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Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez
Z usnesení RMM č. 43/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
10. května 2010

Ženáčské hody - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvy 
mezi městem Modřice se společ-
nostmi Steripak s.r.o. 5.000,- Kč, 
Sceptrum a.s. – 1.000,- Kč, Rostislav 
Brabec – 1.000,- Kč, Coprosys Ne-
Tron, s.r.o. – 1.000,- Kč, CTP Invest, 
spol. s r.o. – 5.000,- Kč, SATUM 
CZECH s.r.o. – 1.000,- Kč, FASO 
s.r.o. – 3.000,- Kč, KAMOKO, s.r.o. 
4.000,- Kč, KOVOLIT a.s. – 4.000,- Kč 
na poskytnutí peněžního daru pro 
pořádání kulturní akce ženáčské 
hody v Modřicích ve dnech 7.5.-
9.5.2010  (3.1) 

Veřejné osvětlení - ul. Havlíčkova
RMM schvaluje dodatek č. 1 smlou-
vy o dílo na akci „Modřice, staveb-
ní úpravy VO ul. Havlíčkova“ mezi 
městem Modřice a firmou Energ 
Servis a.s. na provedené vícepráce 
ve výši 79.848,- Kč bez DPH -jde o 
změnu poloh asi 8 sloupů podle 
požadavku města (3.3)

Rekonstrukce kanalizace - Masa-
rykova 
RMM schvaluje dodatek č. 1 (uza-

USNESENÍ RMM č. 43/2010

vření dodatku je zapříčiněno dopl-
něním podkladů a úpravou termínů re-
alizace) ke smlouvě o dílo na dodávku 
stavby: „Silnice III/15278 - rekonstruk-
ce kanalizace na ul. Masarykově – 1. 
etapa v rozsahu od č.p. 145 po ulici 
K Náhonu“ mezi městem Modřice a 
firmou COLAS CZ, a.s. a k mandátní 
smlouvě č. 1/2010 na zajištění technic-
kého dozoru investora mezi městem 
Modřice a firmou INGMA, spol. s 
r.o.(3.4 a 3.5, Zpravodaj 2/2010)  

Sběrný dvůr - pozemek
RMM schvaluje smlouvu č. 1559/10 o 
nájmu nemovitosti mezi městem Mod-
řice a Českou republikou – ÚZSVM 
na pronájem pozemků p.č. 1292/72 o 
výměře 114m2 a p.č. 1292/73 o výměře 
1157 m2 (jedná se o areál sběrného 
dvora) za celkovou částku 75.739,- Kč/
rok  (3.7 a Zpravodaj 4/2009)

Veřejné osvětlení - ul. Sadová a 
Husova
RMM schvaluje smlouvu o zřízení 
práva odpovídajícího věcnému bře-
menu č. 0403-002/252/10 mezi městem 
Modřice a firmou E.ON Distribuce, 
a.s., o umístění venkovního vedení 
VVN na pozemku p.č. 1988/8, č. 0403-
002/264/10 na pozemku p.č. 460/9, 480, 
2110/1, 2110/2, 2110/3, 2143, 2156/1 a 
GP 2045 a GP 2108 a č. 0403-002/306/10 
včetně podpěrného bodu VVN na po-
zemku p.č. 1977/74 a 2134/1 (3.11 až 13)    

Branky do areálu kostela
RMM schvaluje dohodu o instalaci a 
užívání vstupních branek na pozem-
ku  p.č. 2037 do areálu kostela a firmy 
Prodance mezi městem Modřice, 
Římskokatolickou farností Modřice a 
firmou Prodance, s.r.o. – jedná se o 
přístup z úzké uličky od ulice Benešo-
vy směrem ke kostelu (3.14)

Myslivci - příspěvek na energii
RMM schvaluje úpravu hrazení energií 
v objektu Nám. Míru 237 v Modřicích 
Mysliveckému sdružení Modřice dle 
dodatku č. 1 od 1.1.2010 (3.16)  

Nákup nemovistosti
RMM pověřuje starostu města jedná-
ním ve věci nákupu nemovitosti na ul. 
Benešova č.p. 247 (4.1)  

Přístavba haly na ul. Brněnské
RMM schvaluje investiční záměr na 
výstavbu přístavby stávající haly 
firmě IRB Development s.r.o. (na jejich 
pozemku a v jejich nově budovaném 
areálu) a požaduje dodržení koeficien-
tu zastavitelnosti v souladu s ÚP (4.5)

Mateřská škola - rozšíření zahrady
RMM pověřuje starostu města vyjed-
náním podmínek pronájmu případně 
odkupu části pozemku p.č. 768 (7.3)

Odpis nedobytných pohledávek
RMM schvaluje odpis nedobytných 
pohledávek z roku 2009 dle seznamu 
předloženého Komisí pro projednává-
ní přestupků v celkové výši pohledá-
vek 2.500,- Kč (7.4)  

Čerpací stanice odpadních vod
RMM schvaluje cenovou nabídku 
na přeladění radiové datové sítě 
ČS Modřice předloženou firmou 
RACOM s.r.o. ve výši 32.600,- Kč 
bez DPH. Realizace bude provede-
na prostřednictvím provozovatele 
kanalizační sítě Modřice firmou 
BVK a.s. Čerpacích stanic je v ka-
tastru města 9 (např. v podjezdech 
pod rychlostní komunikací, shyb-
ka pod řekou a pod) a důvodem 
přeladění je kolize s jinými sítěmi 
v pásmu frekvencí (7.5)   

Městský úřad - klimatizace 
serveru
RMM schvaluje dodávku a montáž 
2 ks klima jednotek do místnosti 
serveru městského úřadu za celko-
vou částku 42.740,- Kč bez DPH od 
firmy Amenity s.r.o. – počet kusů 
je dán možností rezervy při poru-
chách v letních měsících (7.6)   

Obchvat - protihluková stěna
RMM schvaluje nejvýhodnější 
nabídku včetně návaznosti na 
výhodný splátkový kalendář na 
dodavatele akce „Protihluková stě-
na Modřice na silnici II/152 vlevo 
– 3.etapa“ firmu COLAS CZ a.s. za 
částku 8.398.672,- Kč bez DPH (7.7)

Veřejné osvětlení
RMM schvaluje oslovení firem 
ENERG – SERVIS a.s., KYTLI-
CA – elektro team s.r.o. a STEL 
– INVEST s.r.o. pro vypracování 
cenové nabídky na dodávku 
VO na ulicích Pilcova, Husova, 
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Informace o průběhu hlasování do voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  
Okrsek č. 1 se sídlem v ZŠ, Komenského 343, Modřice: 
Celkem přišlo k volbám 931 voličů tj. 67 % z celkového počtu obyvatel, z toho 
nejvíce hlasů dostaly tyto strany: 

1. ČSSD   228 hlasů = 24,48 %
2. ODS  191 hlasů = 20,51 % 
3. TOP 09  171 hlasů = 18,36 %
4. KSČM   103 hlasů = 11,06 % 
5. Věci veřejné    86 hlasů =   9,23 %

Okrsek č. 2 se sídlem v klubovně, nám. Svobody 93, Modřice:
Celkem přišlo k volbám 1330 voličů tj. 70% z celkového počtu obyvatel, z 
toho nejvíce hlasů dostaly tyto strany:   

1. ODS  331 hlasů = 24,88 %
2. ČSSD  254 hlasů = 19,09 %
3. TOP 09  232 hlasů = 17,44 %
4. Věci veřejné 144 hlasů = 10,82 %
5.  KSČM     85 hlasů =   6,39 %

Celkové výsledky za Modřice: 
Celkem je ve městě voličů 3261. K volbám přišlo celkem 2261 voličů, což je 69 
% ze všech oprávněných voličů města. 
Sečtené hlasy stran za město Modřice: 

1. ODS   522 hlasů = 23,21 %
2. ČSSD  482 hlasů = 21,43 %
3. TOP 09  403 hlasů = 17,91 %
4. Věci veřejné 230 hlasů = 10,22 %
5. KSČM  188 hlasů =   8,35 % 

Děkujeme všem občanům, kteří přišli k volbám. 
Městský úřad Modřice

1Informace pro občanyiKomenského a Sokolská, zadávací 
podmínky pro výběrové řízení na 
výstavbu tohoto VO a hodnotící a 
výběrovou komisi na výstavbu VO 
ul. Pilcova, Husova, Komenského a 
Sokolská ve složení Ing. Hana Chybí-
ková, Kateřina Habartová, Ing. Josef 
Šiška, MUDr. Jaroslava Tomandlová, 
Alena Brettfeldová, Mgr. Veronika 
Žaloudková, Květoslava Höklová 
(7.8.1 až 3)

Internetová prezentace města
RMM schvaluje vypracování prezen-
tace turnaje mladších žáků v kopané 
v Modřicích o pohár starosty města 
Modřice na webových stránkách 
města firmou Petr Havlík Brno za 
cenu 7.000,- Kč  (7.15)  

Použití znaku města
RMM schvaluje použití znaku města 
Modřice do galerie znaků měst a 
obcí ČR zhotovených z odpadových 
matriálů – znak budou vyrábět žáci 
ZŠ Modřice(7.16)

Den vojenské historie 2011
RMM schvaluje pořádání akce „Den 
vojenské historie v Modřicích“ v 
areálu Pod Kaštany dne 29.5.2011 
pod záštitou města Modřice (7.17) 

Nákup reprodukčního zařízení
RMM schvaluje nákup 2 ks nových 
reprobeden od firmy Prodance za 
cenu 42.900,- Kč vč. DPH na ozvučo-
vání akcí, pořádaných městem (7.18)

Čekárna vlakového nádraží
RMM pověřuje starostu města zaslá-
ním požadavku na dotčené orgány ve 
věci nápravy nevyhovující estetické 
úrovně čekárny vlakového nádraží 
Modřice (7.19) 

Elektrárna na střechách ZŠ
RMM pověřuje starostu města pro-
jednáním možnosti výstavby fotovol-
taické elektrárny na střechách ZŠ se 
společnostmi Tesla Holding a TCN 
nová energie dle zaslané předběžné 
nabídky (7.20)

MŠ - kontejnerová školka
RMM schvaluje oslovení firem KOMA 
MODULAR CONSTRUCTION, PEGAS 
Container, MAHU CZ na zpracování 
nabídky díla "Kontejnerová školka 
MŠ Modřice",  hodnotící a výběrovou 
komisi ve složení Ing. Josef Šiška, Ivan 
Doleček, MUDr. Jaroslava Tomandlo-
vá, Květoslava Höklová, Mgr. Veronika 
Žaloudková a zadávací podmínky 
výběrového řízení na dodavatele. 
(7.21.1 až 3)

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta měs-
ta. Údaje v závorce odkazují na příp. 
souvislosti a na body úplného znění 
usnesení, které je k dispozici u asistent-
ky starosty nebo na www.mesto-modri-
ce.cz  (red-ČeV) 
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Sbírka na pomoc postižené obci 

SDH Modřice za spolupráce s městem Modřice vyhlásil sbírku na pomoc obcím 
postižených letošními povodněmi. Paní místostarostka Chybíková navázala spo-
jení s krizovým štábem Zlínského kraje a ten doporučil pomoc směřovat do obce 
Ústí u Hranic na Moravě. Jde o obec s cca 450 obyvateli, nedaleko města Hranice, 
v těsné blízkosti řeky Bečvy. Po kontaktování starosty obce Ústí u Hranic na Mo-
ravě bylo vyhlášeno místním rozhlasem jaké prostředky a materiály mají občané 
věnovat. 
Dne 26.5.2010 tedy mohli tři zástupci SDH Modřice společně se starostou města 
předat naši skromnou pomoc přímo v postižené obci. 
Sbor dobrovolných hasičů a město Modřice děkuje všem občanům, kteří se aktiv-
ně zapojili do sbírky, a není jim lhostejný osud občanů v postižených oblastech. 

1Život v našem městěž
Svátek svatého Gotharda

Bouřka s prudkým deštěm, které se strhly o filipojakubské noci nevěstily nic dob-
rého. Přesto na prvního máje, který je také svátkem sv. Josefa Dělníka se z chmur-
ného, studeného rána vyklubal příjemný květnový den. Práce mnoha hodin, kte-
rou již od časného jara věnovali farníci přípravě slavnosti sv. Gotharda, patrona 
našeho kostela a města se mohla zúročit ve sluncem zalitém odpoledni. Vyzdobe-
ný chrám, uklizená a výstavou ozvláštněna fara, pokosená zahrada a postavený 
stan mohly přijmout první poutníky. 
Prožívali jsme radostné setkání s duchovními, z nichž někteří po dlouhých letech 
vážili dalekou cestu do našeho města. V zaplněném kostele převzal úlohu hlavní-
ho celebranta slavnostní mše svaté Monsignore P. Karel Pavlíček. Řada pamětníků 
si na něj vzpomíná z let 1974 až 1979, kdy byl v Modřicích děkanem. S promluvou 
burcující k víře vystoupil P. Dominik Eremiáš, OSB, modřický farář v letech 1995 až 
2000, nyní kněz v klášteře benediktinů v Praze Emauzích. Dalším celebrantem byl 
P. František Hemala, CFSsS, působící v Modřicích v letech 2000 až 2008, v součas-
nosti v jihočeském Písku. Na mši se podíleli i naši nynější duchovní správci mino-
rité P. Robert Mayer, OFMConv, P. Adam Wolny, OFMConv a jáhen Mgr. Ing. Pavel 
Kilian. Duchovními písněmi mši doprovázel zpěv chrámového a dětského sboru.
Před závěrečným požehnáním byla přenesena krátká přednáška o křtitelnici a po-
známka o nástropní fresce. Místostatrostka Ing. Hana Chybíková připomenula jaké 
práce proběhly v minulém období při opravě kostela. Všem přítomným kněžím 
poděkoval člen farní rady Ing. Vítězslav Janský. 
Bohoslužbu i slavnostní banket navštívili také vzácní hosté. V našem středu jsme 
rádi uvítali Ing. Stanislava Juránka, bývalého hejtmana Jihomoravského kraje, 
krajského zastupitele Mgr. Davida Macka, M.A., starostu Šlapanic Ing. arch. Jaro-
slava Klašku, starostu Níhova Josefa Klímu, starostu Modřic Ing. Josefa Šišku a 
místostarostu Ivana Dolečka.
K téměř dvěma stovkám účastníků patřilo také jedenadvacet poutníků z Budišova 
u Třebíče. I v jejich farnosti stojí kostel zasvěcený sv. Gothardovi. A zrovna 1. květ-
na, když objeli pět míst, kde se kostely s patronací tohoto světce nacházejí, jako 
poslední, již v podvečer navštívili naše město. Byli jsme svědky milého setkání, 
když se potkali spolužáci z kněžského semináře – „náš“ otec František s panem 
farářem z Budišova. 
Doprovodnou akcí byla výstava nazvaná „Pestrost jižní Moravy“. Řada farníků 
ochotně zapůjčila exponáty, které upozornily na bohatost krajiny a přírody, své-
rázný způsob života a práci spojenou s půdou. Kurátorkám Ing. Libuši Kolářové a 

Roman Chalupa, starosta SDH
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Mons. Karel Pavlíček 1929-2010

Jen několik dnů po oslavě svátku sv. Gotharda, kdy Mons. 
Karel Pavlíček v našem kostele celebroval oslavnou mši 
svatou, nás zastihla smutná zpráva o skonu tohoto býva-
lého modřického kněze. Jeho život nesl mnohá stigmata, 
která po druhé světové válce doprovázela osudy českých 
duchovních. 
Karel Pavlíček se narodil se v roce 1929 v Budišově u 
Třebíče, kde také se svými třemi sestrami vyrůstal. Když 
mu byly čtyři roky, v pravé poledne, na Štědrý den, mu 
zemřela maminka. Křesťanská výchova a hluboká víra jej 
vedly k touze stát se knězem. Musel však odolat mnoha 
zkouškám a ve svém předsevzetí vytrvat. 
Po maturitě, studoval v letech 1948 až 1950 na brněnském 
teologickém učilišti. Počátek padesátých let však byl pro 
budoucí kněze tragický. Jejich studium bylo z politických 
důvodů náhle, násilně a na dlouhou dobu přerušeno. 
Mladí klerici namísto k oltáři, putovali do armády. Karel 
Pavlíček sloužil dlouhých 38 měsíců u nechvalně zná-
mých jednotek PTP. Po vojně „se mohl“ vyučit dlaždičem. Jako stavební dělník 
potom pracoval na stavbách v celé republice, často v pohraničí. Například deset 
let strávil v severních Čechách. Později se stal zásobovačem. Až obrodný proces 
pražského jara mu umožnil, aby na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Lito-
měřicích navázal na předešlá studia, která úspěšně ukončil v roce 1970. 
Kněžskou dráhu zahájil v Třešti. Odtud přešel do Modřic, kde působil v letech 1974 
až 1979. Byl také modřickým děkanem. Z těžkého období „normalizace“ si na něj 
dobře pamatuje celá řada vděčných farníků. Na modřické faře se často setkával s 
řadou kněží, kteří ztratili státní souhlas nebo byli pronásledováni režimem. Jedním 
z nich byl pozdější spirituál římského Nepomucena Mons. ThLic. Karel Pilík. Poté 
plných sedmnáct let strávil v Ivančicích, kde organizoval pravidelná setkání kněží. 
Zajížděl tam i pozdější kardinál a primas český Miloslav Vlk, tehdy umývač oken. 
Od roku 1996 až do svého skonu žil v Pozořicích. 
Papež Jan Pavel II. ocenil práci a dílo otce Karla Pavlíčka a v roce 2000 jej na ná-
vrh brněnského sídelního biskupa Vojtěcha Cikrleho, jmenoval kaplanem Jeho 
Svatosti s titulem Monsignore. Za věrnou službu církvi se stal nositelem medaile 
sv. Petra a Pavla. 
Mons. Karel Pavlíček zemřel 17. května 2010 v Brně. Smuteční mši svatou v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích a obřady na místním hřbitově sloužil spo-
lužák zesnulého, plzeňský biskup František Radkovský − rodák z Třeště. Pohřbu 
se zúčastnil velký počet kněží a řeholníků, mezi nimiž byl i modřický farář P. Ro-
bert Mayer, OFMConv, jáhen Pavel Kilian a několik stovek farníků, mezi nimi také 
farníci z Modřic.                                                                                             Josef Chybík

MUDr. Júlii Marečkové se také podařilo shromáždit neobyčejně hodnotný soubor 
uměleckých předmětů.
Bohaté občerstvení poskytly rodiny farníků, za což jim patří upřímné Pánbůh za-
plať. Z množství sladkého, krásně zdobeného a voňavého cukroví až přecházel 
zrak. Na své si přišli i milovníci slaných pochoutek a dobře připravených domá-
cích jídel. Zvláště je však potřeba poděkovat manželům Zdeně a Ignáci Homolko-
vým, kteří ke společné hostině nezištně darovali osmdesátikilové sele. Nezbývá 
než se těšit na další, tentokrát již pátý ročník slavnostní poutě. 

text + foto: Josef Chybík

slavnostní mše sv.

na farní zahradě
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SDH Modřice informují

Po téměř 20 letech byl obnoven sbor dobrovolných hasičů v Modřicích. Sbor byl zno-
vu založen 21.9.2009 . Našim plánem je výchova a odborný výcvik nejen dospělých ale 
i dětí a mládeže, účast na po-
žárních soutěžích, zajišťování 
kulturně – sportovních, spole-
čenských akcí a v neposlední 
řadě i pomoc při případných 
živelných pohromách.
V letošním roce jsme se již za-
pojili do dění našeho města. 
Pomáhali jsme při vyklízení 
školy na Benešové ulici a Ko-
menské, kde jsme vyklízeli 
půdy. Dále nás čekala přípra-
va a uspořádání Hasičského 
bálu.

Hasičský bál 
Dne 20. března se konal v sále hotelu Gregor první Hasičský bál po více jak 20 letech. 
Bál byl plně vyprodán i přesto že se na některé občany našeho města nedostalo vol-
ného místa. Tímto se omlouváme, ale kapacita míst v sále hotelu je malá. Pěkným 
zpestřením programu bylo vystoupení Pivního umělecko lihového souboru Chlastáš 
(PULS Chlastáš) pod vedením Pavla Šupiny. K tanci a poslechu hrála nikým neznámá 
hudební skupina Hitmakers, která dotvořila perfektní zábavu na parketě i mimo něj. 
Tombola byla díky sponzorům velice bohatá a bylo při ní rozdáno přes 60 krásných 
cen. Hasičský bál byl podle vašich ohlasů jednou z nejlepších kulturních akcí v našem 
městě a tímto se těšíme na Vaši účast za rok.

Hasičský bálVyklízení školy

Charkov 1943

Roman Chalupa, starosta SDH

Bitva Charkov 1943
Dne 17. 4. 2010 jsme jako požární dozor dohlíželi na bezpečný průběh na akci zvané 
Charkov 1943 konané pod kaštany. Tato akce byla, poměrně náročná jelikož, zde bylo 
hodně pyrotechniky, která po nainstalování a následném odpálení snadno zapalovala 
okolní trávu. Vše na konec proběhlo bez větších problémů. Tato akce byla velice hez-
ká a zajímavá. Doufáme, že se pořadatelům podaří uspořádat podobnou akci již za rok

Sbor dobrovolných hasičů Modřice děkuje všem, kteří věnovali věcné dary do 
tomboly na Hasičský bál, konaný 20. března 2010
AV OKNA - Aleš Vlach, Blue Sky service, Trans beton s.r.o., Jan Škamrada- přeprava be-
tonu, Tina- Psí salon, Remo- barvy laky, Perspekta - požární technika, Ma – Fra, SIMAF 
CZ s.r.o, Luboš Sekerka - masáže, Studio Laverda - manikůra, pedikůra, Vít Makovský, 
Sedlák - chovatelské potřeby, Hotel Gregor, Jergl Svatopluk - deratizace, Restaurace 
Trávníček, Autoopravna Homolka, Penzion Katka, Universal Škopová, Porta da Terra, 
Beta Modřice, Herna-Bar u Pepy, Franta Horák- klempířství, Studio Pohoda- manikůra, 
pedikůra, Textil Havlátová, Potraviny Homolková, Město Modřice, Restaurace Porta de 
Tera, Libor Sekerka, Hasiči Modřice, Ivana a Zita Koukalovy, Hana Tkadlecová, Promt 
Modřice, a.s., HN Motor s.r.o., Kostelecké uzeniny, Cukrářství Čermák, Visage studio 
PAYOT
Všem velice děkujeme.
Vaše reakce na bál zasílejte na email – www.sdhmodrice@seznam.cz

Zájemci, kteří by se rádi připojili, do našeho sboru se mohou kontaktovat na tel.: 
Chalupa Roman 724025031, Homolka Petr 608744605 a Putna Milan 728480460.
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Marta Huňařová

Ženáčské hody ve fotografiích Miroslava Hájka
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Vážení spoluobčané,
v sobotu 1.5. 2010 se uskutečnilo již tradiční zahájení cyklistické sezóny na trati 
Brno-Wien, tentokrát v Hraběticích u Hrušovan nad Jevišovkou. I vzhledem k 
počátěční nepřízni počasí, musím konstatovat, že akce byla velice vydařená.
Jako každý rok, byl sraz všech účasníků u radnice. V deštivém počasí se dasta-
vilo dvanáct nadšenců. Po opuštění Modřic ustal déšť a začalo se ukazovat slu-
níčko. Na první občerstvovací stanici na náměstí v Židlochovicích, se sjela již 
početnější skupina cyklistů z okolních vesnic a příznivců z Brna. Druhou a také 
tradiční zastávkou byla Iváň. Zde opět narostlo pole cyklistů o další  účatníky, 
kteří dorazili auty plnými kol a přidali se k pelotonu. Po celé trase cyklostezky se 
k nám přidávali cyklisti jednotlivých vesnic a městeček. Poslední zastávkou byl 
Nový Přerov. To už na obloze krásně svítilo sluníčko a obloha byla bez mráčku. 
Po příjezdu do Hrabětic (58 km) proběhla nezbytná prezentace všech účastníků. 
Každý, kdo dorazil na fotbalové hřiště v Hraběticích, obdržel propagační materiál 
a slušivou kšiltovku s logem cyklostezky Brno-Wien. Pro všechny cyklisty bylo 
připraveno bohaté občerstvení a kulturní program, který obsahoval vystoupení 
hudební skupiny z Brna, dětského pěveckého sboru ze Šanova, místních čaroděj-
nic a mladých mažoretek z Velkého Karlova.
Modřickou výpravu cyklistů postupně doplnilo několik dalších nadšenců, kteří 
vyrazili později po vlastní ose. Tím narostla naše účast na devatenáct dospělých 
a dvě děti. Jako každý rok, se stala modřická skupina nejpočetnější výpravou. A 
to musím připomenout, že naše účest byla ochuzena o ženáče, kteří se usilovně 
připravovali na hody.
Letošního zahájení cyklosezóny se zúčasnilo asi 170 cyklistů. Fotografie z celé 
akce si můžete prohlédnout na www.cyklobrnowien.cz.

text a foto: Lubomír Sekerka

Překonej stěnu smrti – výstava příběhů komunistických
zločinů a perzekucí padesátých let.

Pod záštitou starosty Modřic, Ing. Josefa Šišky, zřídilo Občanské sdružení Paměť 
na Městském úřadu výstavu Překonej stěnu smrti.
Vypovídá o osudech lidí stíhaných komunistickým režimem převážně v padesá-
tých letech a je spojená s promítáním dokumentu Dopisy z cely smrti. V následné 
besedě pak odpovídají na dotazy autoři knihy Mlynáři od Babic, Luděk Navara a 
Miroslav Kasáček
Předpremiérová beseda proběhla hned po instalaci s žáky devátých tříd ZŠ Mod-
řice. Ti sami v předsálí a na schodišti objektu úřadu vytvořili vlastní tématickou 
výstavu pohnutých dějin komunistické zvůle a arogance. Při besedě, po shlédnutí 
dokumentu Dopisy z cely smrti, padaly na lektora Miroslava Kasáčka, četné dota-
zy. Leckteré mohly připadat nám, starším, kteří alespoň část období rudé nadvlá-
dy zažili, téměř naivní. Samozřejmě, vždyť tato generace u toho už nebyla. Proto 
je třeba mít pořád na zřeteli dávné pravidlo o tom, že pouze národ, který zná svoji 
minulost, dokáže tvořit svoji lepší budoucnost. Z této perspektivy dostává projekt 
Občanského sdružení Paměť hluboký smysl především pro onu mladou, dospíva-
jící generaci.                                                                          Text: Pavel Had, foto: Miroslav Hájek

Informační cyklokoutek
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Modřická jednadvacítka na nové trati

Pro letošní ročník už tradičního závodu bylo s ohledem na složitou dopravní si-
tuaci v okolí Modřic nutno vyhledat novou trať. Pořadatelé k tomu velice vtipně 
využili vedlejší slepou cestu mezi zahradami a pro zázemí podobně jako už vloni 
klidný prostor před areálem skladů firmy Ptáček. A tak se za podpory Městské 
policie startovalo u vyústění cesty na normálně frekventované želešické silnici a 
trasa vedla přes Želešice - Hajany - Ořechov - Silůvky - Prštice - Ořechov a zpět do 
cíle na odbočce k CT parku v Modřicích. Nejrychlejší závodník Stanislav Komárek 
z Modřic těch přibližně 23 km v kopcovitém terénu jel rychlostí asi 38 km/hod, 
Ivo Zejda, který i letos trať běžel, to dokázal velice slušnou průměrnou rychlostí 
10 km/hod. Hlavní organizátor Jarek Pudelka, sourozenci Brabcovi na startu a 
všichni ostatní aktivně zúčastnění si určitě zaslouží poděkování za toto každoroční 
obohacení sportovního dění v našem městě.

(ČeV)

foto: Stanislava Pudelková

22.05.2010

Jméno OddílR.nar.Start.č.Poř. Čas Ztráta

Modřická  "21" 16. ročník cyklistické časovky jednotlivců

Kategorie : M18 Junioři

 14Hlavoň David Modřice1993  1.  47:18

Kategorie : M44 Muži

 34Komárek Stanislav SSSR Prdlavka Modřice1983  1.  36:14
 12Krejčí Martin Svatý Kopeček1978  2.  36:28   0:14
 39Křivánek Josef EXE Jeans1979  3.  36:51   0:37
 15Černý Luděk Bratčice1981  4.  39:43   3:29
 41Horák Petr Sokol Prštice1976  5.  40:03   3:49
 23Brázda Radek Infotech-Cs Brno1967  6.  40:26   4:12
 11Prošek Lukáš 1974  7.  40:34   4:20
 16Sladký Josef Bratčice1981  8.  42:00   5:46
 40Pešta Pavel HAPE1976  9.  45:36   9:22
 19Šindelář René SOKOL Měnín1968 10.  49:31  13:17
 22Slouka Jiří Blažovice1983 11.  51:25  15:11

Kategorie : M44 B Muži-MTB

 30Pražák Jiří EUROFOAM1971  1.  37:27
 28Krejčí Miroslav ROSO Team1977  2.  37:41   0:14
 37Buršík Václav CK Komín1975  3.  42:51   5:24
 33Polášek Petr HAPE Sport1989  4.  44:42   7:15
 25Kresta Roman HAKR Brno1965  5.  53:22  15:55
 18Strnad Daniel Modřice1967  6.  54:29  17:02
 31Babák Pavel 1982  7.  55:10  17:43
 17Strnad Richard Ogar1976  8.  56:55  19:28

Kategorie : M45+ Muži vet.

 45Rožek Miroslav KC Brno1965  1.  39:52
 35Netolický Milan Vinohradské šlapky1958  2.  40:46   0:54
 24Skopal Michal CK Komín1962  3.  41:14   1:22
 20Bulín Zdeněk Cyklosport Česká1962  4.  41:20   1:28
 21Štěpánek Jiří Cyklosport Minařík1954  5.  41:22   1:30
 43Rozman Ladislav Cyklo LASL1954  6.  42:44   2:52
 26Crhák Luděk HAKR Brno1959  7.  44:17   4:25
 38Parák Miroslav 1947  8.  45:33   5:41
 32Mazálek Miroslav Brno1957  9.  45:35   5:43
 10Vrážel Jiří Sokol Kobylnice1962 10.  46:29   6:37
 13Hlavička Ivan JULI1951 11.  48:27   8:35
 46Sedláček Pavel Prdlavka Modřice1953 12.  52:50  12:58
 29Kubík Radomír TTK  Brno1964 13.  55:02  15:10
  1Zejda Ivo MS Brno, běh1956 14. 132:00  92:08

Kategorie : M45+B Muži vet.-MTB

 36Müller Jiří Cyklo Komín1943  1.  46:16
 27Svoboda Karel KC HAKR1945  2.  46:50   0:34
 42Pospíchal Vladimír EKOL Team1952  3.  48:28   2:12

Kategorie : Z18 Juniorky

  2Hlubinková Nikola Moravec Merida Czech Team1994  1.  41:34

Kategorie : Z44 Ženy

  8Vykoukalová Simona Rock Technik Triatlon1983  1.  43:49
  3Vašalovská Petra CK Komín1986  2.  44:01   0:12

Kategorie : Z44 B Ženy-MTB

  9Nosková Barbora Modřice1981  1.  48:06
  6Mikušová Martina 1967  2.  58:37  10:31
  4Ptáčková Soňa 1989  3.  60:43  12:37

Kategorie : Z45+ Ženy vet.

  5Slavíčková Jarmila Brno1956  1.  46:07
 44Rožková Hana KC Brno1965  2.  48:39   2:32
  7Jirásková Věra Prdlavka Modřice1955  3.  49:32   3:25

Celkem závodníků: Počasí:  23 °C, zataženo46
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Nohejbalový turnaj

V sobotu 15. května se odehrál další z ročníků tradičního turnaje neregistrova-
ných v nohejbale trojic "O pohár starosty Města Modřice". V rámci deštivých dnů 
jsme měli neuvěřitelné štěstí na počasí a tak se mohl i tento ročník celý odehrát 
na venkovních kurtech. Letos se turnaje zúčastnilo 10 pozvaných mužstev. Ta hrá-
la nejprve rozdělena do dvou skupin. Následovaly boje v rámci play-off vrcholící 
zápasy o medailová umístění.
Letošními vítězi se stalo poprvé mužstvo z Boskovštějna, když domácí trojice i 
napotřetí za sebou zůstala "jen" na druhém místě tentokrát po finálové prohře 1:2.

Pořadí na prvních čtyřech místech bylo následující:
1. Boskovštějn (Bohdálek Vlastimil, Babáček Ivan, Bendík Lubomír)
2. Modřice A (Bubniak František, Čonka Miroslav ml., Jahoda Petr)
3. Modřice B (Pisk Pavel, Lukl Pavel, Kotouček Petr)
4. ŽPV 010 (Soukal Roman, Korčák, Mrkvica)

Rád bych poděkoval Městu Modřice za finanční příspěvek na tento turnaj a pánům 
Frimmelovi a Rumpovi za skvělé zajištění občerstvení pro všechny účastníky.

Petr Jahoda

Jarní pěvecký koncert na radnici.

Letošní v pořadí již 45. Koncert na naší radnici uzavřel naši hudební sezonu, v 
roce 2010. 
Na pořadu byly sborové zpěvy. Jako první vystoupil dětský pěvecký sbor z Brna 
„Řečičky“, a jako druhý náš „Smíšený pěvecký sbor města Modřice“, oba sbory 
vystoupily pod vedením dirigentky paní Lucie Vitáskové. 
Hudební večer zahájil dětský sbor „Řečičky“, a připravil nám příjemné překvape-
ní jak programem, tak i jeho provedením. Jejich skladby byly většinou s pohád-
kovými texty od skladatelů: K. Svobody, J. Hamra, O. Soukupa atd. Přednesly je 
skvěle jako sbor, i jako některé sólistky a klavíristka. Také proto sklidily velký a 
zasloužený potlesk. 
Po přestávce nastoupil náš Modřický pěvecký sbor. Jejich program byl velmi roz-
ličný. Zazpívali nám písně moravské lidové, z nichž velmi působivá byla píseň 
„Lipka“, a písně od A. Dvořáka, píseň hebrejskou, francouzskou a také německou, 
pod názvem Zottlemarch, které všechny zazpívali při návštěvě Rakouska ve Víd-

ni, kde měli velký úspěch, a kde si zazpívali i s vídeňátky, jak nám bylo sděleno. 
Máme z nich i jejich úspěchu velkou radost, protože proslavili nejen naše pís-
ně, ale také naše město Modřice u našich rakouských sousedů, kteří také rádi 
zpívají. 
Bylo by velmi hezké, kdyby se národy poznávaly hlavně přes umění pěvecké 
a hudební. Děkujeme oběma sborům za krásný hudební večer a navození jarní 
pohody, o kterou nás letošní jarní příroda, a počasí naprosto ochudila. Přejeme 
všem zpěvákům, malým i velkým hodně zdaru, mnoho hezkých skladeb, aby 
mohli rozdávat radost zpěvem, a těšíme se na jejich další koncerty. 
V neposlední řadě patří samozřejmě dík paní dirigentce Lucii Vitáskové za výběr 
a nastudování uvedených skladeb, a přejeme jí mnoho zdaru v této záslužné 
činnosti!                                                                                                        J. Štulpová

foto: M. Hájek
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Co je knížka ?
Je to živá bílých listů hromádka.
V ní si  všechno hraje, zpívá,
ptáci, děti, zvířátka.
A svět dětem vždycky znova
do té přihrádky se schová.
List obrátit stačí však a rázem nám před oči
Kousek světa vyskočí,
tu květ, slunce nebo pták.  

1. června jsme oslavili mezinárodní den 
dětí. Plným právem říkáme, že v dětech 
je budoucnost lidstva, budoucnost celé 
naší planety. Těžko by se však našel 
člověk, který by neznal tato pravdivá, 
životem ověřená slova. Podle deklara-
ce práv dítěte potřebuje dítě zvláštní 
záruky, péči a právní ochranu před na-
rozením i po něm. Každé dítě má prá-
vo vyrůstat a rozvíjet se ve zdraví, má 
právo na přiměřenou výživu, bydlení a 
lékařskou péči. Má právo na vzdělání a 
musí být chráněno před všemi forma-
mi krutosti, násilí, vykořisťování. Nesmí 
být  předmětem obchodu ani přijato do 
zaměstnání před dosažením určitého 
věku.
V jedné z deseti zásad deklarace se říká 
stručně, ale velmi jasně - dítě bude za 
všech okolností mezi prvními, komu 
bude poskytnuta ochrana a pomoc. 
Toto se však v řadě zemí neplní. Ve svě-
tě žijí stamiliony dětí bez jakékoli péče o 
zdraví, výživu a vzdělání. I v bohatých 
státech je mnoho dětí zanedbaných, 
trpí nedostatkem, jsou zneužívány i tý-
rány, vykořisťovány a hladovějí. Denně 
umírá ve světě mnoho dětí na následky 
nedostatečné výživy nebo nakažlivých 
chorob. Děti z četných chudých rodin 
se musí živit samy. Jsou využívány k 
nejméně placeným pracem - slouží jako 

nejlevnější pracovní síla. Počet týraných 
a zneužívaných dětí jde do statisíců. Na 
mnoha dětských tvářích je místo bezsta-
rostného smíchu smutek, strach a bezna-
děj. 

U nás se nemusíme zamýšlet nad tako-
vými problémy jako je hlad, nemožnost 
vzdělání a nedostatečná zdravotní péče, 
ale bez problémů naše společnost také 
není.. Trápí nás zneužívání dětí, objevi-
ly se případy týraných dětí, mnoho dětí 
užívá drogy, propadá gamblérství.. Při-
bývá čím dál víc mladých delikventů. 
Mnoha dětem chybí zájem rodičů, kteří 
mají čím dál méně času a někdy i láska. 
Hlavně je potřeba nejen dětem věřit, ale 
hlavně kontrolovat jejich činnost a v jaké 
se pohybují společnosti. Mluvte s dětmi, 
věnujte jim dostatek času, těm menším 
vyprávějte nebo čtěte pohádky a sami 
se nešiďte o ty pěkné okamžiky se svý-
mi dětmi. Pamatujte, že peníze nejsou 
všechno. Jsou sice pro život důležité, ale 
všechno se za ně koupit nedá, 

I když dnes existuje dostatek dobrovol-
ných organizací, spolků, nadací a pod, 
kteří se starají o zmírnění negativních 
dopadů na děti celého světa, hlavně 
v zemích postižených bídou, hladem, 
AIDS, válkou, stále je to však málo. Snad 
jednou se objeví úsměv na tváři u všech 
dětí světa. Pamatujte, že nejen při osla-
vách dne dětí platí a vždy bude platit, že  
Není na světě větší zázrak než dítě –
Není nic čistšího než jeho oči,
Není nic sladšího než jeho úsměv,
Není nic krutějšího než způsobit dětem 
utrpení.

TOJA

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ Dětský den v areálu Pod kaštany

foto: M. Hájek
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Rok ve školce

PODZIM
Již tradičně se podílíme svými výrobky na Výstavě modřických zahrádkářů, 
která se koná v září u příležitosti Svatováclavských hodů. Poznáváme ovoce, 
zeleninu, podzimní plody a tvoříme.
V říjnu jsme pořádali Drakiádu v areálu Pod kaštany pro rodiče, děti a draky. 
Účast byla veliká, odměnu dostal každý, kdo přišel.

ZIMA
Děti čekají návštěvu! Mikuláš s Čertíkem procházejí třídami, děti je doprovází 
písničkami a sliby, že příští rok už budou určitě hodní.
Připravujeme si program na Vánoční vystoupení pro rodiče, některé spojené 
s tvořivými dílničkami.
V únoru jsme se všichni převlékli do kostýmů a vypukl Karneval. Tancovalo 
tady plno zvířátek, pohádkových i jiných postaviček. 
V tomto měsíci začal pro starší děti kurz plavání v Blučině.

JARO
Přivítali jsme jaro vynešením Smrtky. V průvodu jsme došli k náhonu, za zpě-
vu písní Smrtku (Morenu, Mařenu) vhodili do vody a zpět do školky se vrátili 
s nazdobeným létečkem.
V dubnu jely starší děti na Školku v přírodě. V Trhové Kamenici u Chrudimi 
(Českomoravská vrchovina) zažily Pruhovanou plavbu. Konal se také Zápis 
do mateřské školy na příští školní rok spojený se Dnem otevřených dveří.
Květen se nesl v duchu lásky k rodině, maminkám. Třídy si pro ně chystaly 
program a samozřejmě dárky a přáníčka.
Koncem měsíce jsme pořádali výlet pro rodiny do Zlobice u Kuřimi, kde se 
konaly Kovbojské dny s programem pro děti.

LÉTO
Barevný den ve školce je oslava Dne dětí. Zajíčci v hnědém, Ježečci oranžoví, 
Berušky červené, Žabáčci zelení a Myšičky v modrém. Děti - „zvířátka“ plnily 
úkoly, vyřádily se a dostaly od nás dárečky.
Školní výlet se koná 8. června. Jedeme na Farmu Bolka Polívky, kde nás čeká 
divadlo pod širým nebem, tvůrčí dílničky a dobrý oběd.
S budoucími prvňáčky se rozloučíme zábavným programem (Tetiny) a Spa-
ním ve školce, kdy je bude provázet Večerníček.
Máme před sebou prázdniny a velké změny. Na naší zahradě přibude nová 
budova s další třídou. Tak nám držte palce a užijte si krásné dovolené.

Za kolektiv MŠ Monika Čechovská

MATEŘSKÁ ŠKOLA

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

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

Městská knihovna v Modřicích

Půjčovní doba:

PRO DĚTI NA PRÁZDNINY
Dahl: Jakub a obří broskev
Kněřová: Otazníková říše
Ondracek: Medvědí příběhy
Parigger: Zrada na biskupském 
dvoře
Reider: Dobrodružství malého 
ledního medvídka
Řeháčková: Kamarád z planety 
Merton
Schröder: Mirella a tajemství moř-
ských vil, Lukášův dračí kamarád
Valiente: Hledej strašidla
Wilsonová: Zlaté srdce Tracy Bea-
kerové

   Četba k výuce cizích jazyků:
Färber: Čtenářský slovník pro 
nejmenší – francouzština a špa-
nělština
Klein: Fotbalové historky – anglič-
tina, němčina
Wolf: Vyprávění o koních – anglič-
tina, němčina

PRO ŽENY
Balogh: Nečekaná svatba
Brdečková: Alhambra
Callen: Jeho vyvolená, Strážce 
hradní paní

Fforde: Skotská romance
Francková: Mucholapka na prevíty, 
Nevěrně tvá, Tajná láska
Hlaváčková: Osudu neutečeš
Holmes: Zn.: Hledám chlapa
Howell: Anděl z Vysočiny, Divoch z 
Vysočiny, Nevěsta z Vysočiny, Že-
nich z Vysočiny
Martin: Dědic hraběte z Grenvillu, 
Dokonalý hřích, Hříšný slib, Same-
tová kráska
Moravia: Pohrdání
Moro: Čevené sárí
Řeháčková: Buď mojí mamkou
Smith: Nezralý pro lásku, Sváděj mě 
znovu, Svůdné objetí
Steelová: Borec
Svobodová: Emigranti
Závodná: Alma mater

PRO MUŽE
Archer: Klamný dojem
Hrubý: Zelený Raoul
Kessler: Píseční panteři
Kuťák: Poslední odpal
Nowak: Smrt sklízí na Krymu
Patterson: Čtyři slepé myšky, Druhá 
šance, Každý třetí den
Preston: Mayský kodex
Vonnegut: Jatka č. 5

VÝBĚR Z NOVINEK

AKCE v červnu
Prodejní VÝSTAVA OBRÁZKŮ PETRA ŽOCHA

KNIHOVNA
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její ochraně. Je škoda, že zanikl, jelikož si myslím, že zvláště dnešní mládež by to 
potřebovala. 

Přišel Protektorát a pro nás Čechy nastaly velké změny, ovšem k horšímu. Když 
Modřice obsadila německá armáda, první co nás potkalo, byl padák z naší školy 
a přemístění do dvoutřídky na dnešní Benešové. Její vybavení bylo jako za Marie 
Terezie, ale ani to ještě nestačilo a i tyto prostory zabrala německá armáda a my 
jsme se učili na půdě. Ráno jsme přišli, všude prach, žádná okna, jen pár skleně-
ných tašek propouštělo trochu světla. Na předměty, v nichž se nepsalo jsme šli 
na Vajdl, ale i tam jsme vadili. Sedlák nás hnal bičem, že pošlapeme trávu. Chtěli 
nás donutit, abychom chodili do německé školy, ale zvládli jsme to. Do měšťanky 
jsme odejít nemohli, protože bylo málo dětí a hrozilo, že by školu zavřeli. Dosáhli 
jsme toho po válce. 

Tak se náš život změnil, když vítězili na frontách. Slibovali, že po válce půjdeme 
my „pémáci“, jak nás titulovali, na Sibiř a v prostou před Frutou že povede dunaj-
sko-oderský průplav. To tedy byly naše vyhlídky, ale vše jsme přežili. 
Všechno se nám v Modřicích však nelíbí. Není zde zeleň, není kam jít na procház-
ku; provoz na silnici je jako na dálnici, včetně kamionů, které zde někdy i parkují. 
Silnice jsou samá díra; na kole je nebezpečné jezdit; v okolí samá stavba a vzduch 
dobrý tak na astma. Když jdeme na zastávku a prší, tak nás auta občas nahodí. 

J. Štulpová

1Společenská kronikas
Kilián Adolf
Dvořáková Marie
Kolářová Ludmila 
Kunc Miloslav 
MUDr. Pallová Ludmila 
Romulus Rudolf 
Ing. Mattuš Jan 
Vojta Jan 
Smejkal Jan 
Šafaříková Marie 
Vystrčil Ivan 

Významného kulatého
výročí se dožívají Rýcová Jana 

Glozarová Marie 
Mgr. Zdeňka Ševčíková 

Kratochvilová Monika 
Antonická Alexandra
Lipská Karolína  

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Jak jsme žili v Modřicích před válkou a během ní 

Modřice vždycky byly vesnicí. Pokusím se o nich jako o mém rodišti něco na-
psat; o tom jak jsme zde žili. 

Bydlelo zde asi 2500 obyvatel; obec měla přibližně 500 domovních čísel. Byla to 
menšinová obec s větším podílem německého obyvatelstva nežli nás Čechů, ale 
obě národnostní skupiny si žily po svém. Tenkrát jsme si v ničem nevadili. Byl 
zde průmysl jako cihelna, cukrovar, Kovodělná (Kovolit), konzervárna Lederer, 
ale v těchto továrnách pracovali většinou dělníci z okolních obcí (Ořechov, Ha-
jany, atd.). Německá většina byli všichni zemědělci. Pěstovali obilí, okopaniny, 
cukrovku a hlavně zelí, které se v Modřicích také zpracovávalo a jelikož vyni-
kalo výbornou chutí, vyváželo se až do Ameriky (vím to od pana Šebestíka). 
Doprava zde byla špatná. Autobus jezdil třikrát denně, ale ne až na náměstí. Ko-
nečnou měl u tzv. čtyřech kamenů, jak se říkávalo rozhraní Modřic a Přízřenic. 
Ráno přijeli jen mlékaři pro mléko, sedláci vyjeli na pole a byl klid. Auto zde měl 
jen pan doktor Pařízek, který nás léčil. 

Na ulicích Benešové a Masarykové (nevím, jak se tehdy jmenovaly) rostly ovoc-
né stromy, třešně, hrušně a ovoce z nich se dalo jíst. Stromy na náměstí byly 
okrasné. 

Měli jsme zde na ulici Komenského krásnou moderní školu i s tělocvičnou. V 
obci působil Sokol a Junák. Dvakrát týdně jsme chodili cvičit na sokolské hřiště, 
které se nalézalo naproti hospodě pana Trávníčka, kde byla také kuželna a zabu-
dované kruhy na cvičení. Měly jsme skvělou cvičitelku – paní Vanovou a rády 
jsme do Sokola chodily. V zimě jsme cvičily ve škole. V zimě nám také tátové 
udělali na hřišti kluziště, kam jsme chodili bruslit. V neděli tam hrála reproduko-
vaná hudba a někteří rodiče bruslili s námi. V malé místnosti s kamínky hned u 
hřiště jsme se ohřívali. Byly to krásné a veselé časy. 

U Trávníčků byl menší sál s jevištěm, kde místní ochotníci hráli divadlo a pořá-
dali plesy. To jsme ale ještě byly děti a nepamatuji si to. 

Před Frutou mezi poli tekl mlýnský náhon (tam kde nyní stojí nové domy), kam 
jsme se chodívali koupat. Voda byla čistá, břehy zelené, protože o údržbu se 
staral přízřenický pan mlynář, a zpívali tam ptáci. Někdo hrál karty, jiný přinesl 
gramofon a měli jsme tam celé roky hezké a hlavně levné koupaliště. Dnes je 
to stoka. 

Pro mládež v Modřicích působil Junák, který vedl mládež k lásce k přírodě a 
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Vstupné dospělí 80,- Kč děti od šesti let 20,- Kč
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KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

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

733296125

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 

 

V pátek 16.7.2010 ve 20:00 hodin
v areálu „Pod Kaštany“ 

• hraje skupina Hitmakers
• občerstvení zajištěno

Těšíme se na Vás
Pořádá SDH Modřice

Letní noc
Pozvánka na 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
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              ŠŠPPAANNĚĚLLSSKKOO  
                   3.9.-12.9. 2010 / pá-ne / 

Costa Brava 
  Lloret de Mar 
 Hotel Festa Brava*** 

Lloret de Mar leží v Katalánsku v jižní části "Divokého pobřeží" Costa Brava asi 80 km 
severně od hlavního města Katalánska, Barcelony. Tato oblast má ze Španělska nejmírnější 
podnebí. Lloret de Mar je velice živé a oblíbené středisko s okouzlující pláží s hrubým 
pískem, lemovanou širokou palmovou promenádou. Mírně zvlněná okolní krajina vytváří v 
některých místech malebná zákoutí se skalami a zbytky středověkého opevnění. Každý 
večer se zde nabízí posezení a zábava ve spoustě restaurací, barů, diskoték a jiných 
zábavních podniků. Lloret de Mar je jako stvořené pro milovníky moře, slunce, vodních 
sportů a zábavy. 

Hotel FESTA BRAVA***  
Poloha: cca 400 m od pláže, cca 200 m od centra 
Vybavení pokoje: pokoje pro 1–4 osoby( 2 přistýlky), sociální zařízení, 
klimatizace, telefon, TV, balkon  
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, výtah, bar, TV místnost, klimatizovaná 
restaurace, taneční terasa, herna, parkoviště, bazén  

Možnost individuálních výletů: Vodní svět – WATER WORLD nebo Marineland, 18,5 
EUR dosp., 12,5 EUR dítě 4-12 let, půldenní výlet lodí, cca 20 EUR. 

Cena zájezdu: osoba 8.400,- Kč s polopenzí 
                                  8.800,- Kč s plnou penzí 
                        1. dítě 2-10 let 3.800,- Kč v doprovodu dvou plně platících osob 
                        2. dítě 5.800,- Kč 

                           Příplatek za jednolůžkový pokoj 3.500,- Kč. 
      Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí nebo plnou penzí, doprava  luxusním autobusem, služby 

delegáta 
      Cena nezahrnuje: cestovní pojištění. 

 
  Uhrazení zálohy 5.000,- Kč/1 osoba do 30.6.2010 
  Doplatek do 20.8.2010 
 
  Odjezd: 3.9. v 7.30 hod., nám.Svobody, Modřice  
               8.00 hod., Janáčkovo divadlo, Brno 
  Příjezd: 12.9. ve večerních hodinách 
 

        Bližší informace na tel: 724 067 100, 602 506 562 nebo pište na e-mail     
        coufalik@expressbus.cz Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík.

 

 

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/

Ordinujeme denně.
Nábor nových pacientek.
Nabízíme cvičení + plavání pro těhotné
(i pro neregistrované pacientky)

AKCE:očkování proti rakovině čípku dě-
ložního – Cervarix – výhodná cena
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Od 7. 5. >>> Výtvarné práce sdružení DOBROMYSL – chodba radnice Zpravodaj 5/2010

19. 6. so 13-23 Šermířský den Zpravodaj 6/2010

6.7. út >>> Uzávěrka připomínek a námitek ke Konceptu ÚP Zpravodaj 5/2010

10.7. so 20:00 hudební festival v areálu "Pod Kaštany" Zpravodaj 6/2010

16.7. pá 20:00 Letní noc v areálu "Pod Kaštany" - pořádá SDH Zpravodaj 6/2010

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 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

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 – Kateřina Homolková

Dám do dlouhodobého 
pronájmu garáž na ulici 
Tyršova 205 v Modřicích.

 Tel. 603 265 189 

Inzerce



Vychází: 1 x  měsíčně do 15. kalendářního dne 
a je distribuován do každé rodiny zdarma.
Současně je zveřejňován v samostatné rubrice 
na internetu www.mesto-modrice.cz
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