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Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez
Termíny rekonstrukce mostu a kanalizace

V návaznosti na odložení tématu měsíce a související body usnesení RMM pova-
žuji za potřebné poskytnout občanům některé zásadní informace, které by měly 
blíže osvětlit možnosti města ve vztahu v Jihomoravskému kraji. Jak most přes 
železniční trať s přilehlou silnicí na ulici Nádražní a Brněnské, tak silnice na ulici 
Masarykově nepatří městu, ale kraji. Má to na jedné straně výhody, že např. ná-
klady na rekonstrukci mostu ve výši několika desítek miliónů korun nemusíme 
hradit, avšak také nevýhody. Vedení města prakticky nemůže ovlivnit termíny 
zahájení potřebných udržbových nebo rekonstrukčních akcí. (Plánek krajských 
silnic ve městě byl ve Zpravodaji č. 12/2008 - poz. red.)

Krajská správa a údržba silnic samozřejmě nemá na starosti jenom Modřice, 
takže svoje zdroje investic i kapacity musí směrovat co nejvýhodněji z hlediska 
kraje, často i operativně vzhledem k okamžité situaci. A tak došlo k tomu, že za-
hájení rekonstrukce mostu u Sokolovny, původně přislíbené na duben bylo od-
loženo, mimo jiné i s ohledem, aby se dalším dopravním omezením s objížďkami 
nezvyšovala dopravní kalamita na hlavním tahu z Brna. Při jednání u ředitele 
Správy a údržby silnic JmK oblast Brno Ing. Zouhara nám bylo potvrzeno, že 
kraj již má na rekonstrukci mostu přidělenou dotaci z EU ve výši cca 90 milionů 
Kč, kterou musí během dvou let vyčerpat i stavební povolení a v současné době 
vypracovává zadávací podmínky k výběrovému řízení na dodavatele stavby. Ze 
strany města jsme připraveni na spoluúčast při financování stavby chodníku a 
veřejného osvětlení, které zůstávají naším majetkem. Dle současného stavu věcí 
lze předpokládat, že pokud by se v optimálním případě podařilo realizovat mok-
ré procesy betonáží ještě před zimou, tak by práce na montáži mostu případně 
mohly pokračovat i v zimním období.

Vliv rozdílného vlastnictví má zásadní vliv též na rekonstrukci ulice Masaryko-
va. Zelený pás, chodníky, kanalizace a veřejné osvětlení patří městu, obrubník 
silnice, vozovka a pozemek pod ní patří kraji, takže dešťové vpusti do kanalizace 
na silnici jsou stavby jihomoravského kraje realizované s napojením do kanali-
zace v majetku města Modřice. Kraj ale má zvláště nyní v době krize omezené 
prostředky, a tak přednostně u nás připravuje rekonstrukci mostu v nebezpeč-
ném stavu, zatímco na další stavbu se už finance nenašly. Důsledkem je, že k 
zahajované rekonstrukci kanalizace a veřejného osvětlení realizované městem, 
není možno současně přidat větší opravu silnice, takže vozovka bohužel zatím 
zůstane v současném nepříliš kvalitním stavu. Děkuji občanům za pochopení 
faktu, že ne vše logické je taky skutečně realizovatelné.

Ing. Josef Šiška - starosta města

Z usnesení RMM č. 42/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
12. dubna 2010

Požární ochrana 
RMM dle doporučení velitele profesio-
nálních hasičů ze Židlochovic schvaluje 
upravující dodatek č. 1 ke smlouvě 
o soustředění finančních prostředků 
při plnění úkolů k zabezpečení požár-
ní ochrany mezi městem Modřice a 
Statutárním městem Brnem, MČ Brno 
– Chrlice a postupuje jej do ZMM (4.1, 
Zpravodaj 5 a 10/2009)

Monitoring a doporučení na zpraco-
vání žádostí o dotace z EU 
RMM schvaluje dodatek č. 1 (fakturace 
na základě skutečně provedených slu-
žeb) k Rámcové smlouvě o poskytnutí 
komplexních služeb č.  OP09/0087/01 
mezi městem Modřice a firmou Raven 
EU Advisory, a.s.(4.2)     

Sběr bio-odpadu
RMM schvaluje smlouvu o zpracování 
Projektu „Nádoby na bioodpad ve měs-
tě Modřice“ za účelem obdržení dotace 
mezi městem Modřice a společností 
Grantika České spořitelny, a.s. Žádost 
podaná v minulém výběrovém kole sice 
získala vysoké ohodnocení, ale neuspě-
la vzhledem k velkému počtu zájemců a 
upřednostnění likvidace nebezpečných 
odpadů – např.stavební suť (4.3, Zpravo-
daj 4, 7-8, 11 a 12/2009)

USNESENÍ RMM č. 42/2010

Bytový dům - Sadová (okna)
RMM  schvaluje smlouvu o dílo č. 
235-2010 mezi městem Modřice a 
firmou Aleš Vlach – plastová okna 
na výměnu oken v BD Sadová 563 za 
částku 290.945,- Kč vč. 10% DPH  (4.4)

Rekonstrukce ZŠ - Komenského ul. 
RMM schvaluje dohodu o výstav-
bě neprůhledného oplocení mezi 
objektem ZŠ Komenského v majetku 
města Modřice a objektem sousední-
ho rodinného domu v rámci připra-
vované rekonstrukce objektu školy 
(4.5, Zpravodaj 11/2009 a 4/2010)

TJ Sokol - zadní hřiště 
RMM schvaluje dodatek č. 2 smlou-
vy o zajištění údržby (úklid, sečení) 
sportoviště mezi městem Modřice a 
TJ Sokol Modřice na prodloužení ter-
mínu platnosti smlouvy od 1.1.2010 
do 31.12.2010 za částku 75.000,- Kč 
(4.7)

Cyklostezka u Olympie
RMM schvaluje dodatek č. 2 ke 
smlouvě mezi městem Modřice a 
firmou Andreas STIHL, spol. s r.o., 
který souvisí s technickou přípravou 
cyklostezky a věcnými břemeny na 
pozemcích (4.11)

Vodní nádrž u náhonu 
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo (projektová doku-
mentace) mezi městem Modřice a 
panem Ing. Luďkem Halašem na 
změnu DPH na 20% (4.12)   
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Pozemky u terminálu IDS 
RMM bere na vědomí žádost o bez-
úplatný převod pozemků p.č. 2265, 
2266, 2267 v prostoru přestupního ter-
minálu ul. Brněnská z ÚZSVM (Úřad 
pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových) do majetku města Modři-
ce. Souvisí to se smlouvou o převodu 
přestupních terminálu do majetku 
města, kdy terminály vybudoval JMK 
z evropských dotací, město je má po 
5 letech převzít do svého majetku a 
zajišťovat potřebnou údržbu (úklid, 
opravy), jako na všech zastávkách na 
katastru města Modřice. Požadavek 
na převod pozemků je předkládán z 
důvodu aby nebyl budoucí majetek 
města na cizím pozemku. (5.1)    

Nová průmyslová výstavba v soula-
du s platným územním plánem 
RMM souhlasí s vybudováním sídla 
společnosti Hydrotech s.r.o. na ul. 
Tyršova (za odbočkou do polí) se sta-
novenými podmínkami pro výstavbu 
(6.1.3)     

Rekonstrukce mostu u Sokolovny 
RMM nesouhlasí se změnou vedení 
trasy (po uzavření mostu) udělené 
licence autobusové lince Modřice – 
Radostice (č. 510) ulicí Havlíčkovou z 
důvodu existence sklepních prostor 
pod komunikací. 
Podrobnější informace k přípravě 
rekonstrukce - viz samostatná infor-
mace pro občany dále (6.2.5)

Dopravní zátěž na ul. Brněnské 
RMM bere na vědomí odpovědi na 
žádosti o udělení licence autobuso-
vých doprav na trasách Brno – Hev-
lín, Brno – Znojmo, Brno – Mikulov a 

schvaluje autobusovou linku spojující 
Brno – CTPark, s podmínkou ve směru 
Brno – CTPark nezajíždět do ulice Br-
něnské. V obou případech jde o snahu 
odlehčit dopravě na ul. Brněnské, ale 
bohužel konečné slovo nemá město, 
ale majitel silnice JMK (6.2.6. a 7.)

Městský úřad - přestupková komise
V souvislosti s nástupem p. Dagmar 
Hoškové DiS na mateřskou dovolenou, 
RMM schvaluje její odvolání z funkce 
člena Komise pro projednávání pře-
stupků města Modřice, nové jmenování 
Mgr. Veroniky Žaloudkové do této 
funkce a úpravu a aktualizaci složení 
této komise. Vše s účinností od 1.5.2010 
(7.1,2,3¨)

ZŠ Modřice - změna ředitelky 
RMM jmenuje předsedou konkursní 
komise pro posuzování uchazečů o 
jmenování do funkce ředitele ZŠ Modři-
ce Ing. Josefa Šišku starostu města, jako 
členy Ing. Hanu Chybíkovou, MVDr. 
Luďka Slaného, PaedDr. Ludmilu Pro-
cházkovou, Mgr. Evu Meluzínovou, Mgr. 
Františka Straku a Mgr. Michaelu Kaší-
kovou, jako zapisovatelku Bc. Kateřinu 
Homolkovou  (7.4)

TJ Sokol - dotace
RMM souhlasí s prodloužením termínu 
vyúčtování poskytnuté dotace TJ Soko-
lu Modřice na opravu střechy soko-
lovny ve výši 200.000,- Kč do 31.3.2011. 
Důvodem je velká časová náročnost na 
přípravu akce a získání finančních pro-
středků přímo ze zdrojů TJ Sokol (7.5) 

Ukládání zeminy u Primálu 
RMM schvaluje peněžitou náhradu od 
společnosti GAS – Transport s.r.o. za 

uložení zeminy na pozemku p.č. 1665 ve 
výši 400.000,- Kč za uložení cca 40.000 
m3 zeminy, pověřuje starostu uzavře-
ním dohody o uložení zeminy a poté 
vydáním stanoviska k návozu zeminy s 
podmínkami (7.6.1 a 2)  

Bytový dům Sadová - el-instalace 
RMM schvaluje jako dodavatele rekon-
strukce elektroinstalací BD Sadová 563 
firmu Pavel Veverka za cenu 1.423.060,- 
Kč bez DPH a příslušnou smlouvu o 
dílo (7.15.1 a 2)

Bytový dům Sadová - rozvod plynu
RMM schvaluje rekonstrukci havarij-
ního stavu rozvodů plynoinstalace v 
BD Sadová 563 firmou Vít Makovský za 
cenu 491.520,- Kč bez DPH (7.16)    

Kanalizace na ul. Masarykova 
RMM schvaluje jako dodavatele akce 
„Silnice III/15278 - rekonstrukce kana-
lizace na ulici Masarykově – 1. etapa v 

rozsahu od č.p. 145 po ulici K Náho-
nu“ firmu COLAS CZ a.s. za částku 
3.884.917,- Kč vč. 20 % DPH a přísluš-
nou smlouvu o dílo. 
Dále RMM schvaluje jako technický 
dozor investora pro stavbu „Silnice 
III/15278 – rekonstrukce kanalizace 
na ulici Masarykově – 1. etapa v roz-
sahu od č.p. 145 po ulici K Náhonu“ 
firmu INGMA, spol. s r.o. za cenu 
42.000,- Kč bez DPH a příslušnou 
smlouvu o dílo. 
Podrobnější informace k rekon-
strukci kanalizace - viz samostatná 
informace pro občany dále (7.18. a 
7.18, Zpravodaj 2/2010)

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta 
města. Údaje v závorce odkazují na 
příp. souvislosti a na body úplného 
znění usnesení, které je k dispozici 
u asistentky starosty nebo na www.
mesto-modrice.cz  (red-ČeV) 

POZVÁNKA
na 16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Modřice, které se koná 
V PONDĚLÍ DNE 14. ČERVNA 2010
V 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí 
Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních
tabulích a na internetových stránkách města 
Modřice. 
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Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu ČR 

Volby se budou konat 
v pátek 28.5.2010 od 14:00 do 22:00 a                                                                                                          
v sobotu 29.5.2010 od 8:00 do 14:00 hodin.
Město Modřice má dvě okrskové volební komise.
Okrsková volební komise č.1 má sídlo na Základní škole, Komenského 343, 
Modřice
Okrsku č. 1 přísluší voliči s trvalým pobytem v následujících ulicích:
Brněnská, Bobravská, Evropská, Husova, Komenského, Nádražní, Pančochy, 
Polní, Popovická, Příční, Sadová, Spojovací, Stará cihelna, Tyršova,  U Hřiš-
tě, K Lesu, Zahrádky 

Okrsková volební komise č. 2 má sídlo v klubovně radnice, nám. Svobody 93, 
Modřice (vchod z ul. Masarykova). 
Okrsku č. 2 přísluší voliči s trvalým pobytem v následujících ulicích:
Benešova, Dobrovského, Havlíčkova, Hybešova, Hřbitovní, Chrlická, Kra-
kovská, Masarykova, Mayerova, náměstí Míru, náměstí Svobody, Pavlovské-
ho, Pilcova, Poděbradova, Prusinovského, Přízřenická, Rybníček, Severní, 
Sokolská, Střední, Za Humny, Žižkova

1Informace pro občanyi

1Život v našem městěž
Jarní 

Jaro a žena. 
Ty patří vždy k sobě. 
Smáčené sluncem. A voňavé.
Daleko mrazu, daleko zlobě. 

Rozfoukané vlasy jív, 
i prohřátá údolíčka.
To vše je na nich líbezné, 
blankytná obloha i rozechvělá líčka. 

Ještě jedno neskončilo
A už ho vítám v příštím roce. 
I bez nás budou krásné.
A s námi… to povím… někdy…v příští sloce.

JT

Dětský karneval 2010

V neděli 18. dubna se konal v sále hotelu Gregor dětský maškarní ples. Přesně po 
roce tak dostaly děti, které se rády převlékají do maškarních kostýmů, svoji další 
příležitost. Dětský karneval v Modřicích proběhl letos pod heslem „Budeme vese-
lí dnes, strašidla mají svůj ples“. Členové místní kulturně - školské komise předali 
všem malým hostům při vstupu do sálu sladkou pozornost a úderem 15. hodiny 
přivítal všechny účastníky karnevalu jménem místní KŠK její předseda, Dr. Ven-
truba. Popřál všem, aby na maškarním plese strávili pěkné nedělní odpoledne a 
předal slovo zkušeným moderátorům, manželům Trnkovým. Ti dobře odhadli, 
jaké budou nejoblíbenější masky našich dětí, protože zvolili příhodné téma kar-
nevalu - Cestování za dušičkami do Bubáčkova. Atmosféru bubáckého odpoledne 
navodil úspěšně hlavní bavič karnevalu v převleku vodníka, iluzi hastrmanského 
obydlí vzbuzovala police s hrníčky a poklicemi na pódiu. Celkový dojem velmi 
vhodně dotvářela zvuková kulisa bublinek unikajících z vody. Téma karnevalu za-
ujalo všechny dětské účastníky plesu, od batolat až po děti školního věku. Během 
úvodní promenády masek se představili čarodějnice na koštěti i bez, půvabné 
princezny s korunkou na hlavě, bojovníci všech historických období, nechyběla 
ani dravá zvěř a přehlídku masek doplnila nejrůznější hradní strašidla. Tyto sku-
pinky karnevalových masek se pak v průběhu odpolední zábavy předvedly také 
na pódiu. Odměnou pro nejzdařilejší masku v každé kategorii pak bylo, že mohla 
vypustit z hrníčku uvězněnou dušičku. Na dětech bylo vidět, že se opravdu dobře 
baví. Nejen že si zatančily a zařádily na parketu, ale protože byly vtaženy do děje, 
vůbec se nenudily.
Věříme, že se letošní karneval všem líbil a že k pěkné vzpomínce na tuto akci při-
spěl i tradiční dárek na rozloučenou, karnevalový balonek plněný heliem. Děku-
jeme všem rodičům, kteří své děti na maškarní ples doprovodili a v příštím roce 
se budeme na všechny účastníky dětského karnevalu znovu těšit.                    takl

foto M. Hájek
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Charkov

Dne 17.4.2010 uspořádal vojensko-historický klub Erika Brno v prostoru areálu 
Pod Kaštany v Modřicích vojensko historickou ukázku s námětem bojů na vý-
chodní frontě v roce 1943. Kluby vojenské historie z celé České republiky a Slo-
venska se sešli, aby přihlížejícím diváků předvedli boje z okolí města Charkov na 
jaře roku 1943. Během ukázky mohli diváci spatřit historickou techniku a výzbroj, 
jež byla v roce 1943 ve výzbroji obou armád. Na ploše bývalého lomu vyrostla 
malá vesnička Severovo, o kterou svedli vojáci Werhmachtu a Sovětští obránci 
tuhý boj.  Obě ukázky měly pečlivě připravený scénář a byl kladen velký důraz 
na herecké provedení jednotlivých scén jako bylo třeba zastřelení německého 
pozorovatele sovětským odstřelovačem, boj muže proti muži, boj proti obrněné 
technice, oběšení zajatého příslušníka SS a nebo poprava odhaleného partyzá-
na. Celkový počet účastníků byl 150. Pro srovnání na známější akci v Ořechově 
vystupovalo tento rok cca 200 účastníků. Diváku přišlo podle odhadu asi něco 
kolem 1000. Obě ukázky proběhli bez zranění a jakýchkoliv problémů.  Podle 
ohlasů diváků a účastníku se jednalo o jednu z nejlepších vojensko  historických 
ukázek u nás.
Závěrem bychom rádi vyjádřili své poděkování městu Modřice, které nás pod-
pořilo v pořádání takto velké ukázky. Takže příští rok snad v Modřicích nashle-
danou.
Děkujeme Modřickým dobrovolným hasičům za skvěle odvedenou práci na akci.

Pavel Čermák

Dne 17. dubna 2010 se v Podivíně konalo 18. Mistrovství České republiky Mas-
ters v silovém trojboji mužů a žen. V kategorii M3 (nad 60 let) do 90 kg soutěžil 
za TJ Sokol Modřice Milan Voráč. Výkonem 390 kg vybojoval 2. místo a získal 
stříbrnou medaili - blahopřejeme (red)

SPORT

Rozsáhlou fotoreportáž M. Hájka z celé akce přináší MIM
   na adrese mim.cemotel.cz/10-q2a.htm - ČeV
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Výstava Kroj dvojího lidu

Za pěkného počasí a poměrně veliké účasti asi 50 lidí se v pátek 23. dubna odpo-
ledne uskutečnila v parčíku u muzea na Komenského ulici slavnostní vernisáž. 
Výstava je svým způsobem mimořádná, protože se na její přípravě i vernisáži 
podíleli zástupci krajanských spolků odsunutých bývalých německých obyvatel 
Modřic. Myslím, že je užitečné poznávat historii našeho města ve všech souvis-
lostech, včetně vnímání příčin, cílů a důsledků druhé světové války.

Kromě hudebního úvodu učitelů a žáků ZUŠ bylo velice milým zpestřením vy-
stoupení pěvecké skupiny z německých brněnských spolků - především Němec-
kého kulturního a jazykového spolku (Deutscher Sprach- und Kulturverein) a 
Sdružení brněnských občanů německé národnosti (Gemeinschaft Brünner Bür-
ger der deutschen Nationalität). Skupina byla založena asi před osmi lety jako 
ryze amatérská, má svůj vlastní zpěvník německých lidových písní i šlágrů a ve 
spolkových prostorách na Anenské 10 se v ní scházejí lidé, kteří si rádi společně 
zazpívají a chtějí pěstovat jazyk a kulturu svých předků. Má už za sebou i řadu 
veřejných vystoupení v rámci festivalů národnostních menšin v Brně, jako jsou 
Návraty ke kořenům, Žijeme v jednom městě nebo Babylonfest, folklórní festi-
val v Přerově, folklórní odpoledne v Řečkovicích, vernisáž výstavy německých 
krojů v Ivančicích a při návštěvách německých krajanů v Brně. V roce 2007 také 
vystupovala v německém Schwäbisch Gmünd a v letos v dubnu na vernisáži v 
Jihomoravské galerii (Südmährische Galerie) v rakouském Retzu. 

Vystavené exponáty originálních krojů, dokumentární fotografie i obsáhlé texty 
představují svým konkretním vztahem k Modřicím a blízkému okolí velice zají-
mavý příspěvek k aktivitám našeho místního muzea a Muzejního spolku. Proto 
se také počítá s tím, že všechny podstatné texty a fotografie budou postupně 
zvěřejněny na jeho internetových stránkách www.mesto-modrice.cz/muzeum. 
Fotografie z vernisáže jsou na webu mim.cemotel.cz .

text - Vlastimil Čevela a Jarmila Pechová

MUZEUM

foto M. Hájek

Pro velký zájem veřejnosti bude výstava prodloužena do konce května.
Navíc tedy bude otevřeno od soboty 22. do úterý 25. a v sobotu 29.
i v neděli 30. května, vždy od 10 do 17 hodin.
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Dotaz k článku „Pozvání na výstavu do muzea“ ze 4. čísla 
Zpravodaje

V pátek, 23.4.2010 jsem se zúčastnil vernisáže výstavy nazvané „Jeden kroj dvo-
jího lidu“, která proběhla v našem muzeu. Nechci teď psát o tom, že tato výstava 
je dle mého soudu významnou a velmi potřebnou akcí, doplňující mezery ve 
všeobecné znalosti historie našeho města, kdy v důsledku druhé světové války 
a událostí po ní přišlo nejen území okolo Brna o velkou část svého obyvatelstva a 
tím o i svědky své doby, tedy o značnou část své historie. Návštěvu této výstavy 
a především přečtení vysvětlujících textů tady mohu jen doporučit všem, koho 
historie Modřic zajímá.
Chci se ale vrátit ke zmíněnému článku ve Zpravodaji 4/2010. V textu se totiž ob-
jevilo spojení, kterému ne zcela rozumím. Autor, vedoucí Muzea města Modřice, 
pan Mgr. Fiala v závěru při popisu níže uveřejněného plakátu na tuto výstavu po-
užil při stranovém označení zde umístěných fotografií pojem „heraldicky pravá 
strana“. Kdyby mě autor fotografií, p. M. Hájek neupozornil, asi bych netušil, že 
„heraldicky pravá strana“ je z pohledu čtenáře levou stranou plakátu. Proč tomu 
tak je, jsem si pouze laicky (a možná nesprávně) odvodil tak, že pojem „heral-
dický“ je primárně spojován se znaky nejprve významných osobností a jejich 
rodů a následně pak i měst a obcí, a že v tomto případě se strana znaku (erbu) 
určovala z pohledu této významné osobnosti (která se na nás jakoby z tohoto 
erbu dívá), a nikoliv z pohledu toho, kdo se na ně dívá.
Nepochopil jsem však, proč autor použil pojem „heraldický“ ve spojení s umís-
těním fotografií na plakátu. Vždyť tady nebyl zobrazen žádný znak ani erb. A 
tak mohlo u čtenářů dojít k záměně osob na plakátu. Proto prosím, zda by mohl 
autor článku blíže ozřejmit nám laikům, proč použil pro nás trochu matoucí ozna-
čení stran plakátu. Děkuji                                                                           Jan Mareček

Odpověď

„Ve snaze věc vysvětlit jsem čtenáře nepříliš známým výrazem „heraldicky pravá/
levá strana“ asi trochu zmátl. Je tomu skutečně tak, jak píše pan Mareček, že se tak-
to strany označují z opačného pohledu vůči pohledu diváka, jen s tím upřesněním, 
že na erbech nebyly žádné osoby, která by se na nás mohly dívat, pouze heraldické 
figury jako ptáci (orel, orlice, fénix), heraldická zvířata (lev, pardál, zajíc, ježek, 
kentaur, gryf , jednorožec...). Vhodnější je říci, že je to strana z pohledu štítonoše. 
Takto je tedy na plakátu k výstavě po heraldicky pravé straně kroj modřický, po 
levé tuřanský..“ 

Použil jsem ho proto, aby bylo jasné, kterou stranu mám na mysli, protože ty kroje 
jsou v základních rysech stejné. Omlouvám se členářům, že jsem si dovolil použít 
tento výraz v popisu neheraldického objektu.                                                        PF

KULTURA
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Středa 26. května 2010 v 19 hodin

Účinkují:
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
dětský pěvecký sbor „Řečičky“ z Brna
oba sbory diriguje Lucie vitásková
Program:
Úpravy lidových, populárních i méně známých písní,
melodie z filmů a pohádek

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

45.

Město Modřice připravilo

Jarní pěvecký koncert 

Fotografie Miroslava Hájka ze zájezdu Smíšeného pěveckého sboru města Modřice do Víd-
ně, kde jsme byli na pozvání mandolínového orchestru TUMA, který v roce 2008 koncer-
toval u nás na radnici (mim.cemotel.cz/_0801.htm).  K podrobnějšímu hodnocení zájezdu 
se ještě ve Zpravodaji vrátíme - nyní bychom rádi občany pozvali na jarní koncert, kde si 
mohou poslechnout celý program, se kterým jsme úspěšně reprezentovali naše město i 
něco navíc ...                                                                                                                         ČeV

Smíšený pěvecký sbor města Modřice ve Vídni 
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Hudba taneční a rozjímavá ...

Pozvánka na schůzku rodičů budoucích prvňáčků

Ředitelství Základní školy Modřice zve rodiče dětí, které nastoupí v září to-
hoto roku do 1. třídy, na informační schůzku. 
Ta se uskuteční dne 20. května 2010 v 16.30 v budově ZŠ na ulici Komen-
ského.                                                                                     Ředitelství ZŠ Modřice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Úspěšné recitování našich žáků 1. stupně

Jak se již stalo tradicí, proběhla i letos na naší škole recitační soutěž. Z třídních 
kol se sešlo 19 dětí, které postoupily do školního kola, kde soutěžily ve třech 
kategoriích. První tři místa obsadili tito žáci:

0. kategorie
1. místo Monika Blechová
2. místo Marie Čechovská
3. místo Lucie Semotamová

1. kategorie

1. místo Jakub Slavětínský
2. místo Eliška Horňáková
3. místo Jakub Řehoř

2.  kategorie

1. místo Veronika Kotlánová
2. místo Mona Ghazalová
3. místo Andrea Podskalská

Děti, které se umístily na 1. a 2. místě, postoupily do oblastního kola, které pro-
běhlo 23. března 2010 v Ivančicích. Zde se naše škola velmi dobře zapsala – zís-
kali jsme 3 ocenění ve všech třech soutěžních kategoriích:

1. místo Monika Blechová
2. místo Eliška Horňáková
2. místo Veronika Kotlánová

Děti z 1. a 2. kategorie si zajistily skvělým umístěním postup do krajského kola, 
které se konalo dne 13. dubna 2010 v Brně. Zde si opět svým výkonem získaly 
porotu i diváky.

Eliška Horňáková – ocenění za 1. místo v přednesu a cena diváka

Všem soutěžícím blahopřejeme k jejich úspěchům.
Za kolektiv 1. stupně Mgr. Eliška Součková

44. komorní koncert na radnici
- 4-ruční klavír - Jamila Mazourová a Michal Šilar

31. března, foto Miroslav Hájek
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Koncept Územního plánu města Modřice
vyšlo jako samostatně oddělitelná rubrika ve Zpravodaji Modřice č. 5/2010

Obsah:
1) Veřejná vyhláška o vystavení a veřejném projednání Konceptu
2) Vyjádření zmocněnce zastupitelstva k problémovým plochám
3) Vývoj nového územního plánu, varianty a další postup
4) Schematické výkresy dopravního řešení ve variantách 
5) Obecně o Územním plánu, z čeho se skládá a k čemu slouží

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
O VYSTAVENÍ A VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ KONCEPTU

ÚZEMNÍHO PLÁNU MODŘICE
VČETNĚ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Městský úřad Modřice, majetkový odbor, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace v 
souladu s ustanovením § 6 odst. 2 a § 48 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), oznamuje zahájení projednání 
konceptu územního plánu Modřice (dále jen ÚP Modřice).

Koncept ÚP Modřice a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území bude vystaven k 
veřejnému nahlédnutí od 19.května do 6.července 2010

na Městském úřadě Modřice, majetkovém odboru, dveře č.16 zejména v úřední dny pondělí a 
středa 8.00 - 17.00 hod., jinak dle telefonické domluvy na telefonním čísle uvedeném v záhlaví*. 
(poznm. polední přestávka 11,30 - 12,00 hodin)
Veřejné projednání s výkladem projektanta se uskuteční dne 21. června 2010 v 17,00 
hodin ve velkém sále hotelu Gregor na náměstí Svobody 6 v Modřicích.
V souladu s § 48 odst. 2 stavebního zákona může každý uplatnit své připomínky do 15-ti dnů 
ode dne veřejného projednání (tj. do 6.července 2010). Ve stejné lhůtě mohou vlastníci pozem-
ků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření 
a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti ( ve smyslu § 23 stavebního zákona) uplatnit své 
námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.
Dálkový přístup ke konceptu ÚP Modřice a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území je zajištěn na elektronické úřední desce města Modřice, www.mesto-modrice.cz  
(sloupek územní plán města).

Ing. Josef Šiška, starosta města
Vyvěšeno: 03.05.2010 
Doručeno:  19.05.2010

* tel. 537 001 016, 537 001 020, 606 764 544 - p. Höklová



Vyjádření zmocněnce Zastupitelstva k problémovým plochám

Vážení občané,

v rámci posílení oboustranného dialogu řídicích orgánů města s veřejností jsme k veřejnému 
projednání Konceptu územního plánu Modřic (ÚP) připravili také tento stručný souhrnný 
materiál. Jeho cílem je všem poskytnout základní informace a zájemcům o další podrobnosti 
usnadnit orientaci v celé rozsáhlé a složité dokumentaci. Účelem ÚP je regulace rozvoje města 
v tom smyslu, že jsou jím stanoveny závazné podmínky pro využití všech ploch na jeho kata-
strálním území. Jedná se tedy o důležitý dokument, který je třeba připravit a projednat velice 
uvážlivě, protože určuje pravidla i případná omezení na mnoho let dopředu.   

Zpracovaný Koncept ÚP z různých důvodů obsahuje několik zásadních změn oproti 
současnému stavu, které jsou značně problémové. Proto jsem se rozhodl, že z pozice 
zmocněnce Zastupitelstva města Modřice k ÚP navrhnu projektantovi a zpracovateli 
územního plánu v rámci zpracování připomínek nové důkladné prověření těchto pro-
blémových ploch. Schvalování dalších fází tvorby ÚP by pak mělo provádět již nové 
Zastupitelstvo, zvolené v letošních podzimních volbách.
 
Největším problémem je navržené velké zvýšení dopravního zatížení v celé jižní, příp. i zá-
padní části katastru, vedením dopravních tras R52 a tzv. Jihozápadní tangenty - varianty na 
přiložených výkresech. V nejbližší době se má uskutečnit v této věci jednání starostů dotče-
ných obcí s hejtmanem JmK Michalem Haškem. Je třeba využít této i všech dalších možností 
k prosazení takové varianty, která se dotkne katastru Modřic co nejméně.  

Navržený severní obchvat - krajská silnice III/15279 (varianty na přiložených výkresech) - je 
novým dopravním spojením od průmyslové zóny na ul. Vídeňské, po hranici mezi katastry 
Přízřenic a Modřic ke stávajícímu mostu přes Svratku u čističky a dále na dálniční křižovatku 
u Olympie. Měla by umožnit žádoucí odlehčení těžké dopravy přes centrum našeho města, 
ale také představuje vážnou hrozbu pro zhoršení životního prostředí v širším okolí její trasy. 
Formou dalších jednání se zainteresovanými subjekty je proto potřeba hledat příznivější al-
ternativní řešení.

Jako velice významný problém vnímám způsob dalšího využití prostoru kolem současného 
travnatého hřiště a podél trati. Před určením funkce těchto ploch v novém ÚP je proto nutné 
nejprve kvalifikovaně posoudit, zda je možné potřebu víceúčelové sportovní haly a dalších 
veřejných sportovních možností řešit i jinak, než na úkor současných intenzívně obděláva-
ných zahrádek. Souhlasím s názorem místostarostky Ing. Chybíkové (Zpravodaj č. 12/2009), že 
pokud nedojde k přijatelnému konsenzu, tak by se v této věci mělo uvažovat o referendu. Jde 
o poslední větší souvislou nezastavěnou plochu v centru městu, takže by o ní měli rozhodnout 
občané. 

Ing. Josef Šiška - starosta města

Vývoj nového územního plánu, varianty a další postup

Pořízení nového úzermního plánu (ÚP) bylo schváleno Zastupitelstvem města Modřice dne 
12.03.2007 a na základě výběrového řízení se stala projektantem Ing. Arch. Alena Košťálová. Za-
dání ÚP bylo zveřejněno od 09.02.2009 do 11.03.2009 a zastupitelstvem schváleno 17.06.2009. Na 
to byla projektantem zpracována další fáze pořízení ÚP a to Koncept. Ten bylo nutno zpracovat 
ve třech variantách, odpovídajících alterantivním řešením připravovaných Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK), které jsou závaznou nadřazenou územně plánovací 
dokumentací. Z nadřazené dokumentace se našeho katastrálního území přímo dotýkají trasy 
rychlostní komunikace R52 a jihozápadní tangenty.

Dále přiložené schematické výkresy ukazují tyto komunikace
i ostatní dopravní trasy ve variantách:

Želešická - vedení R52 po katastrálním území Želešice
Modřická - vedení R52 po katastrálním území Modřice severovýchodně od vrchu „Vajgl“ 
Nulová - vedení R52 v trase současné I/52 a R52

Po zpracování Konceptu ÚP bylo zadáno společnosti Integra Consulting Services, s.r.o. posou-
zení tohoto dokumentu z hlediska vlivu na životní prostředí (SEA). Dokumenty byly předány 
městu Modřice v termínu, ale pak vznikla delší časová pouza, při které se mezi městem Modři-
ce, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími nadřízenými orgány řešila kompetentnost úřadu, 
příslušného pro pořizování ÚP. Po rozhodnutí, že pořizovatelem je město Modřice, zahájil 
majetkový odbor Městského úřadu projednání tohoto dokumentu.

V rámci veřejného vystavení dle výše uvedené vyhlášky a do 15 dnů ode dne veřejného pro-
jednání (tj. do 6. července 2010) může každý uplatnit své připomínky a ve stejné lhůtě mohou 
dotčené osoby, uvedené ve vyhlášce, uplatnit své námitky. Jako závěr této etapy pak Majetko-
vý odbor Městského úřadu Modřice ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje pokyny 
pro dopracování Návrhu ÚP. Pokyny jsou schvalovány Zastupitelstvem a obsahují mimo jiné 
vyhodnocení stanoviska dotčených orgánů, stanoviska krajského úřadu, vyhodnocení námi-
tek a připomínek a výběr varianty řešení s přihlédnutím na vyhodnocení vlivů variant na 
udržitelný rozvoj území.

Závěrečnou fází pak je návrh ÚP, který bude po zpracování rovněž veřejně projednán se zá-
konnými lhůtami k podání námitek a připomínek. Po jejich vypořádání pak zastupitelstvo 
nový ÚP vydá. V té souvislosti je třeba připomenout, že zastupitelstvo nemůže z ÚP vyřadit 
plochy požadované závaznou nadřízenou územně plánovací dokumentací - v našem případě 
např. varianty koridoru rychlostní komunikace R52 a JZ-tangenty. Do doby vydání nového ÚP 
je platný územní plán sídelního útvaru Modřice z roku 1995 včetně jeho změn.

Květoslava Höklová - vedoucí Majtkového odboru MěÚ



Schematické výkresy dopravního řešení ve variantách
Ing. arch. Alena Košťálová a Ing. Rostislav Košťál - projektanti ÚP

SILNIČNÍ SÍŤ - VAR. ŽELEŠICKÁ SILNIČNÍ SÍŤ - VAR. MODŘICKÁ



SILNIČNÍ SÍŤ - VAR. NULOVÁ Obecně o Územním plánu, z čeho se skládá a k čemu slouží

Z územně plánovací dokumentace, jíž jsou zásady územního rozvoje – územní plán kraje, 
územní plán a regulační plán, je pro občana zpravidla nejdůležitější územní plán. Je to  proto, 
že je nejčastěji se vyskytující územně plánovací dokumentací, která se bezprostředně týká 
jeho místa bydliště nebo jeho nemovitostí – staveb a pozemků. Je možné se setkat se  taršími, 
dosud platnými dokumenty pod názvy územní plán sídelního útvaru (ÚPN SÚ) nebo územní 
plán obce (ÚPO). Tyto byly pořizovány a schvalovány podle již zrušeného stavebního zákona 
č. 50/1976 Sb. Současný platný stavební zákon č. 183/2006 Sb. ponechává uvedené  územní plá-
ny v platnosti do konce roku 2015. Do tohoto data je potřeba územní plány upravit projednat a 
vydat, jinak pozbývají platnosti nebo je nahradit novým územním plánem. Územně plánovací 
dokumentace obce, pořizovaná a vydaná podle současného stavebního zákona, se nazývá 
jednoduchým termínem územní plán (dále jen ÚP). 

Každý ÚP zahrnuje textovou a grafickou část. Obě složky jsou si rovnocenné a nelze se tedy  
domnívat, že pouhým nahlédnutím do grafické stránky máme úplnou představu o tom, jaké  
záměry v území jsou možné. Nejdůležitějšími údaji v ÚP jsou hranice zastavěného území a  
vymezení zastavitelných ploch. Hranice zastavěného území a zastavitelných ploch jsou  roz-
hodující pro určení, kde je možná nová výstavba. V ÚP vydaných podle stavebního zákona  č. 
183/2006 Sb. jsou další velmi důležitou informací veřejně prospěšné stavby (VPS) a  veřejně 
prospěšná opatření (VPO). 

Občan by se měl zajímat zejména o Hlavní výkres (v některých starších dokumentacích  na-
zývaný Komplexní urbanistický návrh). Hlavní výkres obsahuje zejména hranice zastavěného  
území, zastavitelných ploch a urbanistickou koncepci. Barevné vyznačení ploch a přiřazený  
kód-značka určují pro jaký způsob využití (účel) je plocha vymezena. Nezbytnou součástí  
výkresů je legenda. Barevně vyznačené ploše (označené kódem-značkou) ve výkrese musí  
odpovídat stejně barevná plocha i označení v legendě, kde je název této plochy uveden. Pod  
takto zjištěným názvem plochy najdeme v textové části územního plánu podmínky pro využití  
ploch (ve starších územních plánech tzv. regulativy).  

Hlavní kategorie v konceptu ÚP Modřice jsou plochy bydlení (hromadné v bytových domech 
BH - barva výrazně červená, individuální rodinné BI - barva tmavě okrová), občanské vy-
bavení (veřejné OV - barva oranžová, komerční OK - barva oranžová, tělovýchova a sport 
OS - barva hnědozelená), rekreace (hromadná RH - barva hnědá, individuální zahrádkářská 
činnost RZ - barva hnědá), výroba a skladování (průmyslová VP a drobná VD - v odstínech 
barvy šedé), dopravní infrastruktura (vybavení a garáže D, silniční doprava DS, drážní DZ 
a veřejná prostranství P - v odstínech barvy fialové) a zelené plochy (sídlištní zeleň ZP, lesy 
L, smíšené nezastavěné území NS, přírodní plochy NP - v různých odstínech barvy zelené).

Pro každou plochu jsou v ÚP specifikované MOŽNOSTI VYUŽITÍ: plochy stabilizované, tedy 
bez větších plánovaných zásahů, s prvky funkční regulace, které jsou převážně shodné se 
současným stavem, plochy navržené, tedy plochy navržených změn využití s určenou funkč-
ní regulací: Přípustné využití - jedná se o funkce, ke kterým může být příslušný pozemek či 
plocha využita bez omezení, tj. účel pro který je předurčen. Podmíněně přípustné využití 
- jedná se o funkce, u kterých je třeba zvažovat případné dopady na funkci hlavní z hlediska 
hygienického, provozního či architektonického. Nepřípustné využití - jedná se o funkce a 
činnosti, které nelze v daném území akceptovat. 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Pozvánka na koncerty Základní umělecké školy  
v Modřicích a v Ořechově 
 
Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na koncerty,  
které se konají vždy v 17 hodin  
v koncertním sále školy v Modřicích, Benešova 271 
 
Absolventský koncert 17. května 2010 
absolvují žáci ze tříd pedagogů 
Mgr. Eriky Smithové, Pavla Rosendorfa, Milana Kašuby a Jakuba Kozáka. 
Eliška Tichá, Amíra Sakerová, Eliška Králová – klavír 
Eliška Maršálková - klarinet 
Hana Chybíková - saxofon 
Petr Šuráň, Martin Job, Jan Beránek – kytara 
 
Absolventský koncert 19. května 2010  
absolvují žáci flétnové třídy pod pedagogickým vedením Kláry Stodůlkové. 
Tereza Lázničková, Xenie Kouřilová, Klára Jírová, Tereza Šmídová a Veronika 
Šímová 
 
Flétnový koncert 27. května 2010 
účinkují žáci flétnové třídy Kláry Stodůlkové 
 
Závěrečný koncert školy 9. 6. 2010, představí se žáci hudebního, literárně 
dramatického a výtvarného oboru 
 
V Ořechově se uskuteční Závěrečný koncert školy 11. června v 17 hodin 
v Obecním sále  
 
Zveme Vás také na náměstí Svobody v Brně, dne 5. 6. v době od 12 – 17 hodin 
v rámci akce Město uprostřed Evropy vystoupí i Jazzové combo pod ped. vedením 
Milana Kašuby a Klarinetové kvarteto pod ped. vedením Pavla Rosendorfa. 
 
Ke Dni dětí dne 30. 5. na Staré radnici v Brně vystoupí Taneční orchestr školy 
pod vedením Jaroslava Hadravy. 

Omezení změn v užívání staveb:  
1) stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území v němž 

jsou umístěny, kategorii „nepřípustné využití“, musí při jakýchkoliv požadovaných úpra-
vách  změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii „přípustné využití“ nebo „podmíněně 
přípustné využití“,

2) stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území v němž jsou  
umístěny, kategorii „podmíněně přípustné využití“, mohou využití zachovat nebo změnit 
tak, aby odpovídalo kategorii „přípustné využití“,

3) stavby, jejichž současné využití odpovídá z hlediska stanoveného využití území v němž jsou  
umístěny, kategorii „přípustné využití“, mohou změnit využití tak, aby odpovídalo kategorii  
„podmíněně přípustné využití“.

Příklad z textové části pro RZ - plochy rekreace - zahrádky:
Stabilizované - zahrádkářské lokality v různých částech katastrálního území Modřic
Navržené - ve variantě Modřické a variantě Nulové u silnice II/152 – RZ r9
Hlavní využití - rekreační zahrádkářská činnost
Přípustné využití - zahrádky, zahradní chatky, kůlny na nářadí, další stavby a zařízení souvi-

sející a slučitelná s rekreací, liniové stavby technické infrastruktury, založení prvků územ-
ního systému ekologické stability.

Podmíněně přípustné funkční využití - stávající rekreační chaty se zázemím – pergoly, ba-
zén apod. trafostanice, studny, parkovací plochy pro dané území

Nepřípustné funkční využití - objekty, stavby a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlav-
ním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmínky prostorového uspořádání - koeficient zastavění pozemku max. 0,1 (tj. 10 % zasta-
věné plochy půdorysem stavby z celkové  plochy pozemku), maximální výška zahradních 
objektů – 1 nadzemní podlaží 

Další podmínky využití - část ploch bez zástavby zůstane i mimo zastavěné území, rozsah 
stávajících zahrádkářských lokalit může být omezen v souvislosti s realizací nových komu-
nikací bez nutnosti změny územního plánu.

Z dalších výkresů je možno vyčíst údaje o koncepci dopravní a technické infrastruktury,  
veřejně prospěšných stavbách a veřejně prospěšných opatřeních a asanacích.
Dalším důležitým údajem v územního plánu jsou limity využití území. Jde o o tzv. omezení vy-
užití území. Jedná se především o ochranná pásma. Limity využití území vyplývají z právních 
předpisů (např. ochranné pásmo vysokého napětí, ochranné pásmo lesa, ochranné pásmo 
vodního toku apod.) nebo jsou stanoveny na základě právních předpisů (vyhlášení záplavo-
vého území) nebo plynou z vlastností území (např. sesuvné území). Územní plány vydané 
podle současného stavebního zákona limity využití území obsahují v koordinačním výkresu a 
v odůvodnění územního plánu, ve starších územních plánech je obvykle najdeme v závazné 
části územního plánu.

V územních plánech je dále třeba sledovat zejména veřejně prospěšné plochy a veřejně pro-
spěšné opatření, neboť jejich vymezení ve vydaném územním plánu umožní omezit nebo 
odejmout vlastnické právo k pozemkům a stavbám (vyvlastnit) nebo zřídit předkupní právo  
následně uvedené na listu vlastnictví. Podrobnosti  jsou upraveny v § 101 a 102 stavebního  
zákona.                                                     Květoslava Höklová - vedoucí Majetkového odboru MěÚ 

(redaktor rubriky - ČeV)
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Základní umělecká škola v Modřicích 
 

ve spolupráci s Taneční konzervatoří Brno 
  

pro Vás připravila ojedinělý umělecký zážitek 
a 

srdečně Vás zve na 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ÚČINKUJÍ 
 

STUDENTI TANEČNÍ KONZERVATOŘE 
BRNO 
 
 

ŽÁCI TANEČNÍHO A HUDEBNÍHO OBORU  
ZUŠ Modřice, Ořechov 

 
 
 
 
Pondělí 7. června 2010 v 17 hodin 
Sál hotelu Gregor v Modřicích 

 
 

Koncert je věnován Radě a Zastupitelům města Modřice, jako 
poděkování za přidělenou finanční dotaci k uskutečnění 

realizace projektu vzdělávacích seminářů, který je Základní 
uměleckou školou připravován. 

                    Srdečně Vás zveme na    
 
 
 

        MALÝ KLAVÍRNÍ RECITÁL 
„ROMANTICKÉ KLÁVESY LUCIE VAŇÁČKOVÉ“ 
 
     z klavírní třídy paní učitelky Pavly Švestkové 
 
       25.5.2010 v 16:30 v sále ZUŠ Modřice 
      a 31.5.2010 v 16:00 v sále ZUŠ Ořechov 
 
       Na violoncello doprovází Štěpán Švestka, 
          uvádí žákyně LDO Mona Ghazalová. 
 
 Těšíme se na Vaši účast a doufáme, že si odnesete 
mnoho příjemných zážitků a strávíte s námi příjemné          
                       odpoledne. 
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Základní umělecká škola v Modřicích, Benešova 268 a 271 
 

PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY  
pro školní rok 2010/2011 

 

Hudební obor – pro žáky od 5 let i pro dospělé  
hra na housle, violoncello, kontrabas, zobcová flétna, flétna, klarinet, saxofon, lesní roh, 
trubka, pozoun, tenor, tuba, klavír, kytara, elektrická kytara, baskytara, akordeon, 
sólový zpěv  keyboard, bicí nástroje, 
Hra v souborech – jazzový, dechový, žákovský, základy improvizace, hry z listu, 
akordových značek, aranžování, dirigování 
Přípravná hudební výchova – pro žáky od 5 let 
Příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením 
 
Taneční obor – pro žáky od 5 let i pro dospělé 
moderní, klasický, lidový tanec  
Při výuce je zabezpečena korepetice 
Přípravná taneční průprava pro žáky od 5-7 let 
Příprava k přijímacím zkouškám na taneční konzervatoř 
 

Výtvarný obor – pro žáky od 6 let i pro dospělé 
výuka základních výtvarných technik – kresba, malba, modelování, keramika, 
grafika  
Příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysoké umělecké školy a 
architekturu 

 

Literárně dramatický obor – pro žáky od 7 let 
Dramatická výchova – dramatika, slovesnost, přednes, divadelní 
práce, pohyb, zpěv 
Příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy 
s uměleckým zaměřením (herectví, muzikálové herectví) 
 

Informace a přijímací pohovor: 
 

Zájemci o jednotlivé obory mohou navštívit pedagogy těchto oborů následovně:  
 
 

Hudební obor  ve dnech od 31.5. do 3.6., od 8.6. do 10.6. a od 14. 6. do 17. 6.  
   v době od 14.00 do 17.00 hodin 
 

Taneční obor v pondělí 31.5. 14.6. a 21.6. od 14.00 do 17.00 hodin v sále školy Benešova 268 
Výtvarný obor ve čtvrtek 10.6. a 17.6. v době od 14.00 do 17.00 hodin, Benešova 271 
 

Literárně dramatický obor v úterý 8.6. 15.6. a 22.6. od 14.00 do 17.00 hodin v sále školy 
                                               Benešova 268 

ZUŠ Modřice, Benešova 268 a 271 
 telefon: 604 942 427, 547 216 117,   email: zus.orechov@volny.cz 

To pro Tebe a za všechno co dáváš,
za lásku, úsměv, za to, že nás máš ráda 
dávám Ti růži, která neuvadá 
a po celý rok v okně pokvete.
A všechno, co je v světě prokleté,
strach dětí, válka, hlad a otrávená zem
ať není - ať je jenom růže
a celý rok Ti voní za oknem.

Druhou neděli v květnu se slaví skuteč-
ný mezinárodní svátek - Den matek.

Je to den, který oslavuje ženu jako nosi-
telku života, dárkyni lásky, péče a udr-
žovatelku rodinné pohody. V tento den 
obvykle všichni členové rodiny děkují 
maminkám za jejich péči a lásku alespoň 
kytičkou. 

Vždy tomu tak nebývalo. První kdo osla-
voval ženu - matku bylo Řecko, kde na 
počest matky bohů Rhey se pořádaly na 
jaře velkolepé oslavy. V Anglii pak od 
17 stol. Se slavila tzv Mateřská neděle, 
která se slavila 4. neděli předvelikonoč-
ního půstu. Na mateřskou neděli měli i 
sloužící volno, aby je mohli strávit s ma-
minkou. To, aby se slavil Den matek pra-
videlně navrhla američanka Anna May 
Narcisová v roce 1907. O pět let později 
prezident USA Woodrow Wilson vyhlásil 
první oficiální oslavu Dne matek na dru-
hou květnovou neděli. U nás se na po-
pud Alice Masarykové začal slavit Den 
matek v roce 1923.
Tak nezapomeňte poděkovat maminkám 

za lásku a péči - zkrátka všemožně 
se snažte a pokuste se jim alespoň 
v tento den vrátit část jejich každo-
denní péče a starostlivosti o pohodlí 
a dobrou náladu rodiny alespoň ma-
lou kytičkou.

A to, že u nás nevládne strach z hla-
du a války si můžeme v těchto dnech 
připomenout a poděkovat těm, kteří 
už nemohli popřát svým matkám a 
nedožili se maminčina pohlazení. 
Koncem dubna a začátkem května se 
totiž na mnoha místech naší repub-
liky vzpomínalo na události před 65 
lety, kdy byla naše vlast osvobozena 
Rudou armádou, Němci poraženi a 9. 
května 1945 byla ukončena II. světo-
vá válka a ukončeno utrpení mnoha 
lidí. V jihomoravském kraji to bylo 
koncem dubna – moravská metro-
pole byla osvobozena 26. dubna, a 
Modřice 24. dubna l945.

Mnozí z těch, kteří se konce války ne-
dožili, nejsou ani ve své rodné zemi  
pochováni a není to žádná hanba být 
vděčni za to, že položili své životy 
v boji proto, abychom mohli dnes u 
nás žít, pracovat a radovat se v míru 
a pokoji.

Čest jejich památce .
TOJA

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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dopolední program
plný her a soutěží
občerstvení zajištěno

pořadatelé:
Město Modřice
a Myslivecké sdružení
Modřice

Fotografie Miroslava Hájka z Pálení čarodějnic
„Pod kaštany“ 30. dubna 

DEN DĚTÍ
Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

v sobotu dne 5. června 
2010 od 9.00 hodin 
v areálu „Pod Kaštany“
v Modřicích

1Společenská kronikas
Svobodová Marie 
Dvořáková Věra 
Badinová Marie 
Lejsková Marie 
Portová Hana 
Sekerková Marie 
Svoboda Antonín
Vaněk Jaroslav

Významného kulatého
výročí se dožívají Rabiňák Jindřich 

Pawliková Antonie 
Horníčková Vítězslava 
Tománek Jan 

Fic Martin 
Frank Tomáš 
Buhlová Zuzana 
Kuchařová Anna Marie 
Moravec Sebastian 
Loučanská Natálie 

Rozloučili jsme se

Vítáme do života
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V Brně vzniká nový park. Veřejnosti se otevře již 22. května!

Už jen pár dnů a Brno bude o něco zelenější. Nový Olympia park se stane místem pro sport, 
relaxaci i kulturu. 
Brno - Že je možné i v době, kdy titulní stránky novin pokrývají ponuré informace o zuřící 
světové krizi, přinášet pozitivní a prospěšné projekty rozhodně svědčí blížící se otevře-
ní nového relaxačního parku v blízkosti brněnské Olympie. Největší nákupní a zábavní 
centrum na Moravě totiž 22. května slavnostně otevírá Olympia park s hned několika in-
teraktivními hřišti pro děti i dospělé! Projekt o to více obdivuhodný, že je plně hrazen ze 
soukromých zdrojů a nezatěžuje státní či evropský rozpočet. Vznikl totiž díky úspěšnému 
fungování centra a osvícenému přístupu jeho vlastníka.
Olympia park se rozkládá na ploše 5,3 hektarů a má ty nejlepší předpoklady stát se příjem-
ným místem odpočinku a relaxace s nabídkou volnočasového vyžití pro celou rodinu. „Ne-
přehlédnutelnou dominantou je především osmnáctimetrová horolezecká stěna s několika 
cestami výstupu a vlastním zázemím,“ upozorňuje na to nejzajímavější z Olympia parku 
ředitelka nákupního a zábavního centra Olympia Pavla Bumbálková. „Parkem také projíž-
dějí malé vláčky parkové železnice, v blízké budoucnosti nebude chybět ani mini nádraží, 
tunel a točna,“ dodává Pavla Bumbálková. Děti zaručeně potěší také vyhlídková pyramida, 
sloupové bludiště nebo kamenné kvádry se zabudovanými společenskými hrami mlýnkem 
a dámou. K dispozici je in-line dráha dlouhá 1,3 km a široká 3,5 m. Kulturním vystoupením 
bude sloužit moderní amfiteátr s kapacitou 350 diváků. Postaráno je i o občerstvení a další 
potřeby návštěvníků. Olympia park velmi příhodně navazuje na okolní cyklostezky vedou-
cí kolem řek Svitavy a Svratky, takže se určitě zařadí mezi oblíbené zastávky nejen zákaz-
níků nákupního centra. Součástí parku je i biokoridor, který zůstal zachován za přísného 
dohledu architektonické kanceláře architekta Zdeňka Sendlera. Díky tomu tak návštěvníci 
parku mají možnost vidět kus přírody netknuté lidskou rukou.
Po slavnostním otevření parku, které se uskuteční 22. května 2010 ve 14 hodin, bude park 
plně využíván i nadále. Kromě týdne oslav otevření Olympia parku plánuje vedení centra 
různé sportovní i kulturní akce během celého léta. „Park je ale volně přístupný a všeho, co 
nabízí, si mohou lidé v plné míře užít od dubna do října vždy mezi devátou hodinou ranní 
a desátou večerní. Míst pro relaxaci, odpočinek, sport a kulturu totiž není nikdy dost. Jsme 
rádi, že další takový prostor vznikl právě u našeho centra,“ dodává Pavla Bumbálková.

22.5.2010 – Slavnostní otevření
14:00 Oficiální otevření pro veřejnost za 
účasti primátora statutárního města Brna 
Romana Onderky a ředitelky centra 
Olympia Brno Pavly Bumbálkové
15:00 Heidi Janků – vystoupení pro malé 
i velké
19:00 Jura Pavlica a Hradišťan s Czech 
Virtuosi – úvodní koncert v amfiteátru
Po celé odpoledne malování na obličej.
 23.5.2010 – Cesta za pokladem
14:00 Soutěž pro malé i velké „Cesta za 
pokladem“

16:00 Dáda Patrasová – vystoupení pro děti
Po celé odpoledne malování na obličej.
 27. 5. 2010 – Radovánky v Olympia 
parku
16:00 Divadlo pro děti
17:00 Majda z Kouzelné školky
Po celé odpoledne malování na obličej.
 30. 5. – Dětský den
14:00 Zábavný program pro malé i velké 
ve spolupráci s Policií ČR a Mezinárodní 
policejní asociací
Po celé odpoledne malování na obličej.
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Program oslav otevření Olympia parku:
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1Dotazy a názoryd
TÉMA MĚSÍCE

Pravidla pro chování* psů
(*myšleno chování ve společnosti nás lidí a ostatních živých tvorů ve smyslu

pravidel p. Gutha Jarkovského)

V Modřicích je kolem pěti set registrovaných psů - při dvou lidech v rodině má tedy psa 
minimálně tisíc lidí, tj. čtvrtina obyvatel. Vše je ale relativní, takže přibližně tři čtvrtiny oby-
vatel psa nemají a jisté procento lidí se psů přímo bojí, nebo jim není styk s nimi příjemný. 
Máme tedy poměrně velké procento chovatelů psů, ale také přibližně trojnásobek těch, 
pro které je pes více či méně cizí, případně až obávaný element. 

Není pochyb o tom, že psi jsou v mnoha a mnoha případech lidem užiteční a že by často 
a pro řadu lidí byl život bez nich hodně smutný. Musíme ale také přiznat, že „značkový 
pes“ - tedy čistokrevný a zpravidla neběžné rasy se stal i módní záležitostí. Chov psů může 
být též předmětem podnikání. Nic proti tomu - rozličné jsou barvy života. V demokratické 
společnosti by však mělo platit, že svoboda jednoho končí tam, kde by mohla ohrozit svo-
bodu někoho jiného - a právě v tom bývají občas problémy. Z hlediska legislativy tentokrát 
spolupracuji s paní Mgr. Veronikou Žaloudkovou (Ž) - právničkou městského úřadu.

případ první
... šel jsem na procházku kolem travnatého hřiště, v dálce přede mnou pán a od něj se ke mně 
volně rozběhl pes bez náhubku. Už je to nějakou dobu, takže si nepamatuji, zda ho majitel 
volal a on neposlechl, ale vím, že volal na mě že „nic neudělá ...“. Známého psa si rád pohla-
dím, ale tady jsem se vyloženě instinktivně trochu bál - už proto, že „on ví, že se bojím a já 
přitom o jeho záměrech nevím vůbec nic“ ...

(Ž) Pohyb psů na veřejných prostranstvích města Modřice je upraven městskou vy-
hláškou č. 5/2009 a to tak, že jejich volný pohyb je zde možný pouze s náhubkem. 
To jest není-li pes na vodítku, musí mít náhubek. Výčet veřejných prostranství je 
uveden v příloze č. 1 k vyhlášce č. 8/2009, přičemž se jedná téměř o všechny prosto-
ry uvnitř městské zástavby, včetně parčíků i škvárového hřiště. Porušení citované 
povinnosti může být řešeno jako přestupek proti veřejnému pořádku, za který hrozí 
pokuta do 3.000,- Kč. 

případ druhý
... letos v zimě, na chodníku u zasněženého škvárového hřiště jsem potkal pána s volným 
psem. Pán už byl v letech, hůř se mu chodilo a prohodili jsme jen tak pár slov o tom, jak je 
potřeba se trochu protáhnout. Velice silně jsem si přitom uvědomil, jak může být taková pro-
cházka se psem důležitá pro udržení přijatelné kvality života především toho člověka a že je 
naprosto nezbytné, aby se při úvahách o životním prostředí ve městě s ní počítalo ...  

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
První čtení s medvídkem
Arnold: Plundrovaná planeta
Clarke: Příběhy prvních objevitelů
Eislerová: Robinson Crusoe
Řeháčková: Láska není samozřej-
most

PRO ŽENY
Day: Vášeň pro hru, Žádej, co chceš
Feather: Hříšný gentleman
Goodman: Být tvou vyvolenou, 
Všechna má přání
Körnerová: Pozlacená klec
Lamb: Guvernantka

Mlynářová: Důchodkyně nestřílejte
Sparks: Milý Johne

PRO SILNÉ NERVY
Francis: Souboj v letu, Vyrovnaný účet
Christie: Třináct záhad
Ströbinger: Vražda na zámku Mikulov

PRO POUČENÍ
Hlavinka: Dějiny filosofie jasně a 
stručně
Millerová: Velká kniha českých pra-
nostik
Postman: Ubavit se k smrti
Schreier: Příběhy z dějin našich drah

VÝBĚR Z NOVINEK

AKCE v květnu a červnu
● Prodejní VÝSTAVA OBRÁZKŮ PETRA ŽOCHA
● Termíny besed pro děti ze školní družiny
(po besedách si děti mohou vypůjčit knihy)
10. (1. odd.), 17.(2. odd.), 18.(3. odd.) května 
● Termíny besed pro děti ze ZŠ
3. třída: 9. června - Bajky a přísloví
1. třída: 9. června - Knížka pro prvňáčka

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Na podporu čtení přihlásila Městská knihovna v Modřicích ve spolupráci se školou žáky 1. roč-
níku do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je rozvoj četby dětí. Podmínkou účasti je to, že knihovna 
se školou pracuje nad rámec školních osnov a připraví pro žáky akce vedoucí k rozvoji zájmu 
o četbu. 
V rámci projektu navštívily děti knihovnu celkem 7x. Poznaly tvorbu spisovatelů Z. Milera, V. 
Čtvrtka a J. Lady, život v přírodě a lidové obyčeje  na podzim a na jaře a v odpoledních ho-
dinách se školní družinou putovaly s cestovatelem J. Márou po Novém Zélandu, Ekvádoru a 
Galapágách. .
Odměnou za vynaloženou námahu bude dětem Knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, 
která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji koupit v běžné knihkupecké síti. 

KNIHOVNA
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aktuální inspirace „aus Wien“
... i v nejživějším centru s určitě hodně drahými pozemky se našlo místo pro HUNDEZONE - sice 
jen 5 až 10 m úzký, ale snad 200 m dlouhý lehce oplocený travnatý plácek s keři, odpadovými 
koši a lavičkami ... možná by se i v centru našeho města našel dočasně nevyužívaný pozemek 
s možností provizorního oplocení - co na to občané a zodpovědní činitelé ???

(Ž) Nicméně zpátky k popsanému případu. Je-li pes na vodítku nebo má-li náhubek, 
pak je každá procházka s ním jistě velmi užitečná i pro jeho pána či paní. Jsou však 
prostranství, na která nemůže být povolen vstup ani s takto „zabezpečeným“ psem. 
Mezi tato prostranství patří samozřejmě hřbitovy a dále dětská hřiště. Na nich totiž 
pohyb psa nepředstavuje pouze riziko napadení dítěte, ale také riziko kontaminace 
plochy hřiště psími exkrementy (zejména pískoviště, ale i okolní travnatá plocha, prů-
lezky, lavičky, atd.). Za dodržení hygienických limitů na dětském hřišti odpovídá jeho 
provozovatel, který z toho důvodu stanoví podmínky provozu hřiště,  v nichž může 
zakázat i vstup se psem. Pokud tak učiní, platí tento zákaz absolutně, tj. i pro psy s 
vodítkem a náhubkem. 

Dětská hřiště jsem si prošel a zákaz tam skutečně vyhlášen je a navíc jsou tam i značky se škrt-
nutým psem u průchozích chodníků - se psím kamarádem tedy nelze ani hřištěm procházet. 
Má to logiku, protože psovi se těžko vysvětluje, že právě „označkovanou“ trávu či pampelišku 
si za chvíli může nějaká holčička vázat do kytičky ... v té souvislosti - jak je to s uklízením psích 
exkrementů - z čeho tato povinnost vyplývá ? 

(Ž) Městská vyhláška č. 5/2009 neobsahuje výslovně povinnost odklízet psí exkre-
menty z chodníků a jiných ploch, neboť tato povinnost vyplývá jednak z obecné pre-
venční povinnosti stanovené v par. 415 občanského zákoníku, podle kterého „každý je 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě 
a na životním prostředí“, jednak ze zákona o pozemních komunikacích, podle které-
ho je ten, kdo znečistí komunikaci (tj. i chodník), povinen uvést jej bez průtahů do 
původního stavu.

Porušení této povinnosti může být postiženo také v režimu přestupkového zákona, 
podle kterého může být za znečištění veřejného prostranství uložena pokuta až do 
20.000,- Kč. Občané Modřic, kteří zaplatí místní poplatek ze psa (což je povinnost pro 
všechny s trvalým pobytem), mají navíc zdarma nárok na dostatečnou zásobu sáčků 

Modřice - Prusinovského ul. ??? - foto ČeVWien - Schweden-platz - foto M. Hájek

na psí exkrementy, které mohou po použití vyhodit do speciálních odpadových košů. 
Je jich rozmístěn dostatečný počet na to, aby majitelé po svých psech uklízeli.

Sportovněji založení majitelé psů se rádi vydají na delší vycházku mimo veřejná prostranství 
- tedy do přírody za město. Prakticky v celém okolí Modřic jde o území honitby a v sadech na 
Vajglu o bažantnici - jak je to v takovém případě, pokud jde o volný pohyb psů bez vodítka a 
bez náhubku ?

(Ž) I zde platí výše zmíněné obecné preventivní ustanovení par. 415 občanského záko-
níku. Navíc podle zákona o myslivosti je na území honiteb zakázáno nechat psy (ale i 
jiná domácí zvířata) volně pobíhat mimo vliv jejich majitele. Porušení této povinnosti 
může být sankcionováno pokutou až do výše 30.000,- Kč.

Obecně je tedy možný vstup psů za těchto podmínek do honitby i do bažantnice, 
avšak při respektování zákazu plašit zvěř a rušit ji při hnízdění. Z tohoto důvodu 
může být v inkriminované době nebo v době lovů vstup do honitby nebo bažantnice 
orgánem státní správy myslivosti omezen nebo i zcela zakázán.

Podle zmíněného zákona je myslivecká stráž v krajním případě oprávněna usmrtit 
psa pronásledujícího zvěř, a to v situaci, kdy se jedná o toulavého psa, který je mimo 
vliv svého vedoucího a je ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližšího obydlí. Toto 
se netýká psů ovčáckých a loveckých plemen a psů slepeckých, záchranářských a 
služebních.

Můžete prosím blíže vysvětlit, jak má člověk rozumět ustanovení „mimo vliv majitele“ - vliv 
mohu mít i povelem, na který dobře vedený pes poslechne.

(Ž) Kdy je pes „mimo vliv majitele“ bohužel zákon o myslivosti nedefinuje. Podle 
výkladu některých právníků mysliveckých organizací lze vliv uplatňovat pouze vo-
dítkem. Záleželo by jistě na okolnostech daného případu.

případ třetí
... jak je to s odpovědností majitele, když by jeho pes někoho pokousal nebo jen náhlým neče-
kaným výpadem napadl, ale dotyčný by z toho dostal třeba infarkt ? 

(Ž) Podle našich zákonů je pes věc a za jeho chování zodpovídá majitel, tedy (zjed-
nodušeně řečeno) odpovídá i za škodu, kterou pes způsobí, a to jak za škodu na ma-
jetku (např. v případě napadení jiného psa), tak za škodu na zdraví. Vyplývá to z 
již zmiňované obecné povinnosti počínat si tak, aby ke škodám nedocházelo. Tj. i 
bez zákonem výslovně uložené povinnosti, si má každý počínat natolik obezřetně a 
ohleduplně, aby nikomu nezpůsobil (on sám nebo protřednictvím svého psa) škodu. 
A škoda může být způsobena samozřejmě i nekonáním, tj. např. nezabezpečením psa 
na vlastním pozemku apod.

Děkuji paní právničce za poskytnuté informace, které snad ledacos upřesnily.
rubriku připravil Vlastimil Čevela
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Oční ambulance
MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské náměstí 1
(výšková budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační doba: Po 11-16 hod.
                           Út  8-13 hod.
                           St  8-13 hod.
                           Čt  8-11 hod.

tel. 777268848

Přijmeme do trvalého pracov-
ního poměru zámečníka-sváře-
če 

•	 Svařování	-	v	ochranné	atmosfé-
					ře	CO2,	argon,	el.	obloukem
•	 Montážní	a	zámečnické	práce
•	 Pracoviště	Modřice	a	okolí
•	 Nástup	ihned

Kontakt na telefonním čísle 547 423 
382 nebo mobil 606 420 889

Zámečnictví - kovovýroba 
 

KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

Doktorka s hotov.
koupí BYT či RD do 4mil.  

733296125

Miroslav a Pavel

 ČERMÁK
Dobrovského 339, 664 42 Modřice

www.cukrarstvi-cermak.cz

tel.: 547 243 592

Zakázková výroba:
dortů, dezertů,

zákusků, mini zákusků 
a drobného pečiva dle 

přání zákazníka

1Inzercei

 

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Modřice 664 42 
 

tel: 538 728 134 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 

tel: 538 728 134 
mob: 733 331 065 
mob: 603 254 455 

info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 

Nabízíme:   
 PC, notebooky, veškeré 

komponenty a příslušenství k 
výpočetní technice 

 Tiskárny, kopírky a spotřební1 
materiál  

 Externí správu IT, záruční a 
pozáruční servis 

 Síťová řešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

 Elektromontáže, revize, správa 
budov 

 inteligentní rozvody 
 STA - rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpečovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

 

 
 KIP Brno, spol. s r.o.  
Cejl 101, 602 00 Brno Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 

 Czech Republic e-mail: info@kipbrno.cz 
 tel./fax: 545 246 192, 545 242 109 http://www.kipbrno.cz 

Nabízíme následující služby: 
 Projekční práce elektro ve všech stupních: DÚR, DSP a DPS 
Návrh, montáž a revize elektroinstalace vč. domovních dorozumívacích systémů 
Revize a kontroly el. spotřebičů během používání dle ČSN 33 1600 ed.2 
Návrh a realizace inteligentních domů pro vyšší komfort užívání, variabilitu 

elektroinstalace a snížení nákladů na energii 
Dodávka elektronického zabezpečovacího systému 
Malé i rozsáhlé projekty domácí automatizace 
 Průmyslová automatizace 
 Strojní konstrukce 
 Trasovací program Traceman® 

ROZMĚR 130X73 MM 

B R N O

R
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                                         si Vám dovolují představit 
nový kamenný velko- a maloobchod s parfémy  

ve Vašem nejbližším okolí. 
Originální parfémy všech známých světových značek za internetové ceny. 

 

Přijďte nás navštívit s tímto letákem osobně a získáte  
slevu 150 Kč * 

na nákup jakéhokoli parfému. 
Za každý Váš nákup u nás získáte navíc dárek zdarma. 

 
 

Oceo s.r.o. 
Vídeňská 51/122                             
areál ATS Telcom  
(2 tram.zastávky za 
obch.centrem Futurum) 
Brno – Přízřenice 
619 00 
Tel.:    533 439 631 
Mobil: 731 144 954 
 
 
 
 

Máme otevřeno:  
pondělí – pátek  
10:00 - 19:00 
 

 
Po předchozí telefonické domluvě ( 731 144 954 ) možný dovoz až  
k Vám domů či do kanceláře zdarma naším obchodním zástupcem. 
 
 
*sleva 150 Kč se odečítá z cen uvedených na www.parfemydeluxe.cz 

Pozvání do světa internetu a počítačů
dodáme - připojíme - poradíme

Základní balíček služeb za 7.000,- Kč (Šmíd)

- značkový repasovaný počítač Dell s monitorem a příslušenstvím - záruka 2 roky
- legálně nainstalované Windows XP a další běžně potřebné programy - záruka 2 roky
- měsíc poradenské konzultace zdarma a zvýhodněný roční servis „za stovku“

K balíčku služeb jako bonus navíc (Cemotel)
- možnost zřízení internetového připojení zdarma a nabídka ročního připojení „za stovku“

Podrobnější specifikace 
1) charakteristika počítačové sestavy (Šmíd)

- stolní počítač Dell s malou skříní, 40 GB disk, Pentium 4, 2800 MHz, 512 MB,
- optická myš, klávesnice, minimálně 17“ plochý monitor, sada reproduktorů,
- možnost upravování fotografií a přehrávání hudebních CD i filmových DVD 

2) zprovoznění, příp. registrace a základní instruktáž u zákazníka (Šmíd)
- nainstalované legální Windows XP s instalačním CD,
- kancelářský balík Open Office, antivir Avast a editor fotografií,
- www-konverze txb a výukový program pro začátečníky (Čevela)   

3) startovací služby pro usnadnění začátků (Šmíd)
- po dobu 1 měsíce každý týden 1 hodina konzultací u zákazníka zdarma
- po dobu 1 roku každý měsíc 1 hodina servisu nebo konzultací za 100,- Kč/hod
  (jinak za 200,- Kč/hod dle potřeby)
- po dobu 1 roku internetové připojení 1024/256 kbps za 100,- Kč/měsíc (Cemotel)
  (platba 1200,- Kč jednorázově předem, dále lze za stejnou cenu zopakovat) 

Prezentační dny v Modřicích (Šmíd)

úterý 1. června, úterý 15. června a čtvrtek 1. července 2010
- v uvedené dny je možno si prohlédnout nabízenou počítačovou sestavu i programy
- vzhledem k očekávanému zájmu je vhodné si hodinu domluvit telefonicky předem
- prezentace se koná na adrese Modřice, Benešova 279 (vedle ZŠ) - zvonek „Čevela“
- při prezentaci budou přijímány objednávky a dohodnuty termíny i podmínky dodání
- kontakt pro domluvu účasti na prezentaci a další informace 
  Jan Šmíd, tel. 732 177 595, honzasmid@centrum.cz

Nabídku pro seniory a další zájemce v Modřicích předkládá konsorcium

„Cemotel - Čevela - Šmíd“
ič

2831 9281 -  6701 6201 - 7541 7693
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Od  7. 5. >>> Výtvarné práce sdružení DOBROMYSL – chodba radnice Zpravodaj 5/2010

květen >>> Koncerty ZUŠ – 17., 19., 27., 30.  Modřice, Ořechov, Brno Zpravodaj 5/2010

20. 5. čt 16:30 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků – ZŠ Komenského ul. Zpravodaj 5/2010

22. 5. so 14:00 Cyklistická časovka jednotlivců – Modřická 21, Zpravodaj 4/ mim.voda.cz/modrice.htm#sport

22. 5. so 14:00 Oficiální otevření nového Olympia parku Zpravodaj 5/2010

22. 5.  so 10 – 17 Výstava v muzeu na Komenského ul. -  do 30. 5. www.mesto-modrice.cz/muzeum 
>>> 25. 5. út Kroj dvojího lidu – Brněnský kroj v Modřicích a okolí Zpravodaj 4,5/2010 

25. 5. út 16:30 Malý klavírní recital Lucie Vaňáčkové – sál ZUŠ Zpravodaj 5/2010

26. 5. st  19:00 45. komorní koncert na radnici – Modřický sbor a hosté mim.voda.cz/koncerty.htm

29. 5.  so 10 – 17 Výstava v muzeu na Komenského ul. -  do 30. 5. www.mesto-modrice.cz/muzeum 

>>> 30. 5. ne Kroj dvojího lidu – Brněnský kroj v Modřicích a okolí Zpravodaj 4,5/2010 

28. 5. pá 14-22 Volby do parlamentu Zpravodaj 5/2010

29. 5. so 8-14 Volby do parlamentu
31. 5. po 18:00 Výstava na radnici „Překonej stěnu smrti“ - vernisáž Zpravodaj 5/2010

1. 6. út 14-18 Výstava na radnici „Překonej stěnu smrti“ Zpravodaj 5/2010

>>> 11. 6. pá  - zasedací sál v 1. patře – mimo sobotu a neděli

červen >>> Koncerty ZUŠ – 5., 9., 11. -  Modřice, Ořechov, Brno Zpravodaj 5/2010

5. 6. so 9:00 Den dětí v areálu „Pod kaštany“ Zpravodaj 5/2010

7. 6. po 17:00 Taneční koncert konzervatoře a ZUŠ v sále hotelu Gregor Zpravodaj 5/2010

14. 6. Po 18:00 16. veřejné zasedání Zastupitestva města Modřice Zpravodaj 5/2010

19. 6. so  --- Šermířský den 

21. 6. po 17:00 Veřejné projednání Konceptu ÚP – sál hotelu Gregor Zpravodaj 5/2010

2010 6. 7. út Uzávěrka připomínek a námitek ke Konceptu ÚP Zpravodaj 5/2010

6.-8. 8. Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

25.-26. 9. Svatováclavské hody

                                Opakovaně týdně
po >>> Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00 www.mesto-modrice.cz 
 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice
 17:00 TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici Zpravodaj 10/2009

17:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

 18:00 TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici Zpravodaj 10/2009

 >>> 18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici Zpravodaj 9/2009

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Zpravodaj 3/2009

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako 9:30

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

čt 9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako út
11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako út
17:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

 >>> 18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

 17:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2010

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů. 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – ČeV

 

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Modřice 664 42 
 

tel: 538 728 134 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 

tel: 538 728 134 
mob: 733 331 065 
mob: 603 254 455 

info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 

Nabízíme:   
 PC, notebooky, veškeré 

komponenty a příslušenství k 
výpočetní technice 

 Tiskárny, kopírky a spotřební1 
materiál  

 Externí správu IT, záruční a 
pozáruční servis 

 Síťová řešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

 Elektromontáže, revize, správa 
budov 

 inteligentní rozvody 
 STA - rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpečovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
v moderních prostorách Grand Residence.

 Masarykova 1019, 664 42 Modřice
 MUDr. Romana Pivovarníková
 tel:     530 508 635
 mobil: 724 932 099
 email: pivovarnikova@gynekolog.cz
 www.gynekolog.cz/pivovarnikova/

ORDINAČNÍ DOBA
Po  8:00 - 17:00
Út   8:00 - 15:00
St 10:00 - 18:00
Čt   8:00 - 15:00
Pá  8:00 - 13:00

možnost cvičení + plavání pro těhotné
(i pro neregistrované pacientky)
AKCE:očkování proti rakovině čípku
děložního – Cervarix – výhodná cena

 

 Nám. Svobody 6, Modřice  
                                    (vchod z parkoviště hotelu Gregor)  

 Salón krásy 
Donna 

Dámský střih  od  290 Kč 
Pánský střih         130 Kč 
Dětský střih           50 Kč 

 kadeřnictví - tel. 777 057 087  

Naše kadeřnictví nabízí tyto služby 
pro ženy, muže a děti: 
  
Střihání - Barvení - Melír 
Regenerační kúry pro narušené vlasy 
Společenské účesy 
Svatební účesy 
Prodlužování vlasů 
  

Kosmetika  REVLON 

www.salon-krasy-donna.com

Po - Pa 08.30 - 13.00 / 14.00 - 17.30 
Sobota  pouze objednávky 
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