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1Důležitá telefonní číslad

Fotbalový turnaj mladších žáků o pohár starosty
města Modřice - vítězný FC Tatran Prešov

Foto: M.Hájek
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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 21/2016

USNESENÍ RMM č. 22/2016

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 21. schůze RMM konané dne 
19. 7. 2016

Noví nájemníci v Pasivním bytovém 
domě pro seniory
RMM schválila žádost o umístění v Pa-
sivním bytovém domě pro seniory mod-
řické občance M. B. a zamítla žádost 
mimomodřické občance A. H. z důvodu 
nevyhovujícího zdravotního stavu.
(k usnesení 21R-4.4.1/2015 a 21 R-4.4.2/2016)

Prominutí odvodu do rozpočtu města
Na základě žádosti o prominutí vrácení 
dotace organizaci FC Blajkec Modřice, 
IČ 26599988, RMM schválila organizaci, 
při zajištění nápravných opatření v rám-
ci vyúčtování dotací, prominutí jejího 
vrácení.
(k usnesení 21R-6.2/2016)

Pojištění členů JSDH Modřice
Na základě zřízení Jednotky SDH Modři-
ce RMM schválila Smlouvu na úrazové 
pojištění členů jednotky se společností 
UNIQUA pojišťovna, a. s., za cenu 9975 
Kč/rok.
(k usnesení 21R-6.4/2016)

Kapacita školní družiny
Pro velký zájem o zařazení dětí do škol-
ní družiny ve školním roce 2016/2017 a 
nízkou stávající kapacitu družiny RMM 
schválila Základní škole Modřice podání 
žádosti na školský odbor JmK o zvýšení 
kapacity školní družiny ze 150 na 180 
dětí.
(k usnesení 21R-6.5/2016)

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 22. schůze RMM konané dne 
23. 8. 2016

Oprava silnice a chodníků před Ma-
teřskou školou Modřice
Po získání stavebního povolení na akci 
„Město Modřice, chodník k MŠ a re-
konstrukce ul. Zahradní“ RMM zahájila 
přípravné práce a výběrové řízení na 
dodavatele stavebních prací. Hodnotící 
komisi ustanovila RMM ve složení Josef 
Šiška, Hana Chybíková, Květoslava 
Höklová, náhradníky jsou Jiří Ventruba, 
Luděk Slaný, Kateřina Habartová a jsou 

vybrány firmy k oslovení na  podání 
nabídek Svítil plus, s. r. o., M-Silnice, 
a. s., a SDS Exmost spol. s r. o., vše dle 
Interní směrnice města Pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu.
(k usnesení 22R-3.3/2016, 22R-8.13.1/2016, 22R-

8.13.2/2016, 22R-8.13.3/2016 a 22R-8.13.4/2016)

Údržba a provoz lokality Primál
Na žádost Mysliveckého sdružení Mod-
řice RMM schválila Dodatek č. 2/2016 ke 
Smlouvě o výpůjčce ze dne 16. 5. 2005 
mezi městem Modřice a Mysliveckým 
sdružením Modřice a upravila ji o údrž-

bu a zajištění provozu vodní plochy na 
par. č. 2158 – Primál.
(k usnesení 22R-3.4/2016)

Pečovatelská služba Židlochovice
RMM schválila Přílohu dle č. II odst. 2 
Smlouvy o zajištění poskytování úkonů 
pečovatelské služby Židlochovice, která 
vyčísluje doplatek za poskytnuté služby 
občanům Modřice ve výši 200 000 Kč.
(k usnesení 22R-3.8/2016)

Obsazení Pasivního bytového domu 
pro seniory
RMM schválila přidělení uvolněného 
bytu v Pasivním bytovém domě pro 
seniory nové žadatelce R. A. a pověřila 
vedoucí dalším šetřením pro opětovné 
obsazení dalšího uvolněného bytu.
(k usnesení 22R-5.1/2016)

Příspěvek klientce Pasivního bytové-
ho domu pro seniory
RMM schválila poskytnutí daru klientce 
Pasivního bytového domu pro seniory 
E. B., která je občankou města Modřice.
(k usnesení 22R-5.3.1/2016 a 22R-5.3.2/2016)

Náhrady ušlého nájemného
Po dohodě s firmou GAS Transport, s. 
r. o., bylo RMM schváleno a dotčenou 
firmou uhrazeno nájemné za pozemek 
par. č. 1690/186 v lokalitě Primál ve výši 
1479 Kč za celý kalendářní rok, neboť 
firma provádějící terénní úpravy tohoto 
pozemku nedokončila práce ve stanove-
ném termínu a město pozemek nemoh-
lo dále pronajímat nebo využívat.
(k usnesení 22R-8.4/2016)

Složení povodňové komise
RMM ve vztahu ke zřízení Jednotky 
SDH Modřice aktualizovala složení po-

vodňové komise města, která nyní bude 
pracovat ve složení: předseda Josef 
Šiška (starosta), místopředseda Hana 
Chybíková (uvolněná místostarostka), 
členové Jiří Ventruba (neuvolněný mís-
tostarosta), Jiří Šula (vedoucí pracovní 
čety města), Milan Putna (velitel JSDH 
Modřice) a Květoslava Höklová (vedou-
cí majetkového odboru).
(k usnesení 22R-8.5.1/2016, 22R-8.5.2/2016, a 22R-
8.5.3/2016)

Zřízení přípravné třídy Základní 
školy Modřice
RMM schválila zřízení přípravné třídy 
Základní školy Modřice pro 11 dětí, kte-
rá zkvalitňuje předškolní přípravu dětí.
(k usnesení 22R-8.9/2016)

Oprava střešního pláště bytového 
domu Sadová
RMM vybrala jako dodavatele první 
fáze opravy v objektu bytového domu 
Sadová 563 odvětrání střešního pláště a 
zamezení plísní v bytech firmu ADACH, 
spol. s r. o., za cenu 177 100 Kč bez DPH 
s termínem realizace září–říjen 2016.
(k usnesení 22R-8.10/2016)

Průběh příprav výstavby Víceúčelové 
haly
RMM vzala na vědomí zprávu o prů-
běhu příprav výstavby Víceúčelové 
sportovní haly Modřice. V dnešní době 
je vypracována studie haly a projek-
tová dokumentace pro územní řízení. 
Toto je rozesláno na dotčené orgány 
Státní správy a správce sítí k vyjádření. 
Většina těchto vyjádření je již obdržena 
a všechny s kladným stanoviskem. Oče-
kává se ještě asi šest vyjádření. Předpo-
kladem je v měsíci září podání žádosti o 
územní rozhodnutí.
(k usnesení 22R-8.14/2016)



Úvahy zastupitele

Na delší dobu jsem se odmlčel a sledoval vývoj Zpravodaje. Je zajímavé, jak po-
drážděně reagují představitelé vedení města Modřice a jejich příznivci na články 
opozičních zastupitelů i na příspěvky občanů s odlišným pohledem na dění ve městě 
Modřice. Opoziční zastupitelé si plní svou povinnost a prezentují své rozdílné názory 
na témata, potřeby a nedostatky při spravování města Modřice. Zastupují tak i názory 
občanů, kteří je volí pro názorovou shodu, či podobnost. Reakce členů vedení měs-
ta Modřice a jejich příznivců odporují principům demokracie. Nejde o názorovou 
odlišnost, diskuzi, střet myšlenek, argumentů a hledání řešení a východisek, ale o 
způsob znevažování opozičních názorů podrážděnými reakcemi. Tento způsob je 
používán i v ZMM.  Již dříve jsem psal, že o demokratickém rozhodování v ZMM 
nelze hovořit, pokud jsou zastupitelé (tzv. Koaliční) vázaní koaliční smlouvou. Ko-
aliční zastupitelé mají zúžený prostor pro svobodná hlasování k projednávaným a 
schvalovaným bodům na ZMM. Zastupitelstvo se schází řádně jednou za čtvrt roku, 
materiály k projednávaným bodům jsou nachystány, ne k projednání, či diskuzi, ale 
ke schválení. Při absenci svobodného rozhodování koaličních zastupitelů, počtem 
8 z 15, je jasné, že o jeden hlas projde i tak závažný dokument, jako je nový územní 
plán. Další důkaz absence demokratických principů je výběr a schvalování SH. Mys-
lím, že mnoho občanů podporuje myšlenku plaveckého bazénu v Modřicích. Zbudo-
vání plaveckého bazénu v rámci SH jsem podporoval od počátku, ale plaveckého s 
minimální sportovní délkou 25m. Nechápu, jak je možné prosazovat všechna ostatní 
sportoviště v rozměrech vyhovujících pro pořádání MS a OH, ale pro sportoviště 
olympijského sportu stačí, dle vedení města, délka 15m. K tomuto se nevedla žádná 
debata, odborná již vůbec ne. Další kauza (kaňka) demokracie je případ „Zahrádek“. 
Diskuze k této záležitosti – nevhodná, viz reakce místostarostky města Modřice na 
článek TOJA ze Zpravodaje 5/2016. Vy občané vidíte, co se děje ve městě, které má 
dostatečný rozpočet na rozvoj, který není zřejmý. 

Richard Tomandl

Zastupitel ZMM za KSČM

www.mesto-modrice.czZpravodaj 9/2016 116 7Zprávy z radnice Informace od zastupitelů

Investiční akce města: MĚSTO MODŘICE, CHODNÍK K MATEŘSKÉ 
ŠKOLCE A REKONSTRUKCE ULICE ZAHRADNÍ“.

Vážení občané,
Město Modřice v těchto dnech vypsalo výběrové řízení na dodavatele stavby s ná-
zvem „MĚSTO MODŘICE, CHODNÍK K MATEŘSKÉ ŠKOLCE A REKONSTRUKCE ULI-
CE ZAHRADNÍ“. Jedná se o rekonstrukci komunikace a parkovacích ploch včetně 
chodníku pro pěší na ulici Zahradní. Zahájení stavby se předpokládá koncem měsíce 
září 2016. 
Původně byla realizace této stavby naplánována na prázdninové období tak, aby co 
nejméně zatěžovala a omezovala provoz v této lokalitě, a to zejména přístup a příjezd 
k mateřské škole. Z důvodu legislativních změn, kdy změnou zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů má vydávat stavební povole-
ní na místní komunikace obec či město, na jehož katastrálním území se komunikace 
nachází, muselo Město Modřice pro vydání tohoto i dalších stavebních povolení uza-
vřít veřejnoprávní smlouvu s městem Šlapanice pro vykonávání agendy speciálního 
stavebního úřadu (dle ustanovení § 40 odst. 5 ve spojení s ustanovením § 16 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a 
předpisů souvisejících).
Stavební povolení pro realizaci chodníku k mateřské škole a s tím spojené rekon-
strukce ulice Zahradní bylo tak vydáno až 27. července 2016 (nabytí právní moci se 
předpokládá na přelomu měsíce srpna a září). Harmonogram prací v tuto chvíli ne-
máme k dispozici, neboť není ukončeno výběrové řízení a uzavřena smlouva o dílo. 
O dalším postupu Vás budeme informovat.
Tímto se Vám omlouváme za ztížené podmínky, které se dotknou zejména občanů 
bydlících v této lokalitě a docházky rodičů s dětmi do mateřské školy.

V Modřicích dne 22. srpna 2016
Höklová Květoslava, majetkový odbor

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ



Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
Proč má město vyhlášku o „dodržování nočního klidu“?
Bydlím v Modřicích již 14. rokem a za tu dobu zde nebyl učiněn jediný pokus o re-
gulaci hlasité hudební produkce, která se v letních měsících často šířila z některých 
restauračních zařízení do pozdních nočních až ranních hodin. I když pojem „noční 
klid“ je uveden v §47 zákona č. 200/1990 o přestupcích a rozumí se tím doba od 22 do 
6 hod, „podle Ústavního soudu není pojem nočního klidu v žádném právním předpi-
su vymezen a je proto potřeba považovat za užitečné, učiní-li tak obec v rámci úpra-
vy místních záležitostí veřejného pořádku vyhláškou. Konkretizace pojmu nočního 
klidu za situace, kdy „rušení nočního klidu“ bez bližšího upřesnění je přestupkem 
proti veřejnému pořádku (§ 47 odst. 1 písm. b/ zákona o přestupcích), žádoucím způ-
sobem přispěje k právní jistotě.“ (Ministerstvo vnitra ČR ©2016)
Na zářijovém zasedání ZMM v r. 2015 jsem proto podal podnět na přijetí obecně 
závazné vyhlášky, která by hlasitou hudební produkci regulovala. Návrh obecně zá-
vazné vyhlášky, která měla regulovat pouze veřejná prostranství, byl Radou města na 
ZMM předložen 15. 6. 2016. Schválen byl ale můj protinávrh, který platnost vyhlášky 
rozšířil na celé území města. Takže v pátky a soboty, popř. svátky, po kterých nená-
sleduje pracovní den, se mění noční klid na dobu od 24 do 6 hod. V článku 3, odst. 3 
vyhlášky se uvádí, že výjimku z uvedených pravidel povoluje Rada města, případně 
starosta. Tento článek naší vyhlášky se ale od 1. 10. 2016 dostane do rozporu se záko-
nem č. 204/2015, novelizující zákon o přestupcích, který výjimky z obecně závazné 
vyhlášky nepřipouští. Všechny „výjimky“, které nebudou respektovat ani zkrácený 
noční klid, musí být uvedeny přímo v textu vyhlášky. Dle předběžné dohody s 
vedením radnice by se mělo jednat výhradně o akce, jejichž spolupořadatelem je 
město (hody, pálení čarodějnic apod.). V tomto smyslu musí být neprodleně naše 
vyhláška novelizována.

Shrnutí
Cílem vyhlášky je regulace hlasité hudební produkce, která se dosud nekontrolovaně 
provozovala až do ranních hodin a obtěžovala tím řadu občanů. Jako kompromis 
mezi právem na podnikání a právem na soukromí, obojí chráněné Listinou základ-
ních práv a svobod, byly vymezeny dny, kdy se noční klid zkracuje z 22 - 6 na 24 - 6 
hod. Všechny výjimky, tj. akce města, které poruší i upravený noční klid, musí být 
od 1. 10. 2016 uvedeny přímo v textu vyhlášky. Jiné výjimky, než uvedené ve vyhláš-
ce, nelze udělit. Nedodržování vyhlášky je přestupkem proti 
veřejnému pořádku, za což může být udělena pokuta až do 
výše 10 000,- Kč. Dbát na to musí městská policie. V případě 
rušení nočního klidu ji proto ihned volejte na tel.: 602 555 193 
nebo 156.
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Libor Procházka
osmodrice@seznam.cz
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1Informace pro občanyi
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB

Oznamujeme občanům, že volby do zastupitelstev krajů
a do 1/3 Senátu Poslanecké sněmovny ČR se konají

dne 07. a 08. října 2016.

V pátek 07. 10. 2016 se volí v době od 14:00 do 22:00 hod
a v sobotu 08. 10. 2016 se volí v době od 8:00 do 14:00 hod. 

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let. 
Občan po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní 
občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním 
pasem. 
Všem voličům budou doručeny hlasovací lístky prostřednictvím České 
pošty nejpozději 3 dny před dnem zahájení voleb. V případě nedoručení 
hlasovacích lístků, je obdrží volič přímo v den voleb ve volební místnos-
ti. Informace o způsobu hlasování bude přílohou hlasovacích lístků.

Město Modřice je rozděleno do dvou volebních okrsků.
Volební místnost pro okrsek č. 1 se nachází v budově Základní školy 
Modřice, Komenského 343. 

POZOR ZMĚNA!
Volební místnost pro okrsek č. 2 se nachází ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu Modřice, nám. Svobody 93, vstup hlavním vchodem na 
radnici.
Rozdělení ulic a bližší informace budou vyvěšeny na úřední desce a 
webových stránkách Městského úřadu Modřice.
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Co je nového ve sběru odpadů a jejich třídění 

V měsíci září zahájíme v Modřicích oddělený sběr kovů. 

Na vybraných stanovištích separovaného odpadu budou přistaveny označené nádo-
by, do kterých bude možno ukládat vytříděné drobné kovy z domácností, například: 
obaly od nápojů (plechovky), od potravin (paštiky), od krmiva pro psy a kočky, víč-
ka od jogurtů, stanioly od čokolád a podobně, vše bez příměsí dalších materiálů.
Do nádob nepatří tlakové obaly (spreje), obaly obsahující nebezpečné látky (barvy, 
laky).

Připomínám také, že již od loňského roku třídíme oleje a tuky z domácností.
Nádoby jsou umístěny na stejných místech, jako budou popelnice na kovy:
nám. Svobody (u samoobsluhy)

U Hřiště
Hybešova (u čistírny)
Poděbradova (naproti HN Motor)
Husova (u č. p. 599)
Sadová x Spojovací (u reklamního válce)
Komenského (u ZŠ)
Brněnská (u mostu přes dráhu)
Severní
Bobrava (u zastávky)

Děkuji všem občanům, kteří třídí i další odpady – papír, plast, tetrapakové obaly od 
nápojů, sklo, textil, bioodpady, elektro i baterie.
Jsou příkladem všem ostatním, kterým je lhostejné, co hází do komunálního odpadu, 
a je jim zatěžko udělat pár kroků k separačním místům.

Tříděním odpadů šetříme životní prostředí pro sebe i pro budoucí generace!

Sáčky na psí exkrementy.

Sáčky v zásobnících u košů na psí exkrementy se doplňují 2x týdně a slouží hlavně 
jako rezerva pro akutní potřebu. Každý majitel pejska si může sáčky na psí exkre-
menty vyzvednout na městském úřadě u informačního okénka a nosit na procházky 

s sebou. Je to zadarmo a bez zjišťování, zda je nebo není za pejska zaplacen místní 
poplatek, protože je pro nás prioritou, aby majitelé psů po svých miláčcích uklízeli. 
Odložit použitý sáček lze i do ostatních odpadkových košů, popřípadě i do popelni-
ce. 

Vodní nádrž při ul. Masarykova u Moravanského potoka.

U rybníku byly instalovány nové lavičky i koš na odpadky. Přeji občanům pěkné po-
sezení a také doufám, že každý návštěvník po sobě případné odpadky uklidí. 
V červnu byl schválen nový územní plán a v něm jsou v blízkém okolí rybníka nově 
začleněny plochy pro rekreaci veřejnosti. Tím je  umožněno v dovybavení této odpo-
činkové zóny postupně pokračovat.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Město Modřice pronajme garážové stání
v objektu bytového domu Za Humny č.760 až č.770, Modřice.

Bližší informace vám budou poskytnuty na majetkovém odboru Městské-
ho úřadu Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice, dveře č.15

u Kateřiny Habartové - telefon: 725011334.
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1Život v našem městěž
Chceme toho příliš?
Tohle píšu za velký počet občanů města Modřice.

Ti kteří jezdí pouze jen a jen autem  asi netuší o čem je řeč, ale žije zde i veliká skupi-
na občanů a to nejen starších, ale i mladších a dokonce mladých, kteří mají problémy 
s běžnou chůzí po  našem městě. Důvod je prostý. CHODNÍKY.

A to je zrovna léto kdy jsou dny dlouhé a vidět na cestu  je docela slušně, ale chůze 
po Modřicích je pouze na vlastní nebezpečí.  A což teprve až se dny zkrátí, cesty za-
čnou klouzat nebo jsou zasypané sněhem. Město je sice pojištěno  pro případ úrazu 
na chodníku který není zrovna udržován nebo špatně, ale člověk může mít po úrazu 
následky hodně dlouho a tím i velice komplikovaný život. 

Kolikrát za zimu vyjedou na úklid chodníku sypače nebo pluhy které údajně stáva-
jící chodníky ničí. Nejvíc byly poničeny v místech kde se dávala do země elektřina. 
Chodník byl  sice uveden do původního stavu, ale že se časem začal různě propadat 
to už nikdo neřešil.  A zimní údržba ta to jenom  doráží.  Po zimě následuje nejméně 
9 měsíců ve kterých by se chodníky daly opravovat tak, aby se po nich dalo  bez 
obav chodit. 

Před časem obec zaměstnávala jednoho muže který po celý rok opravoval chodníky.  
Sice opravovat na mnohých místech propadlou zámkovou dlažbu by bylo nad jeho 
sílu, ale běžné dlaždice kterých je po městě stále ještě hodně by dokázal vyměnit 
a vyrovnat.  V  plánu města je údajně postupně udělat chodníky nové se zámkové 
dlažby, ale jak to bude trvat dlouho a také kolik to bude stát?  A co do doby než se 
dostane na kde který chodník? To se můžeme mrzačit?  

Možná by se různé spolky  kterým  město přispívá uskrovnily ve svých požadavcích, 
když by peníze byly velice účelně vynaloženy na opravu chodníků po našem městě. 

Ještě jeden poznatek. Musí se chodníky dělat jenom z běžných dlaždic  a se zámkové 
dlažby?  Proč se nezajímat o něco jako jsou betonové panely, samozřejmě v lepším  
a menším provedení.  Zámková dlažba je nejen drahá ale i její pokládání  je docela 
náročné  a když se potom z nějakého důvodu propadne tak do opravy se jen tak 
nikdo nepustí.

Děkuji za pochopení a za velice rychlé  řešení situace která trvá už nějaký rok. 

T. Novotná

V Modřicích dne 1.8.2016

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Škola v plném proudu
Je krátce po prázdninách, létu se už trochu krátí dech, ve vzduchu visí podzim a 
všichni se vrací ke svým povinnostem. Nejinak je tomu ve škole.  Letos zasedlo do 
lavic 396 žáků. Je to v historii školy rekordní počet, což nás těší a současně zava-
zuje.  Vnímáme velkou odpovědnost za to, jaké vědomosti děti ve škole získají a 
jak je v budoucnu využijí.  Uvědomujeme si nejen vzdělávací funkci školy, ale také 
výchovnou, neboť je naším záměrem formovat postoje mladých lidí, zvyšovat jejich 
angažovanost ve společenském dění a jasně ukázat, že za svět kolem nás nesou od-
povědnost jednotlivci, tedy především my sami. Víme, že děti disponují obrovským 
tvůrčím potenciálem, který chceme podporovat, rozvíjet, dávat dětem nové impulzy 
i prostor k seberealizaci a vyjádření.
Přáli bychom si, aby naše škola splňovala nejnáročnější požadavky, které současná 
doba klade. A to v oblasti vzdělávání, materiálního zabezpečení i provozu samotné-
ho.  Během hlavních prázdnin se tedy na obou budovách pilně pracovalo. V budově 
na Benešově ulici se měnily stávající světlíky za nové, bezpečnější a odolnější proti 
povětrnostním vlivům. Nová střešní krytina nad požárním schodištěm pak nahradi-
la tu starou, plechovou. Postupně se rovněž snažíme opravit nejstarší část budovy, 
zvýraznit její původní podobu. Prvním krokem byla výměna oken, oprava elektro-
instalace a vodovodního řádu, následovala úprava venkovních prostor.  Letos došlo 
k novému zastřešení a do budoucna zbývá už jen fasáda, aby se škola vyloupla do 
ulice ve staronové kráse.
Pracovalo se i v budově školy na Komenského.  Čas neúprosně běží, a tak už nastala 
doba, kdy i „nově“ zrekonstruovaná budova si vyžádala první úpravy. Letos byla 
kompletně vymalována. Navíc její okolí nyní zkrášluje už vzorně vzrostlý a udržo-
vaný trávník a školní hřiště s moderními průlezkami, které si letos mohly plně užít 
hlavně děti školní družiny.  
S narůstajícím počtem žáků rostou požadavky prostorové i personální. Letos opět 
otevíráme přípravnou třídu pro děti s odkladem školní docházky, což se nám na 
základě dvouletých zkušeností jeví jako velice přínosné. Dále jsme na základě zvý-
šeného zájmu o ŠD zažádali o navýšení její kapacity a rozšířili tak počet oddělení na 
současných šest. Podařilo se nám tedy umístit všech 180 přihlášených žáků a nabíd-
nout jim kvalitní zájmovou činnost v rámci ŠD a kroužků.
 I školní stravování hledá další možnosti svého rozvoje. V současné době se vypra-
covává studie řešící 
rozšíření stávajících prostor kuchyně i jídelny. Plánů je tedy stále dost a my věříme, 
že ve spolupráci s naším zřizovatelem je postupně naplníme ke spokojenosti žáků, 
rodičů, učitelů i modřické veřejnosti, neboť škola je nedílnou součástí našeho města.

Mgr. Jana Havlíčková, ZŘŠ



www.mesto-modrice.cz 115114 Život v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 9/2016

SRPŠ

Až usadíš se v jeho stínu 
a svoji sílu dá ti rád, 
pak omluv se mu za svou vinu, 
že na něj jednou budeš psát … 
 
 1 vzrostlý strom vyrobí denně až 7.000 litrů 

kyslíku 
 To je spotřeba kyslíku pro 50 lidí 
 Stromy filtrují a čistí vzduch od prachu a 

škodlivých plynů 
 Vyrovnávají teplotní extrémy 
 Tlumí hluk 
 Jsou domovem mnoha zvířat 
 Je nám s nimi dobře! 
 1 tuna starého papíru zachrání až 17 vzrostlých 

stromů 
 

 
SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s. vyhlašuje již tradiční 

 

Podzimní soutěž ve sběru starého papíru 
 
Soutěž je vyhlášena pro všechny žáky základní školy, ale sběr papíru je výzvou i pro celé 
rodiny, kamarády a známé. Přineste nám Váš starý papír a podpořte naše školáky.  
Finanční částka získaná za sběr papíru bude sloužit k pořízení vybavení školy či družiny.  
Ohodnocení za snahu a týmovou spolupráci bude opět cíleno na jednotlivé třídy.    
Oceněny budou tři nejaktivnější třídy za nejvyšší počet nasbíraných kilogramů a  zároveň 
za nejvyšší procento zapojených žáků. Děti se s tímto systémem seznámily už v minulých 
ročnících.  
 
Termín: 10. – 14. října 2016  

Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici 

Hodiny sběru: 7:00 – 8:00 hodin 
   15:30 - 16:30 hodin 

 
Ceny pro vítězné třídy: 
1. cena: poukázka na 2.000,-Kč 
2. cena: poukázka na 1.200,-Kč 
3. cena: poukázka na 800,-Kč 
 
Děti vítězných tříd si samy rozhodnou, co za získanou výhru pořídí – hry, vstupenky, atd. 
Pochopitelně nebude chybět sladká odměna, potlesk a uznání pro každého sběrače, ale 
hlavně dobrý pocit, být součástí něčeho dobrého! 
 
Děcka, vymyslete strategii, bojujte a zároveň pomozte přírodě! 
 
Děkujeme předem všem zúčastněným a těšíme se na setkání u kontejneru . 
Členové SRPŠ při ZŠ Modřice 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení občané.

Létu zvoní hrana a školní prázdniny jsou již krásnou minulostí. Po tomto, nejen pro 
žáky, radostném období návštěv lesů, vod a strání, bych Vás rád informoval a shrnul 
dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkami v Modřicích a odloučeném 
pracovišti v Syrovicích ve školním roce 2015/ 2016.

Při poohlédnutí se zpět do jeho počátku, se v Modřicích na Svatováclavských hodech 
prezentovala školní dechová kapela Taškaříci. Tentýž soubor symbolicky uzavřel po-
sledním vystoupením také školní rok při hodovém veselí koncem června „pod májů“ 
na hřišti v Želešicích. Obě vystoupení měla velmi příznivé ohlasy. Děkuji rodičům 
za pomoc při dopravě na místa muzicírování. Za zmínku stojí účast žákyně školy na 
IV. ročníku soutěžní přehlídky ve hře na klavír, „Mozart opět v Olomouci", pořádané 
na podzim v rámci Festivalu české a evropské hudby. Soutěže se zúčastnila žákyně 
klavírní třídy Julie Hroudná, pod pedagogickým vedením MgA. Jany Šmídové. Skvěle 
reprezentovala školu a získala ocenění ve Stříbrném pásmu. Čas běžel svým stále se 
zrychlujícím tempem dál a hudebními příspěvky jsme přispěli ke sváteční náladě při 
rozsvěcování vánočních stromů v Ořechově, Modřicích, Syrovicích, Pršticích, v br-
něnské Vaňkovce, v obchodním centru Kika Brno, na náměstí Svobody vystoupilo v 
rámci „Brněnských vánoc 2015“ klarinetové a flétnové kvarteto a dechová kapela Taš-
kaříci. Měli jsme možnost uspořádat v kostele sv. Jiří v Tikovicích nádherný koncert 
duchovní hudby žáků a učitelů. Děkuji na tomto místě ještě jednou za velmi vstřícný 
postoj váženému panu faráři ThMgr. P. Mariuszi Sierpniakovi  Vánoční koncert v kos-
tele sv. Augustina v Syrovicích uzavřel kalendářní rok 2015. Vystoupilo klarinetové 
kvarteto „Clarteto“, pedagogické vedení Pavel Rosendorf dipl.spec.

Druhé pololetí jsme zahájili společnými trojkoncerty se ZUŠ Židlochovice a Poho-
řelice, následovaly soutěže žáků uměleckých škol, kde nás úspěšně s postupy do 
krajských kol přes první místa v kolech okresních reprezentovali Vojtěch Jirků – hra 
na akordeon (3. místo v kole krajském), pedagogické vedení MgA. Hana Kalendová 
a klarinetové „Clarteto“ (1. místo v krajském kole), pedagogické vedení Pavel Rosen-
dorf, dipl. spec. 

Ve dnech 21. a 22. března jsme pořádali v prostorách Kulturního centra Ořechov 
krajské kolo Národní soutěže žáků základních uměleckých škol v komorní hře s pře-
vahou smyčcových nástrojů. Naše škola byla požádána Krajskou uměleckou radou 
ZUŠ o organizaci této soutěže. Velmi si projevené důvěry vážíme. Dosud jsme orga-
nizovali umělecké soutěže v sólovém zpěvu a ve hře smyčcových nástrojů v rámci 
okresu v naší krásné modřické škole. Z kapacitních důvodů jsme uspořádali sou-
těžní klání v Kulturním centru Ořechov. Při přípravách soutěže nám velmi pomohli 
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zaměstnanci Obecního úřadu (úprava jeviště Kulturního centra, výměna podlahové 
krytiny, vymalování sálu, zhotovení skříněk pro jevištní techniku a akustické úpra-
vy). Potřebovali jsme také využít prostory Obecní knihovny, která byla prvním mís-
tem, kam soutěžící vstupovali. Velkou měrou pomohl a podpořil organizaci soutěže 
také Spolek rodičů a přátel školy v čele s paní I. Pšeničkovou. Soutěžemi na krajské 
úrovni bývají pověřeny většinou školy brněnské, násobně větší než naše škola. Vede-
ní obce projevilo velký zájem o tuto akci, která přivedla do Ořechova zástupce 17 škol 
z Jihomoravského kraje a mnoho dalších návštěvníků. Vlastní soutěže se zúčastnilo 
111 žáků v 37 souborech. Jejich výkony posuzovala 5 členná odborná porota složená 
z profesorů brněnské a ostravské Konzervatoře a hráčů Filharmonie Brno. Garanty 
soutěže byly i metodičky krajské umělecké rady. Při zahájení akce všechny pozdravil 
také starosta obce pan Josef Brabenec. Zvítězili ti nejlepší. Ač to nebývá obvyklé, 
dovolím si Vám do Zpravodaje vložit pár myšlenek řečených při zahájení soutěže, 
které myslím vystihují, co bylo naší velkou snahou a cílem.

„Celý tým Základní umělecké školy se bude snažit, abyste se vy, soutěžící, vaši učitelé 
a návštěvníci Kulturního centra Ořechov cítili komfortně a odváželi si od nás pozitivní 
dojmy, které se postupně přetaví do příjemných vzpomínek.

Rád bych zmínil jednu myšlenku, kterou jsem si dovolil napsat i do programu soutěže. 
Vy soutěžící i vaši učitelé jste věnovali přípravě do soutěže mnoho času, píle s cílem 
dosáhnout co nejlepšího umístění. Přejeme vám úspěch. Osobně bych si přál, aby vám i 
nám zde přítomným rezonovala myšlenka daleko důležitější. Pokud vám hra na zvole-
ný nástroj přináší potěšení a radost, tak vítězíte vy i vaši učitelé.

Věcné ceny pro vítězné soubory nám navrhla a vytvořila chráněná terapeutická dílna 
V růžovém sadu, naši sousedé z přízemí Kulturního centra. Symbolizuje notu z ořecho-
vého dřeva s notovou osnovou a hodinovým strojkem, která vám bude připomínat vaši 
návštěvu u nás v Ořechově.“

Z bezprostředních dojmů a vyjádření účastníků soutěže i odborné poroty se zdá, že 
vynaložené úsilí celého týmu naší školy a dalších zainteresovaných bylo úspěšné a 
vytčený cíl splněn.

V jarním období jsme se zúčastnili „Svátku dechovky“ v sokolovně Židlochovice, 
který skvěle zorganizovala v rámci Dnů města židlochovická ZUŠka. Vystoupily de-
chové orchestry ZUŠ Židlochovice, Rosice a naši Taškaříci, které vedl poprvé nový 
učitel  MgA. František Kříž. Vystoupení pro Klub důchodců Kovolitu Modřice v sálu 
hotelu Gregor Modřice, našich již tradičních posluchačů, kterým jsme rádi zpříjem-
nili vystoupením školního smyčcového orchestru pod pedagogickým vedením MgA. 
Štěpána Švestky jejich milé setkání.

K uměleckému projevu patří i umění taneční. Již druhý taneční trojkoncert se konal v 
Obecním sále Kulturního centra Ořechov. Vystoupili žáci Tanečního oboru ZUŠ Oře-
chov-Modřice, pedagogické vedení MgA. Jana Suchá, hosté ze ZUŠ Klobouky u Brna 
a ZUŠ Lomnice u Tišnova. Děkuji na tomto místě za pomoc a součinnost panu Kamilu 
Majdovi (Ořechovští divadelníci) za perfektní jevištní osvětlovací práci. 

Měli jsme celkem 20 absolventů hudebního, výtvarného i literárně dramatického 
oboru), z nichž jeden se uskutečnil i v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně, 
Jezuitské ulici. 

Hudební radost si udělali společně učitelé a žáci v MINI BANDU. Pod vedením MgA. 
Jany Šmídové zazněly v koncertním sále školy na Benešově ulici známé hity od hu-
debních skupin ABBA, BEATLES, QUEEN a dalších. Koncert byl posluchači velmi 
spontánně přijat. Ve dnech červnových vystoupila a výborně reprezentovala školu i 
obec opět v Brně na náměstí Svobody dechová kapela Taškaříci v rámci akce „Brno 
– město uprostřed Evropy“ a „Mozartovy děti“ pod záštitou hejtmana Jihomoravské-
ho kraje. Zmíním ještě hudební příspěvek při závěrečném koncertu naší partnerské 
školy Musikschule v kostele v Hohenau v Dolním Rakousku. Velký aplaus za svůj 
pěvecký výkon sklidily žákyně z pěvecké třídy DiS. Kateřiny Halíčkové  Barbora Cve-
ková a Lucie Svobodová. 

Při rekapitulaci nesmím opomenout poděkovat za systematickou, obětavou a nezišt-
nou práci našeho SRPŠ v čele s paní Irenou Pšeničkovou. Výbor a jeho členové pod-
porují činnost školy po své linii a pokládáme je za nedílnou součást školy. 

Co dodat na závěr tohoto letního přemítání? V novém školním roce oslavíme v mě-
síci červnu výročí 65 let od založení školy.  Budeme velmi rádi, když přijmete naše 
pozvání.

Žákům přejeme dobrý start do školního roku 2016/2017  a Vám všem příjemné a po-
hodové dny. 

P. Křivánek, ředitel školy.
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pravujeme 83. komorní koncert na radnici - středa 26. října 2016 v 19 hod

"Podzimní setkání - zpěv, housle a klavír"

Koncert dramaturgicky sestavuje prof. Alena Borková, známá z hudebních po-
řadů na stanici Vltava i z řady dřívějších vystoupení v Modřicích. Vystoupí na 
něm studenti houslového oddělení konzervatoře ze třídy prof. Kružíka - Ja-
kub Hradský a Barbora Haslerová a zahrají houslové duety J. K. Kalivody, J. 
M. Leclaira, B. Martinů a B. Bartóka. Zpěvačka Alena Borková ml. za klavírní 
spolupráce A. Borkové st. zazpívá árie a písně M. Giulianiho, W. A. Mozarta, G. 
Bizeta, P. Mascagniho a B. Martinů.  

za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz 

Dětský folklorní kroužek města Modřice
nabízí rodičům i v novém školním roce 2016/17 nácvik zpěvu a lidového tance 
pro děti od 3 let, 
schůzky každý čtvrtek od 16:00 (maláčci) a od 17:00 (velcí) 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 na zkouškách od 6. října do konce měsíce
rádi přivítáme i starší děti či dospělé jako instruktory nebo hudební doprovod.

Iva Cetlová, Jana Gajdušková, Vlastimil Čevela

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK 

foto z Dětského folklorního setkání 2016 - Miroslav Hájek

KULTURA
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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:

KNIHOVNA

PRO DĚTI
Flanagan: Hraničářův učeň 1-12
Fučíková: Karel IV. 
Webb: Lucka, nejmenší štěně  
Wilsonová: Katy

PRO ŽENY
Becková: Milostné komplikace
Callen: Neodbytný hrabě
Cartland: Bohatá nevěsta
Davouze: Vypadni z mýho života!
Essbaum: Hausfrau
Fenwick: Cizinec z Cornwallu
Hartl: Malý pražský erotikon
Chamberlain: Dvojí život
Jeffries: Umění hříchu
Ježovičová: Podvodnice
Kinsella: Audrey se vrací
Křenková: Peřiny a chléb
Moyesová: Jeden plus jedna
Potter. Láska z Paříže

Roberts: Odchody a návraty
Steel: Country

PRO MILOVNÍKY NAPĚTÍ
Bauer: Mrtvola v brnění
Češka: Láskyplná smrt, Případ hola-
sické lásky
Eidler: Nahá s Davidovou hvězdou
Janoušek: Sklep
Jedlička: Červený mustang se nevrátil
Kubát: Stvůry
Marold: Vražda ve stínu stadionu, 
Zločin přichází ze tmy
Miloszewski: Zapletení, Zrnko pravdy, 
Hněv
Nedoma: Druhou nohou v hrobě
Pospíšilová: Když se rojí smrt
Reichs: Svědectví kostí
Wacker: Na mušce lovce
Zajcev: Zápisky odstřelovače

POZVÁNKA - zveme vás do knihovny na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v neděli 25. 9. 2016
od  9 – 17 hodin. Přijďte si v tento sváteční den vybrat knihy, využít internet nebo navštívit 

prodejní VÝSTAVU ŠPERKŮ A BROŽÍ
Výstava bude přístupná v půjčovní době knihovny ještě celý měsíc říjen.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
– začátek podzimního semestru je v úterý 4. října ve 14 hodin.

Téma: Kouzelná geometrie. Cena: 300,-- Kč.

MUZEUM

 
 

 
 

 
 

Tel. 547 216 124 
muzeum@mesto.modrice.cz 

 
 
 
 

VÝSTAVA 
 

MĚŠŤANSKÁ 
DOMÁCNOST 

PŘED STO LETY   
 

 
 
 

Výstava v Muzeu města 
Modřice Komenského 397  

bude otevřená vernisáží  
23. září 2016 v 16 hod. 

a dále vždy od soboty do úterý 
24.-27. září, 1.-4., 8.-11., 15.-

18. a 22.-25. října 2016   
10 - 17 hod. 

 
 
 

Vstupné dobrovolné 
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Skautská námořní akademie

Škoda, že nemáme letadlo. Nebo aspoň 
vrtulník. To jediné nám chybí, abychom 
cestou na letošní tábor využili všechny 
možné druhy dopravy. Vlastně chybí 
ještě raketa, ale ta se nepočítá.  Jeli jsem 
tramvají, autobusem, vlakem, autem, 
na kole, pěšky, abychom na konci cesty 
nasedli na… lodě.

Ty lodě se pak staly naším osudem na 
celých čtrnáct dní, které jsme strávili 
na břehu Dalešické přehrady. Náš tábor 
se pro letošní rok proměnil v námořní 
akademii. Rozdělili jsme se do posádek 
a začali pronikat do tajů umění ovládání 
lodí.

Také jsme se seznámili se zdejšími 
záchranáři, takže už taky víme, jak po-
moci někomu, komu jde o život, kdyby-
chom někdy náhodou někoho takového 
potkali. Vyzkoušeli jsme si, jak skvělé je 
skákat do vody z jedoucího záchranář-
ského motorového člunu. Moc jim za to 
děkujeme.

Zvládli jsme i průzkum okolních ostro-
vů a krajiny kolem přehrady. K našim 
úspěchům také patří naše vítězství nad 
zlými piráty, kteří nám kladli překážky 
do cesty a neštítili se i podlého útoku 
na vedení akademie. Ale vše dobře 
dopadlo a plní úžasných zážitků jsme 
odjeli nakonec domů. Jen škoda, že 
tábor je pouze jednou za rok.

Když jsme poprvé nasedli do lodí, moc 
dobře nám to ještě nešlo, ale to nikomu 
z nás nevadilo, je to přece akademie, 
ne? Nezáleží na tom, jak to zvládáme 
teď, ale důležité bude, co dokážeme na 
konci.

Kromě toho, že jsme se naučili pádlovat 
a kormidlovat a zdokonalili se v plavání, 
pronikli jsme i do tajů navigace, signali-
zace. Umíme už také předávat šifrované 
zprávy, používat ty správné námořnic-
ké uzly. A taky jsme pronikli do tajů 
přírody a vesmíru. Je pravda, že máme 
ještě co zlepšovat, ale i tak máme dobrý 
pocit, co jsme všechno zvládli.

Jestli chceš příští tábor zažít s námi, a také všechny výpravy a další 
dobrodružství během roku, přidej se k nám. Scházíme se v Modřicích
v klubovně nad knihovnou:

•v pondělí od 16 do 17 hod. předškoláci
•v pondělí od 17 do 18 hod. vodáci (od 2, třídy)
•v úterý od 16 do 18 hod. II. stupeň ZŠ
•ve středu od 16 do 17:30 hod. I. stupeň holky
•ve středu od 17:30 do 19 hod. I. stupeň kluci

SKAUTI

www.skautimodrice.cz, morongova@skaut.cz
Taffy, 95. skautský oddlí Quercus Modřice, Foto: archiv oddílu
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BRABROUCI

Tábor LOH Mrákotín 2016

Letošní tábor jsme prožili v duchu letních olympijských her. Pět států světa propo-
tilo dresy a s velkým nasazením soupeřilo v nejrůznějších disciplínách, mezi nimiž 
nechybělo ani synchronizované plavání, veslování, rychlostní kanoistika nebo luko-
střelba. 

Všichni reprezentanti se však semkli, když neznámý muž unesl maskota celých 
olympijských her. Bez Vinicia by nemohla proběhnout závěrečná štafeta, musí ji totiž 
odstartovat. A tak přes nasazení a rivalitu v jednotlivých olympijských disciplínách 
všechny státy společně, a navíc s pomocí „tajemného pana B“ pátraly po stopách 
Vinicia a jeho únosce.

Vše ale dobře dopadlo, maskota se podařilo zachránit, a tak mohla být odstartována 
štafeta. Ta nakonec zamíchala doposud velice těsným pořadím, nikdo však nebyl za-
rmoucen. Hlavně asi proto, že tyto hry vyhráli všichni stejným dílem, když dokázali 
získat zpět Vinicia, věrni heslu „Citius, Altius, Fortius“, které provází olympijské hry 
již od jejich vzniku.

Výstava o 66. PTO Brabrouci Modřice

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu o oddílové činnosti, která se uskuteční 25. 9. 
2016 od 13:30 v naší klubovně (nad knihovnou).
Neváhejte a přijďte se na nás podívat! 

Koník

www.brabrouci.cz

Foto: archiv Brabrouků
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Nový kněz v Modřicích 
Z ostravsko-opavské diecéze přichází do Modřic nový kněz. 
Podle záznamů ve farní kronice se čtyřicátým duchovním 
správcem stal P. Mgr. Sebastian Gruca, OFMConv. Od 1. čer-
vence 2016 byl ustaven farářem ve farnosti u kostela sv. Janů v 
Brně a excurrendo administrátorem in spiritualibus ve farnosti 
v Modřicích. 
P. Sebastian Gruca, OFM Conv. není zdejším farníkům neznámý. V minulosti u nás 
několikrát sloužil. Například v roce 2012 spolucelebroval poutní mši svatou k uctění 
památky sv. Gotharda. V paměti nám také zůstává, jak jeho vysoká, vztyčená postava 
stojí u rakve s ostatky P. Roberta M. Mayera, OFM Conv. Prokázal tím svému spolužá-
ku a příteli poslední službu. 
P. Sebastian pochází ze západního Polska, kde se 29. května 1978 narodil ve městě 
Zielona Góra. Středoškolská studia absolvoval v minoritském gymnáziu v Legnici. Po 
maturitě vstoupil do minoritského řádu. Teologickou fakultu v Lodži, která je součás-
tí Univerzity Kardynała Stefana Wyszyńskiego ve Varšavě, absolvoval v letech 2001 
až 2008. Ukončil ji státní zkouškou a obhajobou diplomové práce, která nesla název 
Teologie liturgických textů sv. Anežky české. Ke zpracování tématu mu pomohlo, že 
již jako student bravurně zvládl český jazyk.
Kněžské svěcení přijal společně se spolubratrem P. Robertem M. Mayerem, OFM 
Conv., 12. dubna 2008 v Opavě. Světitelem jim byl biskup Msgre. František Václav 
Lobkowicz, O. Praem. V dosavadních osmi letech kněžské služby působil v kostele 
u sv. Janů v Brně, u Matky Boží v Jihlavě, sv. Ducha v Opavě, Narození Panny Marie 
v Krnově a byl rektorem poutního kostela Panny Marie Sedmibolestné a Povýšení 
Svatého kříže na krnovském Cvilíně. 
P. Sebastian má celou řadu zálib. Z nichž můžeme připomenout jeho zájem o přírodu, 
biologii a hluboké znalosti v botanice. 
Z prvních společných mší svatých jsme nabyli dojmu, že se otci Sebastianovi v Mod-
řicích líbí. Našemu novému knězi přejeme mnoho radostí, málo starostí a těšíme se 
na jeho duchovní vedení.                                                                  Text a foto: Josef Chybík

P. Mgr. Adam Wolny, OFM Conv. odchází z Modřic
Posledního června skončila v Modřicích služba polskému řeholníkovi P. Mgr. Adamu 
Wolnemu, OFM Conv. Krátce si jej připomeňme. 
Otec Adam se narodil v roce 1977 v Rzeszowě, na jihovýchodu Polska. Od dětství 
toužil stát se řeholníkem. Přání se mu vyplnilo v srpnu 1996, kdy po maturitě vstoupil 
do noviciátu minoritského řádu. Teologickou fakultu absolvoval v Krakově. V roce 
2003 byl vysvěcen na kněze a poslán do kláštera v Jasłe. Do České republiky přišel 

v roce 2004. Nejprve v rozmezí let 2004–2008 působil v Jihlavě. V červnu 2008 mu 
bránu otevřel brněnský minoritský klášter u kostela sv. Janů. Vedl zde společenství 
středoškolské mládeže „Teens“, organizoval přípravy na přijetí svátostí manželství a 
biřmovaní a staral se o mše svaté v polském jazyce. Zároveň jako výpomocný kněz 
sloužil v Modřicích a Přízřenicích. Po tragickém skonu P. Roberta M. Mayera, OFM 
Conv., byl pro naši farnost od 1. března 2016 ustaven administrátorem. 
Známý je jeho rozsáhlý rozhovor, který v roce 2011 odezněl na stránkách Katolické-
ho týdeníku. Zmínil se v něm i o naší farnosti. Na otázku, jak jako polský kněz vnímá 
české věřící a co jej na nich překvapilo, tehdy odpověděl: „Především tady u vás 
vidím velkou zodpovědnost za církev a za kostel. Jezdím sloužit do Modřic, kde lidé 
běžně připraví kostel a udělají všechno co je potřeba. Kněz do toho ani nemusí mlu-
vit. Přál bych si, aby se i v Polsku, takto lidé starali sami od sebe.“
Je potřeba také uvést, že otec Adam je hudebník. Od páté třídy navštěvoval základní 
uměleckou školu. Hraje na klávesové nástroje a na kytaru. V kněžském semináři 
působil jako varhaník. V letech 1997–2002 byl v Polsku členem křesťanské hudební 
skupiny Fioretti, se kterou natočil CD Temu, który jest Miłością (2000). V roce 2009 
nahrál se skupinou A&D a spolubratrem P. Darkem Gaczyńskim, OFM Conv. a s dal-
šími polskými a českými hudebníky, CD nazvané Transatlantic. Otec Adam k celé 
řadě písní složil hudbu, napsal text a jako hráč a zpěvák je interpretoval. Nahrávka je 
považována za jedno z nejzajímavějších alb moderní křesťanské hudby, které u nás 
v posledních letech vzniklo.
Křivolaké chodníčky, po kterých řeholníci kráčejí, zavedou otce Adama po odchodu 
z Brna a Modřic, nejprve do Jihlavy. Od 1. července 2016 tam byl ve farnosti u kostela 
Matky Boží ustaven farním vikářem a excurrendo administrátorem v Kostelci u Jihla-
vy. Následně bude kněžskou spiritualitu rozvíjet v německém minoritském klášteře 
v Ludwigshafen-Oggersheim. Konvent se nachází v blízkosti sídla, v němž žil bývalý 
německý kancléř Helmut Kohl.
Milému knězi za vše, co pro modřickou farnost v uplynulých osmi letech vykonal, 
děkujeme a na nových cestách pro něj v modlitbách vyprošujeme Boží ochranu. 

Text a foto: Josef Chybík

FARNOST
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Motto:
„Veselá mysl vždy byla
dokonalým průvodcem
zdravého těla.“ 
Sri Chinmoy  (Indický básník a filozof)

Protože se i my – zahrádkáři, musíme 
občas oprostit od všedních starostí, tak 
jsme se 13. a 14. srpna vydali nejen za 
poznáním, ale i za kulturou.

Navštívili jsme krásné jihočeské město 
– Český Krumlov, kde mimo prohlídky 
města jsme v sobotu večer ve slavném 
přírodním divadle s otáčivým hledištěm 
v zámeckém parku, zhlédli představení 
opery  Rusalka od Antonína Dvořáka.
Nejoriginálnější představení v režii 
Jiřího Heřmana (uměleckého šéfa Ja-
náčkovy opery) bylo výborně obsazeno 
předními českými sólisty a vynikajícím 
českobudějovickým orchestrem s diri-
gentem Martinem Peschíkem. Za svitu 
měsíce ve vlahém letním večeru to byl 
neuvěřitelný zážitek.
Český Krumlov založili Vítkovci ve 13. 
století. Městu dominuje komplex hradu 
a zámku. Město je ze tří stran obtékáno 
Vltavou. Protiváhou hradu je děkanský 
kostel sv. Víta – patří ke skvostným 
pokladům české gotiky. Také se zde 
nachází pivovar Eggenberg.
Je to pěkné, živé a příjemné město. 
Cestou do Českého Krumlova jsme si 
ještě prohlédli Telč, kterou jsme někteří 
už znali. Pro hodinové zdržení na dlou-
hodobě budované dálnici jsme museli 
trochu pozměnit program, takže náš 
nedělní program byl trochu nahuštěný.

Vzhledem k tomu, že jsme byli ubyto-
váni v Českých Budějovicích, vydali 
jsme se po snídani toto krásné město 
prohlédnout. Město bylo založeno v 
r. 1265 Přemyslem Otakarem II. a má 
krásné čtvercové náměstí pojmeno-
vané po svém zakladateli a množství 
památek např. Černou věž, chrám sv. 
Mikuláše, kde se zrovna konala mše, ale 
modřického rodáka -pana biskupa, jsme 
nepotkali.

Další půvabná zastávka nás čekala pár 
kilometrů za Českými Budějovicemi, 
a to ve vesnici Holašovice. Holašovice 
byly založeny mezi 12. a 13. století a vy-
nikají originální lidovou architekturou, 
které se říká selské baroko. V roce 1998 
byla tato vesnice zapsaná na Seznam 
světového kulturního a přírodního 
dědictví - UNESCO. 

Na pozdní oběd jsme si zajeli do dalšího 
krásného města rybníků a ryb – Třebo-
ně. Opět krásné náměstí s renesančními 
a barokními štíty. Je známé také lázněmi 
a je plná zeleně. Zámecký park ohrani-
čuje hráz rybníka Svět a rozprostírá se 
na ploše 6 ha.
A pozdní oběd – co jiného než dobrá 
ryba, nás naladil na další cestu a ve 
slunečném odpoledni jsme dorazili do 
Jindřichova Hradce, který je považován 

za nejbohatší poddané město v Če-
chách. Hrad a zámek je svou rozlohou 
třetí největší v ČR.
V roce 1884 měl Jindřichův Hradec, jako 
první město, veřejné elektrické osvětle-
ní a dodnes má dvě úzkokolejky, které 
jsou v provozu.

Poslední zastávka v našem putová-
ní byla Jihlava – jedno z nejstarších 
dochovaných měst. Bylo založeno na 
moravsko-české hranici, kterou tehdy 
tvořila řeka Jihlava a která léta byla 
moravským městem a až po poslední 
revoluci si ji přisvojily Čechy. 

Blíží se termín modřických václavských hodů i zahrádkářská vý-
stava. Vzhledem k „rozmarnému létu“ a mrazivému jaru snad máte 
nějakou úrodu, tak nezapomeňte na výstavu a přineste své vzorky 
výpěstků.

Příjem vzorků bude v sobotu 24. Září od 16,00 – 18,00 hodin
Vracet se budou v pondělí 26. Září od 16,00 – 18,00 hodin

Výstava bude otevřena
v neděli 25. Září od 9,00 – 18,00 hodin
v pondělí 26. Září od 9,00 - 16,00 hodin

V Jihlavě je toho k vidění dost. Zají-
mavé je, že Masarykovo náměstí patří 
svou rozlohou 110x140 m k největším v 
Evropě. 

Viděli jsme krásná města, která původ-
ně v dobách dávno minulých, patřila 
Vítkovcům a také půvabnou, trochu 
jinou Rusalku, a tak dlouho budeme 
mít na co vzpomínat.

Zajeďte tam také, nebudete litovat! 
Naše republika je krásná a má své 
skvosty, které jinde nenajdete.

TOJA

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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SPORT Fotbalový turnaj mladších žáků o pohár starosty města Modřice 
5. – 7. 8. 2016

Foto: M. Hájek

Turnaj trojic veteránů v nohejbale
Jako každý rok i letos se první srpnovou sobotu pořádal k uctění památky našeho 
kamaráda, spoluhráče a dlouholetého trenéra modřického A mužstva pana Miloně 
Svobody turnaj trojic veteránů v nohejbale vypsaného pro hráče ve věku 50 let a 
ještě více „zkušenějších“.
Letošního již 6. ročníku se zúčastnilo 6 mužstev a celkovým věkem hráčů 1.067 let.
Nejstarším hráčem turnaje byl Jiří „Neptun“ Němec s věkem 70 let !

Složení mužstev bylo:
Modřice I.: Bubniak, Soukal, Ambros
Modřice II.: Frimmel, Lukl L., Mareček
Biskupice: Brázda, Seidel, Dohnal
Krajani: Bodó, Crhák, Straka
Slovácko: Kováč, Drápal, Hruboš
Kuřim: Kašparec, Němec, Beran

Nejprve se hrálo systémem každý s každým na 2  vítězné sety a následně se 4 nej-
lepší mužstva utkala v klasickém play-off

1. Semifinále:  Biskupice x Slovácko 1:2 (10:7, 9:10, 8:10)
2. Semifinále: Krajani x Kuřim 2:0 (10:3, 10:3)
Zápas o 3. Místo: Biskupice x Kuřim 2:1 (9:10, 10:4, 10:7)
Finále: Krajani x Slovácko 2:0 (10:4, 10:5)

O skvělé občerstvení se tradičně po celý den staral Milan Frimmel za což mu patří 
velké poděkování, protože mimo kouzel s vařečkou stačil ještě kouzlit i na hřišti.
Děkuji všem hráčům, kteří si přijeli zahrát pro radost ze hry, ukázat své zkušenosti  
a také uctít památku našeho kamaráda Miloně.  
Za oddíl MNK SDS EXMOST Modřice                                                Text a foto: Petr Jahoda
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Městský fotbalový klub 
Modřice pořádá nábor

malých fotbalových nadějí 
do svých řad.

Zájemci se mohou dostavit každé úterý
a čtvrtek v 16:00 na fotbalové hřiště.

Kontaktní osoba
Ing. Roman Mulíček, mobil 603 541 415.

Těšíme se na Vás
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3. Modřické krygl 16. 7. 2016

Zprávy od hasičů
Dobrý den Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o vzniku a přípra-
vě akceschopnosti zásahové jednotky sbo-
ru dobrovolných hasičů města Modřice.
V září 2015 byla na zastupitelstvu města 
schválena zřizovací listina zásahové jed-
notky SDH Modřice. Během měsíce října 
město poslalo žádost na vedení HZS JmK 
o převedení vozidla DA- 12 AVIA pro naši 
nově vznikající jednotku. Ze strany HZS 
JmK nám bylo vyhověno a začátkem listopadu jsme vozidlo převzali. Dále jsme 
během měsíce listopadu sepsali potřebný materiál a vybavení zásahové jednotky. 
Jednalo se o vybavení vozidla technickými prostředky a vybavení pro hasiče. Vybra-
né vybavení a ochranné prostředky jsme předali panu starostovi, aby se postaral o 
jejich nákup. Během ledna 2016 bylo veškeré vybavení vozidla dodáno. Po přebrání 
jsme usoudili, že původní rozmístění vybavení nám nevyhovuje, proto po domluvě 
s vedením města jsme se rozhodli pro částečnou úpravu vnitřku nástavby vozidla 
DA-12, aby více vyhovovalo dnešním potřebám. Do vozidla byla namontována nádrž 
na vodu o obsahu 360 litrů vody a vysokotlaké hasicí zařízení. Další výbava napří-
klad elektro centrála, osvětlovací stožár, motorová pila, kalové čerpadlo motorové a 
elektrické, plovoucí čerpadlo, vybavení na odchyt bodavého hmyzu, hadice, proud-
nice, žebříky a další vybavení. Na přestavbě vozidla odpracovali naši členové ze 
svého volna 260 hodin. Další akcí spojenou s rozjezdem jednotky bylo vybudování 
odpovídajícího zázemí pro zásahovou jednotku. Museli jsme si opět vlastními silami 
postavit šatnu na zásahové oblečení. Na stavbě šatny členové odpracovali 100 brigád-
nických hodin.
Mimo brigády na vozidle a na zázemí probíhalo vždy jednou týdně školení členů 
zásahové jednotky. Školení probíhalo na dvou úrovních, teoretická na klubovně SDH 
a praktická na dvoře hasičské zbrojnice nebo na stanici HZS Židlochovice. Dne 29. 8. 
2016 proběhlo přezkoušení odborné způsobilosti členů zásahové jednotky velitelem 
stanice HZS Židlochovice.
Naše jednotka bude od září do prosince fungovat ve zkušebním provozu, při kterém 
bude zasahovat ve spolupráci s jednotkami HZS JmK. Od nového roku bude jednot-
ka zařazena do poplachového plánu IZS JmK pro řešení mimořádných událostí na 
katastru města Modřice.

Milan Putna VJSDH Modřice, Foto archiv SDH

HASIČI

Foto: M.Hájek
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PBDS

Prázdniny v PBDS 

Zamávali jsme době prázdnin, dny se pomalu zkracují, děti zasedly do lavic a nastaly 
jim i rodičům povinnosti. Také k obyvatelům Pasivního domu se vrací osvědčené 
aktivity pro dny, kdy bude málo sluníčka a my budeme více pospolu. Mnozí senioři 
stále hodně cestují, aktivně zvelebují svoje terasy
i záhonky, mnozí mají zahrádku mimo dům a rozdávají mezi sebou přebytky, které 
úspěšně vypěstovali. Svůj letní čas tráví na rozkvetlých balkonech, využívají pose-
zení ve stínu stromů a slunečníků, společně pečují o bylinkové a květinové záhonky, 
kdo může, hodně cestuje do přírody. Ucelené skupinky si u domu společně povídají 
a odpočívají. Ženy upečou dobrůtku ke kávě, někdy vás může přilákat vůně grilová-
ní. V červnu některé ženy jely na společný celodenní výlet na rodinnou chatu. Veselý 
odjezd a pozdní příjezd domů signalizoval krásně prožitý den plný nových zážitků a 
dle vyprávění účastnic bude mít jistě pokračování.  
 
Od jara do podzimu se odstěhovali dva nájemníci, dvě ženy zemřely. V červenci pro-
běhla pietní akce, na které jsme společně s pozůstalými vzpomínali na zemřelé. Ženy 
napekly výborné koláče, společně jsme si povídali o minulosti i přítomnosti, zazněla 
modlitba i pár lidových písní. Tak i méně mobilní nájemníci měli možnost důstojně se 
rozloučit se zemřelými, společně s jejich rodinou posedět a zavzpomínat.  
Po prázdninách jsme opět nastartovali společné cvičení, dílničky a aktivní spolupráci 
s modřickými dětmi. Těšíme se na keramický kroužek u nás v budově. Dobrovolníci 
z řad seniorů se již nemohou dočkat milé spolupráce s dětmi, kdy ve školní družině 
pravidelně předčítají. Toto propojení zralých zkušeností a zvídavého mládí mělo v 
minulosti velký úspěch.

Do třech bytů se již nastěhovali noví senioři, jeden byt 1 + KK je připraven přivítat 
nájemníka třeba z Vašich řad.   

Text a foto: JiK 

Rozkvetlé balkony v PBDS

Návrat z nemocnice domů



DOMOV SENIORŮ ANAVITA
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Jako v Riu.
Klienti Anavity soupeřili 
v olympijských disciplínách

Ty holky prostě nezkazí žádnou legraci! I 
to si možná mysleli klienti modřické Ana-
vity, když sledovali aktivizační Hedviku, 
Moniku a Ivanu, jak se stuhami a ohrom-
ným zápalem předvádí za doprovodu 
olympijské hymny své pečlivě secvičené taneční číslo při zahájení "olympiády". Ve 
dnech, kdy totiž světoví borci na poli sportu zápolili o cenné kovy v brazilském Riu, 
se paralelní olympijské hry konaly také v zařízeních Anavity. Samozřejmě, že se k 
úžasným sportovním výkonům, zdravému soutěžení a k olympijské myšlence necha-
li pořádně vyhecovat také klienti v Modřicích. 

Ale pěkně popořádku. Jak to vlastně všechno začalo? "Nejprve jsme zapálili olympij-
ský oheň, který nesly naše klientky, aby vše bylo jako při opravdovém olympijském 
zahajovacím ceremoniálu. Poté jsme naše klienty rozdělili do dvou týmů podle od-
dělení, ve kterých žijí, abychom v nich probudili chuť bojovat za svůj tým. Pak už 
se začalo soutěžit v hodu koulí, ve florbalu, sportovní střelbě z paintballové zbraně, 
hodu na terč i sportovním rybolovu. Například v hodu koulí se krásně vyznamenal 
pan Spáčil, který hodil obdivuhodných 835 cm, ve střelbě, která patřila k nejoblíbe-
nějším, zase překvapily naše dámy. Paní Luňáčková trefila dokonce přesně střed za 
10 bodů," popisuje týden příjemného zdravého pohybu a soutěžení aktivizační pra-
covnice Diana Spáčilová.   

Diplom s obrovskou pochvalou si vysloužila také bývalá lékařka paní Píchová. V dis-
ciplíně "Florbal", kdy šlo o to dostat florbalkou za třicet sekund do branky co nejvíc 
míčků, zasadila totiž nejvíc střel. 

A i když se klienti zpočátku na nápad uspořádat olympiádu moc nadšeně netvářili, 
nakonec brali všichni soutěže tak vážně, že se v rámci svého týmu vyburcovali k 
obdivuhodným výkonům. "Vůbec jsem netušila, že si na starý kolena budu moct za-
střílet z něčeho takového, jako je zbraň na paintball," měla radost třeba klientka paní 
Hrubá. I její kolegové se k tomuto stanovišti jen hrnuli a nebyl snad nikdo, kdo by si 
nechtěl na terč vystřelit.  

"Bylo krásné sledovat, jak každý den žene naše klienty do zahrady zvědavost z nové 
disciplíny. Předháněli se počtem svých dosažených bodů a dokonce i ti, kteří se 
aktivit příliš neúčastní, byli venku vždy mezi prvními. Fandili si navzájem a napětí 

při vyhlašování výsledků by se dalo krájet. Nakonec nám klienti děkovali za krásný 
zážitek, což dojalo zase nás," popisují emocemi nabité chvíle modřické aktivizační.

A jak vzali "prohru" klienti z týmu Borneo, který přes veškerou snahu získal méně 
medailí, než ti z družstva Atlantidy? Přece sportovně! Vždyť šlo přece hlavně o radost 
z pohybu.

"Však počkejte, příští rok vám to nandáme!" těší se už nyní na druhou Olympiádu v 
Anavitě členové poraženého týmu. 

Text: Bc. Hana Raiskubová, foto: archiv Anavity
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce července a srpna, které řešili strážní-
ci Městské policie Modřice

Dne 1. 7. přijali strážníci oznámení o ztraceném dítěti. Dítě bylo nalezeno na ul. Br-
něnská a následně bylo předáno hlídce PČR.

 Téhož dne ve večerních hodinách zadrželi strážníci osobu podezřelou z 
trestného činu krádeže. Zadrženou osobu následně předali hlídce PČR.  

Dne 2. 7. řešili strážníci oznámení o napadení ženy ve vestibulu nádražní budovy ČD 
neznámým pachatelem, který se pokusil vytrhnout ženě kabelku. Pachatel 
z místa činu utekl. 

Dne 4. 7. v nočních hodinách prověřili strážníci aktivaci alarmu v prodejně potravin 
na ul. Brněnská.

Dne 6. 7. řešili strážníci oznámení o krádeži registračních značek z osobního vozidla 
na ul. Hybešova. 

Dne 7. 7 a 8. 7. řešili strážníci přestupky řidičů při blokovém čištění.
Dne 11. 7. pomohli strážníci seniorce, která upadla v bytě a nemohla vstát. Následně 

seniorce přivolali RZS, která ji odvezla do nemocnice.
Dne 12. 7.  usměrňovali strážníci dopravu kvůli zatopenému podjezdu na ul. Tyršova. 
 Téhož dne v nočních hodinách prověřovali strážníci aktivaci alarmu na 

budově nádraží ČD. Objekt nebyl narušen. 
Dne 15. 7. prováděli strážníci měření rychlosti vozidel. Celkem 11 řidičů překročilo 

povolenou rychlost v obci, 9-ti z nich byla uložena bloková pokuta, 2 řidiči 
byli za svůj přestupek oznámeni správnímu orgánu k dalšímu projednání. 

Dne 17. 7. v nočních hodinách zadrželi strážníci muže rumunské státní příslušnosti, 
který se dopustil loupežného přepadení na jiném muži. Podezřelého Ru-
muna si následně převzala PČR. 

Dne 18. 7. provedli strážníci na žádost revizora DPMB ztotožnění „černého pasažéra“. 
 Téhož dne ve večerních hodinách řešili strážníci neshody mezi rodinnými 

příslušníky. Na místě byly všechny zúčastněné strany poučeny o případ-
ném dalším postupu. 

Dne 21. 7. pomohli strážníci seniorce, která upadla v bytě a nemohla vstát. O seniorku 
se dále postarala její dcera. 

Dne 24. 7. řešili strážníci oznámení o újezdu řidiče od BČS Unicorn, který natankoval 
a odejel bez zaplacení. Událost byla oznámena správnímu orgánu. 

Dne 26. 7. řešili strážníci na autobusové zastávce Tyršova silně podnapilou ženu, 
která nebyla schopná chůze ani řeči. U ženy byla provedena orientační 
dechová zkouška s výsledkem 3,86 promile alkoholu v dechu. Žena byla 
následně odvezena do Protialkoholní záchytné stanice Brno.

Dne 28. 7. řešili strážníci v OC Olympia pachatele drobné krádeže zboží. Pachateli 
byla udělena bloková pokuta ve výši 1000,- Kč.

Dne 2. 8. řešili strážníci oznámení o újezdu řidiče od BČS OMV, který natankoval a 
odejel bez zaplacení. Událost byla oznámena správnímu orgánu.

 Téhož dne v odpoledních hodinách řešili strážníci v OC Olympia pachatele 
drobné krádeže zboží. Pachateli byla udělena bloková pokuta ve výši 1000,- 
Kč.

Dne 4. 8. řešili strážníci oznámení o napadení mezi podnapilými muži. Na místě byl 
sjednán pořádek a agresor skončil na PZS Brno. 

Dne 13. 8. řešili strážníci neshody mezi rodinnými příslušníky. Na místě byly všechny 
zúčastněné strany poučeny o případném dalším postupu. 

Dne 14. 8. asistovali strážníci hlídce OOP Rajhrad při oznámení o poškození osobního 
vozidla lahví od piva, která pachateli spadla z balkonu bytového domu. 
Věc šetří PČR. 

Dne 17. 8. poskytli strážníci výpomoc delegátce polského zájezdu. Strážníci zajistili 
přistavení nového autobusu českého přepravce, který účastníky zájezdu 
převezl do Vídně. 

Dne 23. 8. řešili strážníci oznámení o újezdu řidiče od BČS OMV, který natankoval a 
odejel bez zaplacení. Událost byla oznámena správnímu orgánu.

Dne 24. 8. usměrňovali strážníci dopravu při dopravní nehodě nákladního automobi-
lu a cyklisty. Nehodu šetří PČR. 

 Téhož dne v nočních hodinách řešili strážníci silně podnapilou ženu, která 
ležela na vozovce a ohrožovala BESIP. Žena byla doprovozena hlídkou do 
místa bydliště.

Dne 25. 8. řešili strážníci oznámení o muži, který se pokoušel pod záminkou kontroly 
průtoku vody dostat do RD oznamovatelky. Majitelka muže do RD nevpus-
tila a událost oznámila MP Modřice. Hlídka MP neprodleně dané oznámení 
prověřila, po muži dle popisu pátrala s negativním výsledkem. 

Dne 26. 8. provedla hlídka lustraci podezřelého vozidla na ul. Poděbradova. Lustrací 
v evidencích PČR bylo zjištěno, že vozidlo bylo odcizeno dne 24. 8. v obci 
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Moravany. Vozidlo bylo předáno PČR a následně zpět majiteli. 
 Téhož dne v nočních hodinách řešili strážníci agresivní osobu pod vlivem 

omamných a psychotropních látek, která obtěžovala obsluhu BČS Unicorn. 
Strážníci osobu vyprovodili z prostoru BČS.  

Dne 28. 8. řešili strážníci neshody na ubytovně ul. Masarykova mezi podnapilými 
osobami cizí státní příslušníky. Hlídka na místě sjednala pořádek a obě 
strany poučila o dalším postupu.

 Téhož dne řešili strážníci oznámení o újezdu řidiče od BČS Unicorn, který 
natankoval a odejel bez zaplacení. Událost byla oznámena správnímu or-
gánu.

Dne 29. 7. přijali strážníci oznámení o krádeži registračních značek z osobního vozi-
dla.

Dne 30. 8. řešili strážníci oznámení o vloupání do skladovacího prostoru ZŠ Benešo-
va. Strážníci zajistili místo a přivolali PČR pro důvodné podezření ze spá-
chání trestného činu. 

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma

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 některých 
zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozván-
ky 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 trva-
lým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilan-
tům“. 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. 

1Společenská kronikas
Rozloučili jsme seVítáme do života 

Helena Vykoupilová
Libuše Novotná
Ludmila Žákovská
Roman Kurka

Jakub Šmíd
Vojtěch Sedlář
Kryštof Váka
Jakub Čermák
Ema Šimková
Richard Bartejs
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1Inzercei

Andrea LačňákováAndrea Lačňáková
+420 604 267 088

MVDr.

POPOVICKÁ 908, BRNO-MODŘICE
POPOVICKÁ 908, BRNO-MODŘICE

POPOVICKÁ 908, BRNO-MODŘICE
+420 604 267 088

POPOVICKÁ 908, BRNO-MODŘICE
+420 604 267 088

Veterinární ordinace

Služby
Vše co umím pro Vás

Preventivní péče
vakcinace, ošetření proti parazitům, 

čipování, vystavení pasu

Vyšetření a léčba
interní medicína, stomatologie,

porodnictví a gynekologie,
dermatologie, ortopedie, spolupráce
s dalšími specializovanými pracovišti

Chirurgie
preventivní, terapeutické a akutní 

zákroky, ortopedické operace

Nabízíme
objednání telefonicky nebo e-mailem, 

pohotovostní služby, po domluvě
výjezdy k pacientům, hospitalizace, 
dovoz i odvoz pacientů do ordinace

www.veterinalacnakova.cz

(+420) 604 267 088
Popovická 908, 664 42 Modřice-Bobrava

Ordinační hodiny:

objednání mimo ordinační
hodiny po tel. domluvě

Po: 9  - 12
Út:  13 - 16
St: 9  - 12
Čt:  13 - 16
Pá: 9  - 12
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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.

Hledáme pomocnici 
nebo pomocníka

k ošetřování staršího, 
nemocného pána. 

Kontakt:
724 869 138

Hledám pro svou maminku 
nový byt v Modřicích

(ne Bobrava).
Velikost minimálně 2+kk.

Děkuji za nabídku. 

Tel.: 604 212 202, 606 482 216

PETR ŠVANCARA | DĚTSKÁ SHOW | WE ON THE MOON
MAREK ZTRACENÝ | BIKE TRIAL SHOW

AGROTEC a. s., Chrlická 1153, 664 42 Modřice |  +420 548 210 280  |   info@agrotec.cz

Sen se stal skutečností
Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření 
nového autosalonu AGROTEC, v bezprostřední 

blízkosti největší obchodní zóny OC Olympia 
v Modřicích u Brna.

Zveme vás na

otevření novÉHo
AUtoSALonU AGRoteC

24. září 2016 od 11 hod 
Více informací na  www.agrotecauto.cz

Odvoz zajištěn kyvadlovou 
dopravou od OC OLYMPIA!

AGT_5+2_204x286.indd   1 31.8.2016   11:03:17

Nutně hledám ke koupi dům
v Modřicích nebo v blízkosti Modřic, 

max. 15 km.

Tel.: 604 522 895

Koupím byt 2-3+1 v Modřicích
Tel.: 607 496 359
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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 

 

Posouváme možnosti kolejové doPravy stále dál. tady v BRNĚ-MODŘICÍCH vyvíjíme a vyrábíme
ty nejlePší DVEŘE PRO VLAKY, TRAMVAJE A METRA DO CELÉHO SVĚTA.
děláme věci, o které se Před námi nikdo nePokusil.

Umíte řemeslo? Chcete odvádět skvělou práci? 
Máte odvahu dělat nové věci?

Zavolejte:

Tel.: 724 140 140
Podívejte se na:

www.hrdinouvife.cz

Říkejte šéfovi,
co si myslíte

Postaráme se o vás a získáte cenná privilegia:
• Vyděláte si víc než jinde. I začínající operátor montáže má v IFE 20 000 Kč měsíčně.
• Zdarma vás budeme vozit autobusem do práce, zaplatíme polovinu každého oběda, vypereme vám pracovní oblečení.
• Můžete říkat napřímo, co si myslíte. Názory zaměstnanců nás totiž opravdu zajímají.
• V práci budete mezi svými. U nás drží lidé při sobě a tvoří skvělou partu.

Pracujte s hrdiny, kteří jednají narovinu

Roman Trněný
hrdina operátor
montáže



1www.mesto-modrice.cz152Inzerce Zpravodaj 9/2016 53 Inzerce

NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR 
V BRNĚ
Balkonové květiny
Letničky, dvouletky
Bylinky
Okrasné dřeviny
Okrasné trávy
Živé ploty
Soliterní rostliny
Ovocné stromky
Ovocné keře

Novinka:
Návrhy od šikovných 
zahradních architektů
Profesionální realizace a 
úpravy zahrad na klíč

Přijďte se inspirovat a 
nakoupit do našeho 
zahradního centra v Brně - 
Brněnských Ivanovicích, 
ulice Kaštanová 123 (kousek 
od Makra). Máme otevřeno 
pondělí až sobota 7-17 hodin. 
Vše za výhodné ceny přímo 
od pěstitele.
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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 

9:45 - 10:45 fitness program pro maminky kontakt: www.fitmami.cz

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

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

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 2016

datum akce

23. – 25.9. Svatováclavské hody

25. 9. výstava o 66.PTO Brabrouci Modřice

23. 9. – 25. 10. výstava v Muzeu – Měšťanská domácnost před sto lety

10. – 14. 10. sběr starého papíru na ZŠ

26. 10. 83. Komorní koncert na radnici

23. 11. vystoupení Miroslava Donutila

Události
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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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