské kvality celého našeho oddílu. V úmor-
ném vedru, které po oba dny panovalo, jsme se dokázali postarat o hrací plochy i 
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Foto: Vít Havelka
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stovky lidí kolem nich. Rád bych na tomto místo poděkoval všem dobrovolníkům, 
bez kterých bychom celou akci nedokázali zabezpečit. Byli to oni, kteří se starali o 
vše včetně vaření, výdeje jídel a nápojů, ale postarali se i o čistotu v celém areálu a 
koordinaci všech účastníků včetně ozvučení a moderování celé akce a internetového 
přenosu.
No a jak jsem již psal výše – tím největším pomocníkem pro nás bylo město Modřice 
a ještě jednomu mu tímto velmi děkuji.
Maximálně spokojený

Petr Jahoda, předseda nohejbalového oddílu, TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
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Mezinárodní turnaj mladších žáků v kopané
O pohár starosty města Modřice

V Modřicích se v půli prázdnin, od 31. 7. do 2. 8. 2015, konal mezinárodní fotbalový 
turnaj mladších žáků O pohár starosty města Modřice. A protože to byl letos 15. roč-
ník, je to určitě důvod k oslavám. Když tento turnaj před patnácti lety vznikl, nikdo z 
mladých fotbalistů, kteří do něj letos nastoupili, ještě nebyl na světě. 

Turnaje se zúčastnilo šestnáct týmů, z České republiky, Slovenska, Ruska a Ukrajiny. 
A tak vedle těch věhlasných – Zbrojovka Brno, Senica, Sigma Olomouc, Sparta Brno, 
Sparta Praha, Viktoria Plzeň, Ružomberok, Žilina, Brjansk, Chamovniki Moskva, Kiev, 
Tatran Prešov, FK Teplice, Baník Ostrava a Janočkova akademie – i my, MFK Modřice! 
A protože se hraje na půl hřiště a mimo gólmana je zapotřebí aspoň sedm kluků v 
poli, sami Modřičtí by nedali ani tento základní počet – spojili se tedy s Ivančickými a 
vytvořili dokonalý tým. V bráně se střídali Áda Cíleček a Kuba Vudka. Kuba je starší 
a samozřejmě i zkušenější, takže z velké části zachraňoval modřický tým právě on. 
Jinak za Modřické nastoupil Domča Čičmanský, Vojta Partl, Filip Urban, Míša Ne-
vyjel, Honza Hron a Damián Strnad. Vedle těch ostatních, naprosto všem známých 
klubů jsme museli působit trošičku jako Moravská sjednocená Horní a Dolní Lhota. 
Zatím! Ještě to kluci trošku vypilují a MFK Modřice zapadne mezi ty ostatní úplně 
rovnocenně.

Letos to ještě teda nebylo ono. Třídenní turnaj začal v pátek a už v poledne jsme měli 
docela jasno – všechny tři zápasy naši kluci prohráli. Mezi docela hustým počtem 
branek, které dostali, se jim ale podařilo dokonce dva dát, takže jsme ani moc velký 
smutek nepociťovali. 

Po pátečních zastřelovacích zápasech nás další tři mače čekaly v sobotu dopoledne. 
A dobře oni! Teda ne že by se modřickým fotbalistům podařilo aspoň jednou vyhrát, 
to ne, ale stav už nebyl tak zahanbující: 2:3, 0:1 a 0:2. 

Celý turnaj kluci odehráli pod vedením trenéra z Ivančič, protože modřičtí páni tre-
néři plnili funkci organizátorů. To znamená, že čepovali pivo a limo, grilovali herme-
lín, opékali klobásky a tak. A taky připravili na odpoledne zábavný program – do 
Modřic přijel Ruda z Ostravy, kouknout se na nás přišel i Petr Švancara a velmi za-
jímavý zápas odehrála Menšíkova jedenáctka. A večer diskotéka! Té si ovšem kluci 
moc neužili, protože šli slušně spát, v neděli je čekaly ještě tři zápasy. Takže co jsme 
my rodičové ty první dva dny při zápasech nevyfandili a nevybubnovali, o to víc 
jsme se pak vyzpívali při diskotéce. Moc důvodů k veselí nám totiž naši kluci svými 
výsledky v prvních dvou dnech nenabídli, docela spolehlivě se drželi s počtem bodů 
0 na posledním šestnáctém místě. 

V neděli ráno bylo jasné, že nás diskotéka dost vyčerpala. Skoro nikdo nemohl mlu-
vit. Při té diskopárty totiž párkrát vypadl proud, což nás dospělé nijak nezviklalo a 
odezpívali jsme si to sami. 

Modřičtí fotbalisté ovšem byli čilí jako rybičky a vykročili vstříc posledním třem zá-
pasům. A hned v tom prvním, hrála proti nám Senica, Modřičtí vyhráli! Pravda, hod-
ně těsně, 1:0, ale vyhráli. Jeden jediný gól, a co to udělá! Rázem se z posledního místa 
vyšvihli o cosi výš. A druhý zápas skončil remízou 1:1. Chytili asi druhý dech, škoda, 
že až na konci turnaje. Kopaly se penalty, kde byl bohužel lepší Brjansk. 

A pak poslední zápas, o 11. místo. Proti nám nastoupila Viktorka Plzeň a moc šancí 
kluci neměli. Prohráli jsme 0:5, ale celkově jsme se z šestnácti týmů umístili dvanáctí. 
A to vůbec není špatné. Zlaté medaile si odvezla Sparta Praha.

Turnaj skončil. Byl úplně senzační a my už se teď všichni těšíme na příští, 16. ročník. 
Je teda pravda, že jsme nějaké ztráty zaznamenali, ale nic podstatného. Honza ne-
našel jeden chránič, Damián opět přišel o brankářské rukavice a někdo nám odvezl 
vlajku MFK Modřice – zůstala po ní jenom tyčka. Ale na druhou stranu, pokud se 
někomu jako trofej hodila, budeme věřit, že teď hrdě vlaje někde na Spartě, nebo 
třeba v Plzni, možná na Ukrajině anebo zdobí hřiště v Moskvě. 
A co víc si můžeme přát… 

Eva Strnadová

Všechny výsledky turnaje jsou uvedeny na webových stránkách www.turnaj-modrice.cz

foto: Daniel Strnad  
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA

Léto končí. Klienti Anavity si jej užili s míchanými nápoji na terase i relaxací 
v zahradě 

Klidový režim, více odpočinku, zatažené rolety, dostatek tekutin a také něco příjem-
ného na zchlazení - třeba osvěžující zmrzlina nebo lahodný pohár s čerstvým ovo-
cem. Tak prožívali letošní úmorná tropická vedra v prázdninových měsících klienti 
specializovaného zařízení Anavita pro seniory s Alzheimerovou chorobou a demencí 
v modřické Masarykově ulici. Tamní aktivizační tým, který má na starosti připravit 
každý den smysluplný volnočasový program s terapeutickým, naučným nebo „jen“ 
podtextem pro radost, jim totiž k posezení na útulné letní terase připravil k ochutnáv-
ce letní míchané nealko nápoje. „Pochutnali si v horkém červenci i srpnu třeba na 
Mojitu vonícím mátou či ananasové Piňa Coladě. A dokonce jsme do jednoho z nich 
cvrnkly na dno sklenic také malinko višňové Griotky,“ přiblížila příjemnou atmosféru 
letních měsíců modřická aktivizační pracovnice Diana Spáčilová. Oblíbené babičkov-
ské pití, které právě v době sběru višní senioři v modřické pobočce Anavity ochut-
nali, totiž nádherně voní létem. A navodilo také nostalgickou náladu a vzpomínky na 
výrobu domácí griotky ze šťávou nacucaných domácích višní z vlastní zahrady a její 
následné příjemné ochutnávání třeba se sousedy.
A když se sluníčko do teploměru až tak neopíralo, užili si senioři v Modřicích třeba 
procházek či posezení ve stylové zahradě u Domova. „Právě koncem léta je zahrada 
nejkrásnější a svým barevným konceptem a klidovými zákoutími k odpočinku láká 
nejen k vycházkám a posezení na lavičkách, ale je také vhodným místem k rehabi-
litacím. Třeba k nácviku chůze, jako u Brňana pana Ing. Nestrojila (na fotografii), 
jenž u nás žije také se svou manželkou. Dříve aktivní sportovci si kromě oblíbeného 
sledování televize nenechají ujít jedinou příležitost k vycházkám do zahrady, kde si 
rádi přečtou noviny nebo si jen tak povídají,“ říká ředitel Domova seniorů Anavita 
a.s. v Modřicích Jiří Dušek. 
A komu se ven za horkým létem letos v červenci či srpnu nechtělo, mohl si na něj ale-
spoň zavzpomínat. V rámci aktivizací se totiž klienti pustili do výroby tzv. falešného 
modrotisku. „Dámy si u této výtvarné techniky zavzpomínaly na dobu, kdy se v létě 
nosily modrobílé sukně a na stůl dávaly prostírky s kdysi tak oblíbeným modrobílý-
mi motivy. Také my jsme si tuto módu připomněli výrobou bílých ptáčků, sluníček či 
kytiček na modrém podkladu,“ přiblížila výtvarnou techniku, která klientům osvěžila 
léto, vedoucí aktivizací v modřické pobočce Anavity Bc. Lenka Honová.  
Léto budiž pochváleno!

Foto: archiv Anavity
Text: Hana Raiskubová
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Zajímavé události měsíce července a srpna, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:
Dne 3. 7. přijali strážníci oznámení o požáru na Bobravě. Hlídka se na místo dostavila 

v době, kdy již HZS mělo vše pod kontrolou, a nemusela tedy nijak zasa-
hovat. K požáru došlo při neopatrném vypalování trávy.

Dne 6. 7. byl v blízkosti zastávky MHD řešen bezdomovec, který si přinesl matraci 
na spaní a spal. Po probuzení hlídkou muž odešel mimo katastr Modřic.

Dne 7. 7. bylo hlídce MP oznámeno, že v oblasti „přísadníků“ se pohybuje muž, kte-
rý krade vypěstovanou zeleninu. Přes intenzivní pátrání se však zloděje 
nepodařilo nalézt. Žádáme občany, kteří spatří takovéto nebo jakékoliv 
protiprávní jednání, aby se ozvali strážníkům MP a tuto činnost jen mo-
nitorovali. Přijít za pachatelem a říct, že volám policii, je pro dopadení 
nevhodné, neboť má zloděj dost času utéct. Děkujeme.

Dne 11. 7. řešili strážníci konflikt dvou mužů, kdy jeden z nich močil před nemovitostí 
druhého, kterému se situace nelíbila. Strážníci situaci uklidnili a vše se 
nakonec obešlo bez dalších problémů. 

Dne 14. 7. bylo strážníkům MP oznámeno, že muž rozbil před domem skleněné láh-
ve. Hlídka muže vypátrala a zjistila, že je psychicky nemocný. Proto byla 
přivolána RZS, která muže převezla do PL Brno Černovice.

Dne 16. 7. strážníci MP řešili spícího podnapilého muže na zastávce MHD. Ten byl 
probuzen, „rozchozen“ a poslán domů.

Dne 17. 7. bylo hlídce MP oznámeno, že v kolejišti leží zraněný pes. Strážníci psa 
nalezli a odvezli jej k veterináři na ošetření. Pes byl předchozího dne již 
hledán, strážníci proto kontaktovali majitele, který si následně zvíře pře-
vzal u veterináře. 

Dne 23. 7. přijali strážníci MP při obchůzce města oznámení od hlídky PČR o vlou-
pání do motorového vozidla na ulici Brněnská. Hlídka MP se rychlým pře-
sunem dostala na místo, kde zadržela dvě osoby, ukázalo se však, že se 
jedná o legální majitele vozidla, kteří pouze ztratili klíč od vozu.
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PODĚKOVÁNÍ

Přepis emailové korespondence, kterou obdržel starosta města Modřice dne 9. 7. 2015.

Vážený pane starosto. 

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval pracovníkům Městské policie v Modřicích, 
za skvělou a odborně provedou práci.  

Co se stalo. 

Včera ve večerních hodinách cestovala moje neteř se dvěma malými, skvělými 
chlapci z Pasohlávek na parkoviště OC Olympia Modřice. Zde jsem je ve smluvený 
čas očekával s tím, že já je pak dopravím do centrální části města Brna. Její vozidlo 
bylo vybaveno navigací a při sjíždění do Modřic se stala navigace nepotřebnou z 
důvodů rozsáhlých objížděk.

Po několika pokusech se v rámci Vašeho města doslova ztratila a dvakrát se psychic-
ky zhroutila spolu s dětmi z beznadějnosti, v jaké se nacházela. 

Já ji očekával na smluveném místě na parkovišti jako pěší u Olympie.

Rozhodl jsem se požádat o pomoc pracovníky Městské policie Modřice.

Popsal jsem předpokládané místo, kde se asi nachází s autem má neteř. Strážníci ji 
do deseti minut vyhledali a vzápětí i doprovodili na smluvené místo na parkovišti 
skutečně bleskově.

Vážený pane, dovolte mi, abych touto cestou mohl vyjádřit své velké poděkování a 
vděčnost lidem, kteří se včera významným způsobem zasadil o bleskové vyřešení 
popsané situace a projevenou pomoc v nouzi. Postupovali skvěle a ještě tak, že jsem 
neměl při jejich skromnosti možnost jim poděkovat osobně.

Vyjádřete prosím mé velké a upřímné poděkování těmto Vašim lidem, Vašim zaměst-
nancům. 

S pozdravem, ať se Vám daří vše nejlépe.
Děkuji

Ing. Zdeněk Pavlík
V Brně 9. 7. 2015

O víkendu 31. 7. – 2. 8. strážníci MP dohlíželi na dopravu a parkování v době pořádání 
mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané „O pohár starosty města 
Modřice“.

Dne 1. 8. strážníci řešili znečištěnou vozovku zasychajícím betonem. Hlídce se po-
dařilo vypátrat původce, který o znečištění netušil. Vše dal do pořádku a 
vozovku uklidil.

Dne 2. 8. dostala hlídka MP oznámení o skupince mladíků, kteří v nočních hodinách 
tlačili vozidlo. Nakonec se ukázalo, že vozidlo patřilo jednomu z nich, pou-
ze se mu vybila autobaterie.

Dne 12. 8. přijali strážníci hned dvě oznámení o újezdu bez zaplacení z benzinové 
stanice ÖMW. Jednalo se o různá vozidla, avšak se stejnou registrační znač-
kou. MP předala věc k dořešení správnímu orgánu. 

 Téhož dne byla hlídka MP přivolána k požáru vozidla. Na místě již byl HZS 
JMK, který měl celou situaci pod kontrolou.

Dne 14. 8. hlídka MP přijala oznámení o nahém muži na ul. Brněnská. Strážníci muže 
nalezli až téměř v Brně. Muž byl zmatený, a proto mu byla přivolána RZS, 
která zjistila, že muž je v hyperglykemickém šoku. Dále ho RZS převezla k 
dalšímu ošetření.

 Téhož dne byli strážníci přivoláni hlídkou PČR, která v katastru města ře-
šila úmrtí osoby a potřebovala zajistit odchyt dvou psů. Psi byli umístěni u 
MP a poté dočasně přemístěni ke kamarádce zemřelé.

Dne 16. 8. strážníci přijali oznámení o zápachu z jedné zahrady v zahrádkářské kolo-
nii, kdy bylo podezření, že by se mohlo jednat o úmrtí osoby. Hlídka celou 
věc prověřila a zjistila, že se naštěstí jednalo pouze o uhynulou srnu ve 
značném stadiu rozkladu.

Dne 19. 8. v podvečerních hodinách usměrňovali strážníci MP provoz na sjezdu na 
Bobravu. Řidiči polského kamionu se rozbil vzduchový přívod přívěsu, 
který tak tvořil překážku v provozu. Po více než hodině se řidiči podařilo 
problém odstranit a odjet.

Dne 20. 8. požádala strážníky hlídka PČR o asistenci při údajném napadení ženy. 
Hlídka MP se na místo dostavila jako první a zjistila, že nejde o napadání, 
ale pouze o mileneckou hádku mladého páru. Po příjezdu hlídky PČR se 
dvojice ztotožnila, uklidnila a odešla domů.

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks
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1Společenská kronikas

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty
V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to 
nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň 
je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve 
Zpravodaji města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s tr-
valým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání 
jubilantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní 
návštěvu starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, 
aby vyplnili a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní ná-
vštěvy vedení města Modřice. 
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rub-
rice ve Zpravodaji města Modřice.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo 
Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Hudečková  Marie
Žákovská  Ludmila
Sluka  Jaromír

Zdařilová Elena
Dudová  Nikol
Prokešová  Elen
Zukalová  Kristýna  Jana

Skalníková  Ludmila
Lukeštíková  Marta
Ondráček  Ivan

VÝUKA ANGLIČTINY 
V MODŘICÍCH POKRAČUJE 

KDY:  září 2015 – červen 2016

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

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

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

PROČ:  příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.

Nová soukromá
mateřská škola Rozárka 
v Rajhradě zahajuje svůj 

provoz od 7. 9. 2015.

Nové zázemí, vlastní parkování a 
malý kolektiv dětí. Podle požadav-
ků rodičů sestavíme docházku dle 
potřeb. Najdete nás na adrese Syro-
vická 1013, Rajhrad 664 61. Podívej-
te se na náš facebook Soukromá 
školka Rozárka nebo nás kontaktuj-
te na rozarkarajhrad@seznam.cz, 

telefon 604 918 682. Pověřená 
osoba Mgr.Simona Plochová.

OLMAN SERVICE  s. r. o. 
přijme pracovníky na
úklidové práce na ranní
i odpolední směny. 
Pracoviště Modřice, Evropská 852. 
Bližší informace na telefonu:
730 527 647.

Hledám paní na pravidelný 
úklid RD v Modřicích.

1xtýdně dopoledne
cca 4-5 hodin, 

Cena 500 Kč/úklid 
tel:774648823

1Inzercei



 
 

 
 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informačních technologií s hlavním zaměřením na: 
externí správa IT malých a středně velkých firem 
snižování nákladů, efektivita business a ITC procesů 

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a řešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebooků, tabletů, tiskáren, 

zálohovacích zařízení, operačních a kancelářských  
systémů, síťových zařízení a dalších HW/SW 

záruční a pozáruční servis renomovaných značek 
individuální školení dle potřeb zákazníka 
 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Modřice 

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455  

    www.omega24.cz 
 
 
 

 
 

 
 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informačních technologií s hlavním zaměřením na: 
externí správa IT malých a středně velkých firem 
snižování nákladů, efektivita business a ITC procesů 

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a řešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebooků, tabletů, tiskáren, 

zálohovacích zařízení, operačních a kancelářských  
systémů, síťových zařízení a dalších HW/SW 

záruční a pozáruční servis renomovaných značek 
individuální školení dle potřeb zákazníka 
 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Modřice 

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455  

    www.omega24.cz 
 
 
 

Koupím byt
2-3+1 v Modřicích.
Balkon výhodou.

Tel. 604 522 895

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

DIRS BD s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno, IČ 27742172 
 

 
 

Nabízíme bydlení v klidném 
komorním prostředí uzavřeného 

areálu 
- Modřice, ul. Prusinovského 

Malý bytový dům:     3 byty 2+kk 

          3 byty 3+kk 

 

Předpokládané dokončení výstavby 4/2016 
Kontakt: e-mail dirs@dirs.cz 

        tel. 549 212 715 

                       mob. +420 777 746 033 

Pokrývačská firma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 
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Nádražní 540 
Modřice 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 – zabezpečovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

 

Koupím rodinný
dům se zahrádkou

v Modřicích
a blízkém okolí.

Tel. 607 496 359

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍZÍ : 
 

kompletní klempířské, pokrývačské a izolační práce 
montáž střešních oken Velux- certifikovaná firma 

izolace plochých střech 
montáž hromosvodů 

 montáž sněhových zachytačů 
 nátěry žlabů a svodů 

 
 

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

HUBNUTÍ V MODŘICÍCH. 
Provedeme vám ZDARMA Analýzu stavby těla (běžná cena od 350 Kč,‐ ) 

kterou vám vygenerujeme poměr tuků a svalů v těle, jaké máte spalování, 
dále tzv. metabolický věk a další zajímavé hodnoty. 

Analýzu vám provedeme přímo v Modřicích, ul. Severní (za budovou Grand 
Residence) nebo v našem studiu v Brně ‐ dle toho, co je pro vás lépe 

vyhovující. 
Na základě analýzy vám navrhneme případně řešení i s úpravou stravovacího 

plánu pro dosažení optimální hmotnosti. 
Nyní stačí navštívit naše stránky www.studiohubnuti.cz , vyplnit krátký 

dotazník a my se s vámi následně telefonicky spojíme. 
Můžete nám také pro využití této akce zavolat, nebo zaslat SMS na 

tel.: 734 353 707. 

 

 
 
 
 

KOVOLIT,  a.s.  se  sídlem  v Modřicích,  nabízí  zaměstnání  na  hlavní  pracovní  poměr  v  následujících  pracovních 
pozicích: 
•  Strojírenský dělník/dělnice v obrobně – obsluha CNC obráběcích center; nepřetržitý provoz 
•  Slévárenský  dělník/dělnice  v  povrchové  úpravě  –  práce  na  hranicím  lisu,  ruční  broušení  nebo  vrtání; 

nepřetržitý provoz 
•  Odlévač/odlévačka – obsluha tlakových licích strojů; nepřetržitý provoz 
•  Kovář – obsluha kovacích strojů; třísměnný provoz 
•  Řidič/řidička VZV – odvoz vyrobených kusů a navážení materiálu; nepřetržitý i dvousměnný provoz 
•  Strojní opravář – opravy a prohlídky strojů; nepřetržitý provoz 
•  Nástrojař‐strojní mechanik – práce při údržbě a opravě forem nebo zápustek; nepřetržitý provoz 
•  Elektrikář – opravy a prohlídky elektroinstalací strojů; nepřetržitý provoz 
 
Základním předpokladem  je ochota a  chuť pracovat. Uchazeče a uchazečky bez pracovních  zkušeností na první 
čtyři uvedené profese zaškolíme. Výhodou  je vyučení v oboru „kovo“. U řidičů a řidiček VZV požadujeme praxi a 
platné oprávnění k řízení VZV. Pro pozici strojní opravář (zámečník), nástrojař ‐ strojní mechanik a elektrikář (vyhl. 
50/1978Sb.) požadujeme minimálně vyučení v oboru a praxi. 
 
Kontakt: KOVOLIT,a.s., Nádražní 344,  664 42 Modřice 
tel. +420 532 157 450, mobil: +420 606 740 713, email: personalista@kovolit.cz 
Další volné pracovní pozice jsou uvedeny na www.kovolit.cz/kariera  

ČESKÉ

ŠKOLNÍ�POTŘEBY
VÁM�NABÍZÍ

BETA�s.r.o.
náměstí�Svobody�88

664�42�MODŘICE

OTEVÍRACÍ�DOBA
PO�-�PÁ�:��9�-�12���13�-�17
SO���������:��8�-�11�����hodin

OBJEDNÁVKOVÁ�SLUŽBA
ŠKOLNÍ�POTŘEBY SI�MUŽETE�PŘEDEM�OBJEDNAT NA E-MAILOVÉ ADRESE

betabrno@volny.cz

A VYZVEDOUT DRUHÝ�DEN�NA PRODEJNĚ
ÚHRADA JE�MOŽNÁ�PLATEBNÍ�KARTOU
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MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád rýn aj., tapetování, 
zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

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

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

 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) …

11:00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

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

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

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

11.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

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

19.10 fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

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

18:00 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 

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fit40tydnu.webnode.cz

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

19.00 fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

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

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015

25. 9. - 27. 9. Svatováclavské hody
25. 9. - 27. 9. Památky na cechy a řemesla - městské muzeum 
27. 9. - 28. 9. Výstava zahrádkářů
5. - 9. 10. Sběr starého papíru - ZŠ Komenského

15. 10. Beseda v Městské knihovně v 17 hodin

21. 10. 77. komorní koncert na radnici v 19 hodin

Události
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