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Zprávy z radnice 

1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 45/2010

Z usnesení RMM č. 45/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
19. července 2010

Veřejné osvětlení - stavební úpravy
RMM schvaluje smlouvu o souhlasu 
s umístěním a realizací stavby na 
pozemcích p.č. 801/31 a  801/33 mezi 
ČR – ÚZSVM (vlastník) a městem 
Modřice (stavebník) na realizaci akce 
„Stavební úpravy VO Modřice – ul. 
Sokolská, Komenského" a smlouvu o 
budoucí smlouvě o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu mezi 
Společenstvím vlastníků jednotek 
domu Husova 554 (povinný) a městem 
Modřice (oprávněný) na vedení VO 
po pozemku p.č. 799/1. (3.1 a 3.2)

Rekontrukce ZŠ - ul. Komenského
RMM schvaluje smlouvu o dotačním 
poradenství a vypracování žádosti o 
dotaci mezi městem Modřice (objed-
natel) a firmou Eurovision, a.s. (obsta-
ravatel) na přípravu žádosti z progra-
mu Zelená úsporám pro realizaci díla 
„Zateplení ZŠ Modřice“ (3.3)

Mezinárodní turnaj žáků - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu 
mezi městem Modřice (obdarovaný) a 
firmou Koordita a.s. (dárce) na poskyt-
nutí peněžního daru ve výši 10.000,- 

Kč pro pokrytí nákladů spojených s 
akcí Turnaj ml. žáků v kopané o pohár 
starosty města Modřice (3.4)   

Mezinárodní turnaj žáků - finance
RMM schvaluje smlouvu o pronájmu 
reklamní plochy mezi městem Mod-
řice (pronajímatel) a firmou Magnum 
Int., a.s. (nájemce) při akci 10. ročníku 
turnaje ml. žáků v kopané „O pohár 
starosty města Modřice“ za částku 
10.000,- Kč  (3.5)

Veřejné osvětlení - smlouvy
RMM schvaluje smlouvy o dílo mezi 
městem Modřice a firmou Energ – 
Servis a.s na akce „Stavební úpravy 
VO" na ul. Pilcova a Husova  za částku 
2.758.508,- Kč a na ul. Sokolská, a Ko-
menského za částku 1.615.541,- Kč, obě 
vč. DPH (3.8 a 3.9)

Kanalizace - ul. Masarykova
RMM schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi městem Modřice (oprávněný) a 
Jihomoravským krajem (povinný) na 
vedení kanalizace po pozemku p.č. 
2040 na ul. Masarykova (3.11)

Elektrické vedení NN - smlouvy
RMM schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení práva odpovídající-
ho věcnému břemenu mezi městem 
Modřice (budoucí povinný) a firmou 

E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávně-
ný) na vedení smyčky NN na pozemku 
p.č. 2056/1 a smlouvu o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemenu mezi 
městem Modřice (povinný) a firmou 
E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na 
umístění vedení NN a pojistkové skříně 
na p.č. 993/1 na ul. Příční  (3.12 a 13)

Dočasné využití pozemku
RMM schvaluje dohodu o dočasném 
využití části pozemků p.č. 878/1 a 878/3 
na ul. Nádražní mezi městem Modřice a 
panem Petrem Kurečkou na přechodné 
uložení vykopané zeminy při stavbě RD 
za cenu 2.000,- Kč (3.15)                                 

MFK a TJ Sokol - převody 
RMM schvaluje smlouvu o zajištění 
údržby sportoviště mezi městem Modři-
ce a MFK Modřice, dohodu o ukončení 
smlouvy o zajištění údržby sportoviště 
mezi městem Modřice (objednatel) a 
TJ Sokol Modřice (zhotovitel) ke dni 
20.7.2010, dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy ze dne 19.12.2006 mezi městem 
Modřice a TJ Sokol Modřice na areál a 
kabiny travnatého fotbalového hřiště 
ke dni 20.7.2010 a nájemní smlouvu na 
pronájem areálu travnatého fotbalového 
hřiště mezi městem Modřice a Městským 
fotbalovým klubem Modřice o.s. za část-
ku 1.000,- Kč/rok  (3.16 až 19)

Městský úřad - telefony
RMM schvaluje ukončení rámcové 
smlouvy se společností Telefonica O2 
Czech republik a.s. k 15.9.2010 a pově-
řuje starostu města oslovením mobil-
ních operátorů k předložení nabídek 

na poskytování telekomunikačních 
služeb pro další období a výběrem 
nejvýhodnější nabídky (3.20)  

Muzeum - výstava krojů
RMM dodatečně schvaluje smlouvu 
o výpůjčce mezi městem Modřice 
(vypůjčitel) a Statutárním městem 
Brnem, MČ Brno – Tuřany (půjčitel) 
o zapůjčení krojů pro výstavu v 
Modřicích, která se konala v dubnu 
t.r. (3.21)

Bytový dům pro seniory - pozemek
RMM schvaluje směnnou smlouvu 
mezi městem Modřice a Jaromírem 
Čonkou st. a Jaromírem Čonkou ml. 
ohledně vzájemné směny pozemků 
p.č. 877/3 a p.č. 878/4 (3.22)

Pronájem pozemku za školou
RMM schvaluje vyvěšení záměru o 
pronájmu části pozemku p.č. 838 o 
výměře 330m2 (v zahradě za školou) 
na úřední desce města Modřice (4.1)

Country zábava před Sokolovnou
RMM povoluje taneční country zába-
vu pořádanou Ing. Kateřinou Zoufa-
lou v prostorách před sokolovnou 
dne 30.7.2010 od 19:00 do 24:00 hodin 
(náhradní termín 31.7.2010 v případě 
špatného počasí) (4.2)     

Pozemek u zadního hřiště
RMM schvaluje výpověď Ing. Vla-
dimíru Novotnému a Ing. Renatě 
Novotné z nájemní smlouvy na část 
pozemku p.č. 994/1 dle nájemní 
smlouvy ze dne 13.12.1999 z důvodu 
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nepřijetí podmínek stanovených 
ZMM (4.3)    

Povrchová voda - odběr
RMM  souhlasí s odběrem povrchové 
vody z mlýnského náhonu panem 
Fr. Brabcem v období od května do 
srpna pro potřeby zalévání v zahrad-
nictví (5.2)    

Ulice Tyršova - nová výstavba
RMM nemá námitek k PD výstavby 
sídla společnosti Hydrotech s.r.o. 
na ul. Tyršova a schvaluje smlouvu 
o umožnění provedení stavby IS na 
pozemku 2065/1 a 2066 mezi měs-
tem Modřice a firmou Hydrotech 
s.r.o - projekt je v souladu s územním 
plánem.

Čistička - rekonstrukce
RMM vydává souhlasné stanovisko k 
PD ČOV Brno – Modřice – rekonstruk-
ce areálových vjezdů a výstavba re-
tenční nádrže na kal společnosti BVK 
a.s. s dodržením podmínek: zamezení 
prašnosti při výstavbě a provozu a 
nesmí dojít ke zhoršení emisí pacho-
vých látek do ovzduší (5.4) 

Ulice Tyršova - nová výstavba
RMM v souladu s ÚP vydává sou-
hlasné stanovisko pro územní řízení 
na akci Rešnerova pekárna Modřice 
na ul. Tyršova Ing. Arch. Jaroslavu 
Veličkovi s podmínkami: zamezení 
prašnosti při výstavbě a provozu a 
pro zásobování areálu požadujeme 
(zejména pro dopravce nad 3,5 t) po-
užívat komunikaci na hranici katastru 
města Modřice a Brna (5.5)  

Za dálnicí - nová výstavba
RMM v souladu s ÚP pověřuje starostu 
města Modřice vydáním kladného stano-
viska ke změně územního rozhodnutí č.j. 
3394/02-No ze dne 20.2.2003 po splnění 
těchto požadavků a podmínek ve vztahu 
k předpokládanému nárůstu dopravy: 

- finanční spoluúčast firmy CTP Invest, 
spol. s r.o. na výstavbě protihlukové 
stěny při komunikaci II/152 - 3. etapa 
ve výši 50% z celkových nákladů vč. 
DPH (náklady výstavby protihlukové 
stěny vč. DPH 10.078.841,- Kč)
- úhrada jednorázového finančního 
příspěvku ve výši 1.000.000,- Kč na 
rozšíření zeleně města, dětských hřišť 
a sportovišť  
- předložit odborné posouzení kapa-
city křížení komunikací D2 a II/152 v 
celé lokalitě

Další podmínky, které bude město poža-
dovat zahrnout do územního řízení:

- bude žadatelem osázena kvalitní 
zeleň 
- v areálu bude dodržen koeficient 
zastavitelnosti 
- požadujeme po celou dobu výstavby 
i při provozu zajistit opatření vedoucí 
k minimalizaci prašnosti                    
- předložení dalšího stupně PD  
- zařazení města mezi účastníky všech 
stavebních řízení v rámci výstavby 
CTPark Modřice II – prodejny sportu 
a nábytku     

RMM v souladu s ÚP vydává souhlasné 
stanovisko k umístění a stavbě středního 
zdroje znečištění ovzduší podle zákona 
č. 86/2002 Sb. pro akci CTPark Modřice 
II – prodejny sportu a nábytku podaná 
společností CTP Invest, spol. s r.o. (5.6 
a 7)

Ulice Sadová - popelnice
RMM schvaluje umístění přístřešku na 
popelnice na pozemku města Modřice 
p.č. 823/3 Společenství vlastníků jedno-
tek Sadová 587 o rozměrech 4 x 3 x 2m  
(6.1)  

Obchvat - lávka pro pěší
RMM schvaluje vypracování investičního 
záměru výstavby lávky pro pěší z ulice 
Hřbitovní přes silnici II/152 Ing. Jaromí-
rem Rušarem za částku 58.000,- Kč (6.2)

Popovice - územní plán
RMM bere na vědomí schválení změny 
č. IV Územního plánu Sídelního útvaru 
Popovice (6.7)    

Mezinárodní turnaj žáků - video
RMM schvaluje pořízení putovního 
poháru a pohárů na 10. ročník turnaje v 
kopané mladších žáků „O pohár starosty 
města Modřice“ v celkové výši 25.000,- 
Kč  a  nabídku firmy Mladý Fotbal o.s. 
na internetový televizní přenos zápasů z 
turnaje „O pohár starosty města Mod-
řice“ ve dnech 6.8.-8.8.2010 za částku 
40.000,- Kč. Na internetové adrese  www.
mladyfotbal.cz/cz/o-pohar-starosty-mes-
ta-modrice-2010/ je 26 video-záznamů z 
celkem 70 zápasů turnaje.(6.8 a 9)

Areál "Pod kaštany" - opravy 
RMM schvaluje provedení úprav a oprav 
areálu Pod Kaštany (chodníky, nátě-
ry pod.) a pověřuje majetkový odbor 
předložením cenové kalkulace oprav ke 
schválení  (6.10)

Rekonstrukce ZŠ - ul Komenského
RMM bere na vědomí poskytnutí in-
vestiční dotace z rozpočtu města pro 
ZŠ Modřice ve výši 600.000,- Kč na 
projekční práce při přípravě rekon-
strukce budovy ZŠ na Komenského 
ulici a doporučuje ZMM poskytnutí 
této dotace schválit (6.11)     

Městský úřad - nákup monitoru
RMM schvaluje pořízení nového 
monitoru pro pracoviště asistentky 
starosty za částku 2.976,- Kč (6.12)   

Reklamní panely - U dálnice
RMM schvaluje uzavření nájemní 
smlouvy na městský pozemek za úče-
lem provozování reklamních ploch se 
společností ABC Nemo a.s. (6.13)  

Mezinárodní turnaj žáků - trička
RMM schvaluje pořízení potisku 
triček pro družstvo žáků v rámci 
reprezentace města při turnaji mlad-
ších žáků „O pohár starosty města“ 
do částky 4.000,- Kč  (6.14)

Dětská hřiště - vybavení
RMM schvaluje doplnění dětských 
hřišť - za Landsmanem a Sokolská o 
houpačky v ceně do 61.000,- Kč vč. 
DPH dle nabídky firmy Flora Servis  
(6.16)  

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) 
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celková cena za vypracování žádosti se 
zvyšuje na 135.700,- Kč bez DPH (2.15)

Hudební produkce u Sokolovny
RMM bere na vědomí pořádání hudební 
produkce v pátek 6.8.2010 v prostoru 
zahrádky v restauraci na sokolovně v 
době od 19:00 do 24:00 hodin (3.1)     

Hudební produkce - ul Masarykova
RMM povoluje reprodukovanou hudbu 
pořádanou panem Troubilem v prosto-
ru restaurace Porta da Terra na ulici 
Masarykova dne 28.8.2010 s podmínkou 
ukončení produkce na terase ve 24:00 
hodin (3.2)   

Dočasné využití pozemku
RMM schvaluje prodloužení dohody s 
panem Kurečkou o využití části pozem-
ku p.č. 878/1 do 31.8.2010 (3.3)  

Ulice Tyršova - nová výstavba
RMM vydává kladné stanovisko k novo-
stavbě Provozovny firmy na parcelách 
č. 1451/22, 2247/2, 2248/2, 2249/2 podaná 
paní Miladou Duchoňovou s podmínka-
mi: po dobu výstavby omezit prašnost 
a dešťové vody likvidovat na svém 
pozemku  Sídlo firmy v lokalitě ulice 
Tyršova, které je v souladu s územním 
plánem. Firma se zabývá čištěním 
kanálů.(4.1)  

Za dálnicí - nová výstavba
RMM vydává souhlasné stanovisko 
k PD pro sloučené územní a stavební 
řízení na stavbu „CTPark Modřice II. – 
VN kabelové vedení a CTP trafostanice“ 
společnosti CTP Invest, spol. s r.o. (4.2)  
Nové pojmenování ulice - Lučni 

RMM doporučuje ZMM pojmeno-
vat slepý výběžek z ulice Tyršovy 
východním směrem jako ulici Luční  
(6.1)

Vyhláška o místních poplatcích
RMM bere na vědomí text obecně 
závazné vyhlášky o místních poplat-
cích (z výherních loterijních terminá-
lů) a pověřuje místostarostku města 
Ing. Hanu Chybíkovou jejím předlože-
ním do zasedání ZMM (6.2)

Mateřská škola - rozšíření kapacity 
RMM schvaluje výjimku MŠ Mod-
řice na základě §2 odst. 2 vyhlášky 
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání 
na počet 25 dětí v jedné třídě MŠ 
(6.3) 

Bytový dům pro seniory - projekt
RMM schvaluje dodatek č. 4 smlouvy 
o dílo na PD „Domu pro seniory“ – 
dopracování položkového rozpočtu, 
mezi městem Modřice a Ing. arch. 
Josefem Smolou – projektový a inže-
nýrský atelier za částku 168.300,- Kč 
bez DPH (6.4)

Kanalizace  - ul. Masarykova
RMM na základě nově zjištěného 
skutečného stavu napojení opravova-
né kanalizace na stávající kanalizační 
šachtu schvaluje přepracování PD ka-
nalizace Masarykova firmou Silniční 
projekt spol. s r.o. za částku 52.546,- 
Kč vč. DPH (6.5) 

Obchvat - protihluková stěna
RMM zamítá nabídku firmy Colas CZ 
a.s. na změnu dodavatele protihluko-

USNESENÍ RMM č. 46/2010

Z usnesení RMM č. 46/2010
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
9. srpna 2010

Ulice Sadová - popelnice
RMM schvaluje kupní smlouvu mezi 
městem Modřice (prodávající) a 
Společenstvím vlastníků jednotek Sa-
dová 587-9 (kupující) na odkoupení 
plechového přístřešku na popelnice 
o rozměru 3x2, 2x3,4 m (2.1)

Mezinárodní turna žáků - finance
RMM schvaluje smlouvu na po-
skytnutí reklamy po dobu turnaje 
mladších žáků v kopané O pohár 
starosty města Modřice v období od 
6.8.-8.8.2010 mezi městem Modřice a 
firmami Energ – Servis a.s. za částku 
20.000,- Kč  a Kooperativa pojišťov-
na, a.s. za částku 10.000,- Kč, obě bez 
DPH (2.2 a 3)

Pronájem pozemku - za školou
RMM schvaluje smlouvu o pronájmu 
části pozemku p.č. 838 o výměře 330 
m2 (2.4).

Obchvat - lávka pro pěší
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi 
městem Modřice (objednatel) a Ing. 
Jaromírem Rušarem (zhotovitel) na 
vypracování studie – investičního 
záměru vč. podkladů na akci: „Lávka 
pro pěší přes silnici II/152 z ulice 

Hřbitovní jižním směrem“ (2.5)

Ulice Tyršova - nová výstavba
RMM v souladu s ÚP schvaluje smlou-
vu o umožnění provedení stavby 
inženýrských sítí mezi městem Modřice 
(majitel pozemku) a firmou Hydrotech 
s.r.o. (stavebník) na pozemku p.č. 
2065/1 (2.6)  

Most přes dráhu u Sokolovny 
RMM schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene č. VB/Int.Bv-B-
no/2010/15 mezi městem Modřice 
(povinný) a Správa železniční dopravní 
cesty (oprávněný) na pozemky p.č. 
1559 a 2090 pro uložení podzemních 
kabelů zabezpečovacího zařízení ČD ve 
vlastnictví ČR  (2.8)

Město Modřice a TJ Sokol - převody
RMM schvaluje smlouvu o připojení k 
distribuční soustavě areálu na kopanou 
mezi městem Modřice (zákazník) a JMP 
Net, s.r.o. (poskytovatel) a smlouvu o 
sdružených službách dodávky elektři-
ny pro areál  na kopanou mezi městem 
Modřice (zákazník) a firmou E.ON 
Energie, a.s. (poskytovatel) (2.13 a 14)  

Bytový dům pro seniory - dotace
RMM schvaluje dodatek č. 3 smlouvy o 
dílo mezi městem Modřice a Ing. arch. 
Josefem Smolou – projektový a inže-
nýrský atelier na rozšíření vypracování 
žádosti a výpočtu dotace z programu 
zelená úsporám v kategorii C2 a C3, kde 
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1Informace pro občanyivých panelů stěny u silnice II/152, 
protože tato změna by nezajistila 
dodržení podmínek výběrového 
řízení !6.6) 

Areál "Pod kaštany" - opravy
RMM schvaluje nabídku na úpravu 
chodníku v areálu Pod Kaštany 
předloženou firmou Antonín Pavlík 
v celkové výši 41.760,- Kč  a nabíd-
ku na malbu a nátěr fasády a prvků 
fasády objektu předloženou firmou 
Pejcl Miroslav v celkové výši 
39.829,- Kč, obě vč. DPH (6.7 a 8) 

Ulice Husova a Poděbradova - 
opravy
RMM schvaluje předloženou 
nabídku a smlouvu a smouvu 
o dílo s firmou Colas CZ a.s. na 
realizaci opravy komunikací k BD 
Husova 582, 584 a 585 a parkoviště 
Poděbradova za celkovou částku 
718.440,- Kč vč. DPH (6.9.1 a 2)

Darování kříže pro pomník
RMM schvaluje darování nepo-
třebného litinového kříže (ulože-
ného na hřbitově)  MgA. Bohdanu 
Jeřábkovi k použití při rekonstrukci 
pomníku padlým občanům v první 
světové válce v obci Příštpo (6.10)       

Jihozápadní tangenta - odmítnutí
RMM schvaluje spolupráci s obce-
mi dotčenými Jihozápadní tangen-
tou formou smlouvy o společném 
postupu proti realizaci (6.11)

Fotbalové hřiště - oprava
RMM schvaluje opravu havarijního 
stavu ocelové zábrany za severní 
brankou fotbalového travnatého 
hřiště na kopanou v celkové výši 
16.000,- Kč bez DPH (6.12)  

Cyklostezka - narovnání maj. 
stavu
RMM s ohledem na nutnost ma-
jetkového narovnání současného 
stavu schvaluje oslovení majitelů 
pozemků a nabídku na odkup po-
zemků za částku 240,- Kč/m2, které 
jsou dotčeny existující cyklostezkou 
Brno – Vídeň (6.13) 

Mateřská škola - rozšíření
RMM bere na vědomí podání žá-
dosti o kolaudaci kontejnerové MŠ 
Modřice na 26.8.2010 (6.14)

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)

Změna RR Zpravodaje 

Rada města Modřice vzala na vědomí, že na vlastní žádost skončil ke dni 8. 3. 2010 
členství v redakční radě Ing. Libor Procházka, kterému bych tímto rád vyjádřil 
poděkování za více než tříletou aktivní činnost v tomto orgánu. Současně Rada 
města rozhodla, že s ohledem na jednoznačnost hlasování se současný lichý po-
čet pěti členů redakční rady nebude rozšiřovat.                      Ing. Josef Šiška - starosta 

města

Omlouvám se, že v souvislosti s mimořádně náročnou redakční přípravou (asi 
120 mailů, příloha k Územnímu plánu a změna termínu vydání) toto oznámení s 
poděkováním vypadlo z čísla 5/2010, takže je uveřejňujeme až nyní.

- Vlastimil Čevela, předseda RR Zpravodaje 

Oznámení o konání voleb 

Volby do Zastupitelstva města Modřice a volby do Senátu 
Parlamentu ČR se konají ve dnech 15. a 16. října 2010

V pátek 15.10.2010 se volí v době od 14:00 do 22:00 hod. 
a v sobotu 16.10.2010 se volí v době od 8:00 do 14:00 hod. 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů oznamujeme, že město 

Modřice tvoří jeden volební obvod. 
V něm se volí ve dvou volebních okrscích, a sice

 okrsek č. 1 - objekt Základní školy v Modřicích, Komenského 343
  okrsek č. 2 - budova radnice, velká zasedací místnost,
                                    nám. Svobody 93, Modřice
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Nabídka kurzu pro starší občany  

Pozvání do světa internetu a počítačů II.

V návaznosti na jarní kurz "Základní" (Zpravodaj č. 3/2010, str. 9), které-
ho se zúčastnilo asi 20 posluchačů, Rada města Modřice připravila kurz 
"Pokračovací", který by měl umožnit starším občanům získat další část 
základních znalostí i praktických dovedností v této oblasti. Lektorem je 
Ing. Vlastimil Čevela. Konání kurzu bude v moderní počítačové klubovně 
v 1. patře budovy ZŠ - ul. Benešova, termíny budou stanoveny dle počtu 
zájemců. 

Témata kurzu na pokračovací úrovni (3 lekce)
- Psaní a posílání textů
- Pořízení, úprava a posílání digitálních fotografií a obrázků
- Prezentace vlastních internetových stránek

V případě zájmu, je možno zopakovat i 3 lekce základní úrovně, tj.
- Ovládání počítače a programů - složky, soubory, klávesnice a myš ve 
Windows
- Práce s internetovým prohlížečem
- Praktické možnosti a rizika využívání internetu
- Zřízení, používání a rizika e-mailové pošty
- Vyhledávání informací na internetu, uchovávání odkazů a seznamy in-
formačních zdrojů

Cena kurzu je 30 Kč/lekce/osoba, tj.pro každou úroveň 90,- Kč/osobu
S absolventy základního kurzu, kteří se již přihlásili k pokračování, se po-
čítá,další zájemci se mohou registrovat na Městském úřadě v Modřicích u 
asistentky starosty Bc. Kateřiny Homolkové, tel. 537 001 011, 602 728 350, 
katerina.homolkova@mesto-modrice.cz do 30. září 2010 - podle počtu 
přihlášených pak budou informováni o termínech lekcí.

ČeV

SEPAROVANÝ SBĚR TEXTILU

Vážení občané,

firma E+B textil, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již něko-
lik let sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, si Vás 
dovoluje oslovit.

Připravili jsme separovaný sběr textilu i ve Vašem městě. Pro Vaše pohodlí 
jsme se rozhodli zorganizovat sběr použitého textilu přímo od Vašich 
dveří – tzv. „DOOR“.

Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky, která je v případě potře-
by k vyzvednutí na MÚ Modřice (vaše vlastní tašky již nebudou vráceny). 
Tašku naplněnou nepotřebným textilem můžete dne 21.9.2010 v době 
mezi 17.00 a 18.00 hod. umístit před svůj dům. Po 18.00 hod. budou tašky 
sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování.

Separovaný sběr textilu

P R O Č ?

Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat.
Snažme se proto o maximální ekologické využití tohoto textilního odpadu.
Co můžete nosit ?    funkční oblečení – pomoc lidem tzv. třetího světa
                                    textilie z přírodních materiálů  - např.bavlna,
         pletenina 
Recyklovat nelze :   oděvy znečištěné a poškozené (např. od molů)    
                                   matrace
                                   koberce
                                   obuv

Akci zajišťuje E+B textil s.r.o. s vědomím a souhlasem Městského úřadu Modřice
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Rozhovor na aktuální téma
Základní škola má novou paní ředitelku 

Pochází z Modřic, po absolvování Přírodovědecké fakulty na Masarykově univerzitě v 
Brně, obor učitelství matamatiky - výpočetní techniky v roce 1998, pracovala nějakou 
dobu jako obchodní zástupce, po mateřské dovolené učila na střední zdravotnické škole 
v Brně a od roku 2004 působí na ZŠ v Modřicích. Letos v červnu uspěla ve výběrovém 
řízení a od 1. července nastoupila do funkce jako ředitelka školy - paní Mgr. Kateřina 
Koubková - partnerka dnešního rozhovoru.

(Č) Pro nový školní rok došlo i k dalším personálním změnám ...
(K) Po dlouholetém působení na naší škole se do svého prvního působiště - Opa-
tovic, vrátila paní učitelka z I. stupně PaedDr. Jana Šenkýřová. Odešla též paní 
učitelka angličtiny - Eva Konečná, kterou nahradila Mgr. Lenka Hronová. Na I. stu-
peň jako třídní 3. třídy nastoupila PhDr. Mgr. Hana Zdražilová. Také máme novou 
vychovatelku ve školní družině - paní Valerii Svobodovou a další posilu nepedago-
gických pracovníků - pana Ing. Tomáše Damborského. Přehled všech pedagogů i 
ostatních zaměstananců školy je k dispozici v rubrice "Kontakty" na internetových 
stránkách - www.zsmodrice.org .

(Č) Internet a škola - jaké jsou další plány ...  
(K) V posledních dvou letech jsme programově, organizačně i obsahově rekonstru-
ovali internetové stránky, kterými se škola veřejně prezentuje. Velký dík patří ko-
legyním, především z I. stupně, ale i několika ostatním, které iniciativně a obětavě 
připravovaly stránky s fotografiemi z různých akcí svých tříd i školy. Poskytování 
aktuálních informací o dění ve škole pro žáky, rodiče i širší veřejnost by se mělo 
stát pravidlem pro všechny třídy. Předpokládám, že se postupně podaří do tvorby 
stránek zapojit další pedagogy, ale i vybrané žáky II. stupně. 
Od počátku tohoto školního roku jsme připravili zásadní novinku - žákovské knížky 
pro II. stupeň jsou k dispozici on-line na internetu. Přínosem bude nejen průběžný 
přístup ke studijním výsledkům, ale i rozšířená metodika klasifikace, která ukazuje 
též váhu jednotlivých známek. Papírové žákovské knížky zatím zůstanou zacho-
vány. Použitý "Systém agend pro školy" (SAS) propojuje všechny školní agendy, 
včetně tisku vysvědčení. Již řadu let se takto využívá na mnoha školách i u nás, 
takže je záruka jeho spolehlivého a bezpečného provozu. 
Díky finanční podpoře ze strany vedení města, došlo v minulém školním roce také 
k modernizaci počítačového vybavení a datového připojení školy na internet, včet-
ně nových telefonů - zatím v budově na Benešově ulici. Vznikly tak podmínky 

pro zjednodušení vnitřní agendy školy formou intranetu - ale to je samostatné širší 
téma.

(Č) Věřím, že se s tématy kolem ZŠ ve Zpravodaji budeme setkávat pravidelně - a to 
nejen proto, že jste také členkou jeho redakční rady ...
(K) Podle mého názoru je každý příspěvek k informovanosti rodičů i veřejnosti o 
škole velice důležitý. Dobrá vzájemná komunikace všech zúčastněných je základní 
podmínkou úspěchu. Platí to jak pro vztahy mezi pracovníky školy, tak samozřej-
mě mezi pedagogy a žáky i jejich rodiči a v neposlední řadě směrem k občanům 
města. Mám-li shrnout svoji představu, jak bych chtěla postupovat při řízení školy, 
tak bych řekla - otevřeně, jasně a stručně - s maximálním využíváním moderních 
informačních technologií ...   

(Č) ... řečeno matematicky přesně, ale je známo, že problémy řešíte spíše s úsměvem 
a máte ráda i výlety do přírody, cestování ...
(K) Pravdou je, že vlídné klima v mezilidských vztazích je nejúčinějším příspěv-
kem k řešení problémů, které život průběžně přináší. Příroda pak nejen umožňuje 
odpočinek a dodává inspiraci, ale také podporuje zdraví, které je základní podmín-
kou. Proto bych také chtěla závěrem všem spolupracovníkům ve škole, žákům, 
rodičům a vlastně i celé veřejnosti našeho města popřát hodně zdraví - abychom 
společně ten nový školní rok úspěšně zvládli ...
(Č) ... myslím, že není co dodat - připojuji se k přání a děkuji za rozhovor.   

připravil - Vlastimil Čevela

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zahájení školního roku 2010/2011 

Prázdniny utekly jako voda a my všichni školou povinní jsme se opět 1. září sešli. 
Především prvňáčkům přejeme, aby se jim na naší škole líbilo, aby našli nové ka-
marády a naučili se spoustu věcí.  Žákům deváté třídy přejeme hodně píle a vytr-
valosti při přípravě k přijímacím zkouškám.
Všem ostatním žákům hodně elánu a chuti do studia.                  Ředitelství ZŠ Modřice

foto: Martina Žáková

1Život v našem městěž
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Slavnostní otevření nové budovy mateřské školy

Na základě požadavků modřických rodičů o umístění dětí do mateřské školy a 
vzhledem k nedostačující kapacitě stávajících tříd se vedení města Modřice roz-
hodlo postavit na zahradě MŠ další budovu pro dvacet nových dětí. 
Výstavba kontejnerové školky firmy Koma probíhala v měsíci srpnu a v úterý 
31.8. se již konalo slavnostní otevření této budovy. Přestřižení pásky se zúčastnilo 
vedení našeho města, starostové okolních obcí, zástupci hygieny, paní ředitelka 
zábavního centra Olympia a někteří občané Modřic.
Děkujeme našim zastupitelům za vstřícnost a pohotovost a věříme, že se dětem 
ve třídě Motýlků bude líbit.

Monika Čechovská, učitelka MŠ

Záměr a realizace na jedničku s hvězdičkou
Kontejnerová přístavba mateřské školy 

Zpravidla píšu do novin, že mě něco naštve anebo zaujme - a protože tohle téma je 
dle mého názoru velice zajímavé i v širších souvislostech, tak se musím o získané 
poznatky a dojmy podělit se čtenáři ... 

Když jsem před pár měsíci ve Zpravodaji četl o záměru vedení města, vybudo-
vat "Kontejnerovou mateřskou školku", tak jsem si představil buňky pro zařízení 
staveniště a moc nadšení to ve mně nevyvolalo. Jako bývalý projektant jsem chá-
pal technické výhody modulární skládanky z předem průmyslově vyrobených 
komponent, s rychlou výstavbou a možností případné budoucí změny účelu či 
umístění - ale co estetická a provozní hlediska ... ?

Výsledek, který jsme viděli při slavnostním otevření a zahájení provozu však po-
tvrdil, že když je moudrý záměr, kvalitní dodavatelé a dobrá spolupráce, tak se 
dají dělat přímo "věci" ... Prakticky za 2 a půl měsíce od červnového rozhodnutí 
Rady města o dodavateli (Zpravodaj 7-8/str.9), byl koncem prázdnin nejen nový 
pavilon MŠ postavený, ale i zkolaudovaný, kompletně vybavený nábytkem a při-
pravený k nástupu dětí. Všichni zúčastnění z vedení města a mateřské školy za 
investora, moravské firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION z Vizovic a BOBÍK 
NÁBYTEK z Hluku jako dodavatelé stavby a vybavení i zainteresovaní lidé ze 
schvalovacích orgánů, jako je stavební úřad, hygiena a další, s tím měli určitě hod-
ně velice intenzivní práce, za kterou jim patří dík a to nejvyšší uznání.

foto: Miroslav Hájek
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Zmíněné širší souvislosti vidím v tom, že je to perfektní ukázka moderního efek-
tivního přístupu. Stejným způsobem se totiž dá stavět prakticky všechno - od 
kiosku pro pobočku banky, přes restauraci, výstavní sál, školu či sídlo firmy, až 
po rekreační nebo obytný rodinný domek. Stavba nepotřebuje žádnou základo-
vou desku - dodavatel si sám vybuduje potřebné patky pro usazení jednotlivých 
modulů a samozřejmou součástí stavby je i sanitární vybavení, topení, osvětlení, 
větrání atd. Orientačně se cena takové stavby, už s citovaným vybavením, dá 
spočítat na přibližně 20 tisíc Kč/m2 zastavěné plochy bez DPH - naše školka stála 
asi 3 miliony při 153 m2 - herna 7,5 x 12 m a zázemí 10,5 x 6 m.

Vlastimil Čevela
Související webové adresy: 
www.koma-modular-construction.cz - stavba
www.bobik-nabytek.cz - nábytek
mim.cemotel.cz/10-q3/skolka - fotoreportáž s plánkem

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

Anexi: A je tu Lola!, Lola novinářskou
Braunová: Emma a kouzelná kniha
Brezina: Když zavyje pes ze záhrobí
Gehm: PártyPusy, FlirtAtak
Steklač: Pekelná třída a Magnetický 
mobil, Pekelná třída a Zlatá kreditka
Winter-Neprakta: Sek a Zula

PRO ŽENY

Drake: Ustláno na růžích
Fielding: Ještě mě nezabíjej
Kleypas: Jarní skandál, Tajemství 
letní noci, Kouzlo podzimu, Vábení za 
soumraku
Lanczová: Milenky a hříšníci
Laurens: Tajná láska, Víc než pokušení

Matthews: S tebou nebo bez tebe
Přibský: Záhadný úsměv Polyxeny 
z Lobkovic
Rolečková: Lucemburská krev
Soukupová: Zmizet
Váňová: Sestra a sestřička

PRO SILNÉ NERVY

Coben: Schůzka v Paříži
Connelly: Básník, Park ozvěn, Stra-
šák, Vyhlídka
Feth: Případ trhače jahod
Francis: Dražby, Reflex
Harris: Vražda na Den práce
Mailer: Katova píseň
Meyer: Hostitel
McBain: Smrt ošetřovatelky

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA

V září a říjnu pro Vás knihovna připravuje akce:
25. 9. - DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od  9.00 do 18.00 hod.
25. 9. – 30. 10. – PUTOVÁNÍ EGYPTEM-výstava výtvarných prací žáků ZUŠ v  Modřicích                                           
4. 10. –  8. 10. TÝDEN KNIHOVEN 
 - čtenářská amnestie – čtenářům se prominou poplatky za upomínky
 - prodej vyřazených knih
 - zápis nových čtenářů bez poplatku na rok 2010
AKTUALITY z knihovny
Webové stránky pro děti - od srpna na adrese www.knihovnamodrice.webk.cz  získají děti informa-
ce o nových knihách, soutěžích a dalších akcích, které pro ně knihovna chystá.
Kamarádka knihovna – v rámci soutěže o nejlepší knihovnu pro děti, mohou děti do 15 let v době 
od 1. září do 30. listopadu napsat knihovně vysvědčení. Formulář vysvědčení je k vyzvednutí v 
knihovně. Za odevzdané vysvědčení děti dostanou malý dárek. 

Žákovská Ludmila 
Juřina Oldřich 
Smutná Marie 
Binková Marie 
Havlíčková Štěpánka 
Valnohová Marie 
Bureš Antonín 
Čechovská Marie 
Floriánová Marta 
Juřinová Milada
Sluka Jaromír 
Chládková Jaroslava

Významného kulatého
výročí se dožívají Huška Josef 

Svozilová Marta

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

1Společenská kronikas

Valachovičová Ema 
Vojtková Nela 
Vojtková Nikol 
Zavřelová Aneta 
Law Jakub Oliver 
Ošlejšek Marek 
Kokrment Ondřej 
Vrba Kryštof 
Jorová Zuzana
Homolová Leona 
Kobylková Veronika
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  Město Modřice a kolektiv stárků pořádají 
 

 

      2010       

 

 
V průběhu hodového veselí probíhají tyto akce: 
Zahrádkářská výstava, výstava v muzeu v Modřicích, vystupuje Smíšený pěvecký sbor města Modřice a další  

Pátek 24.9. 
 

Sobota 25.9. Neděle 26.9. Pondělí 27.9. 

17:00 – stavění máje na náměstí 
Svobody 

08:30 – požehnání v kostele sv. 
Gottharda 
09:00 – zvaní občanů doprovází 
dechová kapela Hovorané 
20:00 – předhodová zábava 
v sále hotelu Gregor hraje 
skupina Hitmakers  

13:30 – sraz stárků na Sokolovně 
a průvod pro hlavní pár 
15:00 – předání práva před 
radnicí 
16:30 – hodová zábava na 
Sokolovně (při nepřízni počasí 
v sále hotelu Gregor) celý den 
doprovází dechová kapela 
Hovorané 

20:00 – pohodová zábava v sále 
hotelu Gregor hraje skupina 
Panorama 

 Vstupné: 70 Kč Vstupné: 70 Kč 
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Zahrádkářský spolek Modřice

kterou každoročně pořádá u příležitosti konání Václavských hodů
v neděli 26. září 2010 od 9 – 18 hod a v pondělí od 9 – 16 hod.
Přijďte posedět se spoluobčany při cimbálové muzice a burčáku
na nádvoří budovy sousedící s radnicí.

Vás srdečně zve na tradiční výstavu,

Součástí nedělního programu výstavy 
bude i tradiční vystoupení Modřického 
pěveckého sboru a to od 14:30 hod.

Příjem výpěstků pro výstavu v sobotu od 17 - 18 hod.
Vracení vystavovaných výpěstků pondělí  16 -17 hod.
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KULTURA

Středa 13. října 2010 v 19 hodin

Účinkují:
Alice Ondrejková -zpěv
Eva Kalová - barokní housle
Martina Komínková - zobcové flétny
Kateřina Stávková - viola da gamba
Monika Šujanová - cembalo

Program:
G.Ph.Telemann, J.S.Bach, J.Chr.Pepusch, G. G. Fontana a další

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

46.

Město Modřice připravilo

Večer (nejen) s německými barokními mistry 
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Nejen prací živ je člověk, ale i pozná-
ní obohacuje život a tak vzhledem k 
tomu, že bylo dost vláhy, meruňky 
téměř žádné, mohli jsme se vydat po-
znávat Evropu.
Početná skupina zahrádkářů se v 
červnu vydala za poznáním a relaxací 
do Maďarska. Koupání v termálních 
lázních jsme tentokrát spojili s ochut-
náváním vín z tokajské a egerské 
oblasti. Tokaj je malé, pěkné město s 
všude přítomnou květinovou výzdo-
bou, obklopené vinicemi. Koupele v 
jeskyních lázních v Miškolci – Tapolka 
s vodou místy s teplotou 38 stupňů C 
jsou velmi romantické. Prameny v jes-
kyních tryskají přímo ze skály a dobře 
masírují tělo.Ve venkovních bazénech 
v krásném slunečním počasí jsme si 
zase zaplavali. Když už naše tělo a 
klouby toho měly dost, tak jsme se 
přemístili do prostor vinného sklepa 
v Tokaji ochutnat různé odrůdy tokaj-
ského vína. Víno zn. Tokaj může vyrá-
bět pouze několik oblastí, jinak to není 
to pravé tokajské. Osobám ženského 

pohlaví víno chutnalo – bylo voňavé, sla-
ďoučké, ale na dlouhé pití by to nebylo. 
Pánové si však přišli na své až v Egeru. 
Tam jsme se opět vymáčeli v termálkách, 
což bylo opět super. Po koupelích jsme si 
prohlédli město, kde nás oslnila návštěva 
muzea marcipánu. Všechny vystavené 
exponáty – obrazy, hodiny, jídelní servis, 
vázy, pokoj apod. vyrobil egerský rodák – 
cukrář. Slunečnice – známý obraz Vincen-
ta van Gogha jsme si spletli s originálem. 
Byl to sice originál, ale z marcipánu.
    Večer pak v maďarské „Čardě“ nás 
čekala velmi dobrá maďarská večeře s 
ochutnávkou egerských vín.Obdivovali 
jsme číšníky, kteří nám plnili poháry pří-
mo ze „štupru“ a z výšky až 1m ani jed-
nou neukápli. Však by to také byla škoda. 
Krásný večer, který jsme ukončili přátel-
ským pozváním do soukromého sklepa, 
také s vynikajícím vínem.
    A aby někdo nemohl říkat, že jezdíme 
jen za vínem, což  k zahrádkářům patří, 
neboť jsou mezi námi i vinaři, tak ješ-
tě početnější skupina se vydala v srpnu 
tentokrát k našim blízkým sousedům. 
Navštívili jsme německý národní park Be-
schesgaden, abychom se z Obersalzber-
gu vyhlídkovou cestou dostali na vrchol 
hory Kehlsteinu, kde se tyčí proslulá Hit-
lerova čajovna, kterou ve výšce 1834 m 
nechal vybudovat Martin Borman se svý-
mi soukmenovci jako dárek k Hitlerovým 
50tým narozeninám. I když v Maďarsku 
i tady nám po celou dobu počasí přálo, 
tak na Kehlsteinu jsme místo fascinující-
ho výhledu na celý národní park viděli 
jen bílá oblaka pod sebou a ještě k tomu 
na vrcholu mrholilo. Prohlédli jsme si ča-
jovnu, její původní zařízení a výstavu fo-
tografií z té doby, vyběhli kousek nahoru 
ke kříži. Ještě, že nás průvodkyně ujistila, 

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ že je zde již po několikáté a ještě slušný 
výhled nezažila.
    Sotva jsme však sjeli dolů, sluníčko 
nás již neopustilo a během celého poby-
tu jsme si ostatních výhledů užili.
     Pohled na vodu nejvýše položeného 
jezera v Německu - jezero Konigsee nás 
fascinoval. Voda byla kříšťálově čistá. I 
ostatní vodní toky v této oblasti, které 
jsme cestou míjeli, měly vodu téměř 
pitnou. Jezero Konigsee je dlouhé 8 km, 
široké 1250 m a hluboké téměř 200m. 
Patří k nejčistším německým jezerům a 
jeho voda má kvalitu pitné vody. Lodě 
na jezeře mají už od roku 1909 elektrický 
pohon, aby nenarušovaly klid a čistotu 
jezera. Projeli jsme se po jezeře lodí k 
poloostrovu sv. Bartoloměje s krásným 
kostelíkem sv. Bartoloměje z r.1134. Ces-
tu po jezeře nám lemovaly vrcholy hor 
a vodopády po obou stranách jezera – 
hora Jener 1874 m, pohoří Watzmann 
2713 m. Fascinující panorama. Všechny 
ostatní výstupy, výjezdy a pohledy nám 
vynahradily pokaženou vyhlídku na Or-
lím hnízdě.

    Co nás fascinovalo byly silnice, nejen 
dole, ale i alpské vysokohorské. Nejzná-
mější alpská silnice nás zavedla přímo 
do srdce národního parku Vysoké Tau-
ry – na nejvyšší horu Rakouska Gross-
glockner 3798 m a její ledovec Pasterze. 
Silnice měří 48 km, má 36 zatáček s úh-
lem otáčení360 st. Vede několika klima-
tickými pásmy a stoupá do nadmořské 
výšky 2504 m. Projížděli jsme voňavými 
lesy, kolem rozkvetlých alpských luk ob-
klopených kulisou nádherných, mohut-
ných velehor. Dojeli jsme se šikovnými 
šoféry až pod plošinu France-Jozefa a 
tak se dostali až pod nejvyšší horu Ra-
kouska Grossglockner. Až sem r.1856 
došel císař Franz - Jozef s císařovnou 

Alžbětou, zv. Sisi. My jsme vyšli ještě 
trochu výš, naskytl se nám nádherný 
pohled na vrcholy majestátních hor a 
největší Rakouský ledovec Pasterze. A 
také jsme se spřátelili s tamními svišti, 
kterým i moravské řízky velmi chutna-
ly.
Dolů jsme sjeli opět po serpentinách 
až ke Krimmelským vodopádům, nej-
větším v Rakouských Alpách, padají-
cím s výšky 380 m ve třech kaskádách. 
Úchvatný pohled – co příroda všechna 
dokáže. Cesta dolů od pramenů dala 
však zabrat kolenům.
      Poslední den jsme navštívili a pro-
hlédli rodiště W.A. Mozarta – krásné 
město Salzburg, připomínající tohoto 
genia na každém kroku. Cestou domů 
jsme se ještě zastavili v rodišti matky 
Mozarta v St. Gildenu, prošli a pobyli v 
císařských lázních Bad Kachel, ležících 
u také nádherného jezera Wolfgansee. 
Navštívili jsme ještě zámek Orth a po 
posledním salzburském pivu a ledové 
kávě jsme podél salzburských jezer po 
nádherných silnicích uháněli domů na 
Moravu.
    Poznatky z cesty – pod vysokými vr-
choly hor jsme opět zjistili, že příroda 
je překvapující, krásná i hrozivá a my 
bychom si ji měli vážit a ctít. I lidé však 
pokud zasáhnou citlivě, může to být ku 
prospěchu.
    Projeli jsme pěti spolkovými země-
mi, nepoznali ani, že jsme v další zemi. 
Všude jsme se setkávali s ochotou, 
květinami na každém kousíčku, kde to 
jen bylo možné. Všude perfektně čis-
to, žádné počmárané fasády a ty silni-
ce - úžas! Jiná země, jiný mrav. Přesto 
jsme se rádi vrátili i když plni dojmů do 
Modřic, kde jsme doma. Celkově to byl 
inspirující zájezd.

TOJA
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SPORT

10. ročník turnaje v kopané o pohár Starosty města Modřice 
ml. žáků 

První vítězství AC Sparty Praha v Modřicích
AC Sparta Praha – FK Teplice 2:1

...i přes částečnou nepřízeň počasí, ale s  mimořádně vzrušenou atmosférou s  
velkým zájmem diváků jsme byly společně svědky jednogólového vítězství a zis-
ku nové putovní trofeje poháru starosty města Modřice týmem AC Sparta Praha 
...
Takový byl scénář jubilejního 10. ročníku Mezinárodního fotbalového turnaje 
mladších žáků o pohár starosty města Modřice. Žákovské celky nejlepších fotba-
lových klubů z Česka, ze Slovenska, Chorvatska, Polska a samozřejmě z Modřic 
soupeřily o novou trofej, která nahradila původní pohár neboť ten v loňském 
roce získal do trvalého držení oddíl SK Slavie Praha. Od pátku do neděle bojova-
lo 20 družstev v celkem 70 utkáních na hřištích v Hrušovanech u Brna, Měníně, 
Chrlicích a v Modřicích. Za srpnového „aprílového“ počasí nastoupili účastnící 
turnaje v jednom dni až ke 3 zápasům v délce 2x20 minut. Každé družstvo sehrá-
lo během dvou a půl dne turnaje celkem 7 zápasů. Taková porce dřiny vyžaduje 
i pořádnou fyzickou výdrž ! Podrobné výsledky jsou rozepsány v následujících 
tabulkách.
Pozornost je nezbytně nutné věnovat zejména našemu družstvu nově vzniklého 
Městského fotbalového klubu Modřice. Tým složený z hráčů oddílů SK Měnína, 
TJ Viktoria Želešice a MFK Modřice sice skončili až na 18. místě, ale za výsledky 
0:7 s AC Sparta, 0:3 s FC Tescoma Zlín, 0:4 s NK Zadar, 1:7 s SK České Budějovice 
v základní skupině a ve skupině o umístění 0:3 s FK Roudnice nad Labem,  3:3 
s 1.SC Znojmo a 3:0 s FC Hlučín se určitě nemusí stydět. Vždyť naši hráči si na 
vlastní kůži zkusili, jaké je to hrát proti nejlepším hráčům ve své věkové kategorii. 
Taková možnost se jim naskýtá vždy jen jedenkrát za rok na našem turnaji.
Mimořádně velmi kvalitně obsazená a i přes značnou náročnost výborně orga-
nizačně zvládnutá akce se všem příchozím musí líbit. Domácím i hostujícím hrá-
čům, trenérům, pořadatelům i sponzorům patří velký dík nejen za reprezentaci 
svých měst, ale především za nabídku skutečně špičkových sportovních zážitků 
pro občany z Modřic a širokého okolí. Kdo navštívil téměř třídenní klání dá orga-
nizátorům určitě za pravdu. 
Toto je přece ukázková inspirace pro místní kluky a holky s přebytkem energie a 
zájmem o kopanou.

Předsedou MFK Modřice ing. Roman Mulíček 
telefon 603541415
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skupina A - Modřice 1 2 3 4 5 Skóre Body Pořadí

1 MFK Modřice  0:7 0:4 0:3 1:7 1:21 0 5

2 AC Sparta Praha 7:0  4:0 8:0 0:2 19:2 9 1

3 NK Zadar 4:0 0:4  4:0 3:1 11:5 9 2

4 FC TESCOMA Zlín 3:0 0:8 0:4  2:2 5:14 4 4

5 SK České Budějovice 7:1 2:0 1:3 2:2  12:6 7 3

skupina B - Chrlice 1 2 3 4 5 Skóre Body Pořadí

1 ŠK Slovan Bratislava  3:0 2:0 0:4 5:1 10:5 9 2

2 FC Viktoria Plzeň 0:3  3:3 3:2 4:1 10:9 7 3

3 výběr MěFS Brno 0:2 3:3  1:5 0:0 4:10 2 4

4 FK Teplice 4:0 2:3 5:1  5:0 16:4 9 1

5 FK Roudnice n./Labem 1:5 1:4 0:0 0:5  2:14 1 5

X. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE O POHÁR STAROSTY 
MĚSTA MODŘICE

výsledky 2010

1. Sparta Praha 
2. FK Teplice 
3. FC Zbrojovka 
4. NK Zadar 
5. Baník Ostrava 
6. Bohemians 1905 
7. Slovan Bratislava 
8. Vysočina Jihlava 
9. Dynamo České Budějovice 
10. Viktoria Plzeň 
11. Hradec Králové 
12. FC Petržalka 
13. UKS SMS Lodž 
14. AS Trenčín 
15. Tescoma Zlín 
16. MěFS Brno 
17. Roudnice nad Labem 
18. MFK Modřice 
19. 1. SC Znojmo 
20. FC Hlučín 

individuální ocenění

nejlepší hráč 
1. Antonio Perica (NK ZADAR) 
2. Dominik Chlumský (FC VYSOČINA 
JIHLAVA) 
3. Dominik Blažík (FC ZBROJOVKA BRNO) 

nejlepší střelec 
1. František Kotek (AC SPARTA PRAHA) 
2. Martin Michal (ŠK SLOVAN BRATISLA-
VA) 
3. Luděk Němeček (FK TEPLICE) 

nejlepší brankář 
1. Antonín Rusek (FC ZBROJOVKA BRNO) 
2. Martin Graiciar (AC SPARTA PRAHA) 
3. Marek Kalousek (SK DYNAMO Č. BU-
DĚJ.) 

ZÁKLADNÍ SKUPINY
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skupina H 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 Viktoria Plzeň  3:3 3:1 4:1 10:5 7 1

2 MěFS Brno 3:3  0:4 1:2 4:9 1 4

3 Hradec Králové 1:3 4:0  4:2 9:5 6 2

4 AS Trenčín 1:4 2:1 2:4  5:9 3 3

skupina I 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 MFK Modřice  0:3 3:0 3:3 6:6 4 18

2 Roudnice nad Labem 3:0  6:1 3:3 12:4 7 17

3 FC Hlučín 0:3 1:6  3:3 4:12 1 20

4 1.SC Znojmo 3:3 3:3 3:3  9:9 3 19

skupina E 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 Sparta Praha  4:0 3:0 6:0 13:0 9 1

2 NK Zadar 0:4  2:1 1:0 3:5 6 2

3 Baník Ostrava 0:3 1:2  3:1 4:6 3 3

4 Vysočina Jihlava 0:6 0:1 1:3  1:10 0 4

skupina F 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 FK Teplice  4:0 2:1 2:0 8:1 9 1

2 Slovan Bratislava 0:4  2:2 0:2 2:8 1 4

3 FC Zbrojovka 1:2 2:2  4:1 7:5 4 2

4 Bohemians 1905 0:2 2:0 1:4  3:6 3 3

skupina G 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 České Budějovice  2:2 4:2 6:0 12:4 7 1

2 Tescoma Zlín 2:2  2:2 0:1 4:5 2 4

3 FC Petržalka 2:4 2:2  2:0 6:6 4 2

4 UKS SMS Lodž 0:6 1:0 0:2  1:8 3 3

skupina D - Hrušovany 1 2 3 4 5 Skóre Body Pořadí

1 FC Petržalka  2:0 2:3 1:4 7:0 12:7 6 3

2 UKS SMS Lodž 0:2  0:3 0:0 2:0 2:5 4 4

3 FC Baník Ostrava 3:2 3:0  3:1 11:1 20:4 12 1

4 FC Vysočina Jihlava 4:1 0:0 1:3  7:0 12:4 7 2

5 1.SC Znojmo 0:7 0:2 1:11 0:7  1:27 0 5

ČVRTFINÁLOVÉ SKUPINY

O CELKOVÉ UMÍSTĚNÍ

o 15. místo Tescoma Zlín - MěFS Brno 1:0 
o 13. místo UKS SMS Lodž - AS Trenčín 1:0 
o 11. místo FC Petr�alka - Hradec Králové 0:2 
o 9. místo České Budějovice - Viktoria Plzeň 3:1 
o 7. místo Vysočina Jihlava - Slovan Bratislava 
o 5. místo Baník Ostrava - Bohemians 1905 0:0, na penalty 1:0 
o 3. místo NK Zadar - FC Zbrojovka Brno 2:2, na penalty 2:3 
finále Sparta Praha - FK Teplice 2:1

foto: Miroslav Hájek

Dvacet šest video-záznamů z celkem sedmdesáti zápasů turnaje lze shlédnout na internetové adrese  
www.mladyfotbal.cz/cz/o-pohar-starosty-mesta-modrice-2010/ .

skupina C - Měnín 1 2 3 4 5 Skóre Body Pořadí

1 AS Trenčín  0:8 1:1 2:4 6:0 9:13 4 4

2 FC Zbrojovka Brno 8:0  4:1 4:0 12:0 28:1 12 1

3 Bohemians 1905 1:1 1:4  3:0 3:0 8:5 7 2

4 FC Hradec Králové 4:2 0:4 0:3  7:0 11:9 6 3

5 FC Hlučín 0:6 0:12 0:3 0:7  0:28 0 5
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foto: Miroslav Hájek

Datum A muži B muži dorost přípravka
So 14.8.2010
Ne 15.8.2010 16:30 Újezd
So 21.8.2010 16:30 SK Moravská Slávia 16:30 Nová Ves 13:15 Rosice
Ne 22.8.2010
So 28.8.2010 16:30 Řeznovice B
Ne 29.8.2010 16:30 Višňové 14:15 Veverský Bitýška
So 4.9.2010 16:30 Křenovice 16:30 Budkovice 14:15 Říčany 14:30 Mělčany
Ne 5.9.2010
So 11.9.2010 16:00 Dolní Kounice 13:45 Dolní Kounice
Ne 12.9.2010 16:00 Šatov 10:15 Ivančice
So 18.9.2010 16:00 Mor. Bránice A 14:00 Hrušovany
Ne 19.9.2010 16:00 Únanov 13:45 Hrušovany
So 25.9.2010 16:00 Tuřany
Ne 26.9.2010 16:00 Mor. Bránice B 13:30 Dolní Loučky 10:15 Žabčice
So 2.10.2010 15:30 Troubsko B 13:30 Želešice
Ne 3.10.2010 15:30 Měnín 13:15 Domašov
So 9.10.2010 15:00 Šaratice

Ne 10.10.2010 15:00 Radostice 12:45 Střelice 13:00 Vojkovice
So 16.10.2010 15:00 Kupařovice B 13:00 Troubsko
Ne 17.10.2010 15:00 Práče 12:45 Kupařovice
So 23.10.2010 14:30 SK Žebětín 12:30 Ořechov
Ne 24.10.2010 14:30 Želešice B 13:00 Ořechov
So 30.10.2010 14:00 Ořechov B 10:15 Oslavany
Ne 31.10.2010 14:00 Zastávka 11:45 Ivančice
So 6.11.2010
Ne 7.11.2010 14:00 SK Sokol Jaroslavice 14:00 Řeznovice B 11:45 Veverská Bitýška
So 13.11.2010
Ne 14.11.2010 13:30 Jaroslavice

Rozlosování podzim 2010

Zprávy z kopané

V měsíci srpnu se rozběhly zápasy fotbalového klubu v nové sezóně 2010/2011.
Největší novinkou je, že fotbalový klub se osamostatnil a nadále již nebude vy-
stupovat pod hlavičkou TJ Sokol Modřice, ale bylo založeno občanské sdružení 
Městský fotbalový klub Modřice o.s., na které přešly veškerá práva a povinnosti 
na pořádání fotbalových soutěží z TJ Sokol Modřice.

Další novinkou je, že byla při oddílu kopané obnovena činnost přípravky, která 
začne hrát svoje mistrovské zápasy v měsíci září. Tímto bychom do svých řad 
rádi přivítali zájemce narozené v roce 2000 a mladší. Ti se mohou hlásit každé 
úterý a čtvrtek na fotbalovém hřišti v 16:00 u pana Mulíčka nebo Klímy, případně 
informace podá pan Mulíček na telefonním čísle 606 711 065.

výsledky v měsíci srpnu:

A muži  MFK Modřice – Újezd u Brna  1:0 (0:0) branka : M. Šidlo
MS Brno – MFK Modřice   3:0 (2:0) 
MFK Modřice – Višňové    2:4 (1:0) branky : M. Dofek, Henerka

B muži Nová Ves – MFK Modřice   1:3 (1:0) branky : P. Goiš, Z. Dvořák, Záklasník
MFK Modřice – Řeznovice B  8:2 (4:0) branky : P. Goiš 2, Z. Dvořák 2, J. 
Dvořák, E. Pastva, P. Šiška

Dorost  Rosice – MFK Modřice             4:0 (1:0)
MFK Modřice – Vev. Bitýška  0:4 (0:0)

 Roman Mulíček

doma venkuPoslední zápas fotbalistů pod hlavičkou TJ Sokol Modřice
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1Různér
Několik poznámek ke dvojčíslu Zpravodaje 7-8 z letošního 
roku. 

Jsou v něm nakresleny plány změn v dopravě v našem městě. Zajímá mne je-
nom ta, kde je zakreslen obchvat dopravy kolem Žižkové, vedoucí přes Kovolit 
po moravanském potoku. 

Na Žižkově ulici máme již dvě silnice. Jedna vede přímo za našimi domy, kde 
jsou garáže, takže provoz je tam dosti značný a hluk také. Druhá je přímo pod 
našimi okny a je velmi frekventovaná, protože na jejím konci je opravna aut, a 
také jejich parkoviště, a také je to naše přístupová cesta k obydlím. Takže o žád-
ný další hluk nemáme zájem. 

Silnice, která by byla vybudovaná jako obchvat pro kamiony, náklaďáky, motor-
ky atd. by nás již vyhnala díky hluku z domu, a o to nemáme žádný zájem. Nic 
by to nevyřešilo, jenom by nám to ztrpčilo život, protože do Fruty jezdí desítky 
kamionů, náklaďáků, dodávek atd. 

Ať si pan majitel vybuduje drážní vlečku, jak to kdysi bylo ve Frutě a ve všech 
velkých továrnách u nás, a posílá zboží vlakem. Již o tom mluvil i pan min. Bárta.
A ještě jedna věc. Sledujeme-li zprávy o počasí, tak se v místech, kde bývaly 
povodně, tyto zase objevují. Potok moravanský byl záplavový, a každý rok byl 
spolu se Svratkou a okolními polnostmi zaplaven, a to se může zase opakovat. 
Můj otec dokonce pamatoval r. 28 vodu až k radnici, kde hasiči museli jezdit na 
loďkách. 

To moje stanovisko k té silnici, o které mluvím, zaujímají i ostatní obyvatelé Žiž-
kovy ulice, protože toho hluku máme již všichni dost. 

Nechceme nic, jen nás prosím nechte zde žít v klidu!!    

Jiřina Štulpová 

Poděkování

Rádi bychom chtěli poděkovat členům místního SDH, kteří nám 24.7.2010 
nezištně pomohli při zatopení suterénu našeho domu. Na naše zavolání 
rychle a obětavě – komu by se taky chtělo po druhé hodině ráno – přijeli a 
odčerpali vodu. Zabránili tak větší pohromě, která by nás čekala, protože s 
valící se kanalizační vodou si naše domácí čerpadlo neporadilo.

Naše srdečné díky patří p. A. Svobodovi, P. Samkovi a Z. Zezulovi.

K.Klimešová a rod.Kalvodova
Brněnská 463, Modřice

K tomu ještě pár slov ...

Svérázný styl vyjadřování paní Štulpové se nemusí každému líbit - ale při hlub-
ším zamyšlení zjistíme, že má vlastně v mnoha případech pravdu. Myslím, že 
asi nejvíc na jejich názorech provokuje, že odmítá vzít na vědomí, že je poho-
dlnější nechat věci běžet tak, jak nám to předkládají "autority", i když je to proti 
"selskému rozumu".

Měli bychom se naučit odmítat "autority", které na dobře míněný alternativní ná-
vrh namísto zamyšlení nad možnostmi jeho případné realizace, předloží striktní 
výčet důvodů, proč to nejde. Vždyť zavádět intenzivní tranzitní dopravu do míst, 
kde lidé bydlí, nebo by u plánovaného rybníka měli odpočívat, proti zdravému 
rozumu skutečně je.

A když už při rozhodnutí o průmyslové zóně v areálu bývalé Fruty nebyla do-
myšlena dopravní obslužnost, tak je nutno přednostně zvažovat řešení, nezatě-
žující životní prostředí - třeba i tu vlečku. Proto doufám, že v souladu s návrhem 
p. starosty v příloze Zpravodaje 5/2010, učiní nové zastupitelstvo potřebné kro-
ky k tomu, aby projektant do Konceptu ÚP kvalifikovaně zapracoval i všechny 
alternativy ve výše uvedeném smyslu.

 Vlastimil Čevela
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Inzerce

Ze soutěžní přehlídky amatérských country a folkových kapel  
ČASomíra v Modřicích - v sobotu 14. srpna 2010

1Inzercei

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

Dovolujeme si vás pozvat do našeho nově otevřeného salonu.
Pro ženy, muže a děti nabízíme tyto služby:

- STŘÍHÁNÍ, BARVENÍ, MELÍR, TRVALÁ
- REGENERAČNÍ KŮRY PRO NARUŠENÉ VLASY
- SPOLEČENSKÉ ÚČESY
 J. Kamenská, mob. 724 484 025
 L. Schnirchová, mob. 776 705 368

- PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ M. Janhubová, mob. 603 468 224

- NOVĚ MASÁŽE A MANIKÚRA 776 682 403, 733 345 792

Otevírací doba: lichý týden 13:00 - 18:00
 sudý týden   8:00 - 12:00foto: Miroslav Hájek

TTEERRMMÁÁLLNNÍÍ  LLÁÁZZNNĚĚ  
Györ – Maďarsko 2010 

                            9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12.2010 
Cena: doprava a vstupné 580,- Kč dospělá osoba / 520,- Kč  dítě do 14 let 

Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody 
Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo od restaurace Bohéma 

Odjezd z  Györu v 16.00 hod. 
 

Lázně Györ tvoří nový moderní areál, otevřený v r. 2003. Lázně jsou rozděleny na část 
léčebnou a část zábavnou. V léčebné části naleznete kryté i venkovní sedací bazény s termální 
vodou bohatou na minerály/29, 32 a 38C/účinnou při léčbě revmatismu kloubů a páteře, 
pohybového a trávícího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest. V zábavné části 
kryté i venkovní bazény s perličkovými lázněmi, podvodními masážními tryskami, vodopádem 
a tobogánem, vodním barem přímo v bazénu/za forinty, EU/. 

 
V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová nebo pište na  
e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík.
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 210, p. Havlátová 



Inzerce
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KONTEJNEROVÁ 
DOPRAVA
Dovoz písku, odvoz suti 
a komunálního odpadu

tel.: 602 763 910

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

 

Akční ceny  s  5-ti letou zárukou úsporných kondenzačních kotlů a 
slevou 6 000,- Kč (bez DPH) ve spolupráci s RWE 

                          

                         Ceny již od 19 990,- Kč bez DPH   

 Plynový kondenzační kotel Vitodens 100-W  
vč. prostorového termostatu Vitotrol a snímače 
teploty cena 35 000,- Kč ( bez DPH) 

  Plynový kondenzační kotel Vitodens 100-W 
se zásobníkem 120L 
vč. prostorového termostatu Vitotrol a snímače 
teploty pro ekvitermní provoz   cena  45 000,- Kč  ( bez DPH)  

 Plynový kotel Vitopend 100-W s 2-letou  zárukou, nástěnný  kotel 
s modulovaným  atmosférickým  hořákem       cena  od 19 990,- Kč ( bez DPH) 

                Akce platí do 31.12.2010 

            Ostatní výrobky s 5-ti letou zárukou na www.vitmakovsky.cz 

 

 

Na kondenzační kotle Viessmann, které dodáme a 
namontujeme  poskytujeme záruční i pozáruční 
servis,email: servis@vitmakovsky.cz , servisní linka  
tel. 777 725 225, 515 537 131 
               
   

 
     Kde nás najdete:Brněnská 292, Modřice 664 42, tel. 515 537 131,  mob.608 470 370 
            Více informací na : www.vitmakovsky.cz ,email: vitmakovsky@vitmakovsky.cz  

 

Pokrývačské, klempířské, 
natěračské a stavební práce,
drobné opravy v domácnosti 

nabízí fa. Minster. 

Přijatelné ceny a seriózní jednání.

Tel. 775 242 041

 

 

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 
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na ulici Poděbradova, Modřice.

Hledá poradce pro práci
v terénu i na pobočce.
Praxe v oboru výhodou, 
nováčky zaučíme.

Životopisy pro výběrové řízení
zasílejte na modrice@sms-as.eu ,
Tel.: 739 523 938

 

Nově otevřená pobočka 

na ulici Poděbradova,Modřice. Hledá poradce pro práci v terénu i na pobočce . Praxe v oboru 
výhodou , nováčky zaučíme. 
Životopisy pro výběrové řízení zasílejte na modrice@sms‐as.eu , Tel.: 739 523 938  

 

 

 

Nově otevřená pobočka
 

 

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 

 

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

"Nejen pro ženy, ale pro všechny 
příznivce

AQUA AEROBIKU
nabízíme
od 3.8.každé úterý a čtvrtek v době 
od 16-17 a 17-18 hod 

(dle zájmu) cvičení ve wellness Modři-
ce, Masarykova 1018.

Z důvodu nízké kapacity bazénu 
(10 osob) je nutné se předem při-
hlásit a to na tel.č.724/805845 nebo  
tel.č.530/508624, emailem: wellness@
sceptrum.cz 
či osobně přímo u bazénu."

Ludmila Pevná – SLUŽBY A PRODEJ 
na ul.Hybešova 654, Modřice,
Tel.:603 156 063 nabízí:

• praní a čištění veškerého prádla,
 oděvů, kožešin (u většího množství
 možnost rozvozu)
• výroba klíčů: patentních, dozických
 i tvarových vč. prodeje zámkařské
 ho zboží
• oprava jízdních kol, prodej náhrad
 ních dílů a příslušenství
• zpracování foto zakázek
• broušení téměř všech nástrojů

Otevřeno:
Pondělí až Pátek 8-12hod., 13-17hod.
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21.9. út separovaný sběr textilu v době mezi 17:00 - 18:00 Zpravodaj 9/2010

25.-27. 9. Svatováclavské hody – (so - po) Zpravodaj 9/2010

2010 13.10. st 46. Komorní koncert na radnici – baroko a renes. - 19:00 http://mim.voda.cz 

15.-16.10. volby do Zastupitelstva města Modřice - (pá-so) Zpravodaj 9/2010

25.10. po lampionový průvod od 18:00 Zpravodaj 10/2010

24.11. st 47. Komorní koncert na radnici-klavírní trio a zpěv – 19:00 http://mim.voda.cz 

2.12. čt rozsvícení vánočního stromu od 17:00 Zpravodaj 11/2010 

8.12. st 48. Komorní koncert na radnici-pěvecký sbor a hosté 19:00 http://mim.voda.cz 

31.12. pá silvestr na náměstí od 23:30 Zpravodaj 12/2010

                                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

Prodám cihlový byt OV 2+1
Modřice, Husova ul., po rekon-
strukci, vytápění a ohřev vody 
vl. plyn. kotlem, vest. skříně,
2 sklepy, CP 65 m2. 

Kontakt: 775 661 910

Čištění koberců,
sedaček a čalouněných 

povrchů.

Ceny od 13,- Kč m2. 
Doprava zdarma.

Tel. 775 242 041

!!! PRAVIDELNÝ
PŘIVÝDĚLEK!!!

Hledáme distributory reklamního tisku.

Vhodné pro důchodce,
studenty, maminky na mateřské.

Volejte nebo pište tel. 733 15 65 18
adamki@centrum.cz
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