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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 4/2011

Z usnesení RMM č. 4/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
7. února 2011

Náhrada škody - příspěvek
RMM schvaluje příspěvek města 
Modřice za škodu ve výši 14.080,- Kč 
vč. DPH 10%, způsobenou na rodin-
ném domku aktivitami města - objízd-
né trasy při rekonstrukci kanalizace 
na ul. Masarykova (3.1) 

Úprava komunikace - ul. Tyršova
RMM schvaluje smlouvu o umožnění 
provedení stavby rozšíření stávající 
veřejné účelové komunikace na po-
zemku p.č. 2062/1 ulice Tyršova mezi 
městem Modřice a Ing. Jiřím Rašne-
rem (v rámci projektu na výstavbu 
pekárny) (3.3)

ZUŠ - zálohy na energii
RMM schvaluje dodatky č. 1 ke 
smlouvám o výpůjčce nebytových 
prostorů na ul. Benešova č. 271 a 268 
mezi městem Modřice (půjčitel) a 
ZUŠ Ořechov (výpůjčitel) na stanove-
ní platby kvartálních záloh na energie 
(3.4 a 5) 

Dotace z rozpočtu města 
RMM schvaluje smlouvy o poskytnutí 
dotace z rozpočtu města Modřice pro 
rok 2011 se všemi subjekty (kromě 

Pečovatelské služby Židlochovice, Hasi-
či Brno-Chrlice a Svaz měst a obcí), uve-
denými v tabulce "Transfery" v minulém 
čísle Zpravodaje. Novou důležitou sou-
částí všech smluv je závazek příjemců 
dotací zveřejnit v průběhu roku 2011 ve 
Zpravodaji informace o způsobu jejich 
využití. Současně RMM také dle své 
pravomoci schvaluje uvolnění dotací do 
výše 50 tisíc Kč.  (3.6, 7.6 a Zpravodaj 
1/2011-7, 2/2011-8)

Cesta k areálu "Pod Kaštany"
RMM schvaluje  změnu termínu posu-
nutí oplocení areálu fy Ptáček – správa 
a.s. z pozemků města podél cesty na 
30.6.2011 a současně též zřízení věcných 
břemen pro umístění zařízení (trafo, vo-
doměrná šachta) v majetku fy Ptáček na 
pozemcích města p.č. 1270/15 a 2068/1 
při povinnosti úhrady veškerých ná-
kladů, spojených se zřízením věcných 
břemen firmou Ptáček a.s. (4.1)    

Nabídka pozemku - ul. Tyršova
RMM bere na vědomí předloženou 
nabídku fy Monsta Brno na odkoupení 
pozemku p.č. 1299/4 městem (2917 m2, 
ul. Tyršova, jižně od areálu fy Ptáček) 
za částku 1.560.000,- Kč a podstupuje ji k 
projednání v ZMM v měsíci březnu (4.2)

Zahrádka u baru - ul. Husova
RMM požaduje konkretizování před-
loženého záměru na vybudování 
venkovního posezení u baru v objektu 

samoobsluhy na ul. Husova doložením 
– zákresem do katastrální mapy, souhla-
su obyvatel sousedního BD Husova 554, 
předložením provozního řádu a vizuali-
zací konstrukce zastřešení navrhované 
předzahrádky. Předzahrádka do ulice 
Husovy se zamítá (4.3) 

Povodňová komise - složení
RMM schvaluje změnu složení povodňo-
vé komise - namísto Rostislava Eignera a 
Evy Mattušové jsou jmenováni Jiří Šula 
(prac. četa) a  Roman Chalupa (hasiči), 
celkové složení komise je uvedeno dále 
v INFO-servisu (7.1)

Fotbalisté minoritů - dotace
RMM schvaluje veřejnou finanční pod-
poru z rozpočtu města roku 2011 pro 
Konvent minoritů v Brně na pořízení 
dresů pro ministrantský fotbalový tým 
ve výši 10.000,- Kč s podmínkou umístě-
ní znaku města na pořízených dresech 
(s týmem spolupracuje páter Robert z 
Modřické ř.k. farnosti) (7.5) 

Most u Sokolovny - příprava
RMM bere na vědomí informace o pří-
pravě - podrobnosti jsou v INFO-servisu 
dále (7.8)  

ZŠ Modřice - zateplení
RMM schvaluje text zadávací dokumen-
tace na vypracování nabídek na zakáz-
ku malého rozsahu akce „Zateplení ZŠ 
Modřice“ spolufinancované z podpory 
v OPŽP,  oslovení firem Tocháček spol. 
s r.o., DIRS Brno, s.r.o., Inter-stav, spol. 
s r.o., KOMFORT, a.s., FRAMA, spol. s 
r.o. k podání nabídek, hodnotící komisi 
plnící funkci komise pro otevírání obá-

lek pro vyhodnocení předložených 
nabídek ve složení: Ing. Josef Šiška 
ml., Ing. Hana Chybíková, Mgr. Vero-
nika Žaloudková, Mgr. Ilja Kašík, Mgr. 
Kateřina Koubková a náhradníky 
ve složení Ivan Doleček, Květoslava 
Höklová, Jiří Šula, Mgr. Jana Havlíč-
ková, Ing. arch. Eva Mattušová  (7.9 
až 7.11)       

Sběr bio-odpadu - štěpkovač
RMM schvaluje text zadávací doku-
mentace na zakázku „Štěpkovač“ v 
rámci projektu „Nádoby na bioodpad 
ve městě Modřice“ spolufinancované 
z OPŽP, oslovení firem Green Mech 
s.r.o., HITL s.r.o., Garden studio s.r.o. 
k podání nabídek, ustanovení hodno-
tící komise plnící funkci komise pro 
otevírání obálek pro vyhodnocení 
předložených nabídek ve složení: 
Ing. Hana Chybíková, Jiří Šula, Ing. 
Monika Balabánová a náhradníky 
ve složení: Ing. Josef Šiška ml., Mgr. 
Veronika Žaloudková, Ivan Doleček 
(7.12 až 7.14)     

Sběr bio-odpadu - nákup nádob
RMM schvaluje text zadávací 
dokumentace na zakázku „Nákup 
nádob na bioodpad“ v rámci projek-
tu „Nádoby na bioodpad ve městě 
Modřice“ spolufinancované z OPŽP, 
oslovení firem Mevatec s.r.o., Komu-
nální technika, s.r.o., SITA CZ a.s., 
van Gansewinkel, a.s., REO AMOS, 
spol. s r.o. k podání nabídek, ustano-
vení hodnotící komise plnící funkci 
komise pro otevírání obálek pro 
vyhodnocení nabídek ve složení Ing. 
Josef Šiška ml., Ing. Hana Chybíková, 
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Příspěvky tentokrát připravili
starosta města Josef Šiška (JŠ)
místostarostka Hana Chybíková (Ch)
místostarosta Ivan Doleček (ID)
ved. maj. odboru Květoslava Höklová (KvH)
předseda myslivců Zdeněk Teker (ZT)
redakční spolupráce Vlastimil Čevela (red)

Kanalizace - kontrola napojení objektů
077 

V důsledku častých havárií na splaškové 
kanalizaci v lokalitě U hřiště“ a vzniklých 
škod nejenom na majetku města, ale i 
soukromých osob, bude v měsíci dubnu 
prováděna kontrola napojení objektů v 
lokalitě U hřiště a části ulice Brněnská 
(od mostu na ulici Benešově ve směru 
na Rajhrad). Kontrola bude probíhat za 
účasti zástupců provozovatele, Brněn-
ských vodáren a kanalizací a.s. a pověře-
ného zástupce města Modřice. Majitelé 
dotčených nemovitostí budou v nejbližší 
době písemně vyrozuměni o rozsahu 
této akce, jejíž cílem je předejít vzniku 
dalších majetkových škod. - (KvH) 

Povodňová komise
078

PVK - Josef Šiška (předseda), Hana 
Chybíková (místopředsedkyně), Ivan 
Doleček, Květoslava Höklová, Jiří Šula, 
Roman Chalupa.
Zastavěná část města je sice svoji po-
lohou mimo bezprostřední povodňové 
ohrožení, ale jak ukázal nepříliš dávný 
rok 2006 (mim.voda.cz/_0604.htm), kon-

taktní napojení členů komise na krizo-
vý štáb kraje je důležitou prevencí. 
Mimo to existence povodňové komise 
vyplývá ze zákona. Komise nebyla 
ustavena nově, ale bylo schváleno 
její nové složení. Vlastní zabezpečení 
protipovodňových prevenčních čin-
ností zajišťuje starosta a zaměstnanci 
města - (JŠ,Ch)

Komise životního prostředí
023-(doplnění 3/2011)

Hlavní náplní činnosti KŽP je vydá-
vat stanoviska k žádostem o kácení 
zeleně a navrhovat náhradní výsad-
bu, vyhledávat požadavky na údržbu 
zeleně v katastrálním území Modřice, 
informovat vlastníky zemědělských 
pozemků o dotačních možnostech, 
podporovat činnosti včelařú, chova-
telů a výrobců potravin a provádět 
kontrolní činnost.

Kromě toho pak komise též podpo-
ruje přípravu investičních záměrů 
v oblasti životního prostředí - vodní 
nádrž a tůně u Moravanského potoka, 
Bobrava (rozlivová plocha), cyklos-
tezka Brno-Vídeň (realizace bezpeč-
ného úseku) a tržnice zemědělských 
produktů - (ID). 

Stav příprav mostu přes dráhu
002-(doplnění 3/2011)

Celkové rozpočtové náklady stavby 
jsou dle projektové dokumentace cca 
80 milionů Kč bez DPH. V současné 

1Informace pro občanyi
INFO-servis
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Mgr. Veronika Žaloudková, Jiří Šula, 
Ing. Monika Balabánová a náhradní-
ky ve složení Ivan Doleček, Květosla-
va Höklová, Jan Kobylka, MUDr. Jiří 
Ventruba, Ing. Roman Mulíček  (7.15 
až 7.17)         

Lávka a chodník podél náhonu
RMM zamítá nabídku na vypracová-
ní změny projektové dokumentace 
pro územní řízení na akci: „Úprava 
souběžného chodníku podél silnice 
III/15270“ a navrhuje ZMM zařazení 
této investiční akce do rozpočtu 
města (jde o novou bezpečnou 
komunikaci po levém břehu náhonu 
od náměstí Svobody k mostu, která 
zatím není v rozpočtu) (7.20)             

Pozemky města - pronájem
RMM schvaluje výpověď Agru 
Modřice na pronájem pozemků ve 
vlastnictví města Modřice k 31.8.2011 
- podrobnosti jsou v INFO-servisu 
dále (7.21)

Plesy - povolení tomboly
RMM povoluje dne 12.2.2011 konání 
1. TOP plesu v sále hotelu Gregor vč. 
pořádání tomboly (7.22)  

Zpravodaj Modřice - finanční 
bilance
RMM bere na vědomí informaci 
o výdajích a příjmech z vydávání 
městského Zpravodaje za rok 2010 - 
cca 215 tisíc Kč stál tisk a distribuce, 
47 tisíc byly tržby z inzerce - v roce 
2009 to bylo 180 a 60 tisíc Kč (7.23) 

Městský úřad - nákup kopírky
RMM schvaluje pořízení kopírovacího 
stroje se zásobníkem na papíry do 
městské knihovny za celkovou částku 
29.132,- Kč vč. DPH (7.24)  

Městský úřad - nákup počítače
RMM schvaluje pořízení PC sestavy do 
ústředny pro zálohy systému za celko-
vou cenu 23.582,- Kč vč. DPH 20% (7.25)

Městské muzeum - prostory
RMM zamítá nabídku společnosti 
Chapel Invest na zřízení muzea v areálu 
firmy Chapel Invest z důvodu nadměr-
ných finančních nákladů na dobudová-
ní a následný provoz (7.28) 

Kanalizace - ul. Nádražní
v rámci realizace schvaluje cenové 
nabídky na odstranění zeleně ve výši 
69.252,- Kč vč. DPH u Domu pro seniory 
a 19.440,- Kč vč. DPH na ul. Nádražní 
(7.29 a Zpravodaj 2/2011-14) 

Bojové akce "Pod Kaštany"
RMM schvaluje zřízení dočasné střelni-
ce v areálu „Pod Kaštany“ v rámci akce 
„Den vojenské historie v Modřicích“ 
konané dne 27.5. a 28.5.2011 (7.30)

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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době probíhá výběrové řízení na do-
davatele stavby mostu. Do výběrové-
ho řízení na dodavatele stavby bylo 
podáno celkem 10 nabídek. Členy 
komise, hodnotící předložené nabíd-
ky jsou za město jmenováni starosta 
ing.Šiška a místostarostka ing.Chybí-
ková. Termín zahájení stavby je dle 
zadávacích podmínek stanoven na 1. 
dubna 2011 a její trvání by mělo být 
přibližně 1 rok - (ZT).

Pronájem a výpůjčky pozemků 
města
079

V návaznosti na rozhodnutí RMM o 
výpovědi pronájmu zemědělských 
pozemků firmě Agro a dokončenou 
digitalizaci katastru, jsou připravová-
ny nové smluvní vztahy na obdě-
lávání orné půdy v majetku města. 
Vedle pozemků, na kterých má Agro 
výpověď ke konci srpna 2011 (17 
ha), je nově formou záměru RMM 
veřejně nabízeno k výpůjčce nebo 
pronájmu dalších asi 6,5 ha, které 
bylo možno přesně vymezit díky 
digitalizaci. - (KvH) 

Digitální katastrální mapa k.ú. 
Modřice 
080

Od prosince 2010 je na internetové 
stránce http://nahlizenidokn.cuzk.

cz/VyberKatastr.aspx možno zadat 
název katastrálního území "Modřice" a 
zobrazit příslušnou digitální katastrální 
mapu. Pomocí zvětšení při zobrazení s 
"ortofoto" lze získat kombinaci terénu s 
číslem parcel a následně pak i vlastní-
ka parcely či výpis všech parcel z jeho 
listu vlastnictví - (red).

Údržba porostů v lokalitě u Primálu 
081

Na základě smlouvy o výpůjčce po-
zemku města v okolí rybníka, která mj. 
zahrnuje též udržovací a regenerační 
činnosti, provedli členové Myslivecké-
ho sdružení v únoru plánované odstra-
nění nebezpečných porostů, suchých 
či padlých stromů a zmlazení keřových 
porostů - (ZT).

Vedle toho pak zde byla též provedena 
preventivní údržba ochranného pásma 
vedení vysokého napětí (400kV-25m, 
220kV-20m, 110kV-15 na každou stra-
nu od krajního vodiče). Energetický 
zákon zakazuje vlastníkům pozemků 
v tomto pásmu nechávat růst porosty 
nad výšku 3 m. Při přeskoku a zkratu, 
zapřičiněném vyšším porostem totiž 
může dojít k ohrožení životů, zdraví a 
majetku, jakož i spolehlivého a bez-
pečného provozu přenosové soustavy 
ČR - (ID)

Dotace na obdělávání pozemků
084

Komise životního prostředí upozorňuje na možnost získání příspěvku 4.500.- 
Kč/ročně na hektar, jako dotaci na obdělávání zemědělské půdy nebo zahra-
dy. Podmínkou je registrace pozemkového bloku o velikosti min 1ha v 
termínu do konce dubna. Tato dotace je poskytována těm, kteří půdu sku-
tečně obdělávají- buď jako vlastníci nebo smluvní nájemci, tj. např. i zahrád-
kářské spolky. Náležitosti kolem dotací vyřizuje Agentura pro zemědělství 
a venkov Brno, Ing. Patočková, tel. 547-103-441, bližší informace poskytne 
místostarosta Ivan Doleček, tel. 602-533-748, mailto:ivan.dolecek@mesto-mod-
rice.cz - (ID)

Město zřizuje folklorní kroužek
083

Na základě iniciativy maminek s malými dětmi a v zájmu podpory místního 
folklóru v jižním okolí Brna byla zahájena činnost dětského folklorního krouž-
ku. Přihlášky přijímá organizační vedoucí Jana Studená, tel. 603-543-327. 
Schůzky jsou v pátek odpoledne od 17 hodin v zasedacím sále radnice. - 
(red)

Sběr kovového šrotu
082

Myslivecké sdružení pořádá v sobotu 16.4.2011
od 8:00 do 12:00 Sběr kovového šrotu - (ZT)

Digitalizace katastru a daň z nemovitostí
012-(doplnění 3/2011)

Na základě četných dotazů upozorňujeme vlastníky pozemků, které byly 
před r. 1989 zcelovány a ve starém katastru vedeny ve zjednodušené eviden-
ci, že s dokončenou digitalizací bylo spojeno i jejich přečíslování. Z uvede-
ného zároveň vyplývají i změny v daňové povinnosti, mj. přechod povin-
nosti úhrady daně na vlastníka. Doporučujeme kontaktovat Finanční úřad 
Brno-venkov, který je v této věci kompetentní poskytnout odbornou pomoc 
- Příkop 8, Brno, tel.  545-125-111 - (KvH) 

Úklid místních komunikací v Modřicích
 – blokové čištění v roce 2011

Termíny: 23.3. a 24. 3., 3.5. a 6.5., 30.6. a 1.7., 15.8. a 16.8., 20.9. a 23.9.2011.
Žádáme občany, aby v tyto dny  uvolnili komunikace a parkoviště podle pře-
chodného dopravního značení, tak aby bylo možno provést úklid komplexně 
a kvalitně.
V opačném případě budeme nuceni přistoupit k odtahování vozidel.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Začíná rekonstrukce školní budovy

Dne 1.4.2011 začne dlouho plánovaná rekonstrukce školní budovy na Komenského 
ulici. Budova dlouhodobě nesplňovala hygienické požadavky, a tak po téměř dvou-
leté přípravě dochází k realizaci oprav. Hygienicky nevyhovující šatny se přesunou 
ze suterénu do nových prostor, dojde k opravě kotelny, výměně oken, renovují se 
podlahy ve všech třídách a mnoho dalšího. Bude přistavěno nové patro, kde tak 
vzniknou nové prostory pro školní družinu a zejména pro cvičebnu, která bude 
využívána nejen v rámci tělesné výchovy, ale nabízí i další možnosti v rámci mi-
moškolních aktivit. 
Těšíme se, že v září zahájíme školní rok již v nově opravené budově.
Z těchto důvodů se od 28. března přesouvá veškerý provoz do školní budovy na 
Benešově ulici. Ředitelka školy vyhlašuje v době od 21.3. do 25.3.  ředitelské volno, 
během něhož dojde k vyklizení budovy a přestěhování veškerého nábytku. 
V budově na Benešově ulici bude v těchto dnech fungovat školní družina s celo-
denním programem i pro ty žáky 1. stupně, kteří běžně ŠD nenavštěvují. Chceme 
tak vyjít vstříc rodičům, kteří nemohou nechat své děti samy doma. Dále v době 
ředitelského volna organizujeme pro žáky 9. ročníku intenzivní kurz přípravy na 
přijímací zkoušky na střední školy. 
V rámci stravování nabízíme všem žákům možnost odběru oběda (porce cizího 
strávníka). Cena byla stanovena na 41,- Kč, neboť ve dnech, kdy neprobíhá běžné 
vyučování, mohou žáci odebírat oběd pouze jako cizí strávníci.
Věříme, že společnými silami tuto výjimečnou situaci zvládneme, a všem z vás, 
kteří nám budou nápomocni, předem děkujeme.

Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy

V sobotu 9. dubna 2011 v 15 hodin v sále 
hotelu Gregor v Modřicích se koná

vyhodnocení masek
občerstvení

Těšíme se na Vás
Pořádá město Modřice – kulturně školská komise

s názvem Námořnický bál

1Život v našem městěž
Úspěchy našich žáků

V tomto období probíhají okresní kola předmětových olympiád. Žáci naší školy 
si vedou skvěle.

Dějepisná olympiáda.
Dne 1. února 2011 proběhlo v Tišnově okresní kolo dějepisné olympiády, které se 
zúčastnil rekordní počet žáků. Tematické zaměření letošního ročníku bylo:
„Ve zdraví i v nemoci“ (Od šamana po penicilin).

Naší školu reprezentovala Šárka Vetterová, žákyně deváté třídy. Ve velké konku-
renci získala v okresním kole pěkné 7. místo. 
Téma olympiády bylo letos velmi těžké, týkalo se dějin medicíny, což je ve výuce 
i ve všech dějepisných učebnicích jen velmi okrajová záležitost. Soutěžili žáci ze 
základních škol i z gymnázií a je zajímavé, že v první desítce se umisťují s převa-
hou žáci základních škol. V letošním školním roce zbyla v první desítce pouze tři 
místa pro gymnázia. 

A.Grunvaldová

Olympiáda  v anglickém jazyce
Dne 23.února 2011 se v Ivančicích konalo okresní kolo olympiády v anglickém 
jazyce, které se zúčastnili žáci základních škol, víceletých gymnázii, základních 
škol s rozšířenou výukou cizích jazyků a střední školy okresu Brno-venkov, a to 
v kategoriích I.A (pro žáky 6-7 ročníků ZŠ), I.B (prima a sekunda gymnázií + 6. a 
7. třída ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků, II. A ( 8 a 9. třída ZŠ), II.B (tercie a 
kvarta + 8. a 9. třída ZŠ s rozšířenou výukou cizích jazyků) a III. (střední školy).
Olympiáda probíhala ve dvou částech, první z nich byl poslech a následně vy-
plnění pracovního listu, druhá byla zaměřena na mluvené slovo k účastníkem 
vybranému tématu. 
Naši školu reprezentovali v kategorii I. A Nikola Švarcová ze VII. a v kategorii II.A 
Marek Albrecht z IX. ročníku. 
Marek Albrecht zvítězil v konkurenci dalších 15 soutěžících s celkovým počtem 
33 bodů a postupuje do kola krajského. Nikola Švarcová se umístila na úžasném 4. 
místě z 10 soutěžících s celkovým počtem 29 bodů. 

Lenka Hronová

Úspěšným účastníkům gratulujeme a máme z nich velkou radost.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

DĚTSKÝ KARNEVAL
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Už je to dlouho, co jsem 
naposledy psala o našem 
kroužku do zpravodaje. Od 
té doby se udály přece jen 
nějaké změny.
Kroužek funguje od pod-
zimu 2007. Je koncipován 
převážně pro děti od 1 do 3 
let. Ze začátku chodilo asi 10 
dětí, ale postupem času je-
jich počet narůstal. Nakonec 

nás už bylo tolik, že jeden den v týdnu na schůzky nestačil. Vedení města nám bez 
problému vyšlo vstříc, a od ledna 2010 se můžeme kromě úterý scházet i ve čtvr-
tek. I tak ale nejsme schopni vyhovět všem zájemcům. V současné době kroužek 
navštěvuje 45 dětí. 
Na schůzkách s dětmi tancujeme, učíme se básničky, vyprávíme a dramatizujeme 
pohádky. Využíváme k tomu nejrůznější pomůcky (rytmické hudební nástroje, 
cd přehrávač, balonky, kostky, na relaxaci karimatky, pěnové puzzle, gumičky na 
cvičení, atd.) Z těch méně tradičních pomůcek jsme letos pořídili dětský padák, 
který využíváme k tancování (Travička zelená, Kolo kolo mlýnský), hraní (Dome-
ček, Palačinka, Kolotoč), povídání pohádek a říkání básniček (Janička, Jak víly 
chtěly vodní houpačku). 
Po pohybové části následuje část výtvarná, ve které se snažíme s dětmi střídat růz-
né výtvarné techniky a materiály. Letos nám díky Katce Veselé přibyla i keramika. 
Kromě práce s papírem si děti vyzkouší malovat prstovými barvami, modelovat 
z barevného slaného těsta, lepit konfetovou koláž, vyrobit zvířátko z chlupatých 
drátků, pomalovat triko, atd. Na Vánoce děláme svícínky, před Velikonocemi se-
jeme obilí a barvíme vajíčka. Za odměnu dostanou razítko do deníčku nebo na 
ručičku a někdy i malý dáreček.
Nakonec mají děti možnost si pohrát. Zvykají si tak na dětský kolektiv, učí se půj-
čovat si hračky a navazují první kontakt s vrstevníky. K dispozici jsou 2 obří bed-
ny s hračkami, stan, tunel, klouzačka, atd. Maminky si aspoň chvíli vydechnou a 
popovídají. Pomůcky a věci na výtvarnou část pořizujeme z vybraných peněz, 
hračky máme díky ochotným maminkám, které nás průběžně zásobují.
Ráda bych se také zmínila o maminkách, které mi s Prťaty pomáhaly nebo po-
máhají. Za pomoc při vedení schůzek a připravování programu moc děkuji Jitce 
Chukirové, Andrei Loučanské, Ivaně Demlové, Ivě Cetlové, Janě Studené, Katce 
Veselé a Monice Foltýnové. Bez nich by kroužek rozhodně nefungoval tak dobře, 
jak je tomu nyní.
Více o tom, co děláme, najdete na www.prtatamodrice.estranky.cz

Za kroužek Prťata Kristina Pudelková

 

Kroužek 
pro maminky 
s dětmi 0-6 let.

Kroužek 
pro maminky 

s malými dětmi

foto: Ivana Cetlová

foto: Petra Kratochvílová
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Středa 30. března 2011 v 19 hodin

Účinkující:
www.komorniduo.com
Československé komorní duo 
Pavel Burdych - housle, Zuzana Berešová - klavír

program: 
A. Dvořák, B. Smetana, J. Brahms a další

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

50.

Město Modřice připravilo

Jubilejní hudební setkání
(s překvapením)

O zahájení letošních Komorních koncertů na naší radnici

Tentokrát to byl večer moderní hudby, která je oblíbeným žánrem především naší 
mládeže. Však návštěva koncertu byla toho jasným důkazem.
Z účinkujících to bylo v prvé řadě „Saxofonové kvarteto“ z místní ZUŠ a dále „Jaz-
zové trio“ ve složení: kytara – Milan Kašuba, klavír – Miroslav Hanák a kontrabas 
– Vincenc Kummer.
Saxofonové kvarteto příjemně překvapilo skladbami Jaroslava Ježka, kterého si 
starší ročníky pamatují ze spolupráce s Jiřím Voskovcem a Janem Werichem. Pís-
ně, které kvarteto zahrálo, jako „Nebe na zemi“ nebo „Ezop a mravenec“, nám 
připomněly dobu, kdy nám jako národu nebylo právě moc veselo, v níž nás do-
kázaly potěšit. 
Také píseň Johna Kandera New York – New York podal kvarteto skvěle a příjemně 
překvapilo sólo přednesené Hanou Chybíkovou. Netušili jsme, jaké skvělé muzi-
kanty modřická ZUŠ vychovává.
Příjemným překvapením bylo pro nás i vystoupení Jazzového tria, když některé 
jejich skladby nejsou pro všechny známé. Interpreti ukázali, že jsou vynikajícími 
hudebníky, zvláště kytarista Milan Kašuba skvěle doplňoval své kolegy.
Byl to krásný hudební večer s moderní hudbou.
Děkujeme všem hudebníkům a také těm, kteří pro nás tyto koncerty zařizují a 
umožňují nám tak poznat různé duhy i jejich interprety. 

Všem účastníkům přejeme hodně zdaru v jejich umělecké činnosti !!!!!
J. Štulpová

KULTURA

Jarmila Mazourová a Jan Hlaváč 
na prvním Komorním koncertě na 
radnici 27. listopadu 2002,
foto Eva Mattušová
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... na radnici na komorní koncert

Takové pozvání
už přijalo pár tisíc 
posluchačů, kterým 
se na pravidelných 
koncertech - větši-
nou poslední středu 
každé 2 měsíce mimo 
prázdnin - dosud 
představilo několik 
stovek účinkujících. 
Historie této akce 
začala někdy po roce 
2000, kdy se při stavbě 
nové radnice objevil 
nápad, že by se do 
zasedacího sálu mohl 
koupit starší klavír 
pro komorní koncerty. 
Vedení města záměr 
podpořilo, krátce po 
otevření radnice se 27. 
listopadu 2002 konal 
první koncert a 30. 
března 2011 už jich 
bude rovných 50. 

Kam v Modřicích 4
Inspirační prospektová edice pro občany a návštěvníky města,
vyšlo jako samostatně oddělitelný dvojlist ve Zpravodaji Modřice č. 3/2011
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V sobotu 12.2. se konal 1.TOP ples 
v Modřicích, jehož  pořadatelem byla
TOP 09. Ples byl oděn do barev černé 
a bílé, čemuž odpovídala i výzdoba sálu. 
Černobílé květy na bocích stolů a na čele 
podia lemovaly celý sál. Na pódiu  byla 
zeleň doplněná bílými a černými balónky  
a stál  zde  pár fi gurín, oblečený do černé 
a bílé. Stoly byly ozdobeny černo-bílými 
ubrousky a bílými petrklíči. Autorkami 
výzdoby byly dámy z TOP 09.

Přicházející páry byly obdarovány bílým 
karafi átem na uvítanou. 

K tanci a poslechu skvěle hrála Svaťka 
Jelínková s kapelou. Ples zahájil doc. Petr 
Sládek, který přivítal mimo jiné i pana 
starostu ing. Josefa Šišku s chotí a dále celým 
večerem provázela paní arch. Elena Sládková.

Zajímavý byl i program, který se nesl ve 
zvolené barevné kombinaci. Jak mladé 
gymnastky oděné do černobílé kombinace 
včetně gymnastických stuh, tak manekýny 
předvádějící společenské šaty , byly krásným 
a elegantním doplňkem plesu. Gymnastky 
se předvedly  starší i mladší a pod vedením 
trenérky Jarmily Zajoncové připravily velmi 
nevšední podívanou. Manekýny, studentky 
Vyšší odborné školy oděvního designu a 
managmentu, připravily módní přehlídku 
společenských šatů, které si samy navrhly
a ušily. Nápaditá choreografi e, krásné dívky 
a nevšední modely, doplněné podmanivou 
hudbou, to byl pro většinu hostů opravdu 
zážitek. 

1. Černo-bílý
TOP ples
v Modřicích
E. Sládková, foto P. Sedláček

Jako na každém plese, nechyběla tombola, 
kterou nápaditě uváděli pan Martin Nos 
a slečna Eva Sládková. Každý z vítězů 
byl potom zvěčněn fotoaparátem pana 
Petra  Sedláčka, který ve svém kloboučku 
profesionálně pobíhal okolo vítězů. Za bohatou 
tombolu děkujeme tímto všem sponzorům.

Ples by se neuskutečnil nebýt  dalších členů 
pořadatelského týmu ve složení Elena 
Sládková, Eva Tekerová, manželé Kačínovi, 
Vít Makovský a všech ostatních, kteří se na 
organizaci plesu podíleli a také se přitom 
hodně bavili.

Na závěr je potřeba vyzdvihnout všechny 
tanečníky, kteří  v duchu plesu přišli v černé 
a bílé barvě. Toto poděkování je současně 
pozvánkou na  příští ples.

Na fotografi e z průběhu celého plesu se můžete 
podívat na našich stránkách: 
www.top09-modrice.cz
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Za úspěšný start vděčí koncerty místní občance – významné hudební sklada-
telce, pedagožce a klavíristce Jarmile Mazourové. Nejprve s kolegou Janem 
Hlaváčem z brněnského rozhlasu a později se svými žáky také hodně vysoko 
nastavila pomyslnou „laťku kvality“. Od prvních úvah až do současné pade-
sátky jsou však s koncerty spojena především dvě jména. Eva Mattušová, 
tehdejší radní, která s nápadem na jejich pořádání přišla a od té doby zajišťu-
je technickou stránku realizace, a Vlastimil Čevela, který se stará o programo-
vou náplň, propagaci a uvádění. Dále na realizaci koncertů přímo spolupra-
cují také Marie Pokorná a Věra Malíková.

Základním cílem pořadatelů je nabídnout místním příznivcům hudebních zá-
žitků kvalitní žánrově bohatý program a současně poskytnout příležitost mla-
dým umělcům a studujícím hudby. A tak se v první padesátce před posluchači 
vystřídali sólisté i skupiny muzikantů a zpěváků od žáků ZUŠ, přes studenty 
konzervatoře a JAMU, až po amatérský mandolínový orchestr Wien-Landstras-
se či profesionální Moravské klavírní trio nebo Československé komorní duo.
Zazněla hodně stará hudba souboru La Gambetta Věry Mikuláškové, rozverné 
renezanční písně v nezapomenutelném podání Ivany Krejčiříkové a kolegyň, 
vážné zpěvy souboru Sol et Sedes, nápadité programy s dramaturgií a dopro-
vodem Aleny Borkové, klasické nástroje - housle, klavír, čelo, flétny, klarinety 
..., swing v podání saxofonového kvarteta a jazzového tria, ale také zazpíval a 
zatancoval 75-členný soubor Javorníček.

Na koncertech pravidelně vystupuje Smíšený pěvecký sbor města Modřice 
pod taktovkou Jany Šuplerové a Lucie Tomečkové s různými hosty. Největší 
ohlas mívá tradiční předvánoční hudební setkání s Františkem Černým a Ja-
nem Teleckým - sólisty BROLN.

4
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V neposlední řadě stojí za zmínku, že modřické koncerty jsou založeny na ote-
vřené spolupráci různých subjektů ve prospěch veřejnosti. Konkretně radnicí 
podporovaná kulturní nabídka pro občany (dobrovolné vstupné, propagace, 
sál, honoráře účinkujícím), práce členů zmíněného realizačního týmu a privát-
ně vydávaný Modřický internetový magazín s fotografiemi Miroslava Hájka a 
odkazy na audio či video záznamy. Během let se zrodila nejen nová kulturní 
tradice v sousedství Brna, ale i pojem „modřické publikum“, které je pro svo-
ji vnímavost a vstřícnost vysoce oceňováno ze strany účinkujících. Internetové 
stránky sice koncerty dost podrobně přibližují, ale určitě zajímavější je vlastní 
prožitek - všichni zájemci jsou proto srdečně zváni ... ! 

Autorské a redakční zpracování 
   Čevela - mim.cemotel.cz/koncerty.htm, foto Hájek
Vydalo město Modřice, březen 2011
   www.mesto-modrice.cz
Grafická úprava a tisk: Poring s.r.o.

Hasičský ples ve fotografiích M. Hájka
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Na naší studni ráno zpíval kos
Jde jaro, jde jaro, jde  jaro….

Předseda redakční rady Zpravodaje 
ing. Čevela mi sdělil připomínku, že 
dle názoru řady čtenářů i redakční 
rady by se příspěvky v zahrádkář-
ské rubrice měly vždy alespoň z 
části věnovat zahrádkářské pro-
blematice - třeba připomenutím 
aktuálních prací či zajímavostí, nebo 
podobně.
    V roce 2008 nebo 2009, možná i 
dřív jsem každý měsíc informovala, 
co který měsíc na zahrádce udělat.. 
Člověk nemůže psát  stále o jed-
nom, také nepodceňuji inteligenci 
modřických občanů. Myslím, že i 
informace o klimatických podmín-
kách patří do zahrádkářské temati-
ky. Konec konců  jsme informovali 
i o poznatcích ze zájezdů a  jiných 
aktivitách.
    Každý první čtvrtek v měsíci 
se konají zahrádkářské schůze, na 
kterých pořádáme odborné besedy, 
instruktáže, ukázky vazby, dokonce 
i lékařské přednášky např. prim. 
MUDr Ohnútkové o alergických 
chorobách, což je i pro zahrádkáře 
důležité téma..
    Víme všichni, že se jaro blíží a tak 
už dávno máme nakoupená seme-
na, za okny klíčí sazenice paprik, 
rajčat, celeru apod. Co všechno 
udělat tyto první jarní měsíce nám v 
lednu přišla  povědět pí as. Felklová 
ze zahradnické školy. Každý z obča-

nů může přijít na naše schůze, dozví 
se mnoho zajímavého od odborníků 
a já mohu jen psát to, čemu rozumím. 
Takže kdo má zájem toho srdečně 
zveme, jsme otevřený spolek pro 
každého.
    Znovu opakuji, že již po mnoho let 
se scházíme každý první čtvrtek v 
měsíci mimo červenec a srpen, proto 
nechápu i některé členy, že se vy-
mlouvají na to, že neví kdy se schůze 
konají. Jakmile však mají nějaký pro-
blém, hned si nás najdou. Upozorňuji, 
že problémy budeme řešit pouze na 
schůzích.

Koho tedy zajímá naše činnost 
podávám přehled naší činnosti za 
uplynulý rok..
V lednu loňského roku jsme měli pou-
tavou besedu s ing Bugarem o před-
nostech biologické ochrany rostlin. V 
únoru byla členská schůze s volbou 
výboru  příprava plesu, který jsme v 
únoru zdárně a s úspěchem absolvo-
vali.
V březnu proběhla beseda o víně s 
ochutnávkou v radničním sklepení. 
V dubnu jsme měli besedu s p Grub-
rem o jahodách, v květnu prim MUDr 
Ohnútková nás poučila o alergických 
chorobách a protože je to velmi obsáh-
lé  a zajímavé téma poutavě podané, 
budeme v této tematice v dubnu letoš-
ního roku pokračovat.

    V červnu nám čestný člen a bývalý 
místopředseda našeho spolku ing 
Valenta zajímavě povídal o ptactvu v 
naše regionu.
    Po letních prázdninových měsících 
jsme v září uspořádali v rámci hodů 
výstavu ovoce, zeleniny a jiných vý-
robků a na schůzi nám pí. Sobková ze 
Zahradnictví Brabec předvedla ukázky 
podzimní vazby s novými trendy. V 
říjnu se nám podařilo navázat spolu-
práci s přírodovědeckou fakultou MU 
a přednáško RNDr Hroudy o hou-
bách byla netradiční, ale zajímavá. V 
listopadu pak doc, RNDr Řehořek nám 
zajímavě povídal o bylinkách i s do-
poručenými recepty. Doufám, že oba 
přednášející nebyli u nás naposledy.
    V prosinci míváme již tradiční stůl 
zahrádkáře v restauraci „U Trávníčka“ 
a silvestrovské setkání na náměstí 
ukončilo naši činnost v roce 2010.
    Také jsme uspořádali několik zá-
jezdů. Na jaře velmi vydařený zájezd 
do Maďarska, v červnu jsme navští-
vili Muchovu epopej v muzeu v Mor. 
Krumlově s prohlídkou okolí a návště-

vou  trosek Templštýna. Vsrpnu pak 
zájezd  s Rébusem na Hitlerovo Orlí 
hnízdo, Taury, Krimmelský vodo-
pád, Bad Ischel a Salzburg, Opět 
vydařený zájezd a všude nám přálo 
počasí.
    Podzim jsme uzavřeli zájezdem 
na burčákové posezení do Husto-
peče. Ještě nesmím zapomenout na 
listopadovou  kolektivní návštěvu v 
zahradnictví  u Brabců, kde proběh-
la ochutnávka vín z Lechovické a 
Mikulovské oblasti a ukázky vánoč-
ní vazby.

Vidíte, že nesedíme jen na zahrád-
kách i když i tam utužujeme přátel-
ské a sousedské vzahy, pořádáme 
táboráky a vyměňujeme si zkuše-
nosti. Prostě umíme nejen pracovat, 
ale se i bavit a poznávat svět i naši 
republiku, která má hodně kouzel-
ných míst.

Přeji krásné jaro, úspěšný pěstitel-
ský rok a náš Zahrádkářský spolek 
je vám všem otevřen.

TOJA

Zahrádkářský spolek Modřice děkuje srdečně všem našim příznivcům, kteří nám věnovali 
dary do tomboly na Zahrádkářský ples:
Agentura Svobodová, Agro – Oseva (prodejna Modřice), Cukrářství Čermák Modřice, Cukrárna U 
Kulaté Želešice, Čebus - cestovní kancelář Brno, Čerpací stanice Novotný, Domestav, Moravoslezké 
drůbežářské závody Modřice, Bělíková Naďa, Elektro Kadlec, Enextra – Tep Modřice, Fy Bachl, Gan-
selwinkel, Girgl Libor, Hotel Gregor, K + K Sport Brno, King Style Brno, Kofola as, Květiny Šebestíková, 
Mostex Group – Dýmky , Oční studio Aleš Žejdl, Odehnal František, Olympia, p.Paufošíma, p.Prosecký, 
Porta da Terra, Redax, Restaurace U Trávníčka, Samoobsluha Nám. Svobody, Samoobsluha Husova, 
p. Sedláková, Setos - Libor Odehnal, Svoboda –Okna as., Textil – Havlátová, p.Tylmanová, Zahradnictví 
Brabec, Zlatnictví Sedlinská, Zelenina nám. Svobody
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Ostrovská Ludmila 
Vanová Vlasta
Trávníková Ludmila 
Gregorovič Stanislav 
Handl Jiří 
Hrstka Jaroslav 
Manová Květoslava 
Pevný Oldřich 
Brettfeldová Alena 
Opluštilová Jiřina 
Reiterová Alena 
Reslerová Marie
Smejkalová Jarmila 
Šenkýř Jaroslav
Špaček Jaroslav  

Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

1Společenská kronikas
Haluška Filip 
Sarah Jasmine Dupalová 
Gheza Sofia 
Martínek Daniel 
Martínková Nela  
 

16. zahrádkářský ples

Plesová sezóna vrcholí ...
... připomínat, že to bylo opět pěkné by bylo nošením dříví do lesa - a těm, kdo 
ještě dlouho po půlnoci dokázali společně vytvořit tradičního "hada" je to jas-
né. Pravdou je, že tak jako zahrádkáři z bývalého Muzikantského plesu převza-
li myšlenku vítání pánů "něčím silnějším", tak se většina pořadatelů dnešních 
plesů zase od nich nechala inspirovat kytičkami pro dámy, živou květinovou 
výzdobou a polonézou. Přesto ale stále platí, že každý z plesů má svoji vlastní 
atmosféru a originalitu, i když vzhledem k jejich množství a chřipce už zpravidla 
nebývají vyprodané. U zahrádkářů to bývají různí zajímaví hosté - letos mládež, 
vyznávající stepování. A taky už tradičně perfektní hudba přímo "od podlahy" v 
podání skupiny Notabene. Dík všem organizátorům za pěkný zážitek ...

Vlastimil Čevela, foto Radek Pokorný a Petr Točev
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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.modrice.knihovna.cz a děti na 
www.knihovnamodrice.webk.cz

Městská knihovna v Modřicích Půjčovní doba:

PRO DĚTI
Disney: Na vlásku
Dvořák: Zvířátko pro Dominika
Erlhof: Smrtící led (Trojka na stopě)
Kratochvíl: Mikuláš, Ježíšek, pan 
Vrána a my
Lewis: Letopisy Narnie 1-7
Marx: Prokletí draka (Trojka na 
stopě)
Mould: Dřevěná míle, Stříbrná 
truhla (Děsivé příběhy)
Steklač: Dvojčata v akci-Hořká vůně 
mandlí

PRO ŽENY
Beverley: Utajený vévoda
Brown: Kouřová clona
Cabot: Slepá vášeň
Delinsky: Lež, která nás rozdělila
Dousková: Doktor Kott přemítá
Francková: Hledačka štěstí
Hejkalová: Důkazy jejího života
Kinsella: V rytmu charlestonu
Körnerová: Setkání v Opeře
Lark: V zemi bílého oblaku, Maorči-
na píseň
Monyová: Citová divočina
Nothomb: Ani Eva, ani Adam

Pattilo: Jak mi Jane Austenová zničila 
život
Picat: Než odejdu navždy...
Prokšová: Láska po kapkách
Roberts: Cesta časem, Temné noci
Steel. Zrcadlový obraz

PRO SILNÉ NERVY
Black: Anatomie strachu
Cole: Těla na prodej
Connelly: Advokát, Rozsudek ráže 9
Crichton: Říše strachu
Erben: Vražda ve společnosti Consus
Francis: Střepy
Gerritsen: Chirurg
Higgins-Clark: Kdo tě hlídá
Christopher: Trůn templářů
Nováková: Nikdy nevěř ničemu
Reich: Mokrý hrob
Třešňák: Špagát

PRO POUČENÍ
Thajština
Ešner: Útěk z malé pevnosti Terezín
Karp: Nejšťastnější batole v okolí
Knight: Průvodce módním šitím
Šmíd: Obrázky z Champagne

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA Beseda v knihovně s Jiřím Márou ve fotografiích M. Hájka
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K připravované výstavě v muzeu (1. část)

Z rejstříku rychtářského soudu ...

„Roku 1517 za rychtáře Hanse Muchú a purkmistra Prokopa Pawrenseita (?) byl 
tento registr pořízen jako rejstřík rychtářského soudu v Modřicích (Anno 1517 
... hat man diss register zw einem g(e)richtregister gen modrycz verordnet)“. 

Tak prostě začíná útlý rukopis z fondu městečka Modřice (OA Rajhrad), ke které-
mu jsem se znovu dostal při přípravě jubilejní květnové výstavy o stavebním a 
právním vývoji Modřic (od 30. dubna 2011). 
Oba aspekty (stavby a právo) jdou v jeho záznamech ruku v ruce. 
Sama existence rukopisu dokládá význam osady v raném novověku. Rozsah sa-
mosprávy byl ve stavovské feudální společnosti vyjádřením úrovně právního po-
stavení modřické komunity.
A právě druhý aspekt, stavby, domy s příslušenstvím - mimo samostatných vi-
nohradů, sladoven, lázní, manželek a sirotků - , jsou tématy rozhodnutí, které byly 
samosprávou za předsednictví rychtáře v registrech dokumentovány. Oproti sou-
dobým královským městům se v dataci na prvním místě nejmenuje starosta-purk-
mistr, ale rychtář, jako hlavní zástupce vrchnosti. 

Přestože se dnes kniha běžně nazývá rychtářskými registry; v této rané době je ve-
dena jménem celé politické reprezentace městečka Modřice („starší a celá obec“), 
a  také obsahuje všechno, co bylo předmětem jejího rozhodování. Lepší by byl 
tedy souhrnný název „pamětní kniha“. Podobná kniha s podobným zápisem o 
jejím založení byla např. v Ivančicích vedena od roku 1442. 
Teprve později, jak se agenda městečka rozrůstala, byly vedeny odděleně např. 
knihy gruntů, vinohradů, sirotčích peněz, knihy manželských smluv atd.

Stavby jsou však určitě zajímavější, než údaje o vývoji obecních písemností. 
Už na prvních stránkách čteme nejstarší dochované názvy modřických ulic. Aby 
bylo jasno o koupích a splátkách, identifikoval rychtář předmětný dům jeho sou-
sedy.

„Roku 1517 na den sv. Apolonie zakoupil mistr Martin-Myrt Leinbeber od Mertla 
pekaře dům ležící v koželužské ulici (hat mayster myrt leinbeber  kaufft ein haus 
gelegen Jnn der narbener gassen) vedle domu Martina-Merty, syna černého 
Honzíka, a (z druhé strany domu) malého Hensla (;) za dvanáct hřiven, splatných 
na příští den svátku Sv. Jiří (má zaplatit) půl druhé hřivny, za rok dvaapůl hřivny, 
a poté každoročně na svatého Jiří půldruhé hřivny.“
To je splátkový kalendář. Následují jména ručitelů – důvěryhodných osob – latin-
sky v jiných záznamech označených jako fideiussores, zde „parig Jacob Schlos-
ser , Langer Stekel ...“

MUZEUM „To se stalo v přítomnosti obecních starších, rychtáře Muchy, purkmistra Proko-
pa Pawrenseita (In gegewertikayt der eltern ...

Bližší lokalizaci této koželužské nebo jirchářské ulice umožňuje nepovedený, 
písařem přeškrtaný, začátek tohoto zápisu, kde je onen dům vedle „malého Hon-
zíka“, který zakoupil mistr Martin, označený jako „ležící na Krakově (ein Hauss 
gelegen Jn der Krakaw)“.
Protože se v Modřicích vždy mluvilo i česky, otiskneme zmínku o Krakově v další 
části našeho příspěvku.

Příklad jiného tématu zápisu z téhož roku:
„Rovněž léta Páně 1517 (;) toho času rychtářem Hans Mucha a Prokop ... purk-
mistrem (;) předstoupila před nás Heškovka („fuer vns ist kümen die Hezssek˙n“ 
-  vdova po Haškovi nebo Heškovi) se svým synem (;) kvůli odkazu („kšaftu“), 
který mu poručil jeho nevlastní otec. Protože syn nestál o to, aby se s matkou (pro 
tento odkaz majetkově) vyrovnal, prohlásil, že odkaz je vyřízený, a že ho nikdy 
více nebude uplatňovat“.

Rád bych věděl o podstatě zápisu více. Je zřejmé, že vdova (se stejnými právy 
a povinnostmi jako muž) zde předstupuje před soud městečka se svým synem, 
aby společný majetek ochránila před možnými námitkami ostatních příbuzných.  
Pro zkoumatele právního prostředí Modřic v raném novověku však postačí, že si 
obyvatelé městečka rozhodovali o zásadních majetkoprávních záležitostech sami: 
„A to se stalo před (celou) zasedlou radou (vnd das ist geschehen vor sitzenden 
ratt)“. 

Rukopis obsahuje stopy svérázného „jihomoravského dialektu“ modřických Něm-
ců, který proniká do strohé formální řeči zápisů. Například vedle výrazu „bis“ se 
ve stejném významu objevuje „uncz“ („dokud“ – vncz soliche schuld bezalt wirt; 
dokud takový dluh nebude zaplacen); „nit“ znamená „nicht“, „sein“ znamená ně-
kdy „sind“. Často dochází k přechylování samohlásek.

Petr Fiala, správce modřického muzea
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HASTRMÁNCI 

Plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku 
Kurzy plavání a wellness program s možností využití wellness 

(whirpool, parní a finská sauna) i pro doprovod 

„Plave celá rodina“ ve Wellness Modřice 
 

Více informací na www.hastrmanci.cz nebo tel.: 773 998 222 
      

 
 
 
 
‐ NAŠE SPOLEČNOST SE ZABÝVÁ SROVNÁNÍM A BEZPLATNOU ANALÝZOU   
  STÁVAJÍCÍCH SMLUV, NEBO VYTVOŘENÍ NOVÝCH‐DLE VAŠICH POTŘEB. 
 
‐ NAŠI PORADCI JSOU VEDENI K PROFESIONÁLNÍMU JEDNÁNÍ A PROŠKOLENI O VŠECH 
PRODUKTECH NA ČESKÉM TRHU. 
 
‐ ZAMĚŘUJEME SE NA EFEKTIVNOST VAŠICH PLATEB , SNAŽÍME SE ZABRÁNIT  
  ZBYTEČNÉMU PŘEPLÁCENÍ ZA NEVYHOVUJÍCÍ ČI ZASTARALÉ PRODUKTY. 
 
‐ PROČ ZBYTEČNĚ BĚHAT PO POBOČKÁCH,KDYŽ MŮŽETE MÍT VŠE POD JEDNOU STŘECHOU. 
 
‐  NABÍZÍME KOMPLEXNÍ SERVIS A ZASTOUPENÍ TÉMĚŘ VŠECH FINANČNÍCH INSTITUCÍ. 
 
‐ KONTAKTUJTE NÁS A PŘIDĚLÍME VÁM VAŠEHO FINANČNÍHO PORADCE. 
 
> VEDOUCÍ AGENTURY :PRAVDÍKOVÁ LENKA 739 523 802  
> e‐mail:pravdikova@sms‐as.eu  
Web: www.sms‐as.eu 
 
POROVNÁNÍ A PŘEPOČTY‐ ANALÝZA VAŠÍCH SMLUV‐ NEZÁVAZNĚ‐ZDARMA!!! 
Akce Březen ‐ DÁREK !!! KAŽDÉMU KLIENTOVI 
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Prodám cihlový byt OV 2+1, 
Modřice

2NP/2, po rekonstrukci, plast. okna, 
elekt. v mědi, vytápění a ohřev vody 
vl. plyn. kotlem, vest. skříně, parkety 

a dlažba, 2 sklepy, CP 65 m2. 
Volný ihned.

Tel.: 775 661 910

MALBY 14,-Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiáto-

rů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, 

platba hotově = SLEVA 250,-
Kč! Modřice a okolí.

Zkušený truhlář nabízí 
výrobu vestavěných skříní, 
kuchyňských linek, případně 
nábytku dle Vašeho zadání.

S návrhem interieru pomohu.

Tel. 603 215 339

Zavedená ,prosperující makléřská 
společnost, hledá pro pobočky
v Modřicích, Tišnově a Břeclavi, 
kolegy do teamu finančních poradců 
a manažerů, nejlépe s praxí - nováčky 
zaučíme.

Tel: 739 523 802 vedoucí agentury:
Lenka Pravdíkova
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2011 út 22.3. zápis dětí do MŠ Modřice Zpravodaj 2/2011

st 30.3. 50. Komorní koncert n radnici od 19:00 Zpravodaj 3/2011

so 9.4. dětský karneval, sál hotelu Gregor od 15:00 Zpravodaj 3/2011

so 16.4. sběr železného šrotu od 8:00 do 12:00 Zpravodaj 3/2011

                                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 

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 2011

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

 

 

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 

 
 Elektromontáže, revize, správa 

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

 

MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ 

PRÁCE
tel.: 604 536 766

www.jcendelin.kvalitne.cz

KOMPLEXNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY

• účetnictví, daňová evidence vč. DPH
• mzdy, personalistika
•daňové poradenství, daň. přiznání

www.ucetnictviprofi.cz 

mobil: +420 777 055 760

             +420 604 787 382
e-mail: cendelinova@ucetnictviprofi.cz

I v letošním roce je tu pro 
Vás a Vaše psí miláčky PSÍ 
SALON TINA a jeho služby: 

-	 koupání
-	 stříhání	
-	 trimování	
-	 úprava	podle	standardu	
nebo	požadavku	zákazníka	

Individuální přístup, vlídné zachá-
zení a solidní ceny jsou samozřej-
mostí. 
Těším se na Vaši návštěvu 

Objednávky na tel.:
604 821 228, 547 216 034 
Lenka Hebnarová, Brněnská 
662, Modřice

Prodám RD 6+1 (5+2) Modřice, 
k bydlení i podnikání, garáž, tera-
sa, velký dvůr, dílny, sklep, zahra-
da, vjezd na pozemek, možnost 
parkování i pro nákladní auta

Tel. 775 674 641  



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