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Vážení spoluobčané, 
předposlední ucelené čtvrtletí volebního období 2010–2014 bylo plné příprav a výbě-
rových řízení na plánované investiční akce města, do kterých své aktivity soustředil 
městský úřad a RMM. Mimo nezůstaly ani další činnosti jako jednání s nadřízenými 
orgány či kulturně společenské aktivity. Před výčtem investičních akcí bych zmínil 
jednání s nadřízenými orgány. Při pracovních schůzkách jsme s JmK řešili převody 
přestupních terminálů ve městě Modřice do majetku města (jednání 26. 3. 2014) a při 
setkání starostů okresu Brno-venkov s představiteli kraje pak zejména probíhající 
přípravu na pořízení nových ZÚR JmK (12. 3. 2014, 23. 4. 2014 a 6. 5. 2014). Dále byl 
rozpracován dokument meziobecní spolupráce obcí v působnosti ORP Šlapanice, 
kdy město Modřice je členem pracovní přípravné skupiny s aktivním podílem na 
vyhledávání možných tematických oblastí pro vzájemnou spolupráci obcí regionu 
Šlapanicka v programovém období 2014–2020.

V dnešní době také probíhají práce na novém ÚP, kdy 14. 5. 2014 proběhlo projednání 
ÚP s DOSS na půdě města. Ostatní zainteresovaní v rámci pořízení nového ÚP mo-
hou podávat připomínky k ÚP na úřad Modřice. Po uplynutí stanovených lhůt budou 
vyjádření DOSS zpracovány, zapracovány do ÚP a proběhne veřejné projednání s 
občany. Termíny budou včas zveřejněny. 

Jako poslední administrativní záležitost bych zmínil defi nitivní uzavření dohody v 
otázce náhrad za návoz zeminy na Primál a zahájení splacení dohodnuté částky fi r-
mou GAS-Transport ve stanovených termínech. Na základě této skutečnosti bylo na 
náš podnět soudní řízení odročeno na neurčito a až po splnění podmínek dohody 
bude dán podnět ke zrušení.

K plánovaným investičním akcím bych zmínil jen to, že proběhlo výběrové řízení na 
dodavatele díla „Vodní nádrž a tůně Modřice“, ve kterém zvítězila s cenou 1 889 000 
Kč bez DPH fi rma Zvánovec z Českých Budějovic. Ta v momentě podpisu Smlouvy 
o dílo od této z kapacitních důvodů odstoupila, a tak musela být uzavřena Smlouva 
o dílo s uchazečem umístěným na 2. místě, fi rmou Agromeli, spol. s r. o., z Brna, kte-
rá výstavbu realizuje za cenu 2 344 505 Kč bez DPH. Pro město nebude tato změna 
žádnou komplikací, neboť na projekt nám byla přiznána dotace ze SF ŽP až do výše 
85 % z uznatelných nákladů. Další vysoutěženou akcí je výstavba lávky a chodníku 
kolem mlýnského náhonu ve spodní části náměstí Svobody pro zajištění bezpečnosti 
chodců při cestách do OC Olympia na ul. Chrlické. V soutěži zvítězila fi rma PORR, a. 
s., která dílo provede za cenu 2 066 090 Kč bez DPH. Z již vysoutěžených nebo právě 
probíhajících realizací bych ještě zmínil úpravy v prostoru hřbitova, kde probíhají 

opravy dalších historických pomníků, cest a výsadba zeleně. S těmito pracemi bude 
také realizována elektropřípojka pro zajištění automatického vodního hospodářství 
ve studni hřbitova, které v brzké době nahradí stávající mechanickou pumpu, a tak 
bude odběr vody v rámci údržby hrobů pro občany podstatně jednodušší.

Z probíhajících výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhající 
nařízením zákona o zadávání veřejných zakázek bych citoval Opravu chodníků ulice 
Nádražní a části Husovy, Zateplení a dokončení fasády objektu ZUŠ Benešova včetně 
modernizace tepelného zdroje a přípravu výstavby zastávek hromadné dopravy v 
lokalitě Bobrava. Všechny tyto zmíněné akce by měly být dokončeny do konce toho-
to volebního období.

Z významných politických událostí bych jmenoval volby do parlamentu Evropské 
unie, které se uskutečnily ve dnech 23.–24. 5. 2014. V Modřicích k urnám vzhledem k 
celorepublikovému průměru přišlo nadprůměrné množství voličů.

Z kulturně-sportovních událostí bych vyzdvihl zejména dva podniky. První byl zá-
jezd ZUŠ Ořechov-Modřice do partnerského města Hohenau v Rakousku. Akce se 
uskutečnila 9. 5. 2014 za účasti cca 40 žáků školy a starostů obou obcí. V Rakousku byl 
uspořádán cca dvouhodinový společný koncert s místní uměleckou školou, který u 
návštěvníků sklidil velký ohlas. Možná budou nově navázané styky s tamním vede-
ním obce v budoucnu dále rozvíjeny.

Druhým významným podnikem bylo ve dnech 16.–17. 5. 2014 uspořádání 1. ročníku 
Světového poháru klubových družstev v nohejbale. Město Modřice bylo generálním 
partnerem oddílu nohejbalu SDS Exmost Modřice coby hlavního organizátora akce. 
Klání se účastnilo 10 týmů z celého světa (Kanada, Korea, Slovensko, Dánsko, Švý-
carsko, Francie, Ukrajina atd.). Vítězem se stal domácí tým TJ Sokol SDS Exmost Mod-
řice, který ve fi nálovém souboji porazil tradičního rivala z Košic. Z obou soutěžních 
dní byl ČT vysílán hodinový záznam, který našemu městu přinesl velkou propagaci. 
Současně v pátek 16. 5. 2014 se na půdě městské radnice uskutečnil volební kongres 
mezinárodní organizace nohejbalu UNIF. Po skončení nám byla složena poklona ze 
strany UNIF za vynikající zabezpečení a organizaci akce. Město Modřice se tak stalo 
na tři dny centrem světového nohejbalu.

Z místních akcí bych zmínil ty klasické, Ženáčské hody 2014 v termínu 3.–4. 5. 2014, 
dětský karneval 26. 4. 2014, pálení čarodějnic Pod Kaštany a Mezinárodní den dětí. 
Také jsme mezi občany města Modřice přivítali naše nově narozené občánky.

Závěrem bych zmínil mimořádné události. Tou kladnou je snaha vedení města Mod-
řice a ředitelek MŠ a ZŠ o možnost vytvoření třídy dětí se školním odkladem se zamě-
řením na přípravu jejich budoucího nástupu do ZŠ, a to formou zájmového kroužku, 
který bude mít kompletní výuku v prostorách ZŠ. Věříme, že rodiče dotčených dětí 
přijmou tuto nabídku k dalšímu přirozenému rozvoji svých ratolestí.

ZPRÁVA STAROSTY

1Zprávy z radnicez
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USNESENÍ RMM č. 44/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 44. schůze RMM konané dne 
9. 6. 2014

Smlouvy s BVK, a. s. 
RMM schválila dodatek č. 32 a smlouvy 
č. 2010008926 a č. 2010011072 o provozu, 
odběru a likvidaci technického vyba-
vení města a rozvodů vody. Jedná se 
o rozšíření nájmu na rozvod splaškové 
kanalizace v ulici Střední a Mayerova 
a připojení Pasivního bytového domu 
pro seniory na vodovodní síť včetně 
odvádění odpadních vod. 
(k usnesení 44.4.1/2014, 44.4.2.1/2014 a 

44.4.2.2/2014)

Přívod NN a VN trafostanice na ul. 
Komenského 
RMM schválila smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene vedení kabelů NN a VN po 
pozemku p. č. 839 k trafostanici u ZŠ 
na Komenského ulici. Cena břemene je 
jednorázová ve výši 500 Kč bez DPH. 
(k usnesení 44.4.5/2014)

Podpora muzejního spolku 
ZMM schválilo na červnovém zasedání 
fi nanční příspěvek Muzejnímu spolku 

Modřice na vypracování odborné knihy 
o historii města Modřice, který bude po-
skytován postupně po dobu 3 let. Jeho 
uvolnění je vyspecifi kováno ve smlouvě 
o poskytnutí fi nanční podpory. Cena 
celého projektu bude mezi 700–750 
tisíci korunami (dle konečného obsahu 
a formy tisku) a je rozdělena na 220 000 
Kč v roce 2014; 220 000 Kč v roce 2015 a 
doplatek v roce 2016. 
(k usnesení 44.4.13/2014)

Reklama při Ženáčských hodech 
V průběhu kulturní akce Ženáčské hody 
2014 byla prezentována společnost BVK, 
a. s., která za reklamu uhradila částku 
5000 Kč bez DPH.
(k usnesení 44.4.14/2014)

Dar na Dětský den 
Pan Zdeněk Čáslavský, autodoprava, 
poskytl městu Modřice fi nanční dar ve 
výši 5000 Kč na zajištění konání Dětské-
ho dne 2014. Vřele děkujeme.  
(k usnesení 44.4.15/2014)

Podpora HZS JmK
RMM schválila na základě schválení 
příspěvku v ZMM smlouvu o poskytnutí 

fi nančních prostředků ve výši 32 831 Kč 
HZS JmK na nákup materiálu spotře-
bovaného při likvidaci nátoku rop-
ných látek do modřického mlýnského 
náhonu v době Velikonoc. Viník havárie 
šetřením nebyl zjištěn. 
(k usnesení 44.4.16/2014)

Nákup fi ltrů 
RMM schválila kupní smlouvu na nákup 
fi ltračních kazet do jednotek Duplex v 
Pasivním bytovém domě pro seniory za 
cenu 22 554 Kč vč. DPH plus poštovné. 
(k usnesení 44.4.2/2014)

Úhrada splátek závozu na Primálu 
Jelikož se společnost GAS – Transport, 
s. r. o., zpozdila s úhradou květnové 
splátky dle Dohody o narovnání vztahů 
a o uložení zeminy a terénních úpra-
vách v lokalitě Primál, schválila RMM 
společnosti udělení smluvní pokuty ve 
výši 
10 000 Kč, která nemá vliv na další plat-
by a výši dohodnuté kompenzace.
(k usnesení 44.5.1/2014)

Splátka nájemného restaurace Soko-
lovna
Firma Vanvera, s. r. o., v likvidaci po-
žádala o splátkový kalendář na úhradu 
dlužné částky za nájemné v restauraci 
Sokolovna vzniklé za měsíce leden až 
duben ve výši 100 000 Kč. Byly poža-
dovány splátky květen–srpen po 10 000 
Kč, září doplatek 60 000 Kč. Toto bylo 
radou zamítnuto a byly nastaveny splát-
ky následující: 
do 15. 7. 2014 – 20 000 Kč; do 31. 7. 2014 – 
20 000 Kč; do 15. 8. 2014 – 20 000 Kč; do 
31. 8. 2014 – 20 000 Kč a do 30. 9. 2014 – 
20 000 Kč. V případě nedodržení stano-

vených termínů bude postupováno dle 
smlouvy o pronájmu a jejích dodatků.
(k usnesení 44.5.2.1/2014 a 44.5.2.2/2014)

Přidělení bytů v PBDS 
RMM byly předloženy 4 žádosti o 
přidělení bytů v PBDS. Všechny RMM 
schválila, pouze u jedné s podmínkou 
osobního setkání s žadatelem (toto je 
stanoveno v podmínkách pro přijetí 
klientů). 
(k usnesení 44.6.1.1/2014, 44.6.1.2/2014 a 

44.6.1.3/2014)

Přidělení obecních bytů 
RMM schválila dle šetření a doporučení 
SZK přidělení dvou uvolněných bytů č. 
2/7 a č. 8/41 v BD Za Humny uchazečům 
o byt dlouhodobě zařazeným v sezna-
mu žadatelů o byt. V obou případech se 
jednalo o matky s dětmi bez partnerů.
(k usnesení 44.4.8/2014, 44.4.9/2014 a 44.8.4/2014)

Zvýšení kapacity ZŠ 
RMM schválila podání žádosti o změnu 
zápisu v rejstříku škol na rozšíření 
kapacity ZŠ Modřice z 350 na 400 žáků, 
navýšení kapacity školní družiny ze 120 
na 150 žáků a navýšení kapacity školní 
jídelny ze 400 na 500 obědů. 
(k usnesení 44.8.5/2014)

Financování provozu ZŠ Modřice 
RMM vzala na vědomí poskytnutý dar 1 
ks prosklené skříně v hodnotě 5971 Kč 
ZŠ Modřice od SRPŠ při ZŠ Modřice a 
schválila uzavření smlouvy o partner-
ství s fi nančním příspěvkem 63 064,80 
Kč pro ZŠ Modřice na projekt Investice 
do rozvoje vzdělání s předkladatelem 
projektu EDIFICE Construction & Con-
sulting, s. r. o.
(k usnesení 44.8.6/2014 a 44.8.7/2014)

V období Velikonoc se na území Modřic ale udála i jedna nepříjemná záležitost. Vli-
vem předvelikonočních dešťů se nám do koryta mlýnského náhonu nějakým nedo-
patřením či závadou dostalo značné množství olejů. Tuto událost musely dva dny 
likvidovat zásahové jednotky HZS JmK. Při pozdějším šetření možné příčiny vzniku 
nátoku olejů ale nebyl zjištěn žádný původce. Tímto bych chtěl na závěr apelovat 
na všechny občany Modřic, aby byli ke svému okolí pozorní a jakékoliv nepříjemné 
události ihned hlásili buď přímo na městský úřad, nebo přes MP Modřice, která je v 
činnosti 24 hodin každý den.

Ing. Josef Šiška 
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Výjimka MŠ Modřice 
Pro maximální možné zvýšení kapaci-
ty MŠ Modřice Rada města schválila 
výjimku celkového počtu dětí v MŠ, 
kterou se navyšuje kapacita MŠ ze 165 
dětí na 176 dětí pro školní rok 2014/2015. 
Současně vedení města a Rada města 
podpořila vznik zájmového kroužku při 
ZŠ Modřice pro předškolní docházku 
dětí s odkladem školní docházky. Krou-
žek bude mít kapacitu cca 15 dětí. Tímto 
jsme zajistili přijetí všech dětí, které v 
letošním roce dosáhnou hranice 3 let. 
(k usnesení 44.8.9/2014 a 44.8.11/2014)

Oprava chodníků 
Letošním rokem zahajujeme dlouho-
dobou stavební aktivitu, postupnou 
opravu chodníků ve městě, a to opra-
vou ulice Nádražní a části ulice Husovy. 
Opravu dle výběrového řízení bude rea-
lizovat fi rma Svítil plus, s. r. o., za cenu 
2 582 823 Kč vč. DPH a dozor investora 
bude zajišťovat p. Libor Kočíř za cenu 
39 270 Kč. 
(k usnesení 44.8.12/2014 a 44.8.13/2014)

Parkovací stání ul. Pilcova 
Je pokračováno v postupné realizaci 
rozšiřování parkovacích stání ve městě, 
a to zadáním vypracování projektové 
dokumentace pro územní a stavební 
řízení na výstavbu parkovacích stání na 
ulici Pilcova fi rmě EUROTRACE, s. r. o., 
za cenu 120 030 Kč vč. DPH.
(k usnesení 44.8.15/2014)

Sečení zelených ploch 
Byly rozšířeny zelené plochy sečení, 
které provádí fi rma pana Dvořáčka, a 
tím došlo k navýšení celkové ceny 
na 53 900 Kč za jeden pokos (navýšení 
plochy o 4337 m2 a tím nárůst celkové 
ceny o 8674 Kč – vše sečeno ručně za 2 
Kč/m2).  
(k usnesení 44.8.16/2014)

Rozšíření rozhlasu 
Firma EMPEMENT provede kontrolu 
sítě a rozšíří síť o jedno rozhlasové hníz-
do na ul. Masarykova za cenu 21 638 Kč 
vč. DPH. 
(k usnesení 44.8.17/2014)

Provoz, servis a vývoj webových 
stránek 
Z důvodu technického zabezpečení 
webových stránek města schválila RMM 
nabídku na zajištění provozu, servisu a 
vývoje webových stránek města před-
loženou fi rmou RedWeb, s. r. o., ve výši 
10 000 Kč/měs. bez DPH. 
(k usnesení 44.8.18/2014)

Chodník Modřice – Chrlice 
RMM vzala na vědomí stanovisko 
Magistrátu města Brna o zamítnutí spo-
lečného investičního záměru výstavby 
chodníků na trase Modřice – MČ Brno-
-Chrlice. Příprava projektu, který měl 
zajistit bezpečnost chodců mezi Modři-
cemi a Chrlicemi, je tímto pozastavena. 
(k usnesení 44.8.20/2014)

Komentář k usnesení č. 16/2014 z 16. 
zasedání ZMM konaného dne 9. 6. 
2014

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 13. zastupitelů, jmenovitě viz. 
prezenční listina)

Usnesení 16.Ú/2014: ZMM schvaluje za-
pisovatelkou 16. řádného veřejného 
zasedání ZMM Dagmar Hoškovou, 
DiS. 

ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 16. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitele Martina Petříka a zastupi-
tele Jiřího Brabce.

ZMM schvaluje program 16. řádného ve-
řejného zasedání ZMM beze změn. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu
Usnesení 16.1/2014: ZMM bere na vědo-

mí zprávu starosty města Modřice o 
činnosti Městského úřadu Modřice 
a Rady města Modřice za období od 
10. 3. 2014 do 9. 6. 2014. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 16.2/2014: ZMM bere na vědo-

mí zprávu starosty města o plnění 
úkolů uložených na předchozích 
zasedáních ZMM.

18:15 hodin příchod zastupitelky Sylvy 
Bernátové

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

USNESENÍ ZMM č. 16/2014

Bod 3 – Volba přísedících u Okresní-
ho soudu Brno-venkov 
Usnesení 16.3.1/2014: ZMM volí do funk-

ce přísedícího u Okresního soudu 
Brno-venkov za město Modřice Bc. 
René Di Lenarda.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0  
Nepřítomna hlasování zastupitelka Tomandlová.
Komentář: Jedná se o zaměstnance Policie ČR, 
územního odboru Brno – venkov, oddělení hos-
podářské kriminality. Ze zákona může funkci pří-
sedícího vykonávat pouze v kauzách nemajících 
vztah k Modřicím, tím je zaručeno, že nedojde ke 
střetu zájmů. Žádný zastupitel nepodal žádný jiný 

návrh na přísedícího.

Bod 4 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2013
Usnesení 16.4.1/2014: ZMM schvaluje 

Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Modřice za 
období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 
bez výhrad.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení 16.4.2/2014: ZMM zjistilo, že 
závěrka města Modřice za rok 2013 
poskytuje věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a fi nanční 
situace účetní jednotky a tuto účetní 
závěrku schvaluje. Výsledek hos-
podaření ve výši 28 821 745,22 Kč 
schvaluje ZMM převést na účet 432 
– Výsledek hospodaření minulých 
účetních období.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení 16.4.3/2014: ZMM schvaluje 
závěrečný účet města Modřice za 
rok 2013 s výhradou nedostatků 
uvedených ve zprávě auditora o 
výsledku přezkoumání hospodaření 



města v roce 2013 příloha B a přijímá 
tato nápravná opatření:

- Město vypracuje nápravná opatření 
na nedostatky vyplývající ze zprávy 
auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města v roce 2013 přílo-
ha B do 30. 6. 2014.

- Město seznámí ZMM s přijatými 
nápravnými opatřeními a s jejich 
plněním na příštím zasedání ZMM.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Bod 5 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 16.5.1/2014: ZMM schvaluje 

prodej pozemku p. č. 2025/16 o 
výměře 173 m2 za cenu 1 500,- Kč/m2 
společnosti DIRS BD, s. r. o., a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování: pro 12, proti 2 (Bernátová, Procházka), 
zdrželo se 0
Komentář: Jedná se o pozemek v křižovatce ulic 
Dobrovského, Krakovská a Prusinovského, který 
je dnes je součástí areálu přilehlého RD. Pozemek 
je pro město nevyužitelný a nepotřebný, neboť 
tvoří ucelenou část s přilehlými pozemky u RD 
a je dnes užíván na základě nájemní smlouvy 
majitelem RD.  

Usnesení 16.5.2.1/2014: ZMM schvaluje 
podjatost při hlasování o prodeji 
pozemku p. č. 991/42 o výměře 27 m2 
zastupitele Jiřího Brabce a vylučuje 
jej z hlasování k usnesení tohoto 
bodu.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení 16.5.2.2/2014: ZMM schvalu-
je prodej pozemku p. č. 991/42 o 
výměře 27 m2 za cenu 1 500 Kč/m2  
manželům Brabcovým a pověřuje 
RMM uzavřením kupní smlouvy.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 
Zastupitel Brabec byl z hlasování vyloučen.
Komentář: Jedná se o pozemek s výměrou 27 m2, 
který je dnes součástí pozemků kolem RD 
U Hřiště 742 manž. Brabcových. Pozemek je pro 

město nevyužitelný a nepotřebný, neboť tvoří 

ucelenou část s pozemky u přilehlého RD. 

Usnesení 16.5.3/2014: ZMM schvaluje 
bezplatnou směnu pozemků p. č. 
73/5 a 72/9 o celkové výměře 4 m2 v 
majetku Ing. Dvořáčka za pozemky 
p. č. 72/10, 72/11 a 2031/21 o celko-
vé výměře 3 m2 v majetku města 
Modřice. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0 
Komentář: Jedná se o pozemky při ulici Havlíč-

kova.

Usnesení 16.5.4/2014: ZMM schvaluje 
bezúplatný převod pozemků p. č. 
1097/2, 2038/2 a 2056/8 o celkové 
výměře 323 m2 včetně Darovací 
smlouvy mezi městem Modřice (dár-
ce) a JmK (obdarovaný).

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0  
Komentář: Jedná se o narovnání majetkových 

vztahů k pozemkům, na nichž se nacházejí stavby 

Jjihomoravského kraje. Pozemky jsou v prostoru 

nově vybudovaného mostu přes železnici na ulici 

Benešově.  

Usnesení 16.5.5/2014: ZMM schvaluje 
nákup pozemku p. č. 460/187 o 
výměře 4.393 m2 a pověřuje RMM  a 
starostu města v jednání o konečné 
ceně za m2 s navrhovatelem panem 
Häuslerem.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0 
18:47 odchod zastupitelky Matějkové
Komentář: Jedná se o pozemek v lokalitě výstav-
by „Vodní nádrže při ulici Masarykova“. Původně 
město jednalo s majitelem o odkoupení, ale 
nedošlo k dohodě. Následně bylo nutné provést 
úpravu projektu „ Vodní nádrž a tůně Modřice“ 
z důvodu nezískání dotčeného pozemku. Po více 
než 1 roce přišla nabídka na prodej ze strany 
majitele. Město dnes již na výstavbu díla získalo 
stavební povolení a dotaci ze SFŽP bez ohledu na 
tento pozemek. Proto ZMM rozhodlo o jednání s 

majitelem ohledně konečné ceny pozemku.

Usnesení 16.5.6.1/2014: ZMM ruší plat-
nost usnesení ZMM č. 14.3.1/2013.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení 16.5.6.2/2014: ZMM schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 994/13 
o výměře 84 m2 za cenu 1 500,- Kč/
m2 manželům Hladíkovým a man-
želům Kleinovým do podílového 
spoluvlastnictví v poměru ½ každý 
manželský pár.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 
Komentář: Pro již dříve schválený prodej byl 
při administraci zjištěn fakt, že přilehlý RD je ve 
spoluvlastnickém podílnictví dvou rodin. Proto 
bylo nutné provést revizi a opravu již přijatého 
usnesení k prodeji nepotřebného pozemku města. 

Usnesení 16.5.7/2014: ZMM zamítá 
nabídku paní Havlínové na směnu 
pozemků v lokalitě U Vlečky.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení 16.5.8/2014: ZMM schvaluje 
Smlouvu o zřízení věcného břemene 
mezi městem Modřice (oprávněný) 
a společností Bobrava, spol. s .r. o. 
(povinný) na vedení VO po pozem-
ku p. č. 1605/204 v k. ú. Modřice za 
cenu 1,- Kč vč. DPH.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení 16.5.9/2014: ZMM schvaluje 
Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemenea mezi městem 
Modřice (budoucí oprávněný) a 
Jihomoravským krajem (budoucí 
povinný) na vedení VO po pozemku 
p. č. 2040 v k. ú. Modřice.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0
Komentář: Dle nového občanského zákoníku se 
věcná břemena stávají nabytím majetku, a
proto je dle zákona o obcích musí schvalovat 

zastupitelstvo. 

Bod 6 – Projednání hospodaření měs-
ta za rok 2014
Usnesení 16.6.1/2014: ZMM bere na 

vědomí zprávu o hospodaření města 

Modřice v období 1–-4/2014.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 3 (Bernátová, 
Procházka, Kratochvíl) 
Komentář: Zpráva o hospodaření města za období 
1–-4/2014 podává informace o hospodaření města 
za toto období. Rozpočet je na straně příjmů plněn 
na 31,59 % a na straně výdajů 35,45 %, což odpo-
vídá danému období. Na účtech města je k 30. 4. 
2014 částka 23 968 436,19 Kč. Město k témuž datu 
splácí úvěry v celkové výši 49 641 096,39 Kč, z če-
hož je největší část na PBDS (necelých 43 mil. Kč). 
V příjmech není ještě zahrnuta daň z nemovitosti, 
která tvoří téměř 20 % rozpočtu města a první část 

je městu zasílána vždy v měsíci červnu. 

Usnesení 16.6.2/2014: ZMM schvaluje 
pololetní odměny členům KV a FV, 
kteří nejsou členy ZMM, ve výši Ing. 
Vostrejš 1 000,- Kč, Ing. Jahoda
1 000,- Kč a RNDr. Žák 1 000,- Kč.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení 16.6.3/2014: ZMM bere na vě-
domí rozpočtové opatření č. 4/2014 
provedené RMM dle usnesení ZMM 
č. 7.4.1.2/2012 bod 1 písm. a).

Hlasování: pro 10, proti 2 (Bernátová, Procházka), 
zdržel se 1 (Kratochvíl)
Komentář: Rozpočtové opatření č. 4/2014 byla 
nucena provést RMM, neboť by hrozilo porušení 
rozpočtové kázně (RMM má k tomuto úkonu 
oprávnění od ZMM). Jednalo se o zvýšení strany 
příjmů o 147 600,- Kč (tedy zvýšení celkových 
příjmů) a na straně výdajů přesunem částky 1 000 
000,- Kč z úspory výstavby vodní nádrže na do-
vybavení PBDS (tedy zachování výše celkových 

výdajů).

Usnesení 16.6.4/2014: ZMM schvaluje 
Rozpočtové opatření platů č. 1/2014 
bez výhrad.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení 16.6.5/2014: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/2014 na stra-
ně příjmů po rozpočtovém opatření 
90 195 600,- Kč na straně výdajů po 
rozpočtovém opatření 111 101 100,- 
Kč, fi nancování čerpáním úvěru ve 
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POZVÁNKA na 17. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva

města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 8. ZÁŘÍ 2014 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí

Svobody 93. 

Program bude vyvěšen na informačních tabulích

a na internetových stránkách města Modřice. 

výši 15 336 700,- Kč a splátky úvěrů 
ve výši 5 600 000,- Kč. Schodek roz-
počtu bude vyrovnán z rozpočtové 
rezervy let minulých.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 3 (Bernátová, 

Procházka, Kratochvíl) 

Komentář: Rozpočtovým opatřením č. 5/2014 zvy-

šuje město stranu příjmů o 2 227 000,- Kč, kde nej-

větší položky tvoří 1,0 mil. na daňových příjmech, 

300 000,- Kč tvoří pronájem restaurace Sokolovnay 

a 605 000,- Kč je za úhradu návozu zeminy v loka-

litě Primál. Strana výdajů se povyšuje o 1 626 000,- 

Kč, kde největší položky tvoří 923 000,- Kč daňové 

přiznání, 350 000,- Kč zřízení zájmového kroužku 

pro předškolní děti s odkladem školní docházky 

při ZŠ Modřice, 100 000,- Kč úpravy hřbitova a 

100 000,- Kč projektová dokumentace VO ulice 

Žižkovy. Celkový rozpočet po úpravě

     příjmy   90 195 600,- Kč

     výdaje 111 101 100,- Kč

Schodek je ponížen úpravou o 601 600,- Kč. 

Bod 7 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 16.7.1/2014: ZMM bere na 

vědomí zápis č. 033, č. 034 a č. 035 ze 
zasedání Finančního výboru.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0 

Usnesení 16.7.2/2014: ZMM bere na 
vědomí zápis č. 3–-4/2014 a zápis 
č. 5/2014 z jednání KV a zápis z 
kontroly provedené dne 14. 3. 2014 
KV ZMM na Přidělování obecních 
bytů v majetku města Modřice, jejich 
fi nancování a hospodaření s nimi vč. 
stanoviska k tomuto zápisu.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 16.8.1/2014: ZMM zamítá 

žádost Milady Havlínové o změnu 
funkčního využití parcely číslo 
1523/47 změnou ÚP.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení 16.8.2/2014: ZMM zamítá 
žádost obce Želešice na zajištění 
strážní služby v obci Želešice MP 
Modřice.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 0

Komentář: Obec Želešice požádala o zajištění 

strážní služby MP Modřice. ZMM tuto žádost 

zamítlo z důvodu vytížení MP Modřice v rámci 

značného plnění úkolů v k. ú. Modřice.

1Informace pro občanyi
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Oznámení změny provozní doby sběrného dvora 

v Modřicích od 1. 8. 2014

Provozní doba:

Pondělí: 8:00 - 12:00 

Úterý - Pátek: 8:00 - 17:00, přestávka od 12:00 - 12:30

Sobota: 8:00 - 12:00

Neděle: zavřeno

Pasivní bytový dům pro seniory Modřice soutěží

Pasivní bytový dům pro seniory jsme přihlásili do soutěže E. ON Ener-
gy Globe Award ČR, což je soutěž, která oceňuje projekty a inovativní ná-
pady z oblasti ochrany životního prostředí a úspor energií. Bývá také přezdí-
vána jako „udělování ekologických Oskarů“.  Do soutěže se letos přihlásilo 
242 projektů a náš dům byl odbornou porotou vybrán v kategorii Obec mezi 
3 nominované.

Pokud se Vám líbí a chcete tento projekt podpořit hlasováním o projekt Sym-
patie, můžete tak učinit na stránkách E. ON Energy Globe Award ČR – Hla-
sování o projekt Sympatie - www.energyglobe.com/hlasovani/index nebo 
zasláním SMS ve tvaru EGA 1 na číslo 900 11 03.
Hlasováním podpoříte nejen Pasivní bytový dům pro seniory, ale zároveň
i zviditelnění našeho města v rámci celé České republiky.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Kolektivní systém ASEKOL ud luje
Certifikát k Environmentálnímu vyú tování za rok 2013 pro M stský ú ad Mod ice

Ob ané odevzdali do zp tného odb ru celkem 10 925 kg elektroza ízení – konkrétn 275 kus
televizí + 113 kus PC monitor – tj. 7 536 kg, dále 3 389 kg ostatních drobných elektroza ízení.

P ínos zp tného odb ru a recyklace vysloužilých elektrospot ebi pro životní prost edí:

M stský ú ad Mod ice TV Monitory Ostatní EEZ Celkem
Množství sebraných za r. 2013 275 ks 113 ks 3 389 kg 10 925 kg
Úspora elektrické energie (MWh) 44,73 14,07 82,18 140,98
Úspora ropy (l) 796,41 342,56 5 838,29 6 977,26
Úspora primárních surovin (t) 2,68 1,18 1,52 5,39
Úspora vody (m3) 218,67 85,26 313,81 617,73
Snížení produkce nebezpe ného odpadu (t) 39,07 18,48 65,07 122,61
Snížení produkce skleníkových plyn (t CO2 ekv) 12,12 3,63 15,11 30,86

Sb r, doprava, demontáž a následné využití frakcí zp tného odb ru vysloužilých elektrospot ebi
p edstavuje nezanedbatelný p ínos pro životní prost edí a úsporu p írodních zdroj .

Díky zp tnému odb ru:

 jednoho kusu televize (resp. monitoru) dojde k úspo e 794 litr pitné vody (757 litr u
monitor ), ímž nevznikne stejné množství zne išt ných odpadních vod. Stejné množství
vody je nap íklad spot ebováno p i 60 cyklech my ky nádobí.

 jednoho kusu notebooku se vyprodukuje o 91,5 kg mén nebezpe ných odpad . Stejné
množství nebezpe ného odpadu za rok vyprodukuje 22 domácností.

 jednoho kilogramu drobného elektra nedojde k vypušt ní více než kilogramu emisí oxidu
uhli itého (4,46 kg CO2 ekv.). Recyklace tak významn p ispívá k istot ovzduší.

 sta kus mobilních telefon je uspo eno 475 kWh. Stejné množství elektrické energie
spot ebuje nap íklad 65 W žárovka svítící nep etržit tém celý rok (11 m síc a 12 dní).

Osv d ení o úspo e emisí vydané spole ností EKO KOM, a.s.

Díky zapojení ob an do systému t íd ného sb ru a recyklace využitelných složek komunálních
odpad v etn obalových (plasty, papír, sklo, nápojové kartony tetrapaky) m sto Mod ice uspo ilo
emise CO2 ekv. 188,960 tun a úsporu energie 4 438 680 MJ.
Tímto jsme p isp li ke zlepšení životního prost edí a snížení uhlíkové stopy.

Ing. Hana Chybíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vodácký výcvikový kurz

Od pondělí 9. 6. do čtvrtka 12. 6. proběhl vodácký výcvikový kurz. Pod vedením 
zkušených instruktorů se naši žáci učili základům vodáckého sportu. Naše putování 
Vltavou začalo ve Vyšším Brodě a přes Rožmberk, Český Krumlov a Zlatou Korunu 
jsme dopluli až do Boršova nad Vltavou. Akce se nám vydařila, přispělo k tomu 
hodně i výborné počasí. 

Text a foto: Mgr. Jaroslav Žák, Mgr. Martina Žáková
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Školy v přírodě

V měsíci červnu absolvovaly všechny třídy prvního stupně školu v přírodě. 

Naši nejmenší, prvňáčci, strávili příjemný pobyt na Soláni v Beskydech, kde prožili 
pohádkový týden plný her a soutěží. A protože děti byly moc hodné, užily si také 
noční stezku odvahy, karneval a výlety do okolí. Na památku mají vlastnoručně oz-
dobené tričko.

Děti druhých tříd se tak jako vloni vypravily do rekreačního střediska Březová na 
Vysočinu, kde je čekal program inspirovaný knihou Jula Verna Cesta kolem světa za 
80 dní. Jim muselo stačit dní pouze pět.

Třeťáci objevovali kouzlo České Kanady u Kunžaku, kde se stali součástí olympij-
ských her. První den si vytvořili dresy, které reprezentovaly jednotlivé kontinenty a 
ve kterých děti absolvovaly téměř všechny soutěže.

Do Kunžaku se vydaly i zbylé ročníky – čtvrtý a pátý. I oni měli velmi bohatý a pestrý 
program – čtvrťáci cestovali časem od novověku po pravěk, zatímco páťáci absolvo-
vali olympijské hry.

Díky příspěvku rodičů na ceny a diplomy si děti užily hledání pokladu a obdržely 
krásné odměny. Všichni děkujeme za velkou pomoc občanskému sdružení Kulička a 
organizaci STAN Březová, jejichž instruktoři nám zajišťovali program pro děti. Těšíme 
se zase za rok.

Text a foto: Mgr. Eliška Novotná, učitelka ZŠ
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Výlet do Carnunta

Ve středu 11. června jsme se zájemci o historii z páté, šesté a sedmé třídy naší zá-
kladní školy vyjeli na výlet do Carnunta v Rakousku, což byl svého času významný 
římský vojenský tábor a město na okraji římské říše. Carnuntum sloužilo nejen jako 
součást pevnostního systému proti Germánům (zvaného Limes Romanus), ale i jako 
správní centrum, které bylo jednu dobu dokonce hlavním městem provincie Pano-
nie. Carnuntum se několikrát významně zapsalo do dějin celé římské říše. Například 
tím, že zde během markomanských válek tři roky žil císař Marcus Aurelius, v roce 
193 zde byl provolán za císaře Septimius Severus a v neposlední řadě se zde roku 308 
sešli tehdejší spolucísařové k jednání nad budoucností říše.

Prvním a hlavním bodem našeho programu byla návštěva archeoskanzenu přímo 
v Carnuntu, kde jsme si kromě modelu celého komplexu a základů mnoha staveb 
důkladně prohlédli přesné rekonstrukce tří římských staveb. První byl Luciův dům 
(jistý Lucius byl pravděpodobně obchodníkem a jeho dům je typickou ukázkou ži-
vota tehdejší střední vrstvy). Druhou stavbou byla Villa urbana, ukazující pro změnu 
život vyšších vrstev žijících ve městě. Možná nejzajímavější stavbou byly veřejné 
lázně. Římané byli pověstní smyslem pro hygienu a této potřeby se nehodlali vzdát 
ani daleko od Říma, téměř na dohled nepřátelům. Lázně nesloužily pouze k očistě 
těla, ale i k celkovému odpočinku, hodování, zábavě a probírání novinek odehráva-
jících se ve městě. Součástí dokonalé rekonstrukce lázní bylo i funkční podpodlažní 
vytápění (tzv. hypocaustum) a místnosti s různě odstupňovanou teplotou vzduchu 
i vody.

Po návštěvě archeoskanzenu jsme šli k nedaleké vzácné rotundě z 12. století, kde 
nás Mgr. Fiala z modřického muzea seznámil s její minulostí. Poté nás čekal krátký 
přejezd k ruinám amfi teátru, který sloužil k cvičení legionářů a k zábavě v podobě 
gladiátorských zápasů.

Další zastávka byla vynucena obrovským parnem, které nás celý den sužovalo. Pře-
jeli jsme na severní stranu Dunaje, kde nás po útoku komárů čekala zasloužená od-
měna v podobě svlažení se v tomto evropském veletoku.

Poslední bod programu se již netýkal starověku, ale středověku. Čekal nás výstup na 
zříceninu hradu Hainburg, vypínajícím se nad stejnojmenným městem (mimocho-
dem nejvýchodnějším v Rakousku). Hrad Hainburg je pro našince zajímavý přede-
vším tím, že se zde konala svatba Přemysla Otakara II., jednoho z nejvýznamnějších 
českých středověkých králů, s o tři desítky let starší Markétou Babenberskou, maji-
telkou zdejšího panství. Tuto historickou událost jsme také žákům pod vedením paní 
učitelky Grünwaldové názorně sehráli. Tím jsme završili náročný, ale krásný den a 
již nás čekal jen sestup do údolí a návrat domů.

Text: Mgr. Jakub Jírů, foto: Bc. Marie Gáborová
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Chodníkové malování

Do začátku prázdnin zbývaly už jen dva týdny, ve škole bylo o všem rozhodnuto 
a ve vzduchu vonělo léto. Abychom školáčkům to čekání trošku zkrátili a ulehčili, 
uspořádali jsme pro ně soutěž Chodníkové malování.

Požádali jsme vedení města Modřice o zábor chodníku na náměstí před radnicí, aby 
se z výtvorů našich dětí mohla potěšit i modřická veřejnost, a pustili jsme se do 
uměleckého tvoření.

Akci nám ve čtvrtek 19. 6. pomohl zahájit předseda kulturně-školské komise MUDr. 
Ventruba. Uvítal naše žáčky a popřál jim mnoho tvořivého úsilí. Pravidla soutěže 
byla jednoduchá a jasná: každá třída si zvolila vlastní téma, které bude vznikat jako 
kolektivní práce všech spolužáků. Na vymyšlení námětu měli všichni dost času, ne-
boť zadání jsme vyhlásili týden dopředu. Ve čtvrtek tedy dostala každá třída krabici 
kříd a vymezenou část chodníku a mohla začít realizovat umělecké dílko.

Bylo zajímavé pozorovat, jak se s rostoucím věkem prohlubuje schopnost koopero-
vat, soustředit se, směřovat společně k vytyčenému cíli. Aby šla dětem práce lépe 
od ruky, povzbudili jsme je rozlévanou limonádou a slibem, že za odvedenou práci 
dostanou všichni na cestu zpět do školy sladkosti.

Když zjistili, že o vítězi rozhodne počet hlasů modřické veřejnosti, vymýšleli, hlavně 
ti starší, strategie, koho z příbuzných ještě pozvat na prohlídku a zajistit tak pro třídu 
nejsladší odměnu – veliký dort.

V pátek večer bylo rozhodnuto, hlasy sečteny. S nejvyšším počtem hlasů zvítězila 
pátá třída s obrázkem na téma Simpsonovi. O to větší měli radost, neboť letoškem se 
loučí s prvním stupněm a také se třemi spolužáky, kteří odcházejí na osmiletá gymná-
zia. Dort ve tvaru velkých kříd se jmény všech páťáků jim tedy určitě posloužil jako 
základ rozlučkové třídní párty. Nejvyšší ocenění si ale zaslouží rozhodnutí, že se o 
dort dobrovolně rozdělili se třídou 2.A, která skončila druhá v pořadí. Klobouk dolů, 
jste opravdu super kamarádi! 

Chtěla bych moc poděkovat dětem za úsilí a nadšení, se kterým se do akce vrhly, 
všem rodičům a modřickým příznivcům, kteří si přišli obrázky prohlédnout a hlaso-
vat, a hlavně vedení města, jež nám akci umožnilo a mohlo se ještě celý další týden 
kochat z oken sice už opršenými, ale pořád krásnými obrázky. Těšíme se, s jakými 
uměleckými dílky se setkáme příští rok.

Vlasta Zápecová za SRPŠ při ZŠ Modřice

foto: Petra Šebestová
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BRABROUCI

Vážení spoluobčané,
končí 15. rok činnosti oddílu Brabrouků, a byl to rok velice úspěšný. V tomto roce po-
kračovaly se svou činností družinky Píďalky, Pondělní a Čtvrteční Mravenci, Komáři 
a nově vznikla družinka Vážky. V oddíle je nás přes 70 dětí a vedoucích.

A co jsme všechno za ten rok prožili? V září si zkusily děti, ale i rodiče, svoji zručnost 
a rychlost na kole během Cykloodpoledne. Další tradiční akcí byla soutěž do Zele-
né ligy (soutěž pionýrských tábornických oddílů Jihomoravského kraje) Orientační 
běh PTO. Už tam jsme zabojovali a jako oddíl jsme skončili na druhém místě. Další 
akcí bylo naše výročí – 15 let od založení činnosti oddílu. Uspořádali jsme pro děti i 
dospělé odpoledne plné her a soutěží v areálu Pod Kaštany, kde se kdokoliv mohl 
seznámit s naší činností. Na konci října jsme byli na podzimkách v Chlébském, kde 
jsme strávili pět dní v lese v oblasti Svratecké hornatiny. Poslední podzimní akcí byl 
Setkávací výlet, kde každá družinka šla svoji trasu a setkali jsme se na Obřanském 
hradě. 

Před Vánocemi jsme si udělali tradiční Vánoční den. Dopoledne jsme šli na procház-
ku kolem Modřic, kde jsme si také zahráli bojovou hru, a odpoledne proběhla vánoč-
ní besídka s ochutnáváním cukroví, představením jednotlivých družinek a rozdává-
ním dárečků.

V lednu nás čekaly hned dvě akce. Proběhl tradiční Lednový výlet, kdy jsme dopo-
ledne trénovali na březnové závody, a odpoledne jsme i s rodiči opékali špekáčky v 
areálu Pod Kaštany. Další zimní akcí byla Ledová Praha, kam se sjeli pionýři z celé 
republiky. Prošli jsme si významná místa Prahy, podívali jsme se do některých muzeí 
a zúčastnili se koncertu Děti dětem.

V březnu už nás čekal další závod do Zelené ligy – Brněnské bloudění, který jsme 
letos organizovali. Děti se ocitly v době, kdy bylo Brno obléháno Švédy, a pomáhaly 
významným brněnským osobnostem. Závod se odehrával mezi historickými hrad-
bami a děti pomocí otázek o Brně postupovaly k cíli. Ani v tomto závodě jsme si 
nevedli špatně, mezi 18 zúčastněnými oddíly jsme se umístili na třetím místě. Protože 
nejmladší družinka Vážky se závodu nemohla zúčastnit (ještě neumí číst), uspořádali 
jsme pro ně samostatný výlet. Celý den nám ale pršelo, tak jsme zůstali v klubovně 
a zahráli si tam spoustu her.

V dubnu jsme se staršími dětmi jeli na Velikonoce do Buchlovic, kde jsme jezdili po 
Chřibech na kolech. Mladší děti měly výlet o týden později a byly se podívat na roz-
hledně u Soběšic. V květnu nás čekal další závod do Zelené ligy – tradiční Setonův 
závod. V Setonově závodu jsme vybojovali první místo. V květnu také jela nejstarší 
družinka Píďalky na víkend na chatu u Brněnské přehrady, a také se konala tradiční 
kuličkiáda, která ale letos poprvé probíhala na hřišti a během hraní kuliček se hrál i 

branball. V květnu pro nás také pan Fiala (vedoucí modřického muzea) zorganizoval 
procházku po Modřicích a řekl nám spoustu zajímavých věcí. Také jsme si prohlédli 
kostel. Děti na schůzkách v dalším týdnu vyráběly informační cedule o Modřicích, 
které visely celý červen na plotě u základní školy na Komenského ulici.

V červnu jsme se zúčastnili Srazu pionýrských tábornických oddílů. Celý víkend 
nám přálo počasí, hráli jsme mnoho turnajů v různých hrách a koupali jsme se v 
rybníce. Zde byly vyhlášeny výsledky Zelené ligy a z 21 soutěžících oddílů jsme se 
umístili na 1. místě. Máme prostě šikovné děti .  V polovině června nás čekal posled-
ní výlet – Vývar. Šli jsme okruh z Modřic do Rajhradu a zpátky, dlouhý asi 15 km, a 
děti si během dne uvařily oběd na lihových vařičích.

O prázdninách nás čeká tábor s celotáborovou hrou Panem 2014. Tentokrát jedeme 
na tábořiště u rybníka Dolní Mrzatec nedaleko Telče. 

Během roku mají družinky své pravidelné schůzky. V dalším roce budou pokračovat 
a do některých z nich budeme přibírat nové děti. Schůzky začnou v druhém týdnu 
školního roku v těchto dnech:

• Pon. Mravenci (4.–5. třída) pondělí 16.45–18.15 – přibíráme 2 nové děti
• Píďalky (6.–8. třída)  úterý 17.00–19.00
• Vážky (předškoláci – 1. třída) středa 16.30–17.30 – přibíráme 3 nové děti
• Komáři (2.–3. třída)  středa 17.30–18.30 – přibíráme 5 nových dětí
• Čt. Mravenci (4.–5. třída) čtvrtek 17.00–18.30 – přibíráme 3 nové děti

Všechny další informace, které o nás budete chtít vědět, se dozvíte na webových 
stránkách www.brabrouci.cz.

Text a foto: Brabrouci
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Dětské folklorní setkání MODŘICE 2014

proběhlo jako 71. modřický komorní koncert v sobotu 14. června 2014. V rámci slav-
nostního zahájení byli představeni Mgr. Kateřina Koubková – ředitelka ZŠ, které 
akce vděčí za poskytnutí prostoru a sociálního zázemí, místostarostka Ing. Hana 
Chybíková, která nejen dlouhodobě podporuje konání koncertů na radnici, ale jako 
členka pěveckého sboru se jich i aktivně zúčastňuje, a starosta Ing. Josef Šiška, kte-
rý jako ofi ciální zástupce města, hlavního sponzora koncertů, převzal nad setkáním 
záštitu.

Za krásného slunného odpoledne pak následovala promenáda s představením jed-
notlivých souborů: Dětský folklorní kroužek města Modřice, Dětský folklorní sou-
bor Borověnka Štěpánov nad Svratkou, Dětský folklorní soubor Slováček Brno 
s cimbálovou muzikou, Cimbálová muzika ZUŠ Zbyňka Mrkose Brno a Dětský 
folklorní soubor Javorníček IV Brno s muzikou. Při jednotlivých vystoupeních 
na dlážděném „pódiu“ v travnatém areálu Základní školy na Benešově ulici se pak 
vystřídalo více než 120 účinkujících.

Velké poděkování patří především dětem a jejich vedoucím za účast a předvedené 
výkony, početným divákům za podporu a všem aktivně zainteresovaným za spolu-
práci na úspěšné realizaci. Celkové foto/video připomenutí zajímavých momentů 
přináší Modřický Internetový Magazín na stránkách http://mim.cemotel.cz/14-2/kk71.

Vlastimil Čevela – organizátor setkání a vydavatel MIM 

Dětský folklorní kroužek města Modřice
nabízí rodičům i v novém školním roce nácvik zpěvu a lidového tance pro děti 
od 3 let a školáky nižších tříd, schůzky každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 hodin 

v zasedacím sále na radnici. 

internetové stránky mim.cemotel.cz/modrice/krouzek
přihlášky a další informace – velkajana@seznam.cz, tel. 603 813 956

úvodní zkouška pro současné členy kroužku bude ve čtvrtek 4. září 2014 

Nové zájemce budeme přijímat až počínaje zkouškou ve čtvrtek 16. října,
přivítáme i starší děti či dospělé jako instruktory nebo hudební doprovod. 

Děkujeme za dosavadní podporu naší činnosti v průběhu školního roku, všem 
dětem i rodičům přejeme pěkné prázdniny a příjemnou dovolenou!

Iva Cetlová, Jana Gajdušková, Vlastimil Čevela

Den dětí ve fotografi ích Miroslava Hájka
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Šermířský den

Sobotní odpoledne v areálu Pod Kaštany se neslo v duchu středověkého dne a bitvy 
Modřice 2014. Za spolupráce a podpory města Modřice a Kulturně školské komise jej 
uspořádal klub YMCA – Carpe Diem.

Letos se konal již sedmý ročník a po letech, stejně jako v ten první rok, padlo datum 
na letní slunovrat, tedy 21. června. Sbor dobrovolných hasičů zajišťoval občerstvení, 
které bylo jako vždy na jedničku. Vůně z kotlíků a udírny, studené pivečko, točená 
limonáda a mužná těla, to vše mohli návštěvníkům nabídnout naši hasiči. 

V jednu hodinu uvedl Libor Olšan z Olšan starostu Modřic Ing. Josefa Šišku, který 
zahájil program dne. A pak už následovalo jedno vystoupení za druhým. Kouzelnické 
triky, čarování s dýmem a ohněm hadího mága, žonglování, vystoupení na koni, vše 
doplněno o šermířské umění, takový byl program první části dne, tedy před hlavní 
bitvou, která začala v 16 hodin. Trvala hodinu a bojovalo v ní 250 šermířů z různých 
skupin. Příběh byl parafrází bitvy u Wassenbergu, kde Filip Švábský (římský král) 
vytáhl proti Otovi Brunšvickému (římskému vzdorokráli). Zajímavostí je to, že o mís-
tu konání bitvy, dobytí města a porážce Otovy armády nakonec rozhodl markrabě 
Moravský a král Český – Přemysl Otakar I.    

Letos se rytíři ve zbrojích nepekli, protože bylo pod mrakem a foukal vítr. Bitvu natá-
čely full hd kamery, z nichž jedna létala na kamerové kvadroptéře. 

Pobitevní blok pokračoval na bitevním poli Bitvou třiceti a pod pódiem zároveň před-
vedla svou autorskou premiéru začínající skupina Šedí vlci. Libor Olšan moderoval 
soutěže pro dospělé a hadí mág Cave si zopakoval své úspěšné vystoupení. Násle-
dovala ukázka orientálních a cikánských tanců a všichni s napětím čekali na posled-
ní, premiérové představení s názvem Kladivo na inkvizitora. V hlavní roli nočního 
vystoupení byla ohnivá kopí a meče, hořící vesničan a mocná čarodějnice, která 
pomocí magie získala do svého područí všechny inkvizitory.   

Text a foto: Velen
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PRO DĚTI

Deary: Švindlova uličnická akademie

Kowitt: Pomsta trapáků

Vogel: Únos

Wilsonová: Lízinka

PRO ŽENY

Cartland: Cesta za láskou

Foley: Můj nebezpečný vévoda

Gregory: Jen jedna bude královna

Hindráková: Dobrovolnice

Ivie: Tajemství krásné čarodějky

Jonasson: Analfabetka, která uměla 

počítat

Kelk: Zbožňuju Londýn

Lowell: Letní závrať

Potter: Na stejné vlně

Probst: Manželský omyl

Reber: Láska bez scénáře

Roberts: Dům na útesu, Krajina světla

Sarginson: Dvojčata

Sparks: Nejdelší jízda, Zápisník jedné 

lásky

Whitton: Anežka Česká, Královna 

Dagmar

PRO SILNÉ NERVY

Clarková: Každý něco skrývá

Deaver: Tak trochu šílení

Grafton: Kinsey a já

Khoury: Rasputinův stín

Košťál: Bokovky žárlivé paní, Magno-

lie z Masters

Marklund: Exploze, Studio 6

Patterson: A pavouk přichází, Dva-

nácté zlo, Soukromá pravidla, Zabít 

Alexe Crosse,  

Reilly: Pekelný ostrov

Robb: Riskovat se musí

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích

Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

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

Půjčovní doba:

KNIHOVNA

O prázdninách nebude provoz knihovny omezen.

Informace pro zájemce o studium na virtuální Univerzitě 3. věku.  
Podzimní semestr na téma Dějiny oděvní kultury začne v pondělí 6. října 2014 ve 14 

hodin (více na: http://modriceknihovna.webnode.cz/news/podzimni-semestr/).

HHrají:

Mediální partner
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1. světová válka a Modřice

Kulatá výročí bývají v naší společnosti obvykle příležitostí ke vzpomínce, zamyšlení 
i zhodnocení, co z té které události má význam pro dnešek. A dlužno říci, že „Velká 
válka“ z let 1914–1918, jejíž sté výročí zahájení si v tomto létě připomínáme, ovlivnila 
život následujících generací více než většina konfl iktů předchozích a její výsledky do 
jisté míry stály u zrodu ještě ničivějšího běsnění let 1938/1939–1945. Překotně se roz-
víjející evropská společnost přelomu 19. a 20. století vyznávala jako hlavní ideologii 
nacionalismus stojící na zdůrazňování předností většinou poměrně mladých národ-
ních komunit a jejich elity, tedy vrstvy obyvatel třímajících politickou moc, neváhaly 
národních vášní využít k pokusům o rozšíření svého panství. Výzkum prováděný s 
dostatečným odstupem ukazuje, že válečný konfl ikt zdaleka nebyl nevyhnutelný a u 
jeho zrodu stála především dnes stěží pochopitelná lehkomyslnost. I když evropská 
společnost té doby snese již označení „vyspělá“, cíle jejich vládnoucích vrstev stále 
ovlivňovalo snažení panovníků a šlechtických kruhů minulých staletí, tedy ovlád-
nout Evropu považovanou tradičně za „pupek světa“. Právě 1. světová válka však 
ukázala, že další vývoj se bude ubírat ve znamení vzniku dalších silných hráčů, z 
nichž na prvním místě musíme jmenovat Spojené státy americké.

Je ironií osudu, že vražda následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinan-
da d’Este 28. 6. 1914 v bosenském Sarajevu odstranila snad nejvýznamnějšího odpůr-
ce války v monarchii a spustila o měsíc později řetězovou reakci, na jejímž konci stála 
bilance deseti milionů mrtvých a úplně jiná Evropa než před čtyřmi lety. Bohužel 
však bylo třeba ještě jedné „horké“ a jedné „studené“ války, než alespoň větší část 
Evropy došla k přesvědčení, že tudy cesta nevede, a vydala se cestou spolupráce s 
vyloučením válečných konfl iktů, byť nacionalistické vášně stále občas ožívají.

Vraťme se však k „Velké válce“. Je třeba zdůraznit, že tehdejší Rakousko-Uhersko bylo 
přes svůj rozvoj přece jen spíše slabším členem užší skupiny evropských mocností a 
svůj potenciál poměrně brzy vyčerpalo. Ač relativně dosti demokratické (přinejmen-
ším západní, tzv. „předlitavská“ část), nedořešené národnostní problémy způsobily, 
že část odvedenců, zejména původem ze slovanských národů, neměla mnoho chuti 
nasazovat za monarchii své životy zvláště na hlavním bojišti proti carskému Rusku, 
případně Srbsku. V rámci německého etnika se zase hlásili ke slovu velkoněmeč-
tí šovinisté, vzhlížející jako ke svému vzoru k soudobému Německu císaře Viléma 
II., které bylo podstatně výkonnější, ale také se netajilo svojí agresivitou. Armáda c. 
k. monarchie tudíž nejlépe uspěla proti Itálii, která porušením spojenecké smlouvy 
byla přece jen více chápána jako věrolomný agresor. Všude jinde se císařské armá-
dy udržely jen za vydatné pomoci Německa, s nímž nakonec dospěly k závěrečné 
porážce. Poprvé se zde projevila role USA, jejíž vstup do závěru války předznamenal 
její výsledek.

Z hlediska českých zemí je třeba připomenout, že šlo o největší přímé nasazení zdej-
ší populace do válečného konfl iktu v dějinách vůbec. Odhaduje se, že Rakousko-
-Uhersko postupně odvedlo asi 9 milionů mužů, z čehož 1,2 milionu padlo, a to včet-
ně necelých 140 000 vojáků české národnosti. Přímí účastníci války sice již odešli na 
věčnost, ale z paměti však tento konfl ikt zcela nevymizel. O míře ztrát stále ve většině 
našich vesnic a menších měst totiž vypovídají pomníčky se seznamy padlých a mno-
hé rodiny dosud s pietou uchovávají fotografi e předků v uniformách. Podívejme se 
nyní, jak prožívaly válku Modřice.

Vyhlášení války Srbsku přivítala přinejmenším část modřických Němců s vlaste-
neckým nadšením. „Rakouský“ patriotismus u nich byl umocněn půlstoletým pro-
hlašováním německé národnosti za jednu z nejvyšších hodnot, neoddělitelnou od 
vlastnictví půdy a od občanských svobod, za posvátný dar zděděný po předcích. 
Válku chápali jako příležitost, aby se monarchie stala výhradně německým státem a 
Modřice výhradně německou obcí. 

Nejen zvony, i mosazné 

hmoždíře se odevzdávaly. 

Železná náhrada nese 

optimistický verš Durch 

Krieg zum Sieg (válkou k 

vítězství). Ze sbírek Muzea 

města Modřice, inv.č.194

MUZEUM
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Zatímco úspěšně zřízená zimní škola na Benešově ulici měla poskytovat vzdělání i 
mladým hospodářům vyškovského „německého ostrova“, postavit v polích na proti-
lehlé straně novou obecnou a měšťanskou školu pro děti z Modřic, Přízřenic, Želešic 
a Moravan se již nepodařilo. 

Postupně začali obyvatelé městečka Modřic poznávat, jak tragický přeryv do jejich 
dějin výbuch světové války přinesl. Padlým byla postavena kaple. Při položení zá-
kladního kamene „kaple válečníků“ na tehdejším náměstí císaře Josefa byla na rad-
nici 3. května 1916 otevřena rovněž „válečná světnička“, kam jako symbol obrany 
rodné půdy umístili místním kolářem Josefem Langem vyrobený pluh (Wehrpfl ug), 
do kterého mohl každý dárce pro Rakouský červený kříž zarazit svůj hřebík, aby 
se z něj tak stal „pluh železný“. Dne 20. srpna 1916 byly v kostele posvěceny také 
kříže roznášené pak do domovů padlých. Ze soukromých i veřejných peněz plynuly 
do válečné výroby zdánlivě výhodně úročené půjčky. Privátní můžeme jen obtížně 
zjistit. Obec Modřice poskytla na „válečnou půjčku“ v pěti termínech během vál-
ky celkem 682 100 tehdejších korun. Jako významné události uvádějí pamětníci od 
konce léta 1916 zdražení pohonných hmot v důsledku ztráty přísunu z rumunských 
ropných polí; od čtvrtého září téhož roku zavedení pondělí, středy a pátku jako „bez-
masých“ dnů.

Trh s potravinami podléhal přísné policejní kontrole, soukromé porážky byly sice 
zakázány, výroba piva silně omezena, ale tajně se zabíjelo a vařilo pivo podomácku. 
Roku 1917, kdy vstoupily do války i Spojené státy americké, se nedostatek potravin 
a topiva začal projevovat i v zemědělských Modřicích. Po nově nařízené rekvizici 
prý odsud muselo být pro válečné potřeby odesláno jeden a půl vagónu obilnin. Na 
začátku zimy 1917–1918 se černý trh s potravinami rozmohl natolik, že před Vánocemi 
stál 1 kg pšeničné mouky až 10 korun. Rok byl sice dobrý, ale úroda nesplnila očeká-
vání. I cena brambor stoupla na korunu za kilogram.

Nedostatek krmiva vedl k nadměrným porážkám drůbeže a dobytka. Už na podzim 
1917 nebylo v Modřicích vepřové maso k dostání, ať byl masný den nebo ne. Překup-
nictví s masem a sádlem vyostřovalo hněv těch obyvatel Modřic, kteří neměli vlastní 
hospodářství, až do té míry, že 17. listopadu 1917 „napadly modřické ženy a výrostci 
na nádraží brněnské překupníky (,křečky‘) a rozřezávaly jim přeplněné batohy“.   

Výčet podobných událostí by byl únavný. Ztráta nadějí v „pokrok“, který měly indu-
strializace a občanská rovnost přinést, znetvoření bojovníci vracející se s hrůznými 
zážitky první světové války, 41 prokazatelně padlých a 13 nezvěstných německých i 
českých obyvatel Modřic – to je skutečnost tragičtější než všechny útrapy přežilých.
 

Text: R. Procházka a Petr Fiala, Muzeum města Modřice

Foto: archiv Muzea Modřice

Dobrým dokladem pro tyto soudy jsou zápisy z jednání obecního zastupitelstva, 
především usnesení týkající se politicky citlivých témat, jako byly školské a spolkové 
záležitosti, výběr osob přijímaných do svazku obce atd., včetně takových drobností, 
jako byl výběr časopisů, jejichž odběrem bylo podmíněno udělení licence k provozu 
obecního hostince („Tagesbote“ v seznamu na prvním místě, dvakrát).

Pocit místních sedláků, že jsou ohroženi usídlováním „cizinců“ a všestrannou eman-
cipací dosud přezíraného českého obyvatelstva, na Moravě početnějšího než v Če-
chách, můžeme postřehnout v jinak šablonovitých protokolech obecního výboru. 
Dvanáctého března 1907 byla na návrh starosty Pohnitzera schválena petice obce k 
zemskému sněmu s prosbou, „aby v Modřicích mohla být zřízena zimní hospodář-
ská škola pro německé obce soudního okresu brněnského a vyškovského, neboť 
(zaprvé) jen zimní škola poskytne příslušníkům ,selského stavu‘ další vzdělávání 
mimo školu obecnou, a (zadruhé) v obou jmenovaných okresech žádného takové-
ho (německého) ústavu není, přitom každá větší ,slovanská‘ (česká) obec v okolí 
svoji zemědělskou školu má“. V prosinci 1907 pak obecní výbor zmocnil starostu a 
jednoho z radních při jednání na zemské kulturní radě přislíbit místnímu hospodář-
skému spolku na provoz této školy trvalou roční subvenci do výše 400 zlatých; mimo 
bezplatného poskytnutí pozemku na stavbu. Do nové budovy se zimní hospodářská 
škola přestěhovala necelé tři roky před válkou v listopadu 1911.

Čelní pohled na novou obecní 

a měšťanskou školu v Modři-

cích podle jednoho z návrhů 

těsně před válkou
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FARNOST

Pouť do západních Čech

Nejstarším řeholním řádem, který vstoupil do českých zemí, byl řád benediktýnský. 
Od roku 970 jej na Pražském hradě představovala jeho ženská větev. Teprve po ní 
se v roce 993 muži z řádu sv. Benedikta usídlili v Břevnově. Na výzvu Lateránského 
koncilu z roku 1139 se středověkou Evropou šířily další řády. U nás to byli premon-
stráti usazení v roce 1143 na Strahově a od čtyřicátých let dvanáctého století k nim 
v Plasích, moravském Velehradě a dalších místech přibyli cisterciáci. Cíl poutě jsme 
nasměrovali do Plasů v západních Čechách, kde v kdysi odlehlém meandru řeky 
Střely našli řeholníci svůj domov. Jejich činnost tady byla ukončena v roce 1785 v dů-
sledku známých reforem Josefa II. Až po letech, v roce 1826, koupili klášterní majetek 
Metternichové. Kancléř Klemens W. N. L. Metternich (1773–1859) zde dokonce našel 
místo svého věčného odpočinku. 

Jednou z činností, které se řeholníci z Plasů v nedalekém hromnickém lomu úspěšně 
zhostili, byla těžba břidlice. Většina z modřických poutníků se k němu vydala po-
měrně dobře upravenou, pozvolna stoupající cestou. Ti zdatnější se „šplhali“ úzkým, 
strmě stoupajícím průsekem. Na konci výstupu se oběma skupinám otevřel nádher-
ný pohled na ohromnou prohlubeň s načervenalou vodní hladinou osmnáct metrů 
hlubokého a téměř dvě stě metrů dlouhého jezera. To zaplavilo místa, v nichž se po 
staletí těžila na obsah síry bohatá břidlice. Z ní mniši získávali dýmavou kyselinu sí-
rovou – vitriol. Horninu použili také pro výrobu sladkých krystalů žaludečního léku, 
se kterým slavili nebývalý úspěch.

Klášter spravoval rozlehlé polnosti. Sloužily mu k tomu výstavné hospodářské used-
losti nazývané dvory. Je malým zázrakem, že v námi navštíveném Býkově se v kou-
zelné poloze mezi poli jeden z nich zachoval do dnešních dnů. Současnost mu vtiskla 
funkci tříhvězdičkového hotelu, což snad skýtá naději, že se s ním v dobrém stavu 
budeme potkávat i v budoucnosti. 

Mimořádným dílem je rozsáhlý klášterní komplex. Je spojen s dobou vlády knížete 
Vladislava II. (1110–1174). Tvoří jej kostel, prelatura, konvent, sýpka a hospodářské 
objekty s pivovarem. Poněkud stranou, za řekou, se nachází hřbitov a hrobka Metter-
nichů. Po mnoha historických meznících zažil klášter nejlepší období v první polovi-
ně 18. století, kdy pod jeho střechami bydlelo na šedesát řeholníků. Opat Evžen Tyttl 
(1666–1738) tehdy do kláštera pozval Jana Blažeje Santiniho-Aichela (1677–1723), ge-
niálního umělce a architekta. Ten se v nevlídné bažině směle pustil do stavby monu-
mentální budovy konventu s důmyslně řešenými základy z dřevěných pilot a roštu. 

Architektonicky a historicky zajímavou stavbu jsme prošli se zasvěceným doprovo-
dem mladé průvodkyně. Na klenutých stropech jsme obdivovali nevšední štukovou 
výzdobu, odvážné konstrukce schodišť a krásu fresek. Na Santiniho dílo navázal 
další významný barokní stavitel, kterým byl Kilián Ignác Dienzenhofer (1689–1751). 
Dějiny plaského kostela zasvěceného Nanebevzetí Panny Marie nám přiblížil zdejší 
řeholník, strážnický rodák P. Jiří Múčka OMI. V jedinečné atmosféře starého román-
ského chrámu celebroval poutní mši svatou P. Robert M. Mayer OFM Conv.

Poslední zastávka nás čekala v Mariánské Týnici, jejíž historie se začala psát v roce 
1230. Ve zdejším kostele Zvěstování Panny Marie se bohoslužba koná již jen jedinkrát 
za rok! A tak precizně rekonstruovaný areál dnes slouží jako muzeum. Průvodkyně 
nás seznámila s historií tohoto bývalého proboštství cisterciáckého kláštera v Plasích 
a provedla ambitem. V kostele jsme si také prohlédli obrazy Petra Brandla (1668–
1735) a sousoší lidických dětí od sochařky Marie Uchytilové-Kučové (1924–1989).

Klášter v Plasích a jeho okolí patří v naší vlasti ke stěžejním poutním místům. Bylo 
pro nás poučné se s ním seznámit a návštěvu spojit s hlubokým duchovním a kultur-
ním prožitkem. 

Text a foto Josef Chybík
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

„Tolik květů už jsme dali
na stůl bílý do vázy.
Růže, astry, kopretiny,
úsměvem nás provází.“

Letošní mírná a suchá zima, deštivé, 
studené jaro a pak teplo a sucho přály 
škůdcům našich ovocných stromů a 
keřů. Proto jsme si pozvali na červno-
vou schůzi Ing. Ackermanna, jednoho z 
našich brněnských specialistů, aby nám 
poradil. Ve většině modřických sadů se 
totiž na meruňkách, třešních i višních 
objevila moniliová spála.

Chladné a deštivé počasí (pod 13 °C) 
této infekci prospívá. Dokonce přetrvá-
vá i na mumifi kovaných plodech.

Ochrana je následující – jeden až dva 
postřiky dle počasí, jeden před květem 
a druhý po kvetení (použijeme postřik 
Sporgon; nikdy ne Horizont). 

Letos se také hojně vyskytovala píďal-
ka – malá zelená housenka, např. na 
rynglích a švestkách, požírající listy, 
pupeny i plody. Ošetřujeme Biolitem; 
za vyšší teploty se dá použít i Reldan.

Svilušky – parazitický pavouček 
rzivě šedozeleného zabarvení. Velmi 
rychle se šíří za teplého a vlhkého 
počasí. Účinný je prostředek Sanmite 
(2x za 10–14 dnů postřik zopakovat). 
Velmi účinná je společná kombinace s 
Nizoralem. 

Padlí jabloňové – nešíří se, pokud prší 
(rozšiřuje se za sucha a tepla). Nejú-
činnější ochranou je ostříhat postižené 
vršky. Chemickou prevencí je postřik 
7–10 dní před květem.

Postřiky: Karate, Talent, Kumulus.

Strupovitost – když prší, musíme po-
střik opakovat vícekrát. Můžeme použít 
z postřiků Dithane, Polyram, Antre, 
Delan. Preventivní ošetření provádíme 
před deštěm (72 hodin účinek Talent a 
Mitox).

Rzivost hrušní – hostitelé nákazy jsou 
jalovce, hlavně ty odrůdy, které jsou 
levné a často se sází.

Ochrana:  izolace – alespoň 200 m od 
jalovce, a Horizont, Dithane a Talent 
na postřik.
 
Mšice – je jich více druhů. Nejznámější 
je mšice černá a mšice zelená. Mšice 
přenáší šarku – virové onemocnění, 
hlavně švestek a broskvoní. Na mšice 
můžeme použít Pirimor či Calypso 
(postřik provádíme hlavně na jaře). 
Proti šarce dosud není známá žádná 
účinná léčba. Při rašení použijeme na 
mšice Sulku extra a druhý postřik (po 
14 dnech) Sanmiten.

Broskvoně – ochrana před kadeřavos-
tí – postřik při zakládání pupenů (tzv. 
ouško) a před květem ještě jednou. 
Letos ale byla postižena broskvoň až 
po odkvětu. Nejlepší odrůdou, která 
tolik netrpí chorobami, je stará dobrá 
„Redhaven“.

Pokud je chladno a deštivo, stříkáme za 
suchého počasí Kuprikolem, Cuprodi-
nem nebo Progressem. 

U všech peckovin provádíme podzimní 
postřik měďnatým Kuprikolem – za-
braňuje škodlivinám, jako jsou plísně a 
kadeřavost. Nepoužíváme SULKU! 

Proti roztočům – roztoči puchýřnatému 
napadajícímu ořešáky a roztoči vlnové-
mu révovému – je stejná ochrana brzo 
na jaře Sulkou a po vyrašení Sanmi-
tem.

Na postižení růží můžeme použít 
postřiky Discus, Talent, Horizont. 
Na mšice Pirimor. Do všech postřiků 
bychom měli přidat trochu Jaru, aby 
postřik lépe držel.

To vše a mnohem více jsme se do-
zvěděli od Ing. Ackermanna, kterému 
jsme dodali také vzorky postižených 
stromů.

Jestli jsem vás dnes trochu nudila, tak 
se omlouvám, ale opakování je matka 
moudrosti a mnohé prostředky se 
také mění.

Letos v mnoha zahradách nebude 
ovoce, a chceme-li příští rok úrodu, 
musíme použít postřiky, ať se nám to 
líbí či nelíbí. A trochu deště by nám 
teď prospělo.

HEZKÉ LÉTO A KRÁSNOU DOVOLE-
NOU PŘEJÍ ZAHRÁDKÁŘI.
                                                                                                                                              

TOJA

SPORT

Městský fotbalový klub Modřice zve všechny fanoušky fotbalu 

na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané 

O pohár starosty města Modřice, 
který se bude konat  

1. – 3. srpna 2014
na hřišti v Modřicích

www.turnaj-modrice.cz
MFK
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Další sezóna úspěšně za námi…

S koncem školního roku ukončili malí fotbalisté také fotbalovou sezónu. Doslova. 
Ještě s teplým vysvědčením se 27. 6. odpoledne sešli na modřickém hřišti, aby se 
důstojně rozloučili a vykročili vstříc prázdninám. Pro některé to byl zároveň důvod k 
oslavě známek, pro jiné kapička naděje, že se rodičové k večeru stanou benevolent-
nějšími. Případně že na hřišti vysvědčení ztratí… Každopádně se západem slunce už 
tyto problémy nikdo neřešil.
Rodiče připravili pro kluky bohaté občerstvení, stoly u „Boudy“ na hřišti se prohýba-
ly jako při svatební hostině, a pan trenér si připravil řeč. Poděkoval kluků z obou pří-
pravek i z předpřípravky, pak poděkoval všem rodičům, a my jsme na oplátku podě-
kovali jemu i všem ostatním trenérům. Když byly ofi ciální děkovné projevy u konce, 
zúčastnili se kluci i rodiče soutěží a her a rozdávání dárečků. Pan trenér nezklamal a 
jako loni i letos obdařil kluky fandicími trubkami – zřejmě nám chtěl demonstrovat, 
jak pevné nervy musí mít. My jsme nechtěli demonstrovat nic, takže trubky jedna po 
druhé utichaly a mizely mimo dosah budoucích šampiónů. Rozloučení se sezónou 
se ale bezesporu vydařilo. A že to byla opět sezóna úspěšná!

Se střídavými úspěchy při mistrovských zápasech nakonec kluci z obou týmů, mlad-
ší i starší přípravky, skončili druzí. A v obou týmech vedli modřičtí fotbalisté i na žeb-
říčku nejlepších střelců. Nebyla to vždycky procházka růžovým sadem, pár zápasů 
kluci oplakali, nakonec ale stejně předvedli, co v nich je. Možná to chtěli fanklubu 
maličko zdramatizovat, jenom vyhrávat je přece docela nuda.

Mimo mistráky se malí fotbalisté zúčastnili i několika turnajů. Ne na všech jsem 
osobně byla, takže je nemůžu adekvátně okomentovat. U některých znám jenom 
výsledky, jiné mi už vypadly z hlavy docela. Jeden turnaj bych ale přece jenom ráda 
připomněla, ačkoli je poněkud nestandardní. Šlo o fotbalový turnaj starších přípra-
vek, který proběhl v Městečku Trnávka 21. až 22. června, tedy po oba víkendové dny. 
Nestandardní byl v tom, že se jej nezúčastnil tým MFK Modřice, ale kluci z fotbalové-
ho klubu z Bílovic nad Svitavou, kteří si z Modřic „vypůjčili“ šest fotbalistů ze starší 
přípravky a pod hlavičkou Bílovic vytvořili jeden tým. 
Turnaje v Trnávce se zúčastnilo osmnáct fotbalových mužstev, která od sobotního 
rána do nedělního odpoledne bojovala o medaile a poháry. A jak se hned po prvních 
zápasech ukázalo, byli modřičtí kluci pro Bílovice skutečně velkou posilou. I přes 
prohru hned v prvním utkání (to se patrně chlapci navzájem oťukávali) postupovali 
stále výš a výš a konečné čtvrté místo z osmnácti je vlastně úžasný výsledek! Navíc si 
„bílovický“ gólman Adam Dvořák z Modřic (!) odnesl individuální cenu za nejlepšího 
brankáře.

Na sobotní večer připravili organizátoři pro kluky i dospěláky řadu soutěží a vystou-
pení. Když byla při diskotéce vyhlášena soutěž o nejlepšího tanečníka, zaradovali 
jsme se, že si tentokrát chlapci místo cen za nejlepšího hráče nebo střelce odvezou 
právě tuto a zcela originálně ji vystaví na modřické polici fotbalové slávy. Leč kluci 
nás jako vždy převezli. Zatímco my jsme poctivě u stolu doplňovali tekutiny a očima 
hledali na přeplněném tanečním parketu naše šampióny, ti už drahnou dobu nava-
zovali na hřišti družbu s ivančickými fotbalisty a nedlouho před půlnocí zde uspo-
řádali něco jako přátelák. Zcela ignorovali jakékoli zábavné akce a po celodenním 
fotbalovém klání se věnovali opět – jak jinak – fotbalu. Nutno ovšem dodat, a teď 
úplně vážně, že se kluci skutečně skamarádili, a pokud Modřickým ukápla slza, že 
nepostoupili do fi nále, nešlo jim ani tak o pohár jak o to, že si chtěli v tom posled-
ním, nejslavnostnějším zápase o zlato zahrát právě s Ivančickými. Ti byli favority od 
samého začátku a skutečně nakonec zvítězili. Bylo ale velice příjemné sledovat, jak 
si navzájem fandí a drží palce. Když bojovali naši kluci o bronz, který jim utekl až v 
penaltových rozstřelech, naprosto jsme my, modřičtí fanoušci, zmátli soupeře, když 
jsme v euforii našemu „bílovickému“ týmu fandili: „Modřice, do toho!“ 
Do Bílovic tedy putoval pohár za čtvrté místo, do Modřic báječné zážitky. Předpoklá-
dám, že si ten víkend užili kluci i dospělí.

Teď přeju všem, aby si užívali prázdnin a načerpali energii na další sezónu. Budeme 
klukům držet palce, těm z předpřípravky, mladší a starší přípravky a nově i mladším 
žákům. Možná se s některými uvidíme na začátku srpna na turnaji O pohár starosty 
města Modřice, s některými pak na konci prázdnin na soustředění. Každopádně teď 
je doba fotbalového odpočinku, tak si ho, kluci, užijte!

Eva Strnadová

foto: V. Čičmanský foto: V. Zápecová
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Nezvaný „host“ za dveřmi

Již několikrát se stalo, že při odchodu z domu po otevření dveří narazí některý člen 
naší rodiny na psí exkrement na schodech či na chodníku (viz foto – jen pro silné 
povahy).

Vždy mě to velmi překvapí!!

Každý „pejskař“ přece, když jde na procházku s pejskem, tak má obojek „zatížen – 
obtěžkán“ zelenými sáčky na lejna.

Každý majitel psa přece výtvory po svých miláčcích uklízí.

Tak kde se ty výkaly u nás a nejen u nás, ale i na různých místech v Modřicích (viz 
trávník podél chodníku na ul. Nádražní, dětská hřiště atd.) berou?!?!

Copak máme v Modřicích tolik toulavých pejsků – chudáčků, kteří marně čekají, že 
jejich bobek někdo uklidí??

Pokaždé když na lejno narazím, tak se na psa naštvu (na všechny psy na světě), ale 
ten za to nemůže. Viníka je třeba hledat někde jinde, že, majitelé pejsků??!! 

Mít psa znamená po něm i uklízet, a to nejen ve dne, ale i v noci, kdy se nikdo nedí-
vá!!!

Text a foto: Ivka M.

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Hrdová Anna

Kořínková Drahomíra

Skalníková Ludmila

Jirsíková Anna

Nižník Emil

Pospíšil Miroslav

Scholzová Emilie

Koudelka František

Holzerová Marie

Kotasová Marta

Martínková Růžena

Pecinová Milena

Pernes Ladislav

Salajková Mária

Smejkalová Stanislava

Lukeštíková Marta

Patočková Božena

Kašparová Zdeňka

Kubiš Ludvík

Straka Rudolf

Vilímková Karla

Vydarený Dušan

Vykoupilová Helena

Homola Josef

Pospíšilová Jarmila

Bučíková Anna

Foretová Jasmína

Holý Martin

Homola Teodor

Filák Hynek

Brychtová Natálie

Zelenka Karel

Ing. Černý Petr

Homolková Marie

Hroudný Jan

Kouřil Vítězslav

Nesvadbová Dagmar

Plhalová Stanislava

Sklenářová Helena

Pytlíková Marie



147www.mesto-modrice.czŽivot v našem městě Život v našem městě 

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Strážníci Městské policie Modřice řešili v červnu mimo jiné tyto 

zajímavé události: 

Z minulého měsíce:
Dne 31. 5. se strážníci MP aktivně zúčastnili Dětského dne v areálu Pod kaštany, kde 

dětem předvedli své vybavení a ty si mohly vystřelit z airsoftové pistole.
 
Dne 3. 6. bylo hlídce MP oznámeno, že u hřiště Základní školy Benešova stojí pode-

zřelé vozidlo, ve kterém sedí muž již tři hodiny a sleduje žáky na hřišti. 
Hlídka muže zkontrolovala a zjistila, že zde jen čeká na známého, což bylo 
potvrzeno. Děkujeme za všímavost a za zavolání.

Dne 5. 6. strážníci MP reprezentovali město Modřice na střeleckých závodech O po-
hár starosty města Mikulov.

Dne 6. 6. byla hlídka MP přivolána na cyklotrasu, kde byli dva zranění po vzájemné 
srážce cyklisty a bruslařky. Strážníci asistovali RZS a převzali kolo zraněné-
ho, neboť byli oba účastníci srážky hospitalizováni.

Dne 7. 6. v nočních hodinách hlídka MP přistihla muže při krádeži papíru z modrého 
kontejneru. Strážníci vyzvali muže, aby veškerý papír vrátil do kontejneru, 
což pro něj byl nejhorší trest.

Dne 13. 6. byli strážníci MP přivoláni k muži, který ležel na zemi a nehýbal se. Muž 
na podněty k probuzení nereagoval, proto byla přivolána RZS. Po příjezdu 
sanity se muž probral a uvedl, že je jen opilý. Proto byl převezen na proti-
alkoholní záchytnou stanici, kde nadýchal 2,7 promile.

Dne 17. 6. hlídka MP asistovala při dopravní nehodě na ČS Unicorn, kdy řidič náklad-
ního vozidla svým vysokým nákladem poškodil zastřešení čerpací stanice.

Dne 20. 6. strážníci MP uspořádali sportovní den pro druhý stupeň ZŠ Modřice, kde 
žáci porovnávali své fyzické síly, ale i vědomosti (zdravověda, dopravní 
výchova, střelecká příprava).  

Dne 22. 6. v nočních hodinách byla hlídka MP vyslána na žádost PČR na ul. Husova 
do baru York, kde mělo dojít ke rvačce 10 osob. Hlídka MP dorazila na 
místo první a nalezla už pouze jednoho účastníka rvačky, který byl poslé-
ze převezen RZS k ošetření. Ostatní účastníky se i přes důkladné pátrání 
nepodařilo nalézt.

Upozorňujeme občany, že se množí stížnosti na rušení nočního klidu. Právě v ob-
dobí prázdnin, kdy je teplé počasí, lidé často sedí na svých zahrádkách i po desáté 
hodině. Proto žádáme občany, aby se po 22. hodině ztišili a předešli tím případným 
stížnostem.

Nově lze Městskou policii Modřice sledovat i na ofi ciálních stránkách www.mpmod-
rice.cz.                                                                             Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks
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MUDr. Jarmila Kočí
Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

Pedikúra
domů

Objednávky: 723 025 452
www.pedikuradomu.webmium.com

PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice 

• výroba klíčů od 35,- Kč
• broušení nástrojů
• opravy kol všech značek a prodej 

náhradních dílů
• opravy obuvi
• čištění a praní prádla
• čištění peří
• šití přikrývek 1099,-Kč/ks a polštá-

řů 299,-Kč/ks
• kvalitní opravy oděvů,
   zkracování, šití, látání

tel.: 603 156 063, 739 274 804

VÝUKA ANGLIČTINY 

V MODŘICÍCH POKRAČUJE 
KDY:  září 2014 – červen 2015

KDE:  Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem) 

PRO KOHO:
                 začátečníci, mírně pokročilí (individuálně i v malých skupinách -
                 max. 4 osoby)

KDO:  Sylva Bernátová, tel. 547 243 661, 732 243 837

PROČ:  příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.

Koupím byt 2-3+1
v Modřicích, 

balkon výhodou.
Tel. 722 712 978

Foto: Bartošek, Šachl

1Inzercei



Koupím udržovaný dům 
nejlépe se zahradou

max. do 3. mil. Kč
v Modřicích.

Za nabídky děkuji.
Tel. 721 387 897
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Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 

POTRAVINY H&B 
-  VE ERKA  - 

Brn nská 436,  Mod ice ,  tel. 777 586 705 
Po-Pá  6:00 - 20:00h; So 7-11h; Ne 8-11h 

 
Rádi Vás p ivítáme v našem obchod . 
Nabízíme: 
-  bezlepkové  uzeniny fa Steinex (Steinhauser) 
-  grilovaná ku ata 
-  zákusky 
-  obložené  chlebí ky, obložené bagety a bulky 
-  sudová vína z jižní Moravy 
-  terminál Sazka , dobíjení mobilních telefon  
-  3x denn  erstvé pe ivo 
-  široký sortiment lah dek 
 
P i telefonickém objednání zákusk , 
grilovaných ku at  a chlebí k  poskytujeme až 
10% slevu, dle množství. 

Pla te stravenkami !!!! 
>>>N O V I N K A<<< 

Platba i bezkontaktní kartou
Visa, Maestro, MasterCard, Diners Club, JCB

Káva zdarma podmínky na prodejn .

 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 

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

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

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

 
 
 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 
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 – zabezpe ovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

Koupím rodinný dům
se zahradou v Modřicích

nebo v blízkém okolí.
 

Může být i k opravám.

Tel.: 721 332 622

Koupím byt nebo 
dům, i zadlužené.
Platba hotově, RK nevolat.

Tel. 608 832 980 

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720
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Nabídka zájezd  CA Expressbus ve spolupráci s CK Metal  
Zákazník, který s námi pravideln  jezdí, automaticky získává slevu  
z webových stránek, proto Vám nabízíme zájezdy za tuto levn jší variantu,  
-1% z ceny zájezdu. 
 
Poznejte metropoli Kampánie – Neapol, legendární sopku Vesuv se slavnými 
vykopávkami staro ímského m sta Pompeje a ostrov sn  a legend Capri, který je 
považován za nejkrásn jší ostrov Neapolského zálivu v etn  ubytování ve 4* hotelu 
se snídaní. 
Termín: 27. – 31.8.2014 
Cena: 4.190,- K  
 
Poznávací zájezd do Holandska s návšt vou Delfinária a v trných mlýn  s  
ubytováním v hotelu 
Termín: 21.-24.8.2014 
Cena: 2.749,- K  
 
Navštivte s námi nejv tší zábavný park Duinrell v Holandsku s návšt vou v trných 
mlýn  a Amsterdamu v etn  ubytování v hotelu 
Termín: 21. 8. – 24. 8. 2014 
Cena: 2.990,- K  
 
Zažijte kouzelnou atmosféru nejslavn jšího italského m sta Benátky s návšt vou 
ostrova Muráno a s koupáním na ostrov  Lido! 
Termíny: 25. - 27.7.2014, 8.-10.8.2014 
Cena: 1.190,- K  
 

ty denní kouzelná Pa íž pro ty, kte í cht jí intenzivn ji nasát magickou atmosféru 
Pa íže v etn  ubytování v hotelu 
Termíny: 31.7.-3.8.2014, 21.-24.8.2014 + 5 Euro snídan  

                        28.-31.8.2014 + 7 Euro snídan  
   11.-14.9.2014, 25.-28.9.2014 + 5 Euro snídan  

Cena: 2.290,- K  
 
Milujete slunce a pís ité pláže? Sta í si vzít jen ru ník a plavky a m žete s námi vyrazit k 
mo i do slunné Itálie 
Termíny: 18. - 20.7.2014, 1. - 3.8.2014 
Cena: 1.190,- K  
 
Poznávací zájezd do Toskánska, Florencie, San Gimignano a Sieny v . ubytování ve 
4*hotelu a ochutnávky lahodného vína 
Termíny: 17. - 20.7.2014, 25. – 28.10.2014 
Cena: 2.799,- K  
 
Poznejte metropoli papež  ím Vatikán a ostrov sn  a legend Capri, který je 
považován za nejkrásn jší ostrov Thyrhénského zálivu ubytování ve 4*hotelu v . 
snídan  
24-27.7.2014, 7.-10.8.2014 
Cena: 2.949,- K  
 
Poznejte krásy Amsterdamu s návšt vou rybá ské vesni ky Volendam a v trných 
mlýn  v Holandsku  
Termíny: 18. - 20.7.2014, 15. -17.8.2014 
Cena: 1.690,- K  

 
Poznávací zájezd do Benátek s návšt vou vyhlášených ostrov  krajek Buráno a 
benátské skla Muráno 
Termíny: 25. - 27.7.2014, 22. - 24.8.2014 
Cena: 1.190,- K  
 
Jednodenní zájezd Medv dí sout ska, nejkrásn jší kouty Štýrska 
Termíny: 19.7.2014,  2.8.2014 
Cena: 649,- K  
 
Poznávací zájezd do Vatikánu, íma a Florencie s ubytováním ve 4* hotelu 2014 
Termíny: 31.7. - 3.8.2014,  21. - 24.8.2014 
Cena: 2.989,- K  
 
Jednodenní kouzelný výlet do Disneylandu® s fotopauzou Eiffelovy v že ve Francii 
2014 
Termín: 1.-3.8.2014 
Cena: 1.690,- K  
 
Jednodenní zájezd na Orlí Hnízdo, solné doly a nejhlubší jezero st ední Evropy 
Termín: 26.7.2014 
Cena: 890,- K  
 
Jednodenní zájezd do Legolandu v N mecku v etn  celodenní vstupenky jarní 
termíny 2014 
Termíny: 19.7.2014, 26.7.2014, 16.8.2014 
Cena: 1.390,- K  
 

ty denní zájezd do Pa íže a za nejkrásn jšími zámky na Loire v etn  ubytování 
2014 
Termíny: 21.-24.8.2014, 11.-14.9.2014, 25.-28.9.2014 
Cena: 2.888,- K  
 

ty denní zájezd do Pa íže a Versailles v etn  ubytování 2014 
Termíny: 24.-27.7.2014, 14.- 17.8. 2014, 28.-31.8.2014, 18.-21.9.2014, 2.- 5.10.2014  
Cena: 2.799,- K  
 
Jednodenní zájezd do Koncentra ního tábora Osv tim a B ezinky 2014 
Termíny: 26.7.2014, 16.8.2014, 2.8.2014, 23.8.2014, cena: 549,- K   
Termín: 13.9.2014, cena: 649,- K  
 
Rozje te se s námi do proslulé Pa íže a dostanete od nás každý dárek Eiffelovu v ž, 
která je považována za pa ížskou dominantu. 
Termíny: 18.7. - 20.7.2014 8.8. - 10.8.2014,29. - 31.8.2014, 5.-7.9.2014, 26. - 28.9.2014, 10.-12.10.2014 
Cena: 1.690,- K  
 
 
 

     V p ípadném zájmu a bližších informací volejte:  
547 385 464, 727 854 699, 776 776 156  
nebo pište na e-mail: zajezdy@expressbus.cz.  
 
Zájezdy  po ádá firma CA EXPRESSBUS Alexandr Coufalík  
www.expressbus.cz ve spolupráci s CK Metal www.ckmetal.cz 
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

 16:00 Cvičeníčko pro děti 3-5 let- ZŠ Komenského www.cvicenicko.webnode.cz

17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 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 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

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

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00, 18:00, 19:00 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 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 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

18:00, 19:00 Jóga klasická, začátečníci, pokročilí - FINO club 547 216 711, 601 376 599

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fi t40tydnu.webnode.cz

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

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

Opakovaně týdně

1. - 3. 8. 2014 Fotbalový turnaj O pohár starosty města Modřice

16. 8. 2014 Modřické krýgl

1. 9. 2014 První školní den

19. 9. 2014 Kaštánkové veselí

Události



Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Miroslav Hájek, Kateřina Koubko-

vá (předseda), Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka 

Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Vlasta Zápecová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Koncepce" 
schválená Radou města (k dispozici na radnici a na 
www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání 
přes uživatelské formuláře na internetových strán-
kách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty 
i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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