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USNESENÍ Č. 24/2008

Zpravodaj 11/2008

1Zprávy z radnicez
z 24. schůze Rady města Modřice 
(dále jen „RMM“), konané 
Dne 13. října 2008 v 16 hodin v 
zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konsta-
tuje, že RMM je plně usnášení-
schopná (v počtu 5, jmenovitě viz 
prezenční listina)

RMM schvaluje zapisovatelku Bc. 
Kateřinu Homolkovou

RMM schvaluje pořízení zvukového 
záznamu z 24. jednání RMM

RMM schvaluje navržený program 
24. schůze RMM  

Bod 1 – Kontrola aktuálních úkolů
Usnesení 24.1: RMM bere na vědomí 

plnění úkolů uložených na 23. 
zasedání RMM 

Bod 2 – Rozpracování usnesení ze 
zářijového jednání ZMM

Usnesení 24.2: RMM pověřuje staros-
tu přípravou výběrového řízení na 
zpracování studie výstavby domu 
pro seniory

Bod 3 – Komplexní hodnocení čin-
nosti SZK – zpráva pí. Havlátová

Usnesení 24.3: RMM bere na vědomí 
zprávu o komplexní činnosti SZK 

Bod 4 - Projednání  důležitých 
smluv a faktur 

Usnesení 24.4.1: RMM schvaluje 

smlouvu o dílo mezi městem Mod-
řice a firmou Energ-Servis a. s., na 
zpracování PD „Modřice, ul. Hav-
líčkova- rekonstrukce VO“ v ceně 
82.467,- Kč včetně DPH 19%   

Usnesení 24.4.2: RMM schvaluje daro-
vací smlouvu mezi městem Modřice 
(obdarovaný) a firmou Kooperativa 
pojišťovna a. s. Vienna Insurance 
Group (dárce), na opravu a udržova-
cí práce chodníku na ul. Brněnská v 
částce 450.000,- Kč

Usnesení 24.4.3: RMM schvaluje 
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Ateliér 
DPK, s. r. o., na zpracování studie 
řešitelnosti křižovatky ul. Havlíčkova 
a U Vlečky – obchvat II/152 – pro-
dloužení termínu

Usnesení 24.4.4: RMM schvaluje 
smlouvu o zabezpečení souvislé 
odborné praxe 2 studentů Veřejně 
správní akademie – VOŠ s. r. o. vyko-
návané na MěÚ Modřice 

Usnesení 24.4.5: RMM schvaluje 
smlouvu o zřízení  práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu mezi 
městem Modřice a firmou E.ON 
Distribuce, a. s. na akci „Modřice, 
Brněnská, přeložka VN 165 Ager“ 

Usnesení 24.4.6: RMM schvaluje 
smlouvu o zřízení práva odpoví-
dajícího věcného břemenu mezi 
městem Modřice a firmou E.ON 
Distribuce, a. s. na akci „Modřice, 
Brněnská, smyčka VN Ager“

 Usnesení 24.4.7: RMM schvaluje 
smlouvu o smlouvě budoucí na zříze-
ní práva odpovídajícího věcnému 
břemenu mezi městem Modřice a 
firmou Telefonica O2 Czech Republik, 
a. s. na akci „M-083-2-0231, Modřice, U 
Hřiště 830, UR“ 

Usnesení 24.4.8: RMM schvaluje smlou-
vu o smlouvě budoucí na zřízení 
práva odpovídajícího věcnému bře-
menu mezi městem Modřice a firmou 
Telefonica O2 Czech Republik na akci 
„M-083-2-0290, Brněnská, Baumot, 
ÚPS“ 

Usnesení 24.4.9: RMM schvaluje smlou-
vu o umožnění provedení stavby 
mezi městem Modřice a p. Vilémem 
Švecem na realizaci vodovodní pří-
pojky na p. č. 2021/1  pro objekt RD, 
Dobrovského 36  

Usnesení 24.4.10: RMM schvaluje 
smlouvu o dílo č. 03/2008 mezi 
městem Modřice a Ing. Rostislavem 
Košťálem na zpracování dokumentu 
„Dopravní studie města Modřice 
s vazbou na územní studii oblasti 
jihozápadně města Brna 2008“. Cena 
82.000,- Kč bez DPH

Usnesení 24.4.11: RMM schvaluje daro-
vací smlouvu mezi městem Modřice 
(obdarovaný) a firmou FK system-po-
vrchové úpravy, s. r. o. (dárce) na po-
skytnutí účelového daru na zajištění 
konání Svatováclavských hodů 2008 
ve výši 2.000,- Kč  

Usnesení 24.4.12: RMM schvaluje daro-
vací smlouvu mezi městem Modři-
ce (obdarovaný) a firmou STAPO 
MORAVA, a. s. (dárce) na poskytnutí 
daru na zajištění konání Svatováclav-
ských hodů 2008 ve výši 5.000,- Kč 

Bod 5 – Projednání podnikatel-
ských aktivit

Usnesení 24.5.1: RMM bere na vě-
domí návrhy smluv mezi firmou 
Sceptrum, a .s. a městem Modřice 
na prodej objektů v lokalitě ul. Ma-
sarykova a doporučuje majetkové-
mu odboru řešit převod bezúplat-
ně a poté předložit do ZMM

Usnesení 24.5.2: RMM schvaluje 
podnikatelský záměr p. Jaroslava 
Křečka na znovuzahájení prodeje 
ovoce a zeleniny v prodejní buňce 
na ul. Komenského

Usnesení 24.5.3: RMM schvaluje 
podnikatelský záměr PaedDr. 
Boleslava Vaverky na parkování 
autobusu a výstavbu sídla firmy 
na p. č. 1232/1 ul. Tyršova  

Usnesení 24.5.4: RMM schvaluje 
návrh smlouvy o spolupráci mezi 
městem Modřice a p. Ladislavem 
Šimkem – provozovatel pouťových 
atrakcí na zajišťování pouťových 
atrakcí na období Svatováclav-
ských hodů v Modřicích

Usnesení 24.5.5: RMM souhlasí s 
převodem celého pozemku p.č. 
1914/52 v k.ú. Modřice z PF ČR na 
společnost PROMT Modřice a. s.  

Usnesení 24.5.6: RMM v současné 
době neschvaluje nabídku na digi-
talizaci hřbitova od firmy Virtual-
data Group a. s. 

Bod 6 – Projednání zpráv z komisí 
a výborů

Usnesení 24.6.1: RMM bere na vědo-
mí zápis č. 19 z jednání KÚPR ze 
dne 8.10.2008 a plně souhlasí se 
závěry a stanovisky navrženými 
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KÚPR 
Usnesení 24.6.2: RMM schvaluje 

stanoviska s podmínkami k před-
loženým žádostem:
- autobusová linka Židlochovice 
– Brno 
- vodovodní přípojka ul. Dobrov-
ského p. Švec 
- souhlas s vybudováním plotu 
na ul. Za Humny a Prusinovské-
ho 
- zpevněná plocha v objektu ZZN 
Pomoraví 

Usnesení 24.6.3: RMM bere na 
vědomí přehled činnosti MP za 
měsíc září 2008

Usnesení 24.6.4: RMM bere na vě-
domí zápis z jednání Muzejního 
spolku ze dne 18.8.2008 

Usnesení 24.6.5: RMM bere na vě-
domí zápis z KV ze dne 23.9.2008 
a postupuje jej do jednání ZMM 
v měsíci prosinci

Usnesení 24.6.6: RMM bere na 
vědomí zápis č. 17 z FV ze dne 
16.9.2008 a 29.9.2008 a postupuje 
jej do jednání ZMM v měsíci 
prosinci 

Bod 7– Jmenování předsedy KŠK
Usnesení 24.7: RMM jmenuje před-

sedou KŠK zastupitele MUDr. 
Ventrubu. Pro zajišťování úkolů 
bude k dispozici předsedovi 
KŠK asistentka starosty 

Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 24.8.1: RMM schvaluje 

výši odměny za zajištění opravy 
stroje terra p. Eignerovi

Usnesení 24.8.3: RMM schvaluje přípla-
tek za vedení dle § 124 ZP  ředitelce 
ZŠ ve výši 37 % z platového tarifu 
nejvyššího platového stupně v plato-
vé třídě, ve které je zařazena 

Usnesení 24.8.4: RMM schvaluje výroč-
ní zprávu ZŠ Modřice za školní rok 
2007/2008 

Usnesení 24.8.5: RMM schvaluje uděle-
ní ředitelského volna v ZŠ Modřice 
dne 17.8.2008 z důvodu konání voleb 
na budově školy na Komenského 
ulici

Usnesení 24.8.6: RMM souhlasí s pro-
nájmem tanečního sálu v budově 
ZUŠ Modřice, Benešova 268 p. Mar-
tině Pazderové za účelem pořádání 
cvičení pro občany města    

Usnesení 24.8.7: RMM schvaluje 
nájemné v nebytových prostorech 
města Modřice ve výši 400,- Kč/m2/
rok včetně DPH 19% pro samostatné 
nebytové prostory a 200,- Kč/m2/
rok pro společné nebytové prostory 
včetně DPH 19%. RMM schvaluje 
předložený návrh smlouvy o nájmu 
nebytových prostor s účinností od 
1.1.2009 

Usnesení 24.8.8: RMM ruší výběrové 
řízení „Protihluková stěna Modřice 
na silnici II/152 vlevo – 3.etapa“ z 
důvodu podání pouze 1 nabídky 
splňující podmínky stanovené 
zákonem a zadavatelem v zadávací 
dokumentaci 

Usnesení 24.8.9: RMM  schvaluje jako 
dodavatele prací akce „Udržovací 
práce na chodníku ul. Brněnská od 
areálu UNIGEA po hranice katastru 
severním směrem“ firmu ZOLP s. r. 
o. za cenu 450.000,- Kč včetně DPH. 

RMM schvaluje předložený návrh 
smlouvy o dílo mezi městem Modři-
ce a firmou ZOLP s. r. o. na udržova-
cí práce chodníku na ul. Brněnská 
od areálu UNIGEA po severní hranici 
katastru města a pověřuje starostu 
města jejím podpisem

Usnesení 24.8.10: RMM schvaluje 
jako dodavatele prací „VO Modřice, 
lokalita Za Humny“ firmu Energ-ser-
vis a. s. za částku 925.310,- Kč včetně 
DPH. RMM schvaluje předložený 
návrh smlouvy o dílo mezi městem 
Modřice a firmou Energ-servis a. s. 
na práce „VO Modřice, lokalita Za 
Humny“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem

Usnesení 24.8.11: RMM schvaluje jako 
dodavatele prací na akci „Modřice, 
ul. Brněnská, stavební úpravy VO“ 
firmu Energ–servis a. s. za částku 
1.796.712,- Kč včetně DPH 19%. RMM 
schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Energ-ser-
vis a. s. na akci „Modřice, ul. Brněn-
ská, stavební úpravy VO“ a pověřuje 
starostu jejím podpisem    

Usnesení 24.8.12: RMM schvaluje jako 
dodavatele prací na akci „Modřice, 
ul. Sadová, stavební úpravy VO“ 
firmu Energ-servis a. s. za částku 
2.500.685,- Kč včetně DPH 19%. RMM 
schvaluje návrh smlouvy o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Energ-ser-
vis a. s. na akci „Modřice, ul. Sadova, 
stavební úpravy VO“ a pověřuje 
starostu města její

Usnesení 24.8.13: RMM schvaluje úpra-
vu rozpočtu č. 27 na straně příjmů v 
rámci jednotlivých oddělení paragra-
fů. Celková částka rozpočtu na obou 

stranách bude nezměněna 
Usnesení 24.8.14: RMM bere na 

vědomí informace o předběžném 
vyúčtování nákladů na konání 
Svatováclavských hodů 2008  

Usnesení 24.8.15: RMM pověřuje 
starostu města a oba místostarosty 
svoláním schůzky ohledně řešení 
protihlukových opatření na silnici 
II/152 (jižní obchvat) nejpozději do 
15.11.2008. RMM pověřuje starostu 
a oba místostarosty vyjednáním 
podmínek při případném prodeji 
stěny budované městem Modřice 

Usnesení 24.8.16: RMM pověřuje 
starostu zasláním odvolání ve 
věci zamítnutí města Modřice jako 
účastníka územního řízení pro 
záměr „Bytová výstavba Přízře-
nice, Na zelné louce“ z důvodu 
neřešení dopravní infrastruktury 
dané lokality dle schváleného ÚP 
města Brna 

Usnesení 24.8.17: RMM bere na vě-
domí výzvu na všechny předsedy 
komisí, aby do příští RMM před-
ložily návrh pololetních odměn 
svým členům

Usnesení 24.8.18: RMM schvaluje 
odměnu p. Miroslavu Hájkovi za 
přípravu fotodokumentace výsta-
vy Modřice 1918 – mezi monarchií 
a republikou 

Usnesení 24.8.21: RMM pověřuje 
neuvolněného místostarostu p. 
Dolečka vyjednáním podmínek 
propagace nohejbalového oddílu 
TJ Sokola Modřice pod záštitou 
města 
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Výsledky voleb v Mod icích 
do Zastupitelstva Jihomoravského kraje (další podrobnosti www.volby.cz) 

 

V Mod icích dne 2008-10-18  Zpracovala Bc. Andrea Ková ová 
 
Zdroj dat: opis dat za okrsek . 1 a okrsek . 2 v Mod icích p edaný pracovníkem eského 
statistického ú adu pov enému lenu okrskové volební komise.  

 Okrsek 1 – Zákl.škola 
Po et - % 

Okrsek 2 - M st.ú ad 
Po et - % 

Celkem Mod ice 
Po et  - % 

Po et voli   1380
100 %

1744
100 %

3124
100  %

Volební ú ast 631
45,7 %

776
44,5 %

1407
45,0 %

Platných hlas  (v 
pom ru k ú asti) 

626
99,2 %

768
99,0 %

1394
99,1 %

 
 

.  Název strany Okrsek . 1 Okrsek . 2 Celkem Mod ice 
Po et % Po et - % Po et %

1 KS M 94 15,0 %  68 8,9 % 162 11,6 %
3 SNK Evropští demokraté 3 0,5 %    6 0,8 % 9 0,6 %
12 KDU- SL 106 16,9 % 140 18,2 % 246 17,6 %
13 Nezávislí 10 1,6 %   17 2,2 % 27 1,9 %
18 Strana zelených 24 3,8 %   70 9,1 % 94 6,7 %
19 Moravané 7 1,1 %     9 1,2 % 16 1,1 %
26 eská strana národn  

socialistická 
0 0%     2 0,3 % 2 0,1 %

32 Strana zdravého rozumu 1 0,2 % 3 0,4 % 4 0,3 %
33 Sdružení pro republiku-Rep. 

strana eskoslovenska 
2 0,3 % 0  0% 2 0,1 %

37 SDŽ-Strana d stojného života 2 0,3 % 0 0 % 2 0,1 %
42 Volte Pravý Blok-stranu za …. 0 0 % 8 1,0 % 8 0,6 %
46 Alternativa 2008 2 0,3 % 1 0,1 % 3 0,2 %
47 ODS 131 20,9 % 183 23,8 % 314 22,5 %
48 SSD 229 36,6 % 251 32,7 % 480 34,4 %
51 Folklor i spole nost (kandidátní 

listina odvolána zmocn ncem) 
- - - - - - - - - - - -

53 D lnická strana-za zrušení 
poplatk  ve zdravotnictví 

2 0,3 % 5 0,7 % 7 0,5 %

54 Konzervativní koalice 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
59 „Dohoda pro Jižní Moravu“ 11 1,8 % 3 0,4 % 14 1,0 %
 
Pozn.:  
KS M – Komunistická strana ech a Moravy; KDU- SL – K es anská a demokratická unie – 
eskoslovenská strana lidová; Volte Pravý Blok – stranu za... - stran  se omlouváme za neuve ejn ní 

celého názvu z d vodu rozsáhlosti; ODS – Ob anská demokratická strana; SSD – eská strana 
sociáln  demokratická. 
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0 0%     2 0,3 % 2 0,1 %

32 Strana zdravého rozumu 1 0,2 % 3 0,4 % 4 0,3 %
33 Sdružení pro republiku-Rep. 

strana eskoslovenska 
2 0,3 % 0  0% 2 0,1 %

37 SDŽ-Strana d stojného života 2 0,3 % 0 0 % 2 0,1 %
42 Volte Pravý Blok-stranu za …. 0 0 % 8 1,0 % 8 0,6 %
46 Alternativa 2008 2 0,3 % 1 0,1 % 3 0,2 %
47 ODS 131 20,9 % 183 23,8 % 314 22,5 %
48 SSD 229 36,6 % 251 32,7 % 480 34,4 %
51 Folklor i spole nost (kandidátní 

listina odvolána zmocn ncem) 
- - - - - - - - - - - -

53 D lnická strana-za zrušení 
poplatk  ve zdravotnictví 

2 0,3 % 5 0,7 % 7 0,5 %

54 Konzervativní koalice 2 0,3 % 2 0,3 % 4 0,3 %
59 „Dohoda pro Jižní Moravu“ 11 1,8 % 3 0,4 % 14 1,0 %
 
Pozn.:  
KS M – Komunistická strana ech a Moravy; KDU- SL – K es anská a demokratická unie – 
eskoslovenská strana lidová; Volte Pravý Blok – stranu za... - stran  se omlouváme za neuve ejn ní 

celého názvu z d vodu rozsáhlosti; ODS – Ob anská demokratická strana; SSD – eská strana 
sociáln  demokratická. 

Co nového v odpadech

Jistě jste si všimli, že jsme doplnili ně-
která kontejnerová stání separovaného 
odpadu o další kontejnery na papír. Jsou 
to: nám. Svobody u samoobsluhy, ul. Po-
děbradova u kontejneru na textil, ul. U 
Hřiště, ul.Brněnská (naproti restaurace 

u Trávníčků u autobusové zastávky), 
ul. Husova u čp. 598, roh Sadové a 
Spojovací (u reklamního válce). Dále 
jsme zřídili nové kontejnerové stání 
na ul. Poděbradova, naproti bytové-
ho domu 581. Je zde kontejner na 

Seznam použitých zkratek: 
RMM rada města Modřice
ZMM zastupitelstvo města Modřice
SZK sociálně-zdravotní komise
PD projektová dokumentace
VO veřejné osvětlení
VOŠ vyšší odborná škola
VN vysoké napětí
UR územní rozhodnutí
ÚP územní plán
RD rodinný domek

PF ČR půdní fond ČR
KÚPR komise územního plánování
                a rozvoje
ZZN Zemědělské zásobování a nákup
MP městská policie
FV finanční výbor
KŠK kulturně školská komise
ZP Zákoník práce
ZŠ základní škola
ZUŠ základní umělecká škola

na 10. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Modřic, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 15. PROSINCE 2008
V 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí 
Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních tabulích 
a na internetových stránkách města Modřice.

POZVÁNKA

1Informace pro občanyi
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1Život v našem městěž
Rozhovor na téma
Jak se organizují hody 

Bezprostřední příspěvek „Máme doma 
stárku“ (Zprav-10) se hodí doplnit po-
drobnostmi - odpovídá kolega z pěvec-
kého sboru - rodák z Hané, milovník 
dobrého vína a lidových písní - Ing. Jo-
sef Šiška starší – fotky jsou na http://
mim.voda.cz/modrice.htm#hody .

(Č) Na prvních obnovených hodech v 
roce 1991 jsi řídil stavění máje u Sokolov-
ny a hlavním stárkem byl tehdy tvůj syn 
- nynější starosta města ...
(Š) Hody zanikly v 70-tých letech po 
konfliktech s komunistickým vedením 
obce (stárci chodili do kostela) - a pak 
se dlouho nedělo nic. S nápadem na je-
jich obnovu přišli fotbalisti a synátor mě 
požádal, abych jim pomohl. Radili jsme 
tehdy tři - ještě Rosťa Eigner (jeho dce-
ra Lenka byla hlavní stárkou) a dnes už 
nežijící Jiří Vajbar. Chystalo se to snad 

od června, včetně opravy tanečního 
parketu, které se ujali zedníci p. Pastva 
starší, Antonín Svoboda a další. Stárky 
jsme museli naučit lidové písně, tance 
a hodové kolo, ale také je poučit o tra-
dicích. Být stárkem totiž bývalo mezi 
mladými lidmi i jejich  rodiči považo-
váno za čest - a nesměli to být přes-
polní - to by byla ostuda ! Pokud byli 
v kroji, tak se také museli chovat při-
měřeně důstojně, aby toto slavnostní 
oblečení nezneuctili. 
(Č) Jaké jsou další přípravy ?
(Š) Stárci si především zvolí hlavního 
stárka a stárku, kteří všechno řídí a 
dva další páry, jako pomocníky. Úko-
lem mládenců je spolu s hajným vy-
brat, pokácet a dovézt máju. Bývá z 
jednoho kmene smrku, vysokého ke 
30 metrům a po oloupání se zatluče-
ním pilových listů do syrového kme-

Jak HoSt pomáhá

K životu mnoha rodin patří péče a starost o jedno nebo více dětí. Obzvláště nároč-
né a důležité je období od narození po nástup do základní školy. Většina rodičů 
se v tomto čase může obrátit na své přátele či širší rodinu a požádat je o pomoc, 
podporu nebo užitečnou radu. Někteří bohužel takové štěstí nemají. V obtížných 
životních situacích jsou odkázáni jen sami na sebe. Často se cítí vyčerpaní, osamělí 
a izolovaní. Příležitostí, jak tuto situaci změnit, je obrátit se na občanské sdružení 

papír a na plast. Na ul. Husova u sa-
moobsluhy, jsme nechali osadit další 
kontejner na textil.
Doufáme, že zlepšením dostupnosti 
kontejnerů podpoříme u občanů sna-
hu města o zlepšování třídění odpa-
dů. 
Stále se objevují kolem separačních 
míst odložené věci, které tam nepatří. 
Využívejme sběrného dvora! Vždyť ve 
většině rodin je auto. Nebuďme líní a 
odvezme tento odpad tam kam patří. 
Jistě, naše pracovní četa to uklidí, ale 
nemůže se potom věnovat jiné práci.
Textil ukládejte do kontejneru ne ke 
kontejneru. Výsledek je vidět na při-
loženém fotu.
Asi se někomu hodil i igelitový pytel, 
v kterém byly hadry původně ulože-

ny. A to kontejner byl v té době prázdný!
Ještě krátce k již jednou avizovanému 
umístění odpadkových košů na psí ex-
krementy. Zapojili jsme do této akce děti 
ze základní školy. Nakreslily návrhy pik-
togramu, který bude umístěn na těchto 
odpadkových koších. Nejlepší návrh již 
je vybrán. Vše již závisí na výrobě nále-
pek a potom koše rozmístíme. Bude jich 
zatím jen 6 zkušebních, postupně v příš-
tím roce je doplníme o další. Můžete nám 
sdělit místa (u sl. Homolkové – 537001011, 
katerina.homolkova@mesto-modrice.
cz, podatelna@mesto-modrice.cz nebo u 
místostarostky 537001013, hana.chybiko-
va@mesto-modrice.cz, kde by jste jejich 
umístění přivítali.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

HoSt Home-Start Česká republika. V HoStu působí dobrovolníci, kteří mají vlastní 
zkušenost s péčí a výchovou dětí. Potřebným rodičům pomáhají formou pravidel-
ných každotýdenních návštěv. Vzniká tak prostor nejen pro řešení problémů, ale 
i pro společné aktivity a sdílení každodenních zkušeností.
Tento způsob dobrovolnické podpory rodinám s malými dětmi má svou dlouho-
letou tradici v 17 zemích světa – od Velké Británie, přes Norsko, Keňu, Austrálii, 
Kanadu až po Srí Lanku. V České republice funguje Host od roku 2003. 
Více informací o HoStu lze nalézt na internetových stránkách www.hostcz.org. Ať 
již byste pomoc uvítali nebo ji naopak rádi nabídli, je možné kontaktovat koordi-
nátory HoStu na telefonu: 777 801 405 nebo e-mailem na adrese: info-brno@hostcz.
org.
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Kdo se vypraví do Kutné Hory, měl 
by si předem naplánovat, co chce 
navštívit, protože památek je zde to-
lik, že za jeden den se nedá všechno 
stihnout.
I my jsme si naplánovali co můžeme 
stihnout za jeden den. Vydali jsme se 
do královského města Kutné Hory v 
sobotu 18. října v den voleb. Splnili 
jsme však svou občanskou povinnost 
již v pátek. Po nepříliš vydařeném 
počasí, které vládlo téměř celý týden 
se v sobotu ukázalo sluníčko a modrá 
obloha. Na výlet den jako malovaný. 
Na to už jsou zahrádkáři zvyklí. Svatý 
Petr je nám příznivě nakloněn a už se 
stalo skoro tradicí, že když my jedeme 
na výlet máme vždy krásné počasí.
Kutná Hora patří k nejlépe zachova-
lým historickým městům v České re-
publice a proto je od roku 1961 měst-
skou památkovou rezervací. Vznik 
města je spojen s dolováním stříbra 
a podle legendy první žíly na území 
dnešní Kutné Hory našel mnich z 
kláštera řádu cisteráků, který byl za-
ložen už v roce 1142 v Sedleci. Pověst 

praví, že mnich jménem Antonín čirou 
náhodou objevil tři stříbrné pruty vy-
čnívající ze země. Antonín běžel ihned 
informovat opata svého kláštera. Aby se 
k objevenému stříbru nikdo nepovolaný 
nedostal, přikryl místo nálezu mnišskou 
kutnou. Odtud se prý vzal název Kutná 
Hora. V historických románech však 
naši předkové nazývali toto místo jako 
hory kutné - kutalo se stříbro. Tak kdo 
ví ?
Královské města Kutná Hora bylo zalo-
ženo kolem roku 1260 a už koncem 13 
století byla Kutná Hora druhým nejvý-
znamějším, nejvýstavnějším, největším 
a nejbohatším městem v království hned 
po Praze. 1. července 1300 zřídil král 
Václav II v Kutné Hoře novou centrální 
mincovnu a nechal razit nové mince tzv. 
pražské groše, které byly po více než sto 
let nejkvalitnějšími stříbrnými mincemi 
po celé Evropě
Nejprve jsme si prohlédli chrám sv. Bar-
bory, který je jednou z nejkrásnějších 
gotických sakrálních staveb na území 
střední Evropy. Jeho nádhera odpovídá 
bohatství Kutné Hory na konci 14. stole-
tí. Ve druhé polovině 19 stol. byl upraven 
novogoticky, ale v žádném případě to 
nebylo na úkor jeho krásy. Potom jsme 
navštívili Vlašský dvůr.
Vlašský dvůr je opevněné sídlo, které 
svým pojetím mělo velmi blízko ke kla-
sickému středověkému hradu. Vlašský 
dvůr nechal na konci 13 stol. postavit 
král Václav II jako své sídlo a po roce 
1300 zde byla mincovna a sídlily zde 
mincovní a horní úřady. Je původní 
gotickou stavbou. Prohlédli jsme si zde 

muzikou pro hlavního stárka a pak pro 
stárku. Přitom je připraveno pohoštění a 
tančí se s rodiči. Tradiční kolový tanec (s 
ozdobenými karafami uprostřed) tančí i 
na dalších zastávkách. Před radnicí pak 
žádají starostu o „právo nad městem“, 
ten jim ho slavnostně předává a dohoda 
je zpečetěna čestným tancem hlavních 
stárků s panem starostou a jeho paní. 
Krojovaná chasa pak odejde průvodem 
na Sokolovnu, kde se zpívá a tančí až 
do noci. V pondělí - už bez krojů - je po-
hodová zábava a přibližně za měsíc se 
„kácí mája“ - odpoledne fyzicky a večer 
pak na příslušné zábavě. 
 
(Č) Děkuji a přidávám fotografie z roku 
1991.  - Vlastimil Čevela

ne zabezpečuje proti případnému 
podřezání. Děvčata pak na vrchol 
navazují barevné stuhy a na nejvyšší 
místo uváže hlavní stárka šátek, který 
potvrzuje její právo. Vlastní stavění 
máje vyžaduje spolupráci řady lidí. 
Někde ji zvedají pomocí tyčoviny, u 
nás za pomoci různě dlouhých žebří-
ků a provazovým jištěním ze 3 stran, 
které se v závěru uvolní pomocným 
provázkem. 
(Č) A současná pravidla hodového ví-
kendu v Modřicích ?
(Š) V sobotu dopoledne stárci s muzi-
kou zvou občany - nabízejí závdavek 
vína z „karafy-juchačky“ či snítku roz-
marýny s mašličkou a večer je předho-
dová zábava. V neděli ráno jdou spo-
lečně na mši a po obědě průvodem s 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

VÝLET DO ZOO LEŠNÁ
sobota 18.října

Potěšila nás velká účast malých i vel-
kých dračích nadšenců. Zklamal nás vítr, 
který se na kopec do areálu Pod kaštany 
nedostavil, tudíž jsme vyhlášení vítězů v 
kategorii „Drak Vytrvalec“ museli zrušit. 
Rodiče s dětmi se urputně snažili udržet 
alespoň na chvíli svého draka ve vzdu-
chu. Naběhali spousty metrů, ne-li kilo-
metrů. Počasí nám přálo, tak to berme 
jako pěkně strávené společné sportovní 
odpoledne.
V kategorii „Drak Krasavec“ jsme však 
ocenili ty, kteří si dali práci a vytvořili 
originální papírové draky. Poté byly ob-
darovány všechny zúčastněné děti. Kdo 
měl ještě náladu a energii, zůstal s námi 
v areálu, kde děti uplatnily svou fanta-
zii při malování křídami. Tak snad nám 
příště zafouká!!! 

DRAKIÁDA
středa 8.října odpoledne

akce v říjnu...................

Objednaným autobusem jsme v osm 
hodin vyrazili z Modřic. Kolem desáté 
dopoledne jsme si na parkovišti před 
zoologickou vyslechli instruktáž k orga-
nizaci a rozešli se k pokladně.

Ředitelství Mateřské školy v Modřicích děkuje firmě Chára Sport, a. s. - Pneuservi-
sy se sídlem Modřice, Brněnská, za bezpečnostní vestičky, které tato firma darova-
la dětem pro zajištění jejich bezpečnosti při vycházkách. 

Mgr. Stanislava Šikulová 
Ředitelka MŠ

expozici kutnohorského mincovnictví, 
výstavu českých mincí, mincovnu, gotic-
kou kapli sv.Václava a zhlédli jsme ukáz-
ku ražení mincí. I dnes zde sídlí radnice, 
ale už ta dnešní.
Podívali jsme se na Tylův rodný dům, 
historický kostel Jana Nepomuckého, 
zajímavý historický a architektonický 
překrásný kamenný dům, dnes okresní 
muzeum, Sankturinovský dům -muzeum 
alchymie a převelikou kašnu. Kolik se do 
ní vejde vody se nám nepodařilo zjistit.
Nakonec jsme navštívili Hrádek - okres-
ní muzeum. Původně zde stála malá tvrz 
postavená na konci 13 století. Počátkem 
14. stol. se tvrz stala součástí městského 
opevnění. V letech 1400 -1420 nechal pů-
vodně nevelkou tvrz její majitel králov-
ský rychtář Václav z Donína přestavět 
na větší hrad ve slohu vrcholné gotiky. 
Prohlédli jsme si Hrádek, středověkou 
osadu a vstup do středověkého stříbrné-
ho dolu.
Vstup a prohlídka středověkého stříbr-
ného dolu se stala nezapomenutelným 
zážitkem. Nejprve jsme se museli obléci 
do tzv. perkytle, na hlavu jesme dostali 
helmy a do ruky lucernu. Po sto šedesá-

ti schodech jsme se dostali do stří-
brného dolu. Naši předkové museli 
být velmi malé a štíhlé postavy, když 
mohli pracovat a procházet velmi úz-
kými prostorami. Měli jsme co dělat, 
abychom se jimi protáhli a stalo se, 
že ti korpulentnější neprošli. Byl to 
ohromný zážitek nejen pro děti, ale 
i pro dospělé.
Nakonec jsme zasedli k dobrému 
pozdnímu obědu v Dačickém pivo-
varu s restaurací. Tady jsme zjistili, 
že pan Mikuláš Dačický asi nebyl jen 
milovníkem pannen Kutnohorských, 
ale jistě i milovníkem dobrého chme-
lového moku, protože pivo u Dačic-
kých bylo vynikající.. Té něžnější 
polovině zájezdu velice chutnalo to 
černé.
Domů jsme dojeli v pořádku, moud-
řejší a znalejší o kus české historie, 
na níž bychom mohli být hrdi, vždyt‘ 
pražský groš byl proslavenější v celé 
Evropě víc, než dnešní euro a měl 
také daleko větší cenu a naši před-
kové nejenže měli šikovné ruce, ale 
i hlavu.

TOJA



1

Ži
vo

t v
 n

aš
em

 m
ěs

tě
 

www.mesto-modrice.cz116

Život v našem
 m

ěstě 

17Zpravodaj 11/2008

 
 
 
 
 

Základní um lecká škola v Mod icích 
Vás srde n  zve 

 
v úterý 25. 11. 2008 v 17 hodin  

na první slavnostní koncert 
k otev ení nov  zrekonstruované budovy školy 

na ulici Benešova 271. 
 

V koncertním sále se rozezní skladby J. S. Bacha, 
P. I. ajkovského a dalších, v podání  

 
Shadow Quartetu, 

 
proslulého zápisem do Guinessovy knihy rekord  

se skladbou Let meláka  
N.A. Rimského – Korsakova. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Škola bude otev ena od 16.30 hodin 

                T šíme se na Vás, žáci a u itelé školy 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLAStrávili jsme v areálu krásných šest 
hodin ve společnosti zvířat a bohaté 
flóry. Vytvořily se menší skupinky, 
které objevovaly rozmanitosti všech 
kontinentů. Každý si našel něco zají-
mavého.

Jít v džungli (tropický skleník Yuca-
tán ), vidět poskakující opičky, chodit 
po Austrálii, slyšet tamní domorodou 
hudbu, přitom koukat na drbající se 
klokany, vstoupit do obrovské volié-
ry a poslouchat nad sebou povykují-
cí papoušky, legrační tučňáci a jejich 
vodní hrátky, to a ještě víc je přece 
neopakovatelný zážitek. Nádherný 
zámek Lešná všemu dodal romantic-
ký ráz.
Počasí vyšlo na výbornou, tak mys-
lím, že to byl příjemně strávený so-
botní den.

za kolektiv MŠ Monika Čechovská

co se ještě dělo v říjnu ............

Berušky v rajhradské obořeZajíčci na ponících v Želešicích
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Okénko do školní družiny

Naše školní družina je místem odpočinku, relaxace i poznání. Děti jsou ovlivňo-
vány rychlým tempem života svých rodičů i celého prostředí v němž vyrůstají. 
Spolu s kolegyněmi se snažíme rozvíjet jejich spontánní činnost s účelným využi-
tím volného času a s naplňováním školního vzdělávacího programu.
Vzhledem k tomu, že byly otevřeny dvě první třídy, zaznamenali jsme zvýšený 
zájem o školní družinu. Žádosti o otevření třetího oddělení bylo vyhověno ve 
velmi krátké době, a to díky dobré spolupráci vedení školy a Městského úřadu 
Modřice. Provoz třetího oddělení je zahájen ke dni 3.11.2008. V rámci ŠD mají žáci 
možnost navštěvovat zájmové útvary – rukodělný kroužek, kroužek hry na sopr. 
zobc. flétnu. Pro všechny žáky 1. stupně se nabízí výtvarný  kroužek, angličtina, 
šikulka, náboženství a pěvecký kroužek.
Školní družina pořádá v průběhu škol. roku řadu akcí. Do konce měsíce prosin-
ce jsou to např. pravidelné návštěvy místní knihovny (touto cestou děkujeme 
paním knihovnicím za pěknou přípravu náplně), Hallowen, drakiáda, čarodějný 
bál, návštěva kouzelníka Katonase, vánoční besídka. Dne 20.10.2008 se uskutečnil 
čarodějný bál, který se nám velmi podařil. Přeji všem dětem, aby se jim ve školní 
družině líbilo a aby se nám dařila naše spolupráce.

Jitka Kafková, vedoucí ŠD Základní školy Modřice

ŠKOLNÍ DRUŽINA KULTURA

Tradiční předvánoční zpívání 
NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků
Město Modřice připravilo

KOMORNÍ
KONCERT

36.

Účinkují:
Vokální oktet „Sol et Sedes“ Brno - umělecký vedoucí Ondřej Múčka, 
http://soletsedes.sweb.cz/
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - dirigent Jana Šuplerová 
http://mim.voda.cz/sbor.htm 

Středa 10. prosince 2008 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích„Čarodějný báj (20.10.2008) - bojte se!“
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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:

Podzimní pouť

Podzimně teplé sluníčko, obloha jako 
vymetená a úplné bezvětří, při kte-
rém se pentle na vysoké máji ani ne-
hnou. Zájezdní autobus rozezvučuje 
ospalé ráno modřického náměstí 
Svobody. Do jeho sedadel se společ-
ně s  duchovním správcem pohodlně 
uvelebuje 44 farníků. V den svátku 
sv. Lukáše vyrážíme na podzimní 
pouť, kterou zahajujeme Radostným 
růžencem. Jen jsme modlitbu dokon-
čili, jsme u první zastávky. Vítá nás 
rozsáhlý, v hlubokém středověku, na 
počátku 13. století založený cisterci-
ácký ženský klášter v Předklášteří u 
Tišnova. S mladou průvodkyní vstu-
pujeme kamenným krajkovím por-
tálu Porta Coeli - Bránou nebes, do 
rozsáhlého komplexu. Posloucháme 
jaké slavné i chmurné události toto 
poutní místo poznamenaly. Očarová-
ni stavitelským uměním předků, ob-
divujeme jak se v burgundském stylu 
citlivě snoubí architektura románské-
ho a gotického slohu. Jsme okouzle-
ni krásou kostela, křížové chodby a 
rajských zahrad, míst ve kterých v 
dobách největšího rozmachu, modlit-
bou a prací trávilo život téměř sedm-
desát řeholnic. Dnes se zde můžeme 
setkat s pouhými čtyřmi jeptiškami. 
Ochotná setra Anežka nám otevírá 
klášterní kapli. Náhle se rozezní var-
hany a zvuk školeného ženského 
hlasu se line chrámovou lodí. Při Ave 
Maria nám běhá po zádech mráz. 
Pokračujeme do Doubravníka. Man-
želé Jarmila a Alois Brackovi, kteří 
se o kostel Povýšení svatého Kříže 
starají, už nás očekávají. Poslouchá-

me výklad o monumentu, vystavěném 
v první polovině 16. století na místě za-
niklého kláštera. Procházíme trojlodním 
gotickým chrámem z bílého nedvědické-
ho mramoru. Na kamenech objevujeme 
klikaté značky starých mistrů. Z nápisů 
dávno vytesaných na náhrobních des-
kách Pernštejnů luštíme staročeské ná-
pisy. Vstupujeme do ponurého příšeří 
hrobky hrabat Mistrovských. Na drža-
dlech kovových rakví počítáme kuličky, 
které vyjadřují společenské postavení 
nebožtíků. Ještě naši zpěváci zazpívají 
latinský hymnus, jehož tóny se v chrámu 
libozvučně rozléhají. Usedáme do lavic, 
abychom se zklidnili a aktivně prožili na-
ším panem farářem celebrovanou poutní 
mši svatou. 
Projíždíme malebnou, podzimními bar-
vami opestřenou Vysočinu. Je jasno s da-
lekými výhledy do kraje, prohoupaného 
kopci a údolími. Míjíme těžní věže u Dol-
ní Rožínky, Santiniho kostel ve Zvoli. Při-
jíždíme do Slavkovic, rodiště malíře Ol-
dřicha Blažíčka. Zastavujeme u poutního 
kostela Božího milosrdenství a sv. Faus-
tyny. Drobný moderní chrám postavený 
podle projektu Ludvíka Kolka, vysvětil 
30. března 2008 biskup Vojtěch Cikrle. 
Čeká nás zde malé překvapení. Obraz 
Božího milosrdenství, který posvětil 
papež Benedikt XVI. je shodný s repro-
dukcí, kterou náš kněz - minorita Robert 
Mayer, měl na památečním obrázku, jež 
12. dubna 2008 doprovodil jeho čejčskou 
primici. Po modlitbě a písni ještě prochá-
zíme nově budovanou křížovou cestu.
Poslední zastávkou je Nové Město na 
Moravě. Setkáváme se s místním panem 
farářem, který nás doprovází do chrámu 

sv. Kunhuty. Kostel zvnějšku upoutává 
svou bohatou sgrafitovou výzdobou vy-
tvořenou v roce 1929 Čechem Karlem 
Němcem. Stejná výtvarná technika je i 
v interiéru na vítězném oblouku. Zvlášt-
ností je nedávno zrekonstruovaná „čer-
ná“ kaple s nástěnnými malbami vyob-
razujícími posmrtné pekelné strádání 
hříšníků. Při odchodu z kostela, jsme 

se zaposlouchali do krásného tenoru 
doktora Jana Marečka, který latinsky 
zazpíval duchovní píseň. 
Cestou k domovu jsme po chvíli vše-
obecného usínání a probouzení, za-
pěli několik mariánských písní. A už 
se nám hlavou honily myšlenky, kam 
příště…

Josef Chybík

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO DĚTI
Deary: Děsivé dějiny – Oxford
Klabouchová: Upíří kronika I., II.
Masannek: Fotbaloví divoši III.,IV.

PRO ŽENY
Březinová: Nehodná dcera rodu Smi-
řických
Cimický: Hodiny v mlze
Deveraux: Tři přání
Gregory: Královnin šašek
Harrisová: Krysařovy střevíce (pokra-
čování románu Čokoláda)
Koláček: Císařovna musí zemřít
Körnerová: Almužna jen pro bohaté

Koudelková: Návrat do českého 
pekla
MacGregor: Pán touhy
Morganová: Poselství z věčnosti
North: Rodinné tajemství
Pawlowská: Zanzibar
Proctor: Černý rytíř
Riebe: Oko luny
Váňová: Past

PRO SILNÉ NERVY
Dlouhý: Humoresky vážně, Přípa-
dy z pátrací služby
Dlouhý: Falconer: Perly nebes
Goldberg: Smrtící praxe

V listopadu ještě probíhá akce:
1. 9. – 15. 12. – OZNÁMKUJ SVOU KNIHOVNU – akce pro děti
Tiskopis vysvědčení na oznámkování knihovny si děti mohou vyzvednout v 
knihovně. Za odevzdaná vysvědčení dostane 100 dětí malý dárek. 
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nožcům
Poberová: Intriky na českém trůnu, 
Lásky českých královen

KNIHY O HOLACAUSTU
Fritta: O chlapci, který se nestal čís-
lem (pro děti)
Brenner-Wonschick: Děvčata z pokoje 
28
Kohout: Hodina tance a lásky
Tománková: Ptaly se: Proč?
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SPORT

Christie: Záhadné zmizení lorda 
Listerdalea, Vánoce Hercula Poi-
rota
MacBain: Překupník
Moravcová: Pastičky rozumu
Stallwood: Záhada Bodleyho 
knihovny

PRO POUČENÍ
Dvořák: Démonické pasti
Mára: Nový Zéland-země protinož-
ců, Nový Zéland – návrat k proti-

Do Modřic opět míří titul mistra Evropy

Automobilový závodní tým firmy SK Industrietechnik Modřice z Brněnské uli-
ce se v loňské sezóně chlubil titulem mistra Evropy v závodech historických 
automobilů do vrchu a ex equo pozicí na 2. až 3. místě.  Už se zdálo, že lepších 
výsledků snad ani nelze dosáhnout.
 A přece. V letošním roce sice provázely jezdce modřického týmu občasné tech-
nické problémy, avšak tentokrát při nich stálo i sportovní štěstí. A tak, pokud 
technika fungovala, vždy se jména z Modřic objevovala na stupních vítězů. Bo-
dový náskok se dokonce po dvou třetinách seriálu mistrovství Evropy rozrostl 
natolik, že tým mohl vynechat závěrečné podniky v Chorvatsku a Itálii. 
FIA mistrem Evropy ve formulové kategorii se tak už podruhé stal Petr Tykal 
s formulí Easter MTX 1-03 s řadou vítězství zejména na české, slovenské a slo-
vinské půdě. Na takřka identickém monopostu ho výborně doplňovala Kami-
la Stará, dnes už občanka Modřic a jednatelka společnosti SK Industrietechnik 
s.r.o.. Ta si s přehledem vybojovala titul vicemistra Evropy a ještě k tomu přidala 
mistra středoevropské zóny FIA. V tomto „menším“ seriálu se Kamila vyhoupla 
do čela díky druhé příčce z rakouského Rechbergu, kde Petr kvůli závadě v elek-
trickém systému nedojel do cíle. Evropskou medajlovou sbírku pak ještě doplnil 
třetí hostující člen týmu, Vladimír Konicar. Ten si se svým BMW 2002TI vysloužil 
celkový bronz v kategorii 1, tedy mezi relativně nejstaršími závodními vozy.

Text a foto: alt
Texty k foto:
Mistr Evropy 2008 Petr Tykal na trati v rakouském Rechbergu.
Kamila Stará – vicemistr Evropy 2008 
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1Společenská kronikas

Drietomský Jan
Jarošová Nicol
Kučerová Martina
Štolfová Adéla
Krčilová Tereza

Hudeček Miroslav
Krejsová Květoslava
Nerud Břetislav
MUDr. Tomandlová Jaroslava
Zelinková Helena
Homolka Jaroslav
Komínek Josef
Wahnerová Jaroslava

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Smutná Libuše
Dobešová Anastázie
Opluštil Milan

Rozloučili jsme se
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Ročenka CD Modřice letos nebude

Modřický internetový magazin

Po delší odmlce, způsobené zdravotními i jinými důvody, se v souladu s progra-
movým prohlášením opět našel „čas a inspirace“ - takže v říjnu na adrese http://
mim.voda.cz/ vyšlo další číslo MIMu. Spolu s kolegou Miroslavem Hájkem, jsme 
se v něm pokusili na 260 fotografiích přiblížit atmosféru a bohaté dění kolem 
hodů. Letos nebudeme vydávat CD ročenku, a tak máme alespoň pro „interne-
tové čtenáře“ malý předvánoční dárek. Kromě běžných foto-galerií bylo vytvo-
řeno vlastní programové vybavení mim-KINO, které umožňuje na internetových 
stránkách manuální i automatické prohlížení fotografií listováním. Protože vyu-
žívá JavaScript a MS Active-X, tak je omezeno na prohlížeče od MS IE6 a jejich 
spouštění se musí povolit, ale při splnění těchto podmínek, nabízí velice pohodlné 
prohlížení velkých fotografií dle různých seznamů. A tak je možno si vybírat jed-
notlivé akce, anebo si na půl hodiny sednout a v klidu koukat, co vše se o hodech 
odehrávalo ... 

Příjemné prohlížení přeje Vlastimil Čevela - vydavatel

Rozsvěcení lampiček na fotografii Miroslava Hájka

Kácení máje ve fotografiích Miroslava Hájka
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1Různér
Je potřeba dodržovat rozsahy textů !
Připomínka autorům příspěvků do Zpravodaje

Především musíme sebekriticky přiznat, že i v textech členů RR jsme občas ne-
dodrželi vymezené limity - a byli jsme za to po zásluze kritizováni. V Modřicích 
se pořád něco děje a zájem o publikování ve Zpravodaji je tak velký, že opa-
kovaně míváme problém, abychom se vešli do stanoveného rozsahu stránek. 
Nejde jen o pravidla tisku, kdy nejde přidat jednu stránku, ale minimálně čtyři 
- ale i o tématickou vyváženost … Proto připomínáme článek II./3. „Koncepce“ 
(v č. 3/2007 a na internetu radnice), že běžné texty s informačním obsahem - co 
zajímavého je, bylo nebo bude - mohou mít rozsah maximálně jednu tisko-
vou stranu A5, tj. 2800 znaků vč. mezer. Je třeba to vždy editorem spočítat 
(Nástroje - počet slov), protože je to méně, než stránka textu velikosti 12 ve Wor-
du !!!. Zdvořile tedy žádáme všechny přispěvatele, aby uvedené rozsahy již při 
psaní dodržovali, protože jinak se počínaje příštím číslem vystavují riziku, že po 
nich bude požadováno následné zkrácení - což někdy nebývá úplně snadné ... 

Děkujeme za pochopení i za dosavadní spolupráci - Redakční rada

R
o

zs
v

íc
en

í vánočního strom
u

4.12. 2008

které se koná ve čtvrtek 4.12.2008
od 17 hodin na náměstí Svobody

Město Modřice Vás zve
na tradiční rozsvícení vánočního stromu,

Zazpívají Vám žáci Mateřské a Základní školy Modřice, 
Základní umělecké školy a pěvecký sbor města Modřice. 

Přijďte si mezi nás také zazpívat.

Muzeum m sta Mod ice 
Muzejní spolek 

 
Vás v p edváno ním ase srde n  zvou na výstavu 

 
KRÁSA VÁNO NÍCH OZDOB 

 
Výstava se koná v prostorách Muzea m sta Mod ice na Komenského ulici 

ve dnech 29. a 30. 11. a dále 1., 6., 7. a 8.12.2008 
od 1000 do 1700 hodin 

 
 

P ij te se všichni pot šit a inspirovat 

MUZEUM
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BUDETE STAV T NEBO OPRAVOVAT D M? 

Zprost edkujeme Vám nákup stavebního materiálu a 
nábytku se slevou oproti maloobchodním cenám.  

Informace podá Zuzana Schovancová

  777 057 711 
 stavimdum.info@seznam.cz 

slevy 
až 

35% 

ČIŠTĚNÍ
• koberců
• sedaček
• čalouněných povrchů v bytech i kancelářích
• zátěžových koberců
• autosedaček

Čištění je prováděno moderními profesionálními extraktory s vysokým sacím 
účinkem. Používáme kvalitní čistící prostředky s automatickou vůní.
Ceny od:    • koberec- 10 Kč/m2

                 • sedací souprava - jedno sed - 80 Kč/m2

Konečná cena se určuje dle stavu a míry znečištění. Doprava zdarma!
tel.: 775 242 041, e-mail: jmcisteni@seznam.cz

1Inzercei
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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

PRONAJMU
DLOUHODOBĚ

GARÁŽ
V MODŘICÍH

inf. 777 718 577

vykupujeme loupané ořechy

Cukrářství ČERMÁK
Dobrovského 339,

664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

telefon:
 547 243 592

různé dorty, zákusky, minizákusky
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