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1Zprávy z radnicez neprodleně pokračováno na zpracování 
dokumentace pro stavební řízení. Vy-
dání vlastního stavebního povolení se 
předpokládá v 1. polovině roku 2009 a 
ve druhé polovině téhož roku by mělo 
dojít k zahájení realizace protihlukových 
stěn. Musím konstatovat, že ŘSD plní slib 
svého vedení, které městu Modřice na 
jednom z několika jednání přislíbilo, že 
provedení protihlukových opatření na 
komunikaci R 52 (I/52) bude realizovat 
již v roce 2009 a ne v roce 2011, jak mu 
umožňuje výjimka vydaná Krajskou hy-
gienickou stanicí Jihomoravského kraje. 
V poslední řadě bych k protihlukovým 
opatřením zmínil přípravu města pro 
výběrové řízení na dodavatele další eta-
py protihlukové stěny jižního obchvatu 
v prostoru od křižovatky s ul. Havlíčko-
vou směrem k železniční trati. V zájmu 
vedení města bylo do této výstavby za-
pojit firmu CTPark  s. r. o. Jelikož proza-
tím nedošlo k žádné dohodě, rozhodla 
RMM dále pokračovat ve výstavbě  sa-
mostatně. Se zahájením realizace části 
protihlukové stěny v nákladu 5 mil. vč. 
DPH počítáme na měsíc září – říjen, aby 
byla tato část dokončena před zimním 
obdobím. 
Jistě jste si všichni všimli již fungujícího 
nového veřejného osvětlení na ulicích 
Benešova, Husova a Masarykova. Tato 
rekonstrukce byla spojena s přesunem 
vzdušných vedení NN a VN firmy E.ON 
do země. I přes drobné nedostatky a 
problémy si myslím, že celá akce pro-
běhla ke spokojenosti jak vedení města, 
tak hlavně občanů. V současné době je 
požádáno o kolaudační řízení, kterému 
by neměli bránit žádné významné pře-
kážky. Jelikož firma E.ON bude v rekon-

strukcích svých vedení na katastru 
našeho města pokračovat, budeme v 
souběhu s těmi pracemi postupovat i 
my s naší rekonstrukcí VO. V letošním 
roce by se ještě měli realizovat část uli-
ce Poděbradové a Komenské, celá Pil-
cova, Sadova a část Brněnské. Na tyto 
úseky je vypracovávána projektová 
dokumentace již do čistopisné podo-
by. Pokrytí finančních  nákladů těchto 
prací je zahrnuto v rozpočtu letošního 
roku. 
Současně s rekonstrukcí VO byla za-
hájena II. etapa výměny rozvodů 
místního rozhlasu. Stávající  drátová 
technologie je nahrazována techno-
logií bezdrátovou. Jelikož neustále  
docházelo k výpadkům zvuku při vy-
sílání místním rozhlasem, rozhodla se 
RMM předložit v rámci rozpočtového 
opatření č. 02/2008  navýšení ceny na 
výměnu místního rozhlasu tak, aby re-
konstrukce v celém městě byla dokon-
čena ještě v letních měsících. Věřím, 
že tuto aktivitu RMM současně podpo-
ří celé ZMM schválením rozpočtového 
opatření. 
V měsíci dubnu byla dále zahájena 
rekonstrukce bývalé MŠ na Benešové 
ulici pro potřeby Základní umělec-
ké školy. Rekonstrukci provádí firma 
Stavoservis Kyjov vybraná v řádném 
výběrovém řízení. Postup prací na 
tomto objektu je nastaven tak, aby od 
nového školního roku zde mohla být 
zahájena výuka. 
V rámci posouzení možností návrhu 
vedení jihozápadní tangenty Územní 
studií oblasti jihozápadně města Brna, 
kterou zpracovává Jihomoravský kraj, 
byla dne 1.4.2008 svolána schůzka sta-

Vážení spoluobčané 
Před příchodem dvou prázdninových 
měsíců se dne 9.6.2008 konalo 8. řádné 
veřejné zasedání zastupitelstva města 
Modřice. Dovolte mi na tomto místě 
zhodnotit období od posledního zase-
dání zastupitelstva do začátku prázd-
ninových dnů.
Bylo to období, které se vyznačovalo 
velkou přípravou na různé ať investič-
ní nebo společenské akce a projekty. 
Stěžejním cílem bylo pokračování a co 
možná nejrychlejší dokončení změny 
územního plánu č. VII pro přípravu 
výstavby nového mostu přes železnici 
na ulici Benešové. Vlastní zpracování 
změny se blíží do svého závěru a dle 
našich plánů předpokládáme svolání 
mimořádného ZMM pro vydání této 
změny někdy v 1. polovině měsíce čer-
vence letošního roku. Dotčené orgány  
zasílají postupně svá vyjádření a po 
obdržení posledního bude dán pevně 
termín mimořádného zastupitelstva. V 
souběhu s touto dokumentací územní-
ho plánu je zpracování projektové do-
kumentace nového mostu pro staveb-
ní povolení. Dne 25.4.2008 bylo město 
požádáno o vyjádření ke stavebnímu 
řízení. Do vyjádření města byly zapra-
covány požadavky plynoucí z místní-
ho šetření za účasti města a manželů 
Kurečkových a při následném osob-
ním setkání se zpracovatelem projek-
tové dokumentace na místě samém 
i odsouhlaseny. Vše tedy směřuje k 
brzkému vydání stavebního povolení 

a tím umožnění zahájení výstavby nové-
ho mostu. Na ukázku budoucího řešení 
mostu je zde na nástěnce vyvěšena ko-
ordinační situace. V případě zájmu po 
skončení dnešního jednání ZMM jsme 
připraveni já nebo paní místostarostka 
dát podrobnější informace. 
Jako druhým dlouhodobým úkolem je 
řešení protihlukových opatření na ko-
munikacích v Modřicích. Byla zahájena 
rekonstrukce části protihlukové stěny 
jižního obchvatu města silnice II/152, 
kterou provádí na své náklady společ-
nost Somerston Olympia s. r. o. Vlastní 
rekonstrukce bude ukončena do 1 týd-
ne, poté proběhnou stanovená měření 
a jejich vyhodnocení. V případě pozitiv-
ních výsledků bude stěna uvedena do 
užívání koncem měsíce června. 
Významný posun nastal i v rámci pro-
tihlukových opatření na ulici Brněnské. 
Dne 2.4.2008 proběhla veřejná prezenta-
ce projektu těchto stěn, kterou přednesl 
zpracovatel Ing. Rainer za účasti zástup-
ce budoucího investora ŘSD paní Ing. 
Hodarové. Této prezentace se účastnilo 
cca 30 občanů Modřic převážně z ulice 
Brněnské a Tyršové. Po vlastním před-
stavení projektu nastínila i Ing. Hoderová 
termínový postup prací. V dnešní době 
je zpracována a předána projektová do-
kumentace  pro územní řízení a probí-
há výběr firmy na zajištění inženýrské 
činnosti pro vydání žádosti o  územní 
rozhodnutí, která by měla být na přísluš-
ný stavební úřad podána v měsíci říjnu. 
Po vydání územního rozhodnutí bude 

SLOVO STAROSTY
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rostů a místostarostů dotčených obcí 
(Ostopovice, Nebovidy, Moravany, 
Ořechov, Hajany, Želešice, Rebešovi-
ce, Modřice). Na schůzce byla dohod-
nuta možnost společného postupu k 
zamezení realizace nového silničního 
vedení přes katastry dotčených obcí 
JZT. Dále je připravována výzva na 
vládu ČR k transparentnosti průběhu 
projednávání Politiky územního roz-
voje (což je závazný dokument pro 
kraje a obce při tvorbě územních plá-
nů) a možnosti připomínkování obce-
mi, která s problematikou JZT úzce 
souvisí. 
V plném proudu je také zpracová-
ní dokumentu strategického plánu 
rozvoje města Modřice. Zpracovatel 
firma AQE Advisor v zastoupení Ing. 
Kašpárkové vyhotovila první část 
dokumentace socioekonomická ana-
lýza a je rozpracována analýza spo-
kojenosti občanů s kvalitou života ve 
městě Modřice. V současnosti je pro-
váděn průzkum podnikatelské sféry 
na našem území. Celý proces zpraco-
vání dokumentu by měl být uzavřen 
ve druhé polovině měsíce července. 
Příjemným překvapením byl zájem 
ze strany občanů, vrátilo se nám 327 
dotazníků.  
Byli projednány i nové záležitosti v ob-
lasti likvidace odpadů. V současnosti 
se připravuje spolupráce s firmami 
ASEKOL s. r. o., ELEKTROWIN a. s. a 
EKOLAMP s. r. o., které zajišťují zpět-
ný odběr elektrozařízení a to formou 
bezplatného odvozu kompletních, ne-
rozebraných spotřebičů ze sběrného 
dvora. Za zpětně odebrané spotřebiče 
bude náležet městu malá odměna. 

Po několika měsících platnosti obecně 
závazné vyhlášky č. 1/2008 Podmínky 
pro spalování rostlinných materiálů a za-
vedení svozu bioodpadů od občanů lze 
konstatovat, že občané pálení ve velké 
míře omezili. 
Současně vedení města ve spolupráci s 
firmou SITA CZ a .s. připravuje zavedení 
nového systému svozu a likvidaci biood-
padů z domácností. Tomuto tématu se 
budeme věnovat v prázdninovém vydá-
ní Zpravodaje a materiály budou připra-
veny na zářijové zastupitelstvo. 
V nejbližší době také rozmístíme ve měs-
tě, zatím zkušebně, několik odpadko-
vých košů na psí exkrementy. 
V rámci řešení našich nepříjemných zá-
ležitostí – ukončení spolupráce s firmou 
Sceptrum a převod pozemků a komuni-
kace od firmy ALLOD do majetku města 
můžu konstatovat jejich splnění. Finanč-
ní pohledávka města u firmy Sceptrum 
byla vyrovnána a firma vrátila složenou 
zálohu 15 mil. na účet města. Převod ma-
jetkových práv na pozemky a komunika-
ci v lokalitě Za humny byl také uzavřen 
a nyní se čeká na zápis tohoto majetku 
na list vlastníka města Modřice katastrál-
ním úřadem Brno-venkov. 
Starosta a oba místostarostové navštívili 
dne 22.5.2008 obec Kovalovice, kde bylo 
v loňském roce uvedeno do provozu bi-
okoupaliště. Setkali jsme se se starostou 
obce, který nám poskytl vyčerpávající 
výklad o fungování a realizaci celého 
díla. Současně nám pan starosta předal 
kontakty a doporučil odborníka v otáz-
kách realizace takového díla. Jelikož ob-
čané Modřic touží po vybudování kou-
paliště, jeví se řešení biokoupaliště jako 
jedna z možných budoucích variant. V 

prostoru Rybníčku je ve výstavbě nové 
dětské hřiště, které bude dokončeno do 
konce měsíce června. Ve vybudovaném 
prostoru najdou využití jak malé děti tak 
i ty odrostlejší ve věku 8-14 let. V budo-
vání dětských hřišť budeme pokračovat 
i v dalším roce. 
Z ostatních drobných aktivit bych rád 
upozornil na doplnění vozového parku 
údržby města víceúčelovým strojem na 

údržbu zeleně, který lze využít i k lo-
kálnímu úklidu města. 
Závěrem bych chtěl ocenit práci 
obou výborů a všech komisí, které 
úzce spolupracují s RMM a dávají své 
podněty a připomínky k jednotlivým 
záležitostem projednávaných na za-
sedáních Rady. 

Ing. Josef Šiška 
starosta města

USNESENÍ Č. 8/2008
z 8. zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (dále jen „ZMM“), konané-
ho dne 9. června 2008 v 18 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
 1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 14, jmenovitě viz prezenční 
listina)

 1.2 zápisy ze 7. řádného ZMM je řádně 
vyhotoven dle zákona bez připo-
mínek

ZMM schvaluje za ověřovatele zápisu 
8. zasedání Marii Havlátovou a Sylvu 
Bernátovou a jako zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

ZMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 8. zasedání ZMM
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

ZMM schvaluje navržený program 8. 

zasedání ZMM  
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Prezentace projektu bio-
koridoru Somerston Olympia CZ 
s. r. o.
Usnesení 8.1: ZMM bere na vědo-

mí prezentaci firmy Somerston 
Olympia CZ s. r. o. o budování 
biokoridoru v rámci výstavby 4. a 
5. etapy obchodního centra.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Kontrola úkolů, zpráva 
starosty
Usnesení 8.2.: ZMM bere na vědomí 

zprávu starosty města o činnosti 
úřadu za období od 11.3.2008 do 
9.6.2008, která bude součástí zápi-
su z jednání ZMM. ZMM bere na 
vědomí plnění úkolů uložených 
na 7. řádném zasedání ZMM.

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

USNESENÍ Č. 8/2008
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Bod 3 – Projednání hospodaření 
za rok 2007
3.1 – Zpráva auditorky o výsledku 

hospodaření v roce 2007 
3.2 – Schválení závěrečného účtu 

města Modřice za rok 2007
Usnesení 8.3.1: ZMM schvaluje 

předloženou zprávu auditorky o 
výsledku přezkoumání hospoda-
ření města Modřice za rok 2007 
a ukládá RMM prověřit navýšení 
počtu pracovníků na Majetkovém 
odboru a Finančně správním 
odboru včetně analýzy rozsahu 
práce auditorky. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.3.2: ZMM schvaluje na 
základě zákona č. 250/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů o roz-
počtových pravidlech územních 
rozpočtů závěrečný účet města 
Modřice za rok 2007.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Ptáčko-

vá)

Bod 4 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 8.4.1: ZMM schvaluje pře-

sun nedokončených investic do 
ostatního dlouhodobého nehmot-
ného majetku dle vypracovaného 
soupisu, který je nedílnou součás-
tí zápisu dnešního jednání .

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.4.2: ZMM schvaluje od-
pisový plán majetku MŠ Modřice, 
okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace na rok 2008 v celkové 
výši 501.250,- Kč. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.4.3: ZMM schvaluje odpiso-
vý plán majetku ZŠ Modřice, okres 
Brno-venkov, příspěvková orga-
nizace za rok 2008 v celkové výši 
737.576,- Kč.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.4.4: ZMM neschvaluje bezú-
platný převod pozemku p. č. 800/4 o 
výměře 80 m2 na Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových a 
ukládá RMM řešení záležitosti přímo 
s vlastníky bytového domu s přípra-
vou do dalšího ZMM.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.4.5: ZMM schvaluje odkou-
pení pozemku p. č.  877/1 o výměře 
110 m2, p. č. 877/2 o výměře 191 
m2 a p. č. 878/1 o výměře 1457 m2 
za celkovou částku 3.000.000,- Kč a 
úhradu veškerých nákladů spoje-
ných s převodem pozemků na město 
Modřice. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.4.6: Doplnění usnesení 
8.4.5 o větu „Pozemek bude využit 
jako rezerva na výstavbu domu pro 
seniory.“

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 3 (Novák, 

Ventruba, Slaný) 

Bod 5 – Projednání hospodaření 
města v období 1-4/2008

5.1 – Zpráva o hospodaření města v 
období 1-4/2008

5.2 – Stanovení odměn neuvolněným 
zastupitelům 

5.3 – Stanovení pololetních odměn 
členům výborů 

5.4 – Rozpočtové opatření č. 2/2008
Usnesení 8.5.1: ZMM bere na vědomí 

zprávu o hospodaření města za 
období 1-4/2008  

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.5.2: ZMM schvaluje výši 
odměn neuvolněným členům zastu-
pitelstva dle předloženého návrhu s 
účinností od 1.6.2008.

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

Usnesení 8.5.3: ZMM schvaluje výši 
pololetních odměn členům KV a 
FV dle předloženého návrhu, kteří 
nejsou členy ZMM. 

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

Usnesení 8.5.4: ZMM schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 2/2008.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 6 – Projednání rozpočtového 
výhledu města za roky 2009-2010
Usnesení 8.6.: ZMM schvaluje před-

ložené rozpočtové výhledy města 
Modřice na roky 2009-2010 

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

Bod 7 – Projednání a schválení OZV 
o liniových stavbách
Usnesení 8.7: ZMM schvaluje obecně 

závaznou vyhlášku č. 2/2008 o ko-
ordinaci liniových staveb a výkopo-
vých prací na veřejných prostran-
stvích ve městě Modřice. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 8– Zprávy z činnosti výborů
8.1 – Zpráva z činnosti FV
8.2 – Zpráva z činnosti KV 
Usnesení 8. 8.1: ZMM bere na vědomí 

zápisy FV č. 013, 014 a 015. 
ZMM bere na vědomí stanoviska zasla-

ná starostou k jednotlivým bodům 

zápisů č. 013 a 014.
Hlasování: pro 12, proti 1 (Ptáčková), zdržel se 

1 (Bernátová)

Usnesení 8.8.2: ZMM bere na vědo-
mí zápisy z jednání KV ze dne 
18.3.2008, 22.4.2008 a 20.5.2008 a 
současně bere na vědomí zápisy 
z provedených kontrol SZK a 
KŠK. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Různé – diskuse
Usnesení 8.9.: ZMM schvaluje 

pokyn starosty č. 2/2008 k pro-
vedení inventarizace majetku 
města Modřice k 31.12.2008 se 
zahájením inventarizace 1.7.2008 
a s dokončením a zpracováním 
příslušných písemných materi-
álů do 15.1.2008 s prozatímním 
vypuštěním dílčí inventarizační 
komise č. 5. 

Hlasování: pro 11, proti 1 (Ptáčková), zdržel se 

2 (Bernátová, Vykoukal)

Bod 10 – Různé – diskuse
Usnesení 8.10.1: ZMM schvaluje 

pořízení knihy o Modřicích s 
termínem vydání listopad 2009 v 
nákladu 2000 výtisků za celkovou 
částku 709.730,- Kč.  ZMM pově-
řuje RMM, starostu a redakční 
radu koordinačními pracemi při 
vyhotovení knihy o Modřicích.

Hlasování: pro 11, proti, 3 (Bernátová, Ptáčko-

vá, Vykoukal), zdržel se 0 

Usnesení 8.10.2: ZMM schvaluje 
zřízení termínovaného vkladu 
u České spořitelny na částku 
30.000.000,- Kč na dobu 6 měsíců. 

Hlasování: pro 11, proti 2 (Bernátová, Ptáčko-
vá), zdržel se 1 (Vykoukal)
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z 20. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané dne 9. 
června 2008 v 15 hodin v zasedací 
síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 

že
 1.1 RMM je plně usnášeníschopná (v 

počtu 5, jmenovitě viz prezenční 
listina)

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou

RMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 20. jednání RMM

RMM schvaluje navržený program 20. 
schůze RMM

Bod 1 – Kontrola aktuálních úkolů
Usnesení 20.1.1: RMM schvaluje pro-

vedení opravy systému ústředního 
vytápění objektu nám. Svobody 
90 firmou Vít Makovský za cenu 
77.003,- Kč vč. DPH 19% dle předlo-
ženého soupisu a nabídky

Usnesení 20.1.2: RMM pověřuje 
starostu a místostarostku řešením 
dalších žádostí o plnění obecně 
prospěšných prací od probační 
služby dle potřeby města 

Usnesení 20.1.3: RMM bere na vědo-
mí plnění úkolů uložených na 19. 
zasedání RMM 

Doplnění usnesení 19.4.3: RMM 
zamítla nabídku Fino trade s. r. o. 
na spolupráci při budování „Domu 
pro seniory“ z důvodu realizace 
takového díla jen v režii města 
Modřice. 

Doplnění usnesení 19.5.7: RMM 
nemá námitek proti projektové 

dokumentaci na akci „Olympia 
Brno-expanze, etapa 4“ a schvaluje 
podmínky do vyjádření, které byly 
uvedeny ve stanovisku k posuzování 
vlivu záměrů na životní prostředí KÚ 
JMK  

 
Bod 2 – Projednání důležitých smluv 
a faktur 
Usnesení 20.2.1: RMM schvaluje smlou-

vu o smlouvě budoucí na zřízení 
práva odpovídajícího věcnému 
břemenu mezi městem Modřice a fir-
mou E.ON Distribuce a. s. na parcely 
č. 2056/1, 2057/12, 2059/6, 2059/2, 
1097 a 1098 na realizování stavby 
– „Modřice – Brněnská, stavební 
úpravy NN“ za úplatu 50,- Kč/bm 

Usnesení 20.2.2: RMM schvaluje 
smlouvu o pojištění jednorázových 
akcí mezi městem Modřice a Českou 
spořitelnou a. s., na pojištění akce 
„Radost ze života – výstava p. Bunc-
ka“ v částce 5.472,- Kč na období 
19.5. - 10.7.08

Usnesení 20.2.3: RMM souhlasí s prove-
dením výměny dřevěných okenních 
výplní při rekonstrukci MŠ Benešova 
pro potřeby ZUŠ za nové plastové 
dle předložené nabídky a pověřuje 
starostu podpisem dodatku č. 2 ke 
smlouvě o dílo č. 2008/4 po odsou-
hlasení rozpočtového opatření ZMM 

Usnesení 20.2.4: RMM schvaluje daro-
vací smlouvu mezi městem Modřice 
a Diecézní charitou Brno – oblastní 
charita Brno, Domov sv. Markéty na 
poskytnutý dar ve výši 15.000,- Kč 

Usnesení 20.2.5: RMM schvaluje návrh 

licenční smlouvy o veřejném 
provozování  hudebních děl mezi 
městem Modřice a firmou OSA 
-Ochranný svaz autorský pro práva 
k dílům hudebním, o. s.  na vystou-
pení Smíšeného pěveckého sboru 
města Modřice a Dětského sboru 
Řečičky ve výši 361,- Kč   

Usnesení 20.2.6: RMM schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí  o 
zřízení věcného břemene mezi 
městem Modřice a firmou Telefo-
nica O2 ČR na p. č. 460/30 a 2041 
pro rozšíření telekomunikační sítě: 
„Modřice, Masarykova, rozš. SR 
FRUTA“  za úplatu 50,- Kč/bm

Usnesení 20.2.7: RMM schvaluje úhra-
du prezentace města na webovém 
portálu www.obceinfo.cz za cenu 
840,- Kč/rok   

Usnesení 20.2.8: RMM schvaluje 
smlouvu o dílo mezi městem 
Modřice a firmou Uni Cab, spol. s r. 
o. na realizaci výměny 4 ks svítidel 
na ul. Brněnská a to od areálu 
firmy Ager po areál firmy Modřický 
Korek za částku 337.310,- Kč včetně 
DPH 19%

Usnesení 20.2.9: RMM schvaluje 
dodatek smlouvy o dílo SOD 
173/2/2006-III mezi městem Modři-
ce a firmou Pavel Kuběja – Empe-
mont  na rozšíření rozhlasového a 
varovného systému města Modřice 
v celkové ceně 449.261,- Kč vč. DPH 
19% po odsouhlasení rozpočtového 
opatření ZMM

Bod 3 – Projednání podnikatel-
ských aktivit
Usnesení 20.3.1: RMM schvaluje 

vytvoření nové smlouvy o nájmu 

USNESENÍ Č. 20/2008 části pozemku p. č. 1977/129 a 
o dodávce el. Energie z VO pro 
osvětlení reklamních ploch s 
firmou Mediacenter s. r. o. místo 
současné firmy Komplex Real  
s. r. o. RMM  pověřuje starostu 
podpisem nové smlouvy s firmou 
Mediacenter s. r. o. po úhradě 
veškerých finančních závazků 
vůči městu Modřice firmou Kom-
plex Real s. r. o. 

Usnesení 20.3.2: RMM bere na 
vědomí žádost firmy JM Klima s 
r. o. a pověřuje majetkový odbor 
zjištěním možnosti prodloužení 
VO na ulici Tyršova    

Usnesení 20.3.3: RMM schvaluje 
zaslání výpovědi o pronájmu 
pozemku p. č. 1977/74 firmě ABC 
Nemo dle uzavřené smlouvy o 
pronájmu ze dne 21.6.2000. RMM 
schvaluje jednání o uzavření 
nové nájemní smlouvy na poze-
mek  p. č. 1977/74 po vypršení 
platné smlouvy o pronájmu v 
roce 2010

Usnesení 20.3.4: RMM neschvaluje 
předloženou nabídku firmy PODA 
a. s. na poskytování komplexních 
telekomunikačních služeb

Bod 4 – Projednání zpráv z komisí 
a výborů 
Usnesení 20.4.1: RMM bere na 

vědomí zápis č. 016 ze zasedání 
KÚPR ze dne 4.6.2008 a plně 
souhlasí se závěry a stanovisky 
navrženými KÚPR. RMM ukládá 
starostovi vypracování čistopisu 
dopisu v otázce Politiky územní-
ho rozvoje pro předsedu vlády a 
jeho odeslání 
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na 9. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřic, které 
se koná V PONDĚLÍ DNE 15. ZÁŘÍ 2008 V 18 HODIN
ve velké zasedačce nové radnice na náměstí Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních tabulích a na interneto-
vých stránkách města Modřice.

POZVÁNKA

Zprávy z radnice - U
SN

ESEN
ÍSeznam použitých zkratek:

ZMM - Zastupitelstvo města Modřice
RMM - Rada města Modřice
MŠ - Mateřská škola
ZŠ - Základní škola
FV - Finanční výbor
KV - Kontrolní výbor
SZK - Sociálně zdravotní komise
KŠK - Kulturně školská komise
KÚ JMK - Krajský úřad Jihomoravské-
ho kraje
NN - Nízké napětí
ZUŠ - Základní umělecká škola
KÚPR - Komise územního plánování a 
rozvoje
KŽP - Komise životního prostředí
MP - Městská policie
SDK - Stavebně dopravní komise
BD - Bytový dům
VO - Veřejné osvětlení
OZV - Obecně závazná vyhláška

Usnesení 20.4.2: RMM bere na vědo-
mí zápis ze zasedání č. 10 KŽP ze 
dne 26.5.2008 a plně souhlasí se 
závěry a stanovisky navrženými 
KŽP

Usnesení 20.4.3: RMM bere na 
vědomí zápis z jednání Muzejního 
spolku ze dne 26.5.2008

Usnesení 20.4.4: RMM bere na vědo-
mí přehled činnosti MP za měsíc 
květen 2008

Usnesení 20.4.5: RMM bere na vědo-
mí zápis č. 6/2008 z jednání SDK 
ze dne 5.6.2008 a plně souhlasí se 
závěry a stanovisky navrženými 
SDK a ukládá místostarostce řešit 
podněty členů komise. RMM 
schvaluje stanovisko k zjišťovací-
mu řízení na akci „Modernizace 
výroby suchých cementových 
směsí Panbex Modřice“  

Usnesení 20.4.6: RMM schvaluje od-
měnu paní Věře Dušové za vedení 
účtu a mzdového účetnictví Muzej-
ního spolku a za významný podíl 
na úspěšné transformaci  muzea 
jako složky městského úřadu za 
období leden – březen  2008 

Usnesení 20.4.7: RMM schvaluje od-
měny členům jednotlivých komisí 
rady ve výši návrhů jednotlivých 
předsedů komisí 

Bod 5 – Různé, diskuse
Usnesení 20.5.1: RMM schvaluje 

předložený zásobník investič-
ních akcí města Modřice na další 
období a schvaluje jeho zařazení 
do dokumentu Strategický plán 
rozvoje města Modřice  

Usnesení 20.5.2: RMM schvaluje 
převod nájmu k bytu ze zesnulého 

pana Václava Navrátila na jeho syna 
pana Radka Navrátila

Usnesení 20.5.3: RMM schvaluje 
přidělení garážového stání č. 19 a č. 
28 v BD Za Humny nájemníkům p. 
Trávníkovi a p. Daleckému 

Usnesení 20.5.4: RMM schvaluje 
převod nájemní smlouvy bytu 5/37 
z paní Magdy Kalové na p. Eriku 
Holbovou, která v dnešní době užívá 
menší městský byt  

Usnesení 20.5.5: RMM schvaluje přidě-
lení bytu č. 8/50 po p. Holbové v BD 
Za Humny p. Dagmar Fňukalové  

Usnesení 20.5.6: RMM schvaluje pře-
vod nájemní smlouvy bytu č. 3/24 v 
BD Za Humny z p. Lucie Schäfferové 
na p. Jaromíra Buchtu  

Usnesení 20.5.7: RMM neschvaluje pře-
vod  nájemní smlouvy bytu  č. 4/13 
v BD Za Humny z p. Víta Šikuli na p. 
Zdeňka Říhu a ukládá majetkovému 
odboru předání kontaktů p. Šikulovi 
na žadatele o městský byt  

Usnesení 20.5.8: RMM schvaluje směr-
nici č. 1/2008 týkající se vybavení 
nájemních bytů v majetku města 
Modřice, jeho obnovy a nákladů na 
drobné opravy 

Usnesení 20.5.9: RMM schvaluje pří-
lohu k OZV č. 2/2008 o koordinaci 
liniových staveb a výkopových prací 
na veřejných prostranství ve městě 
Modřice  

Usnesení 20.5.10: RMM schvaluje 
provozní řád dětského hřiště na ul. 
Rybníček 

Usnesení 20.5.11: RMM schvaluje po-
řízení 200 ks reklamních plátěných 
tašek se znakem města Modřice za 
celkovou částku 6.230,- Kč bez DPH 
19%. Částka bude čerpána z oddě-

lení paragrafu 6171 – činnost místní 
zprávy 

Usnesení 20.5.12: RMM schvaluje pro-
dej PC sestavy p Hroudné za částku 
1000,- Kč po schválení prodejní 
částky FV 

Usnesení 20.5.13: RMM odkládá prodej 
stroje TERA DSK 317/S Kugler na 
příští zasedání RMM z důvodu 
schválení odhadní prodejní ceny FV 

Usnesení 20.5.14: RMM schvaluje p. 
Dagmar Molákové půjčku ze sociál-
ního fondu na modernizaci bytu  

Usnesení 20.5.15: RMM schvaluje 
příspěvek ve výši 3.000,- Kč na 
kompenzační pomůcku pro syna p. 
Kláry Brožové, který je zdravotně 
postižený 

Usnesení 20.5.16: RMM neschvaluje 
sponzorský dar ve výši 17.000,- Kč 
pro Občanské sdružení Azýlek u  
Ludmily ve Velkých Pavlovicích

Usnesení 20.5.17: RMM schvaluje 
realizaci výměny oken v BD Za 
Humny firmou AV okna - Aleš Vlach 
za částku 1.499.000,- bez DPH včetně 
žaluzií. Částka bude čerpána z 
rozpočtu města oddělení paragrafu 
3612 – bytové hospodářství. 

Usnesení 20.5.18: RMM schvaluje ná-
vrh smlouvy mezi městem Modřice 
a firmou AV Okna – Aleš Vlach na 
výměnu a montáž oken na BD za 

Humny za částku 1.499.000,- Kč 
bez DPH včetně vnitřních žaluzií  

Usnesení 20.5.19: RMM schvaluje 
úpravu rozpočtu č. 24 - přesuny 
v rámci oddělení paragrafů. 
Celková výše příjmů a výdajů 
rozpočtu schváleného ZMM 
zůstává nezměněna

Usnesení 20.5.21: RMM ukládá 
starostovi prověření možnosti 
navýšení platů o 1,5% zaměstnan-
cům městského úřadu 
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Zm ny telefonních ísel m stského ú adu 
Mod ice od 1.8.2008 

Funkce Telefonní 
íslo 

Vnit ní 
klapka 

Mobilní íslo E-mail 

Starosta 
Ing. Josef Šiška 

537 001 012 12 602 559 055 josef.siska@mesto-modrice.cz 

Místostarostka uvoln ná  
Ing. Hana Chybíková 

537 001 013 13 724 767 000 hana.chybikova@mesto-modrice.cz 

Místostarosta neuvoln ný
Ivan Dole ek  

537 001 014 14 602 533 748 ivan.dolecek@mesto-modrice.cz  

Asistentka starosty 
Bc. Kate ina Homolková 

537 001 011 11 602 728 350 katerina.homolkova@mesto-modrice.cz

Vedoucí MO 
Kv toslava Höklová 

537 001 016 16 606 764 544 kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz 

Majetkový odbor 
Dagmar F ukalová, DiS.  

537 001 015 15 602 563 545 dagmar.fnukalova@mesto-modrice.cz 

Matrika, evidence 
obyvatel 
Danuška Sobotková 

537 001 024 24 602 574 466 danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz 

Ú etní, ob anské 
pr kazy, p ihlašování 
k trvalému pobytu 
Jana Vránová 

537 001 023 23 721 229 949 jana.vranova@mesto-modrice.cz 

Vedoucí odboru 
finan ního a správního 
Petra Havelková, DiS 

537 001 021 21 725 703 905 petra.havelkova@mesto-modrice.cz 

Ekonomka 
Marie Hroudná 
 
Právník 
Mgr. Jaroslav Sedlák 

537 001 022 
 
 
537 001 017 

22 
 
 
17 

606 711 065 
 
 
602 247 129 

marie.hroudna@mesto-modrice.cz 
 
 
jaroslav.sedlak@mesto-modrice.cz 

Elektronická podatelna 
 

   podatelna@mesto-modrice.cz  

Faxové íslo MÚ 537 001 020      

M stská policie  537 001 030  602 555 193 m stská.policie@mesto-modrice.cz 

ICQ 383-226-158    

Knihovna  

Miroslava Kubíková 

537 001 028 28  mkmodrice@volny.cz 

 

Výměna občanských průkazů v roce 2008

Upozorňujeme občany, že v průběhu letošního roku probíhá výměna občanských 
průkazů bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31.12.2003, jejich plat-
nost končí 31.12.2008.
Pro srozumitelnost – jedná se o typ občanského průkazu tzv. kartička v červeno-
modrém provedení, vlepená fotografie,ve spodní části nejsou uvedené kódy a je vy-
značena doba platnosti „bez omezení„ nebo „platnost prodloužena bez omeze-
ní„.
Občan při výměně občanského průkazu předloží: vyplněnou žádost o vydání občan-
ského průkazu, dosavadní občanský průkaz , požadovanou fotografii – současná po-
doba občana v době podání žádosti, je nepřípustná pootočená nebo nakloněná hlava, 
zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči otevřené a nesmí být 
překryté vlasy, u dioptrických brýlí nesmí být odlesky a tmavá skla s vyjimkou nevi-
domých, případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského 
průkazu předkládané v originále nebo ověřené kopii tzn:
doplnění titulu, dopsání dětí a manželky, změna rodinného stavu – vdova, vdovec, 
rozvedená, rozvedený. 
Za výměnu občanského průkazu se nevybírá správní poplatek a lhůta k jeho vy-
dání je 30 dnů, proto neváhejte a o výměnu požádejte v průběhu celého roku.
Občané, kteří jsou narozeni před 1.1.1936 si občanský průkaz měnit nemusí, ale 
jen v případě, že nenastala změna v rodinném stavu – vdova, vdovec, rozvedená, 
rozvedený.
O výměnu občanského průkazu lze požádat na: 
Městský úřad Modřice, nám. Svobody 93, kancelář č.2 /přízemí / Jana Vránová, t.č.547 
211 580 – od 1.8. 2008 změna telefonního čísla: 537 001 023 v úřední dny pondělí a stře-
da, mimo úřední dny po telefonické domluvě nebo na: 
Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno – Opuštěná 2, t.č. 533 304 261 –2.

Upozornění pro rodiče dětí, kteří v letošním roce dovrší 15 let věku.
O vydání 1.občanského průkazu při dovršení 15 let věku předkládá zákonný zástupce 
/ rodič /: vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, rodný list, 1x fotografii, 
doklad o státním občanství a to: platný cestovní pas dítěte  nebo potvrzení o státním 
občanství ČR nejdříve 30 dnů před dovršením 15 let věku dítěte.
Nemá –li žadatel takový doklad, dostaví se s matričními doklady: rodné listy obou 
rodičů, oddací list rodičů, rodný list dítěte, pokud jsou prarodiče nezletilého dítěte 
narozeni po 1.1. 1954 předložit jejich rodné listy, platný občanský průkaz zákonného 
zástupce - nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte k podání žádosti o vyho-
tovení osvědčení. Tato žádost je zasílána k vyhotovení na Jihomoravský krajský úřad 
Brno. V případě nedodání některých dokladů krajský úřad upozorňuje, aby žadatel 
počítal s delší dobou vyřízení.

Zprávy z radnice
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Informace k pokládce elektrorozvodů NN do země

V rámci investiční akce společnosti E.ON Česká republika, a.s.: „stavební úpravy 
NN na ulici Poděbradova, Masarykova, Benešova a části ulice Husova v Modři-
cích“ vyřizují pověření pracovníci s jednotlivými občany Smlouvy o smlouvě bu-
doucí na uložení věcného břemene .
Tito pracovníci jsou vybaveni  plnou mocí k prováděné činnosti, pověřenou spo-
lečností E.ON Česká republika, a.s..
Kontaktní osobou koordinující tuto činnost je Ing. Krátký, tel. 539 050 916, který 
Vám zodpoví případné dotazy a poskytne bližší informace .

Zároveň probíhají projekční práce na pokládku NN do země i na dalších ulicích 
města, kde pověření pracovníci v terénu koordinují technické řešení napojení jed-
notlivých objektů za spoluúčasti vlastníků nemovitostí.

O samotném zahájení stavebních prací budete prostřednictvím mediálních pro-
středků města včas informováni.

Květoslava Höklová
Majetkový odbor

Co nového v odpadech

Ve zpravodaji již bylo publikováno několik článků a zpráv o způsobu likvidace 
odpadů v našem městě, ale protože opakování je matka moudrosti, tak si dovolím 
zásady stručně shrnout.
Komunální odpad (zjednodušeně vše co nám vzniká při provozu domácnosti), 
platíme za něj poplatek, odkládáme ho do popelnice, třídíme co můžeme – vytří-
děný odkládáme na určené místo – separační místa s kontejnery na tříděný od-
pad – sklo, papír, plasty, hadry a připomínám že do kontejnerů na plastové láhve 
můžeme odkládat i nápojové kartony (krabice od mléka, vína, džusů,…). Funguje 
nám sběrný dvůr, kde lze odkládat bioodpad, velkorozměrový odpad, nebezpeč-
ný odpad, elektrospotřebiče, stavební suť (v množství do 50 kg) apod. a zdarma.
Zapojili jsme se také do zpětného odběru elektrospotřebičů, máme podepsané 
smlouvy s firmami Elektrowin, a.s., Ekolamp s.r.o., Asekol s.r.o. (jsou to firmy, kte-
ré jsou pověřeny Ministerstvem životního prostředí realizací zpětného odběru 
elektrozařízení). 
Zadarmo se na sběrném dvoře mohou odkládat: tzv. malé spotřebiče – mikrovlnné 
trouby, vysavače, digestoře, žehličky, fritovací hrnce, kávovary, fény, holicí stroj-
ky, rychlovarné konvice, dále pily, vrtačky, elektrické nůžky, křovinořezy, brusky, 
aku šroubováky, světelné zdroje – zářivky, výbojky, tzv. velké spotřebiče -chlad-

ničky, mrazničky, pračky, sušičky, trouby, sporáky, dále televizory, výpočetní tech-
nika,  a podobně. Všechny spotřebiče musí být kompletní. Znamená to, že např. 
musí mít motor, musí mít kompresor atd., televize musí být včetně obrazovky. Vše 
je odvezeno a ekologickým způsobem zpracováno. Na demontážních linkách se 
spotřebiče rozeberou, co lze recyklovat se recykluje a co ne je zlikvidováno v sou-
ladu se zákony. Za každý takto odevzdaný spotřebič dostane město odměnu.
Prosím všechny občany, aby při jakýchkoliv potížích s obsluhou dvora toto ozná-
mili na městském úřadě nebo přímo volali tel. místostarostky 724 767 000. Pokud 
se o problémech nedovíme, nemůžeme zjednat nápravu. 
V průběhu roku je přistavován kontejner na bioodpad v lokalitě u travnatého fot-
balového hřiště a je možné také využít možnosti pytlování (pytle je možno za-
koupit za přijatelnou cenu na městském úřadě) a svozu od jednotlivých domů 
naší pracovní četou. Pozor toto probíhá pouze v lichý týden v pondělí . Prosím 
nezaměňovat s lichým pondělím. Odvoz bioodpadu je tedy např. 14.7. – 29.týden, 
28.7. – 31.týden,11.8. – 33.týden atd. 
Chtěla bych pochválit zahrádkáře, že se ujali dozoru u kontejneru a zajistili tak, že 
je kolem perfektní pořádek a při problému mne kontaktují. Doufám, že budou tak 
aktivní i nadále.
Zdá se a od občanů máme potvrzeno, že zavedeným opatřením se vylepšilo naše 
ovzduší – ubylo spalování. 
Dejme také přednost ekologické likvidaci bioodpadu před jeho spalováním.
Na vašich zahrádkách i v domácnostech lze zkompostovat velmi mnoho a kvalit-
ní, doma vyrobený kompost vám poslouží při přesazování okrasných rostlin, při 
chystání letní výzdoby balkonů, předzahrádek a zahrádek, při jarním přesazování 
květináčů, při chystání přísady na nový zemědělský rok. Zavedení tzv. komunitní-
ho kompostování se zatím jeví pro město nevhodné. Taková kompostárna vyžadu-
je vhodné místo, náležité zabezpečení, obsluhu. Takto vyrobený kompost je mož-
no použít jen pro potřeby města, pokud by se měl rozdávat nebo prodávat zpět 
občanům, muselo by se s kompostem nakládat podle Zákona o hnojivech, což 
přináší další nemalé komplikace, na které město v současné době nemá kapacity.   
Informace o domácím kompostování lze například získat na www.zeraagency.eu, 
www.komposty.cz. Na úřadě máme publikaci „Kompostování pro všechny“, kde 
je vtipné a přehledné pojednání o kompostování (lze zkopírovat, zapůjčit či do to-
hoto sešitku nahlídnout). Využívejme hojně tohoto způsobu likvidace bioodpadu, 
nebudme potom pálit a zamořovat široké okolí kouřem. I když se pálí to co má 
(suché a opravdu bio) můžeme i tím obtěžovat sousedy. 
Systém likvidace bioodpadu zamýšlíme ještě vylepšit ve spolupráci s naší svozo-
vou firmou SITA CZ a.s., ale o tom Vás budeme včas informovat.
Pro majitelé pejsků chystáme zpříjemnění – hodláme osadit, zatím zkušebně, ně-
kolik odpadkových košů na psí exkrementy včetně sáčků. 
Pokusíme se také doplnit některá separační místa dalšími kontejnery.
Jen pro pořádek ještě uvádím, že obec má ze zákona povinnost určit místa, kam 



119www.mesto-modrice.cz118 Zpravodaj 7-8/2008

Zp
rá

vy
 z 

ra
dn

ic
e Zprávy z radnice

Nové dětské hřiště na Rybníčku

Milé děti, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové a všichni kdo si rádi hrajete.
Tak jak jsme před časem slíbili,vybudovali jsme dětské hřiště na Rybníčku. Někte-
ré herní prvky se dovážely ze zahraničí, a proto výstavba probíhala po částech. 
Dnes je již hřiště dokončené a v plném provozu.
Hřiště je  vybaveno hracími zařízeními vesměs určenými pro děti ve věku od 3 do 
12 let. Myslíme si, že se nám podařilo vybrat zajímavé prvky, které jsme v Modři-
cích ještě neměli a že se budou dětem líbit. 
Na každém zařízení je umístěna tabulka, kde jsou uvedeny konkrétní informace k 
užívání.
Na velké informační tabuli je vyvěšen provozní řád a další důležité pokyny, které 
je třeba dodržovat. Aby nové uzavíratelné pískoviště plnilo svoji funkci (zabránění 
vstupu zvířat), musí ho ten kdo odchází poslední, zavřít. 
Hřiště je určeno pro děti a ne pro domácí mazlíčky, samozřejmostí je zákaz kouření 
a dodržování čistoty a pořádku.
Pokud zjistíte závadu na zařízení oznamte ji, prosím, na Městském úřadě  Modřice 
tel. 547 243 391, 602 563 545, 606 764 544 nebo informujte Městskou policii Modřice 
602 555 193. Tu také volejte vždy, kdy se bude dít na hřišti něco nepatřičného. 
Je třeba se dětem věnovat, ukázat jim, jak správně používat herní prvky a dbát na 
jejich bezpečnost. Učme je toleranci čistotě, pořádku, ohleduplnosti nejen k sobě 
navzájem, ale i k okolí. Buďme jim dobrým příkladem!  
Dokažme, že se městu vyplatí takto investovat peníze.
A na závěr několik postřehů z prvních dnů provozu hřiště:
Plot kolem hřiště má bránit vstupu zvířat do prostoru hřiště a chránit děti před 
vyběhnutím na silnici, není to kladina! Tabulky mají také své opodstatnění, není 
třeba je násilím strhávat! (viz obrázek).
Maminky nekřičte na své děti z laviček, věnujte se jim, ony Vám to ve stáří oplatí.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad a  nebezpečné složky komunál-
ního odpadu 
(Zákon185/2001 Sb.  §17, odst.12 v platném znění). Povinnost  zajistit odvážení na 
tyto určená místa v zákoně stanovena není, jak je někdy mylně požadováno. U 
nás ve městě je toto splněno  - popelnice občanů, separační místa, sběrný dvůr. 
Vše další je již zajišťováno nad rámec zákona ve snaze vyjít občanům vstříc.   

Provoz Sběrného dvora:
Út – So 8:30 – 17:00, tel: 724 928 126

Separační místa:
1. nám. Svobody ( u samoobsluhy ): papír, plast, sklo bílé i barevné
2. nám. Svobody ( dolní část náměstí): plast, sklo barevné, textil
3. ul. Krakovská a Prusinovského (u Kapličky): plast, sklo bílé i barevné
4. ul. Za Humny (u bytového domu č. 760): papír, plast, sklo barevné
5. ul. K Náhonu: papír, plast, sklo bílé i barevné
6. ul. Poděbradova ( u HN motor): papír, plast, sklo bílé i barevné
7. ul. Poděbradova ( u kontejneru na textil): plast, textil
8. ul. U Hřiště: plast, sklo bílé i barevné
9. ul. Brněnská (naproti restaurace u Trávníčků u autobusové zastávky): 

plast, papír, sklo bílé i barevné
10. ul. Hybešova (u kadeřnictví): papír, plast, sklo bílé i barevné
11. ul. Husova ( u bytového domu 599): papír, plast, sklo bílé i barevné
12. ul. Husova ( mezi domy 553 a 557): plast, sklo bílé i barevné
13. roh ul. Sadové  a Spojovací (u reklamního válce): plast, sklo bílé i barev-

né
14. u Sokolovny na ul. Benešova (papír, plast, barevné sklo)

Odvoz ze separačních míst probíhá následovně:
Plast a papír – úterý 1 x za týden
Sklo barevné čtvrtek 1 x za 14 dní
Sklo bílé  pátek 1 x za 14 dní

Výkup papíru se nám bohužel nepodařilo na Sběrném dvoře zajistit, ale ve ško-
lách probíhají každý rok akce zaměřené na tento sběr a děti jsou za něj odmě-
ňovány. Dle sdělení f. Van Gansewinkel, a.s., která tuto akci organizuje, je naše 
Základní škola jednou z nejlepších v regionu.
O tom co do kontejnerů na tříděný odpad patří a co ne, si připomeneme zase 
někdy příště.
Všem co třídí odpad a chovají se tak šetrně k našemu životnímu prostředí děkuji. 
Jste dobrým příkladem pro naše děti.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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KNIHOVNA

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

Podrobnější informace o knihovně 
a knihách získají zájemci 
na www.volny.cz/mkmodrice

Městská knihovna
v Modřicích

Půjčovní doba:

PRO DĚTI NA PRÁZDNINY
Cassidy: Scarlett
Cooperová: Morana, Šedý král
Dahl: Matylda
Deary: Bídní viktoriáni
Drazí zesnulí: Al Capone a jeho gang, 
Elvis a jeho pánev ,Isaac Newton a 
jeho jablko, Johanka z Arku a její 
pochodující šiky, Marie Stuartovna 
a její nemožní manželé
Foglar: Hoši od Bobří řeky
Gretler: Encyklopedie mladého 
rybáře
Kratochvíl: Omyl děda Vševěda
Peschke: Středověk
Platt: Peking
Štíplová: Prapohádky
Ullrichová: 1000 důvodů, proč se 
netrápit láskou, Pusa je jen začátek

K LETNÍMU LENOŠENÍ
Blake: Královská vášeň
Březinová: Královská láska
Cartlandová: Polibek v poušti
Caruso: Rembrandtův trojúhelník
Coulterová: Kouzlo noci svatojánské
Šalková: Sádlonoška
Černík: Louh na báby
Drake: Na křídlech touhy
Fieldingová: Zachráníš mne ráno
Kessler: Operace Glenn Miller, Rom-
melova poslední bitva

Lanczová: Vůně deště
MacBain: Jehlový podpatek
MacNaught: Ráj
Monyová: Matka v krizi
Nesvadbová: Pohádkář
Snětivý: Piercing na duši
Steelová: Její královská výsost
Viewegh: Krátké pohádky pro unave-
né rodiče
Vondruška: Krev na lopuchu
Woodiwiss: Žhavé líbánky

PRO POUČENÍ
Bank: Příhody soudního patologa
Brown: Automobily snů, Motocykly 
snů
Bukovský: Návod na přežití pro muže
Duffack: Démon z jiného světa (A. 
Hitler)
Fořt: Aby dětem chutnalo
Holásková: Kočárky (dějiny výroby)
Jazairiová: Jiná Afrika
Suvorov: Očista (Stalinovy čistky)
Vašíček: Egyptské záhady, Stopy 
neznáma, Záhady Číny a Tibetu, 
Záhady Peru
Westwell: První světová válka den po 
dni
Zapletal: Záhady a tajemství Jarosla-
va Foglara

1Život v našem městěž1Informace pro občanyi

OTEVŘENÉ MODŘICKÉ DNY
Během prázdnin 2008 bude každý čtvrtek, 

od 10. července do 21. srpna,
pořádána aktivita Otevřené dny mládeže.

Akce bude věnována dětem od 9 do 14 let

a bude probíhat na kurtech Sokola Modřice od 9:00 do 15:00 
pod dohledem některého činovníka a nebo hráče oddílu nohejbalu 

TJ Sokol SDS EXMOST Modřice.

Zemřel P. Vojtěch Antonín Jeniš

Jsou zprávy, které nás zanechávají bezmoc-
né a zarmoucené. Dne 25. června 2008 v 
36. roce kněžství a v 61 letech života, náhle 
odešel k Pánu P. Vojtěch Antonín Jeniš, od 
roku 1996 generální představený Kongrega-
ce bratří Nejsvětější Svátosti. Zemřel milova-
ný kněz, rektor kostela sv. Maří Magdalény v 
Brně a v nelehkém období, od roku 1990 pět 
let dobrý duchovní správce naší farnosti.

Josef Chybík
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MUZEUM

Slavnostní zahájení školního roku 2008/2009 se koná v pondělí 1. září 
2008 v 8 h v budově ZŠ Benešova 332.
Žáci 1. ročníku si přinesou aktovky. Provoz školní jídelny a družiny je 
zajištěn od 2. září 2008.

Ředitelství ZŠ Modřice

• září 07 informativní schůzky pro rodi-
če ve třídách pro školní rok 2007/08

• 5.9. 2007 seznamujeme se se žesťový-
mi nástroji a posloucháme jejich libý 
zvuk, žesťový kvintet „ KLÁRA“

• 21.9. 2007 sledujeme přípravu na 
Václavské hody v Modřicích, kreslíme 
a malujeme výkresy,tvoříme výrobky 
pro výstavu ovoce a zeleniny

• 24.9. 2007 jdeme se podívat na výstavu 
ovoce a zeleniny k Městskému úřadu 
a obdivujeme historické kroje v mu-
zeu Modřice

• 25.9. 2007 divadlo v MŠ „Humor v 
českých pohádkách“,divadelní společ-
nost „Bubeníček“

• 26.9. 2007 exkurze na zahradu rodiny 
Brabcových

• 9.10. 2007 divadlo v MŠ „O zlaté ryb-
ce……“, maňáskové divadlo „Sluníčko“

• 29.10. 2007 kouzelnické představení 
umělecké agentury „Kellner“ s ná-
zvem „Magic revue“

• 3.12. 2007 začíná adventní období v 
MŠ a postupné zapalování svíček na 
adventním věnci

• 7.12. 2007 přišel k nám čert s Mikulá-
šem, nikým neohlášen. Zazpíváme 
jim, povíme básničky, říkadla, které 
jsme si zapamatovaly

• 11.12. 2007 zdobení vánočního stro-

mečku ve třídách, divadlo star-
ších kamarádů ze ZŠ Modřice s 
názvem „ Princeznička na bále“

• 12.12. 2007 „Přišli jsme k Vám na 
koledu“, divadelní představení  
s manželi Trnkovými, vánoční 
posezení s rodiči a pracovní dílny- 
tvorba vánočních svícnů, vánoč-
ních ozdob…..

• na rozsvěcování vánočního 
stromu na náměstí v Modřicích 
vystupovaly také vybrané děti ze 
Zajíčků

• 20.12. 2007 Vánoce v MŠ, děti 
dostávají pod vánoční stromeček 
dárečky. „Máme rádi Vánoce, 
protože jsou jednou v roce“

• 4.1. 2008 Tři králové zpívají všem 
v MŠ

• 8.1. 2008 „Babička Chrota vypráví 
„Pohádka o hudebních nástro-
jích“

od 7.12. 2008 do 17.4.2008 předplavec-
ký výcvik pro děti z MŠ v Blučině

• 18.1. 2008 děti předškolního věku 
jdou k zápisu do ZŠ Modřice

• 12.2. 2008 beseda dětí předškolní-
ho věku s MUDr. Jiřím Ventrubou 
CSc o dětských úrazech

• 15.2. 2008 divadlo „O skřítkovi 
Rampouchovi“,divadelní společ-

KULTURNÍ AKCE A JINÉ ČINNOSTI MŠ MODŘICE
VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/08

Skončila výstava „Radost ze života“

Zdá se, že rozhodnutí vedení města o novém organizačním uspořádání a trvalém 
personálním obsazení modřického muzea velice vhodně doplnilo aktivitu členů 
Muzejního spolku. Právě skončená výstava lidového řezbáře Jaroslava Buncka 
byla první akcí v těchto nových podmínkách. Autor vystavovaných plastik a tka-
ných obrazů je typem evropana - rodem Slovák z Liptova, žije na Moravě v Rajhra-
dicích a pozoruhodných úspěchů i ocenění dosáhl v Litvě, která je přitom doslo-
va „řezbářskou velmocí“. Výstavu navštívilo kolem 500 spokojených návštěvníků, 
včetně dětí z mateřské a z prvního stupně základní školy, školní vycházky 3. třídy 
ze Želešic a exkurze skupiny učitelů z německého Bavorska. Atmosféru vernisá-
že a výstavy ilustruje několik fotografií, rozsáhlejší foto-galerii připravujeme pro 
MIM. Všem, kteří se o toto úspěšné obohacení kulturního života v Modřicích po-
starali, patří poděkování a těšíme se na další výstavu, tentokrát na téma „Rok 1918 
a Modřice“, připravovanou na září.

text Vlastimil Čevela, foto M. Hájek a ČeV
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nost manželů Trkových
• 26.2. 2008 divadlo „Kašpárek a jeho 

kouzelný svět“
• 27.2. 2008 Karnevalový rej masek v 

MŠ,
beseda rodičů dle zájmu s psycho-
ložkou Mgr. Miroslavou Šellovou

• 7.3. 2008 „Zemanovo dřevěné 
divadlo“ nám hraje divadlo „Veselé 
Velikonoce“

• 19.3. 2008 loučíme se se zimou, 
jdeme s Morénou „ Zimo, zimo,táh-
ni pryč“, vracíme se s létéčkem 
„Přišlo jaro do vsi“

• 26.3. 2008 divadlo „Hastrmánek 
a zvířátka“, maňáskové divadlo 
„Rolničky“

• 9.4. 2008 hudební koncert p. Voj-
kůvky

• v dubnu 2008 vybrané děti z Beru-
šek na Den rovnosti vystupovaly 
před veřejností

• 30.4. 2008 gymnastická soutěž v 
Brně, disciplíny:cvičení s krátkým 
švihadlem, akrobacie, párový 
taneček
Věkové kategorie:
mladší - Helena Císařová, Jana 
Frimmelová, Simona Kapitániko-
vá,Valerie Komendová 4 místo
starší-Veronika Obdržálková, 
Zuzana Puklová, Adéla Buchtová, 
Gabriela Janíčková 4 místo

• 13.5. 2008 ve třídách přejeme ma-
minkám, babičkám k jejich svátku, 
Svátek matek

• 20.5. 2008 hudební koncert a vystou-
pení tanečního kroužku dětí ZUŠ 
Modřice

• 6.5. 2008 Zápis dětí do MŠ a Den 
otevřených dveří

• 7.5. 2008 hudební koncert „Zpívám, 
zpíváš, zpíváme“pí.Nenadalové

• 22.5. 2008 škola v přírodě „Jezír-
ko“,poznáváme přírodu, úkoly z 

ekologie
od 26.5. 2008 do 2.6. 2008 Škola v pří-
rodě v penzionu „Sýkovec“,vysočina 
„Tři studně“

• 29.5. 2008 atletická soutěž předškol-
ních dětí na stadioně v Brně,Pisárky,
disciplíny: běh na 20 m, hod teniso-
vým míčkem, skok daleký z místa
věkové kategorie:
mladší - Vojtěch Partl, Jan Matyáš 
Dvořáček, Pavla Havlínová, Daniel 
Cézar 6 místo
starší - Tomáš Dvořáček, Vojtěch 
Vybíral, Tereza Vybíralová, Vojtěch 
Pavelka

•30.5. 2008 den plný soutěží a her ve 
třídě a na školní zahradě-oslava MDD

• 16.6. školní výlet do Planetária na 
Kraví hoře, třída Žabáků do Vyškova 
„Dinopark“, třída Myšek a Zajíců

•17.6. 2008 rozloučení s dětmi,které od-
chází do ZŠ po prázdninách, pasování 
na školáky a loučení dětí se školním 
rokem 2007/08, vystoupením „Zema-
nova dřevěného divadla“ pod názvem 
„Hezký den“

• 23.6.2008 školní výlet tříd Berušek a 
Ježků do Zlobice

Děti z MŠ Modřice se pravidelně zúčast-
ňovaly různých soutěží výtvarných a 
pracovních.

Ve třídě Žabáků probíhal roční kurz v 
rámci výuky „Angličtina hrou-English 
playing pod vedením uč.Aleny Dušové

 
Bc Hana Češková se dětem věnovala na 

přání rodičů logopedicky.

Monika Čechovská a Miluška Čičmanská 
obohacovaly děti a kolektiv MŠ znalost-
mi z ekologie

za MŠ zpracovala Alena Dušová

KULTURA

Ne tak úplně vážná hudba na radnici

Závěrečný koncert letošní jarní sezóny 29. května se svým odlehčeným stylem 
přesně trefil do již letního, hodně teplého počasí. Nejprve se velice mile prezen-
toval dětský pěvecký sbor „Řečičky“ z Brna - Řečkovic pod vedením Lucie Vi-
táskové, jinak také asistentky sbormistra modřického sboru. Děti si svým neo-
třelým projevem, dobrou intonací i přirozeně ukázněným vystupováním získaly 
přítomné natolik, že musely i přidávat. Smíšený pěvecký sbor města Modřice, s 
podporou instrumentální skupiny (Jan Telecký - klavír, Michal Reich - kontrabas, 
Vojtěch Bystrý - bicí), pak přednesl písničky ze Semaforu, z Osvobozeného diva-
dla a další hodně známé písně - tentokrát jako premiéru nových 4-hlasých úprav 
našeho sbormistra a dirigentky Jany Šuplerové. Početné publikum se za to trochu 
netradiční odbočení do oblasti populární hudby určitě nezlobilo ... 

Text ČeV, foto M. Hájek 

Vážení čtenáři se smyslem pro hudbu a zpěv !
Zveme ke spolupráci zpěvačky a zpěváky do všech hlasových skupin. Nemusíte znát 
noty - co bude potřeba Vás naučíme. Zkoušky pro novou sezónu začínají v září - 
každé úterý od 19 do 21 hodin v zasedacím sále v 1. patře na radnici. 
Vám i všem přátelům a příznivcům přejeme příjemné prázdniny a dovolenou 

- Modřický sbor
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Vranovská přehrada je největší vod-
ní nádrží na Dyji. Přehradní zeď byla 
postavena podle švýcarského projek-
tu v letech 1930 - 1933. Je vysoká 60 
m a v koruně dlouhá 292 m. Zadržuje 
úctyhodných 133 000 000 m3 vody. 
Pod zdí na pravém břehu je elektrár-
na ze třemi turbinami. Za přehradní 
zdí vznikla vodní nádrž o délce asi 35 
km - dosahující k Obci Podhradí na 
Dyji.
Po 14 letech byla letos obnovena čin-
nost lodní plavby a tak jsme se v pá-
tek 27.června vydali na podvečerní 
výlet - na projížďku Vranovskou pře-
hradou. Počasí nám přálo a po forma-
litách nutných k plavbě jsme se v 19 
hod nalodili na loď jménem Valentý-
na, abychom se stali jejími pasažéry a 
ztrávili dvě hodiny plavby zajímavou 
krajinou s neobvyklou koncentrací 
přírodních krás. V zapadajícím slun-

ci jsme se mohli během jízdy pokochat 
unikátním pohledem na zalesněné me-
andrující údolí řeky Dyje, poseté množ-
stvím nedostupných skalních útvarů a 
ojedinělou lidovou architekturou chat 
na obou březích řeky, vkusně zapada-
jících do krajiny. Vranovská přehradní 
nádrž má ještě tu výhodu, že je nejtep-
lejším místem naši republiky a má nej-
stálejší počasí.
Mládež si užívala jízdu na palubě pod 
dohledem už těch plnoletých, starší 
část osazenstva se uvelebila v podpa-
lubí. Mimo příjemný zážitek pohodové 
plavby, jsme měli další příjemný poži-
tek z řízené ochutnávky 8 vzorků špič-
kových vín fy Znovín Znojmo přímo na 
lodi s velmi vtipným a poučným slov-
ním doprovodem. Děti místo ochutnáv-
ky dostaly plyšového pejska a okusily 
s panem kapitánem řízení lodi. Jinak se 
dobře bavily. Jistě to byl pěkný zážitek 
na závěr školního roku a vůbec jim ne-
vadilo, že jsme se vrátili domů téměř v 
hodině duchů. Ani dospělí nevypadali 
unaveně a cestou si pěkně zazpívali mo-
ravské písničky.
Ne nadarmo se říká Vranovské přehra-
dě „moravský Jadran. Je to kouzelné 
místo naší země, zachovalé s čistou vo-
dou, ráj rybářů a chatařů. A žije to tam 
a to je dobře.

Přeji Vám krásnou dovolenou, užijte si 
léta. Život je příliš krátký, zapomeňte na 
zlobu a závist, odpočiňte si a mějte se 
rádi.

TOJA

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
Život bez lásky je jako zahrada bez květů
Láska je jako slza, která se zrodí v očích 
a potom padák srdci.

VIII. Ro ník mezinárodního fotbalového turnaje mladších žák  

O pohár starosty m sta Mod ice  
Ve dnech 1. – 3. srpna 2008 na h ištích v Mod icích, Nosislavi, Kobylnicích a Židlochovicích 

 
 

Po adatelé:                           1.FC Brno a.s. a Sokol Mod ice,   
estný  p edseda turnaje:     Ing. Josef Šiska, starosta m sta Mod ice 

Startovat budou družstva:     z ech, Moravy, Slovenska a Chorvatska    
 

skupina A – Mod ice skupina B – Kobylnice skupina C – Židlochovice skupina D–Nosislav 
1 – NK Zadar 1 – SFC Opava 1 – FK Teplice 1 – FC Tescoma Zlín 
2 – FC Viktoria Plze  2 – FK Šardice 2 – 1.FC Brno 2 – FC Spartak Trnava. 
3 – SK Slavia Praha 3 – SK Kladno 3 – FC Vyso ina Jihlava 3 – HNK Šibenik 
4 – Sokol Mod ice 4 – AC Sparta Praha 4 – FC Nitra 4 – FC Baník Ostrava 
 5 – Dukla B. Bystrica  5 –SK Roudnice n. L. 

 
PÁTEK 

 
 skupina A – Mod ice skupina B – Kobylnice skupina C – Židlochovice skupina D – Nosislav 

15.00  Opava – Šardice  Zlín - Šibenik 
15:50  Kladno – Sparta Praha  Roudnice – Ostrava 
16:40 Plze  – Mod ice B. Bystrica – Opava Brno – Jihlava Trnava – Zlín 
17:30 Mod ice - Zadar Šardice – Kladno Teplice - Nitra Šibenik – Roudnice 
18:20  Sparta Praha – B. Bystrica  Ostrava – Trnava 
 

SOBOTA  
 

 skupina A – Mod ice Skupina B – Kobylnice skupina C – Židlochovice skupina D – Nosislav 
  9:00 Plze  – Zadar Opava – Kladno Brno – Teplice Zlín – Roudnice  
  9:50 Mod ice - Slavia B. Bystrica – Šardice Jihlava – Nitra Trnava - Šibenik  
10:40 Slavia Praha – Plze  Sparta Praha - Opava Nitra - Brno Ostrava - Zlín  
11:30  Kladno – B. Bystrica  Roudnice – Trnava  
13:00 Zadar – Slavia Praha Šardice – Sparta Praha Teplice - Jihlava Šibenik – Ostrava  
 

tvrtfinálové skupiny Skupiny o umíst ní 9. – 18. místo 
 

 Skupina E 
A1 
A2 
D1 
D2 

Skupina F 
B1 
B2 
C1 
C2 

Skupina G 
A3 
A4 
D3 
D4 
D5 

Skupina H 
B3 
B4 
B5 
C3 
C4 

 

 
15:00 

MOD ICE 
A3 – D3 

KOBYLNICE 
 

ŽIDLOCHOVICE 
 

NOSISLAV 
 

 

15:50 B3 – C3 A4 – D4 A2 – D2 B2 – C2  
16:50 A3 – D5 B4 – C4                A1 – D1 B1 – C1  
17:40 B3 – C5     
18:30 Slavnostní zahájení turnaje na h išti v Mod icích    
19:00 Exhibi ní utkání:   Bolkova jedenáctka (osobnosti)  vs.   trené i zú astn ných družstev na h išti v Mod icích  

20:00 Ve e e mužstev + raut sponzor , host  a trenér  na h išti v Mod icích  

SPORT
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Po skon ení druhého hracího dne, tj. 2. 8. 2008, bude v 19.00 hodin slavnostní zahájení turnaje, po kterém 
bude sehrán p átelský zápas mezi Bolkovou jedenáctkou (osobnosti) a trenéry zú astn ných mužstev.  

 
 

NED LE 
 

 MOD ICE KOBYLNICE ŽIDLOCHOVICE NOSISLAV   
  9:00 C1 – B2 A4 – D3 D1 – A2 B4 – C3   
  9:50 C2 – B1 A3 – D4 D2 – A1 B3 – C4   
10:40  A4 – D5  B4 – C5    
12:30 E1 – F2 o 15. místo E3 – F4 o 17. místo   
13:30 E2 – F1 o 11. místo E4 – F3 o 13. místo   
14:30  o   9. místo o 7. místo    
15:00 o 3. místo      
15:30   o 5. místo    
16:30 FINÁLE      
17:30 Vyhlášení výsledk  a slavnostní zakon ení turnaje na h išti v Mod icích 
 

Výb r ze všeobecných informací 
 
Turnaj svým sportovním rozsahem, obsazením, finan ním a materiálním zabezpe ením pat í mezi nejlepší 
v eské republice. Startují hrá i narození po 1. 1. 1997. Po et hrá  na h išti je 10 + 1, na soupisce 
maximáln  18 hrá . Hraje se podle pravidel vydaných MFS 06/1997 s výjimkou hrací doby, která je 2 × 20 
minut. Je povoleno st ídání všech hrá  ze soupisky v jednom zápase. St ídat je povoleno v nep erušené h e. 
Vyst ídaný hrá  se m že vrátit ješt  do hry. Hrá , který obdrží ervenou kartu, nesmí nastoupit v následujícím 
utkání. Pokud se tak stane, mužstvo se trestá kontuma ní prohrou ve prosp ch soupe e. 

 

Hrací ád: 
 

Hraje se ve ty ech základních skupinách s ty mi/p ti ú astníky systémem každý s každým. První dv  
mužstva z každé skupiny postupují do dvou tvrtfinálových skupin (skupina E a F). Vzájemný zápas ze 
základní skupiny se ve tvrtfinálové skupin  zapo ítává, takže ve tvrtfinálové skupin  sehraje každé mužstvo 
dv  utkání. Po odehrání tvrtfinálových skupin zápasy do k íže (semifinále + o zápasy o umíst ní.  

Ve skupinách  G a H se utkají mužstva umíst ná v základních skupinách na 3 míst  a níž. Zde se také 
zapo ítávají zápasy ze základních skupin. Po odehrání skupin G a H se hraje o umíst ní dle po adí ve skupin  
(první ze skupiny G proti prvnímu ze skupiny H hrají o 9. místo, druhý s druhým o 11. místo atd.).  

Vít zný tým v normální hrací dob  2 × 20 minut si p ipisuje 3 body. V p ípad  nerozhodného 
výsledku se mužstv m p ipisuje 1 bod a poraženému týmu 0 bod . V p ípad  remizy v semifinálových 
utkáních nebo o umíst ní následují penalty v po tu t í a dále po 1 do rozhodnutí. 

Zápasy budou ídit rozhod í delegovaní JmKFS, M FS Brno, OFS Brno – venkov. 
 
O celkovém po adí ve skupinách rozhoduje: celkový po et bod , vzájemná utkání, rozdíl skóre, v tší 
po et vst elených branek, los 
 

Po skon ení turnaje budou vyhlášeni a ocen ni 3 nejlepší st elci turnaje a na základ  hlasování trenér  
3 nejlepší hrá i a 3 nejlepší branká i.  

 
                                                                                                              (Dle podklad  po adatel  p ipravil eV) 

Mod ická jednadvacítka - oficiální výsledky 31.5.2008
14.ro ník cyklistické asovky jednotlivc
Po así: 28°C, slune no, vedro

Po . Jméno R.nar. Oddíl as Ztráta
Junio i, MTB

1 Krej í Ji í 1990 Prdlavka Mod ice  43:05

Muži 18-45 let, silni ní kolo
1 Podborský Mirek 1966 Tri lamy  31:16
2 Pospíchal Zbyn k 1986 Tréninková skupina  32:15   0:59
3 Kyjovský Radovan 1986 Cyklosport Rajhrad - MTB Team  32:17   1:01
4 Galle Martin 1974  36:13   4:57
5 Hrstka Ivo 1968 Profikol Brno  36:17   5:01
6 erný Lud k 1981 Brat ice  37:09   5:53
7 Sladký Josef 1981 Brat ice  38:05   6:49
8 Lang Martin 1971 Brat ice  38:32   7:16
9 Vudia René 1969 Sokol M nín  39:10   7:54

10 Gregorovi  Zden k 1985 Cyklosport Mina ík Rajhrad  39:13   7:57
11 Pešta Pavel 1976 Svorada Žabov esky  39:22   8:06
12 Šindelá  René 1968 SOKOL M nín  42:20  11:04
13 Brabec Mirek 1967 Mod ice  44:45  13:29
14 Slouka Ji í 1983 Blažovice  48:12  16:56
15 Kubík Radomír 1964 TTK  Brno  54:21  23:05

Muži 18-45 let, MTB
1 Pražák Ji í 1971 EUROFOAM  34:57
2 K í ek Lubomír 1978 Královo Pole  37:09   2:12
3 Buršík Václav 1975 CK Komín  38:33   3:36
4 Pol René 1972 IGW  41:04   6:07
5 Špa ek Pavel 1974 BOBR Bike Team  41:25   6:28
6 Krej í Martin 1968 CK Komín  43:01   8:04
7 Smíšek Radan 1973 BOBR Bike Team  43:18   8:21
8 Vaší ek Petr 1963 REVOS TT  44:34   9:37
9 Strnad Daniel 1967 JULI  44:36   9:39

10 Palaš Milan 1970 Blansko  45:39  10:42
11 Damborský Tomáš 1989 Mod ice  46:58  12:01
12 Mach Ond ej 1989 Mod ice  48:37  13:40

Muži nad 45 let, silni ní kolo
1 Beinhauer Vladimír 1949 Cyklo klub Ku era Znojmo  33:22
2 Skopal Michal 1962 CK Komín  36:22   3:00
3 Rozman Ladislav 1954 Likus Brno  36:58   3:36
4 Bulín Zden k 1962 ROSO  37:26   4:04
5 Mazel Alois 1942 Cyklo Pavka  38:45   5:23
6 Kubínek František 1958 Spol.p átel Svatovácl.b hu  Vévoda  40:23   7:01
7 Horák Jaroslav 1958 HOJAKOLO  40:34   7:12
8 Hlavi ka Ivan 1951 JULI  41:17   7:55
9 Krieg Petr 1949 BMT Brno  42:55   9:33

10 Novák Petr 1945 Mod ice  50:49  17:27
11 Tecl Jan 1958 Troubsko  56:33  23:11

Muži nad 45 let, MTB
1 Müller Ji í 1943 Cyklo Komín  41:27
2 Barták Milan 1952 CK Komín  42:41   1:14
3 Pospíchal Vladimír 1952 EKOL Team  43:41   2:14
4 Svoboda Karel 1945 KC HAKR  45:03   3:36
5 Laš Alois 1960 JULI  48:46   7:19
6 Holub František 1946 CK Komín  49:15   7:48
7 Zimola Ludvík 1943 CK Komín  52:21  10:54
8 Rosenberg Antonín 1949 CK Komín  52:34  11:07
9 B lka Jaroslav 1952 D LRS Vyškov  52:46  11:19

10 Jambor Miroslav 1943 CK Komín  57:57  16:30

Ženy 18-45 let, silni ní kolo
1 Hunkesová Alena 1964 CK Komín  39:13

Ženy nad 45 let, silni ní kolo
1 Slaví ková Jarmila 1956  41:19
2 Podmelová Vilma 1962 TTK Brno  43:37   2:18
3 Jirásková V ra 1955 Prdlavka Mod ice  43:59   2:40

Ženy nad 45 let, MTB
1 Strnadová Iva 1962 CK Komín  48:59
2 Pospíchalová Lenka 1957  53:48   4:49
3 Hrozová Milena 1953 D LRS Vyškov  56:12   7:13
4 Pivo ková Ivana 1947 Vojkovice  64:09  15:10

Modřická
jednadvacítka

- oficiální
výsledky

14. ročník
cyklistické

časovky
jednotlivců

Počasí:
28°C,

slunečno,
vedro
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Zpráva o činnosti nohejbalového oddílu 
TJ Sokol SDS EXMOST Modřice za 1.pololetí 2008

Modřice „A“
V áčku nastalo na začátku letošního roku několik změn. Do béčka odešli Radim Havránek 
a Patrik Iláš, novým členem družstva pro letošní sezónu se stal juniorský mistr světa Pavel 
Kop z Bělé. Změna proběhla i na trenérském postu, když se Miloň Svoboda rozhodl ukončit 
trénování a jeho nástupcem se stal Petr Gulda.
V zimním období probíhala tradiční halová příprava dvakrát týdně. Její součástí byl také 
Evropský pohár, který se skládal ze čtyř turnajů trojic.V Košicích,  Přerově a Litomyšli jsme 
se neprosadili a vždy vypadli ve čtvrtfinále a skončili na 5.-8.místě. Až v posledním díle 
tohoto seriálu, který se konal v Benešově, skončila trojice Bubniak, Pelikán a Kop na dru-
hém místě, když ve finále podlehla Košicím, které celý seriál Evropského poháru vyhrály. 
My jsme skočili na celkovém čtvrtém místě. V Českém poháru jsme neobhájili první místo 
a skončili třetí.
Ve Vyškově se 23.února uskutečnilo Mistrovství České republiky dvojic. Modřice vyslaly 
tři dvojice. Nejlépe se umístila dvojka Bubniak-Pelikán, která skončila na 5-8.místě, když 
nejprve v osmifinále vyřadila naši druhou dvojku Skřejpek-Kop a ve čtvrtfinále pak nestačila 
na budoucí finalisty ze Šacungu. Vítězem MČR se stala dvojice ze Žatce.
Začátkem dubna začala základní část WITTE Automotive Extraligy. Začali jsme dobře a v 
prvních čtyřech kolech jsme naplno bodovali. V pátém a šestém kole jsme dvakrát prohráli, 
když jsme po čtyřech letech podlehli soupeři na domácím kurtu a to 4:6 Čakovicím a hned 
následující utkání jsme prohráli 2:6 na Šacungu. Od té doby jsme zvítězili v sedmi utkáních 
po sobě a bod jsme ztratili až v posledním kole základní části na horké půdě Karlových 
Varů. Stali jsme se vítězem základní části Extraligy a půjdeme tak do Play off z nejvýhod-
nější pozice. Play off Extraligy začíná 6.září a naším soupeřem bude v sérii hrané na dva 
vítězné zápasy tým Sokola Břve. Šacung hostí ve stejném termínu tým Karlových 
varů. Do play off se nedostali silné Čakovice.
Modřice „B“
V béčku nastalo na začátku letošního roku hodně změn. Z áčka přišli Radim Havránek a 
Patrik Iláš a před prázdninami Lukáš Novotný. Připravoval se s námi i Lukáš Rosenberk (prv-
ním rokem dorostenec) a Ondřej Pavlíček - fluktuanti z céčka. Z loňské sestavy nehráli Petr 
Topinka (áčko), Jakub Klaudy (Vyškov) a Marek Žitňák (Kroměříž). Celkem bylo na sezónu 
připraveno 9 hráčů a dva fluktuanti.
V zimním období probíhala příprava dvakrát týdně v tělocvičně. Formu jsme si pravidelně 
testovali na halových turnajích. Začátkem dubna začala základní část 2.ligy. Začali jsme ví-
tězstvím nad nováčkem ze Semil, poté dvakrát prohráli se silnými - Bedřichovem na jejich 
palubovce a doma se Vsetínem. Následovali čtyři vítězství (2x Třebíč, Žďár nad Sázavou a 
Plazy) a remíza v Kroměříži. Následně jsme doma oplatili porážku Bedřichovu, vyhráli nad 
Žďárem a remizovali v Semilech. V posledních dvou kolech před prázdninami jsme zdravili 
ze singlové čáry (hráli jsme s nulou) - doma porazili Plazy a prohráli ve Vsetíně.
V současné tabulce jsme druzí s náskokem jednoho bodu před třetím Bedřichovem. Pokud 
nedojde v posledních dvou kolech základní části k nepředvídanému vývoji, měli bychom 
po odehrání zbývajících dvou utkání, také skončit druzí a hrát play off 2.ligy s prvním ze 
skupiny A 2.ligy - Aší. Po prázdninách odehrajeme ze základní části pouze jedno utkání a 
to 6.září s Kroměříží. Druhé utkání s Třebíčí máme předehráno - z důvodu pořádání MČR 
mladších žáků o posledním prázdninovém víkendu.

Modřice „C“
V céčku nastalo letos hodně změn. Do Útěchova odešli Miloš Motyčka a Jakub Dočkal, 
Tomáš Pecák přestal hrát nohejbal. Do kádru se nově zapojili Jiří Vaculík, Daniel Brychta a 
Zbyněk Beneš a žáci Petr Brabec a Pavel Vostrejš. Zimní příprava probíhala dvakrát týdně 
v modřické sokolovně.
V první zápase jsme porazili Vyškov „B“ 6:1, následoval prohra s loňským krajským přebor-
níkem týmem z Holubic 6:1. Útěchov jsme v tělocvičně porazili 6:3 a v ambiciózních Unkovi-
cích jsme uhráli bod za remízu 5:5. Následoval zápas se Slavkovem, který doposud čekal na 
své první body a my jsme mu je darovali. Následovala série proher postupně s Vyškovem, 
Unkovicemi, Útěchovem a výborný závěr, kdy jsme porazili Slavkov a Holubice. Po základní 
části KP nám patří čtvrtá příčka a na podzim budeme bojovat v play off.
Modřice „D“ - OLD BOYS
Mužstvo sehrálo v základní části okresního přeboru 6 zápasů. Všechny tyto zápasy suve-
rénně vyhrálo a s maximálním počtem bodů postupují z prvního místa do podzimního 
play-off.
Dále jsme uspořádali tradiční amatérský turnaj o Pohár starosty města Modřic, kde jsme 
mezi řadou kvalitních mužstev z regionu obsadili první dvě místa. Mimo to jsme obsadili 
3. místo na turnaji v Boskovštejně a na největším nohejbalovém turnaji světa v Jamolicích 
mezi 60 účastníky pak místo sedmé.
Modřice „Dorost“
Naši dorostenci se v letošní sezóně připravují s družstvy dospělých. Petr Topinka s áčkem, 
Vlasta Dočekal s béčkem a částečně áčkem, Lukáš Rosenberk s céčkem a částečně béč-
kem a Petr Svadbík s céčkem. Hrají soutěže dospělých v základech družstev - dle toho, kde 
se převážně připravují a dorostenecké soutěže hrají takto: Petr Topinka a Vlasta Dočekal 
hostují v Prostějově, který v základní části 1.DL Skupiny B v deseti utkáních vše vyhrál 
a na podzim budou hrát play off s Dynamem České Budějovice (druhý ze skupiny „A“ 
1.DL). Lukáš Rosenberk hostuje ve Žďáru nad Sázavou, který je ve skupině „B“ 1.DL druhý, 
když prohrál pouze obě utkání s Prostějovem a na podzim bude hrát play off s Kotlářkou 
Praha. Všichni tři se v zimní přípravě zúčastňovali tréninků organizovaných Prostějovem a 
Žďárem. Michal Janeba je jeden z trenérů Prostějova a o prázdninách povede letní Kemp 
mládeže v Biskupicích organizovaný převážně pro hráče Modřic, Prostějova a Žďáru.
Modřice „Žáci“
V současnosti máme žákovskou základnu čítající čtrnáct chlapců a jednu dívku v rozmezí 
9-15 let. Starší žáci letos hrají na několika frontách. Jsme průběžně druzí v Moravské lize - 
soutěži pro krajské přeborníky Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. 
Dále jsme vyhráli krajský přebor ve dvojicích i trojicích, krajské kolo přeboru základních 
škol, zúčastnili jsme se několika turnajů s celorepublikovou  konkurencí s výsledky 1-5 mís-
to. Na neposledním místě hrají okresní přebor dospělých jako Modřice „E“, po základní 
části jsou na druhém místě za Modřicemi „D“.
Mladší žáci se účastní soutěže GRAND PRIX určené pro krajské přeborníky Jihomoravské-
ho kraje, Olomouckého kraje a kraje Vysočina. Systém soutěže je turnajový, trojice, dvojice 
a singl a jednotlivým hráčům se započítávají jednotlivé umístění jejich družstva. V součas-
nosti je Tomáš Gulda na druhém místě, David Burian je sedmém a Ivo Putna na devátém 
místě. V trojicích jsme byli třetí, dvojicích druzí a singlu první a šestí. V zimě jsme se dále 
zúčastnili tří turnajů s celorepublikovou konkurencí, na jednom turnaji jsme zvítězili a dva-
krát byli druzí. O posledním prázdninovém víkendu (30-31.srpna) pořádáme MČR mladších 
žáků dvojic a trojic.                                                                                                   Michal Janeba
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1Různér
Za více zeleně a méně hluku

Na podporu ochrany životního prostředí ve městě Modřice vzniklo nové občan-
ské sdružení s názvem „Za čisté a klidné Modřice“. Jeho hlavními cíli jsou ochra-
na a rozšiřování zeleně ve městě Modřice a minimalizace dopadů imisí a hluku 
dopravy na jeho obyvatele. Hned na začátku naší práce se na nás s žádostí o pod-
poru obrátil student Petr Kouřil, který na Bobravě objevil pozůstatky lipové aleje 
z císařské doby. Rádi jsme mu vyšli vstříc a uvádíme zde jeho zajímavý článek.

Libor Procházka

Alej lip u Bobravy získala titul „Strom hrdina“ 
Není tomu tak dávno, co byla tzv. „císařská silnice“ na Vídeň lemována alejemi 
čítajícími desítky tisíc stromů. Prudký nárůst automobilové dopravy v druhé po-
lovině dvacátého století si vynutil rozšiřování stávajících komunikací a často také 
kácení starých stromořadí. Spíše díky náhodě se v Modřicích dodnes dochovalo 
několik původních „císařských stromů“ a mezi nimi i lipová alej u Bobravy. Setkal 
jsem se s ní ve chvíli, kdy se blížila uzávěrka soutěže „Strom roku“, vyhlašované 
Nadací Partnerství. Alej mne natolik zaujala, že jsem ji ještě rychle do soutěže 
přihlásil. Za svůj vzdor nepříznivému osudu byla nyní po zásluze oceněna titulem 

Císařské stromy
v Modřicích

„Strom hrdina“.  
O existenci císařských stromů jsem neměl tušení až do letošního jara, kdy mne 
na ně upozornil Vilém Walter, znalec starých map a místní historie. Jelikož mne 
jižní brněnsko zajímá jak studijně, tak osobně, neváhal jsem ani chvilku a vydal 
se císařské stromy hledat. 
Když rakouský císař Karel VI. rozhodl o vybudování silnic propojujících Vídeň s 
Brnem a Olomoucí, spustil tak více než století trvající projekt. Jeho výsledky jsou 
dosud patrné, vždyť trasy císařských silnic často sledují nejvýznamnější regionál-
ní komunikace současnosti. Z původní podoby toho však už mnoho nezbylo, v 
průběhu staletí silnice prodělala řadu rekonstrukcí, nevýraznější pak v 70. letech 
20. století. Nejbližším příkladem modernizace císařské cesty z té doby je brněnská 
„jižní výpadovka“ R52. 
Stavbu císařské silnice lze považovat za předzvěst místní počínající průmyslové 
revoluce, vždyť to byly právě komunikace, které umožnily spustit prudký rozvoj 
průmyslu přísunem surovin na jedné straně a expedicí vyrobeného zboží na stra-
ně druhé. Silnice – tak se nazývala od Karla IV. „zesílená“ cesta – už neměla být 
jen vyježděnou a vyšlapanou cestou, ale projektovaným, inženýrským dílem. Vše 
bylo přesně dokumentováno, vyčísleno a rovněž tak i v prakticky provedeno. 
Plánování na papíře odpovídal i vzhled silnic – ty krajinu protínaly v nevídaných 
dlouhých rovných liniích, často nedbajících ani na svažitost terénu. Stavba poča-
la hlubokým čtyři sáhy širokým výkopem, do něhož byla uložena první vrstva 
velkých kamenů. Na ni byla pěchována svrchní „štětovaná“ vrstva skládající se z 
menších kamenů, prosypaná drobným štěrkem a pískem a mocná alespoň čtvrt 
metru. Zaoblený povrch sváděl dešťovou vodu do příkopů, takže cesta nebyla ni-
kdy rozblácená. Celé dílo pak završila výsadba alejí stromů v přesném rozestupu 
6 sáhů (11,7 m).  
Takto byl vysázen i nynější pozůstatek lipové aleje mezi říčkou Bobravou a mo-
telem Bobrava. Dříve tu v zátočině stával hostinec, v druhém josefínském mapo-
vání označovaný jako „Neue Wirthshaus“.  Stavba R52 oblouk silnice napřímila, 
hostinec obešla a z původní cesty vyťala 170 metrů, které se v dlážděné podobě 
z první poloviny 20. století dochovaly dodnes. Stromů zbylo jen pár, ale za to 
přinejmenším 250 let starých. Čtyři lípy o průměrném obvodu 400 cm se tyčí po 
obou stranách dnes jen velmi málo frekventované cesty. Poslední pátá lípa již leží 
v příkopě. 
Tento kousíček vydlážděné aleje ostře kontrastuje s nedalekou hlučnou  rychlost-
ní komunikací. Když jsem se zde uprostřed parného dne poprvé zastavil ve stínu 
stromů, nechtělo se mi odtud odejít. Odpoledne se líně táhlo a já jsem měl dojem, 
že jakoby čas přestal plynout úplně. 

Petr Kouřil
 Kontakt:, Trýbova 8, Brno 602 00, Tel.: 731 186 096, pkouril@gmail.com
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Do Modřic vstoupil středověk

Poslední předprázdninovou sobotu vstoupil do Modřic závan starých časů. Stře-
dověk se vším všudy. Už před polednem se vydal do ulic města průvod rytířů i 
obyčejných vojáků, vlajkonošů a šermířů, bubeníků a pážat, děveček i sluhů. A 
vylákal do oken a před prahy domů spoustu zvědavých, ale i překvapených lidí.
Hlavní dění se ovšem odehrávalo odpoledne v areálu Pod kaštany. Že jsme v 
současnosti, to připomínala jen hudba v podání bigbítové kapely Rusty Nail. To 
ostatní už imitovalo dobu dávno minulou. Scénky plné potyček i úsměvů skupin 
historického šermu Carpe Diem a Baštýři, břišní tanečnice Aimirah, či za setmě-
ní fakír a hry s ohněm Historického společenství ohně a šermu AD Infinitum. 
Společnost přátel dělostřelby Jihlava představila nejrůznější staré pušky, děla a 
hmoždíře. Při té příležitosti starosta města Modřice Josef Šiška pokřtil nejnovější 
a největší přírůstek do arzenálu skupiny, dělo Čičolíno.
Největším tahákem pro stovky diváků se ovšem stala odpolední velká hodinová 
středověká bitva. V ní stovka útočníků zdolávala dřevěný hrad s desítkami obrán-
ců. Ke slovu přišli rytíři a zbrojnoši, lučištníci i katapulty se zápalným střelivem.
Na jedné straně byla spousta raněných a padlých, na straně druhé vítězné ovace. 
Dokonalá iluze. Hořící hrad pak ještě zdolávali hasiči, samozřejmě ti současní a 
na vše dohlížející. Divák si mohl udělat obrázek, jak a v jakých takřka „komor-
ních“ rozměrech se kdysi na rozdíl od dnešních globálních válek bojovalo.
Akce, kterou pod záštitou města Modřice připravila skupina Carpe Diem, vskutku 
fascinovala. Rozsahem i obsahem. I z mnoha nadšených komentářů účinkujících 
šermířů, kteří mimochodem přijeli takřka z celé republiky, bylo možné odpo-
slechnout, že i oni prožili bitvu, jakou nepamatují. Nezbývá tedy než doufat, že se 
jednou dočkáme opakování. 

Text a foto: Vladimír Starý

Starosta
pokřtil dělo.

Divácká kulisa. xxxxxxxxxxx.

Útok. Katapult.

Dobývání hradu. Lučištníci.

Scénky. Vítězové a padlí.



1

Rů
zn

é

www.mesto-modrice.cz136

Různé

37Zpravodaj 7-8/2008

dy na řeku Rhonu a procházce historický-
mi uličkami města se vracíme na nábřeží 
k autobusu. Ještě několik fotografií na 
památku a odjezd do místa našeho noc-
lehu.
Vydáváme se na jih, na pobřeží francouz-
ské riviery, projíždíme jižní Provenci a 
u filmového města Cannes přijíždíme k 
moři. Několik kilometrů dále zastavuje-
me v Nice u hotelu F1
Ubytování, večeře z vlastních zásob a 
pro několik z nás, kteří nejsme ještě do-
statečně unavení hledání moře v temno-
tách pozdního večera. Snad spíše intuicí v 
krátké době nacházíme pobřeží, omýva-
né vlnami Středozemního moře. Paráda. 
Někteří odvážnější se zouvají a brouzdají 
se ve slané vodě. Prý je docela teplá. My 
ostatní pozorujeme hvězdy, a při doušku 
meruňkovice z vlastních zásob sledujeme 
zajímavé divadlo přistávání dopravního 
letadla, jak se zdá, přímo do moře. Vše 
ale asi dopadlo dobře, bez katastrofy.
Unavení, ale neradi se vracíme do hotelu, 
kde nás čeká lůžko na krátký odpočinek.

PONDĚLÍ, 28.4.2008
Opět nás vítá tma. Poslední den našeho 
putování. Snídaně z vlastních zásob a 
opět nalodění se do našeho pojízdného 
domova. Vyrážíme k  poslední zastávce 
naší pouti, do italského Turína.
Cestou míjíme evropské centrum hazar-
du – Monte Carlo a za ním odbočujeme 
na severovýchod. Krajina okolo silnice se 
už opět zvedá do výšek začínajících Alp.
Kolem poledne přijíždíme do Turína. Ital-
ské město známé výrobou automobilů 
FIAT má pro nás jiné, daleko mocnější 
lákadlo. Ve zdejší v podstatě nenápadné 
katedrále St. Giovanni Bapttista v samo-

statné kapli Kristovy roušky je ulože-
no pohřební plátno Ježíše Krista. Tady 
také máme domluvenu mši svatou, 
opět slouženou našimi kněžími. A stej-
ně, jako při všech předchozích mších, 
i tady zazní kánonické zpěvy několika 
z nás, kteří zpíváme i při příležitostech 
v našem kostele. A asi právě na tom-
to místě se nám zpěv povedl nejlépe. 
Jistě i díky vynikající akustice starého 
chrámového prostoru.
Originální roušku s otiskem těla Ježíše 
Krista jsme sice neviděli, je uložena v 
zřejmě mramorové schránce ve výklen-
ku za sklem, ale v kostele je vystavena 
věrná kopie ve stejné velikosti, kterých 
ve středověku vzniklo asi do dvaceti. 
A málokdo ví, že jedna z těchto kopií 
je i u nás doma, v klášteře v Broumo-
vě, kde jsme si ji mohli prohlédnout při 
naší pouti do Broumovského výběžku 
před rokem. Vida, jak se nám témata 
našich poutí propojují.
Po prohlídce katedrály se pomalu vra-
címe k autobusu, nasedáme a zahaju-
jeme poslední část cesty, návrat domů. 
Při odpočinku projíždíme severem Itá-
lie. A večer pak přichází příležitost k 
hodnocení zájezdu účastníky. A věřte, 
že většina slov je milá.
Noční přejezd Rakouska jsme většinou 
prospali a ranní příjezd do ČR pak již 
byl rozlučkový. Postupně nás cestou 
opouštěli poutníci, kteří měli po cestě 
své domovy, až v Brně se s námi roz-
loučili i přátelé ze Slovenska. A po-
slední sbohem autobusu a bezvadným 
pánům řidičům dal zbytek Modřických 
poutníků asi v půl šesté ráno na ná-
městí před radnicí.
A co říci o nás, účastnících? Všichni 

LURDY 2008

Soukromý palubní deník
poutního zájezdu Modřické
farnosti – 3. část.

NEDĚLE, 27.4.2008

Tma. To už je ráno? 
Bohužel ano. 
V 5,45 vyrážíme ještě rozespalí k Massa-
biellské jeskyni zjevení, kde máme mít 
společnou mši svatou s poutníky z Ně-
mecka. Jenže kdo jiný by vstával tak 
brzy než Češi (a Moravané). Takže 
nakonec je celá mše sloužena našimi 
kněžími. A pro nás, účastníky je přímo 
mystická. 
Před jeskyní více než 150 věřících z 
celého světa. Tmou problikávají svět-
la svíček. U vstupu do jeskyně oltář, 
od kterého se linou slova evangelia v 
češtině a slovenštině. A do toho zpěv a 
motlitby zúčastněných. Je to rozhodně 
působivé.
Po mši ještě rychle načerpat do nádob 
vodu z lurdského pramene (pro něko-
ho zázračně léčivou, pro jiné osvěžu-
jící vzpomínku na pobyt), snídaně v 

hotelu a v půl osmé odjezd. 
Opět máme před sebou dlouhou cestu, 
kterou jsme sem přijeli v pátek, tentokrát 
opačným směrem. Krátíme si ji pozoro-
váním krajiny v okolí, diskusemi o tom, 
co jsme v Lurdech viděli a zažili, vyprá-
věním vtipů a čtením povídek z knihy, 
kterou vzal náš otec František. Jsou to 
příběhy ze života kněze na moravském 
venkově v současnosti. A při nich celý au-
tobus vybuchuje salvami smíchu. Např. 
když se v závěru jedné z nich dočteme, 
že po jedné nedlouhé pouti, kterou far-
níci uskutečnili osobními vozy, které 
již nepatřily mezi nejnovější, pan farář 
musel konstatovat, že k obrácení oprav-
du došlo, ale jinak, než si představoval. 
Totiž místo obrácení věřících došlo jen 
k obrácení Škody 1203 na střechu – na 
štěstí bez jakýchkoliv zdrav. následků, 
neboť auto vzhledem ke svému stáří a 
kvalitám řidiče nevyvinulo vyšší rychlost 
než 30 km/h.
Odpoledne přijíždíme do naší další za-
stávky, do papežského města Avignonu. 
Zastavujeme na nábřeží před známým 
Avignonským mostem a pěšky se poma-
lu vydáváme do města, jehož historické 
centrum je dosud obehnané středověký-
mi hradbami. Po schodech přicházíme 
na veliké náměstí, na kterém se skví mo-
numentální papežský palác se sousedící 
katedrálou Notre Dame. A tady na nás 
dýchá historie. Avignon totiž byl ve 14 
století centrem křesťanské církevní moci, 
a sídlilo tu celkem sedm papežů. To se 
podepsalo i na výstavnosti tohoto města 
z uvedené doby a na zachovalosti zdej-
ších památek
Po prohlídce katedrály, okolí papežské-
ho paláce a zahrad s nádhernými výhle-
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Osm let může být dlouhou dobou, 
ale také časem, který uplyne neu-
věřitelně rychle. Právě tento úsek 
kněžské služby mohl P. František L. 
Hemala, příslušník Kongregace brat-
ří Nejsvětější Svátosti strávit v mod-
řické farnosti. Za poctivou kněžskou 
prací se ohlédněme.
Především jeho osobním přičiněním 
se podařilo prohloubit spirituální 

život v našem městě. Můžeme bez nad-
sázky říci, že jsme živou farností. Těžko 
bychom hledali pamětníky, kteří by se 
rozpomenuli, kdy zde naposled byla udě-
lována svátost biřmování. Náš pan farář 
připravil třináct věřících, které při slav-
nostní mši, mohl v květnu 2002 generální 
vikář Mons. Jiří Mikulášek biřmovat. 
Nesmírně důležitá byla knězova starost 
o vzdělání ve víře. Po ukončení neděl-
ní mše svaté se věnoval katechezi. Po-
znali jsme také jak mnoho mu záleží na 
duchovním růstu nejmenších křesťanů 
- našich dětí. V hodinách náboženství je 
učil porozumět modlitbě a náboženským 
pravdám. Připravoval je na přijetí svátos-
tí. Společně s paní L. Kolářovou přivedli 
třicet dětí k prvnímu svatému přijímání. 
Dětem se s radostí a se zaujetím věnoval 
i v době prázdnin. Společně s nimi a ro-
diči vyjížděl na křesťanské letní tábory a 
zimní hory. Vytvářel podmínky, aby se v 
prostorách fary mohly konat dětské dny. 
Nezapomenutelné zážitky, si odnášíme z 
bohoslužeb konaných pod širým nebem. 
Především ze začínajícího jara - mše sva-
té konané na Bílou sobotu nebo ze slav-
nosti svátku Božího Těla. 
Ke vzdělání křesťana patří také cestová-
ním zprostředkované poznání. S naším 
knězem, který pečlivě připravoval trasu 
poutních putování, jsme projeli celou 
vlastí. Vydali jsme se i do zahraničí. Na-
vštívili jsme slovenská a rakouská místa s 
církevní tradicí a letos na jaře pyrenejské 
Lurdy. Na všech zastaveních celebroval 
poutní mše. 
Otec František je člověk s otevřeným srd-
cem. Mohou to dosvědčit příbuzní těch 
jejichž nemocným a umírajícím v těžkých 
chvílích, často bez ohledu na čas, nezišt-
ně a ochotně prokázal kněžskou službu. 
S knězovou dobrotou je také spojena již 

Otec František
L. Hemala odchází

byli fajn. Během našeho poutního zá-
jezdu jsme se sžili přesto, že jsme byli 
z různých koutů Moravy a Slovenska. 
Každým dalším dnem jsme se vzájem-
ně lépe poznávali a snad i chápali. 
Co nás od počátku jistě spojovalo, byl 
zájem o především církevní historii 
a o dobré duchovní prožívání života 
ve společenství ostatních. Dlouhá ces-
ta na malém prostoru s dalšími více 
než čtyřiceti poutníky pak přispěla k 
procvičení vlastní tolerance, ohledu-
plnosti a snaze pomoci druhému byť 
i v nepatrném rozsahu. 
Takže mi dovolte poděkování přede-
vším našim duchovním průvodcům, 
otci Tomášovi, který pro mne ztě-
lesňoval především nadšení novok-
něze pro službu svým bratřím, otci 
Gabrielovi, jehož krásná a měkká 
slovenština lahodila uchu a našemu 

otci Františkovi, ztělesnění mírnosti, laska-
vosti, pochopení a lásky k bližnímu. Dě-
kuji i svým kolegům – zpěvákům za to, že 
jsem si mohl zazpívat v nejvýznamnějších 
chrámech naší pouti a vlastně celého zá-
padokřesťanského světa. Poděkování patří 
i cestovní kanceláři VOMA z Třebíče, která 
nám zájezd dle našich požadavků uspořá-
dala a bezpečně nás prostřednictvím svých 
řidičů provedla nástrahami cesty. A na kon-
ci patří poděkování i všem účastníkům, za 
to, že se tento zájezd uskutečnil. Bude na 
co vzpomínat nejen v září, až se sejdeme 
nad vzpomínkami a fotografiemi na faře v 
Modřicích, kam pozveme všechny zájem-
ce, ale daleko déle. 
A poslední a největší poděkování jistě pa-
tří Pánu za to, že jsme mnohé viděli a ve 
zdraví přežili.

mar.

šestiletá účast naší farnosti v progra-
mu „Adopce na dálku“. Prostřednic-
tvím finanční pomoci podporujeme 
vzdělání dvou indických dívek.
Z popudu duchovního vznikl far-
ní sbor a orchestr. Těleso řízené M. 
Klangovou doprovází významné mše 
svaté. Nejen hojně navštěvovaná slav-
nost Narození Páně, ale i další jsou 
v našem kostele obohaceny zpěvem 
a hudbou. Ožívá i mužácký pěvecký 
sbor, který útočiště našel na faře. 
Náš pan farář stál také u zrodu nové 
tradice, kterou je oslava svátku sv. 
Gotharda, patrona našeho kostela. Při 
přípravě, kde je každá pomoc dobrá, 
neváhal přiložit ruku k dílu. Vyvrcho-
lením je slavnostní mše svatá, která 
byla v prvním ročníku sloužena v la-
tinském jazyku. 
Na počátku roku 2008 se farníci roz-
hodli pořádat farní ples. Na nelehkém 
úkolu se podílela celá farnost. Velmi 
jsme si vážili všestranné pomoci a zá-
štity velebného pána při organizování 
našeho prvního plesu.
Se skromnými finančními prostředky 
kněz zařizoval opravu domu Páně. 
Uskutečnila se již rekonstrukce stře-
chy a krovu fary a kostela. Nyní stojí-
me na prahu statického zajištění. 
Nic však netrvá věčně. Otec František 
se s farností loučí. Odchází do jiho-
českého Písku. Čeká na něj nové pro-
středí, noví lidé a nové úkoly, kterých 
se s pomocí Boží jistě zhostí stejně 
úspěšně jako těch, které jej potkaly u 
nás. Milý Otče Františku, jsme šťastni, 
že jste byl naším knězem a za vše co 
jste pro nás vykonal upřímné Pánbůh 
zaplať.

Josef Chybík
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Cyklistická jednadvacítka 31.5. ve fotografiích Stanislavy Pudelkové

Adamusová Amélie
Hvězda Dominik
Streit David
Foltýn Ondřej
Matyášová Iva

Kittnerová Božena
Zahradníček Stanislav
Skalníková Ludmila
Studená Květoslava
Bednářová Marie
Koupilová Božena
Binko Jaroslav
Jandová Libuše
Leitgebová Helena
Šenkýřová Jarmila
Šťastná Věra
Trojáková Jarmila
Vávra Libor
Knolová Marie
Jurásek Filip
Nedělková Hedvika
Ryšavý Oskar
Tkadlec Stanislav

Významného kulatého
výročí se dožívají Vítáme do života

Jánová Stanislava
Veselý Dušan
Scholz Jindřich
Navrátil Miroslav

Rozloučili jsme se

1Společenská kronikas

1Inzercei

Den dětí 1. června Pod kaštany ve fotografiích Miroslava Hájka

Rajhradské klášterní vinné sklepy
opět zahájily prodej kvalitních moravských sudových i lahvových vín, 

včetně různých dárkových balení a doplňkového prodeje,
a to v objektu výrobny na Štefánikově ulici 69 v Rajhradě kde je zřízena 

prodejna vína.
Otevírací doba je pondělí až pátek od 9:00 hodin do 17:00 hodin



IT řešení přímo pro Vás

• PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
• Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
• Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
• Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
• Síťová řešení, návrhy, realizace, certifikace

Kontakt:    4IT.cz, Brněnská 442, Modřice
                GSM: 739 034 500, 603 254 455                    
   Email: info@4it.cz, www.4it.cz

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,

664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

telefon:
 547 243 592

různé dorty, zákusky, minizákusky

Koupím objekt
vhodný pro klempířskou dílnu

 nebo pozemek
na výstavbu této dílny.

 Tel: 737 986 319 
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VÝUKA ANGLIČTINY POKRAČUJE 

KDY: od září 2008
KDE: nově na adrese Modřice, Rybníček 533
        (vchod z parku pod kostelem)
KDO: Sylva Bernátová, tel. 547 243 661, 732 243 837
PRO KOHO: začátečníci, mírně pokročilí, individuálně i ve skupinách 

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.



Koupím hotově
pěkný RD nebo byt. 

Pozdější stěhování možné.
Prosím nabídněte
T: 775 674 572  i SMS

Vyměním byt 2 + 1 za byt 3 + 1 v Modřicích s doplatkem.

Tel: 731 585 931, 605 575 866
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