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Hlavní stárek ženáčských hodů se svojí stárkou. 
Foto: M.Hájek

Inzerce

Inzerce 37

Modřický kalendář 43

Zprávy z radnice

4Komentované usnesení RMM č. 19/2012

Informace pro občany

5

6
Info-servis

Dodržujte rozsah a přehlednost příspěvků

Život v našem městě

7

7

8

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

26

28

29

31

31

32

34

36

36

Šermířský den a středověká bitva - pozvánka

Zapálení OlinPijského ohně - pozvánka

Základní škola

Základní umělecká škola

Skauti

Vystoupení Folklorního kroužku na ženáčských hodech

Ženáčské hody ve fotografi ích Miroslava Hájka

Poděkování sponzorům Ženáčských hodů

Den vojenské historie Rostov 42

Osobnost v Modřicích

58. Komorní koncert - pozvánka

Knihovna

Muzeum

Farnost

Zahrádkáři informují

O Modřické Jednadvacítce

Blahopřání Milanu Voráčovi

Turnaj trojic v nohejbale

Cyklotrasy u sousedů - Rajhradsko

Popovice - Rajhrad - Rebešovice - tip na cyklovýlet

Společenská kronika

Pozvánka pro stárky na Mladé hody

1Obsaho
1Obsaho



Zprávy z radnice 1514 www.mesto-modrice.cz Zprávy z radniceZpravodaj 6/2012

USNESENÍ RMM č.11/2011 1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 19/2012

Z usnesení RMM č. 19/2012
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
14. května 2012

Parkovací stání na ul. Sadová - pří-
prava
RMM schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a souhlas se zřízením stavby přeložky 
NTL plynovodu PE DN 110 na pozem-
ku p.č. 801/5 mezi městem Modřice 
(budoucí povinný) a JMP Net, s.r.o. 
(budoucí oprávněný) (3.2)   

Ženáčské hody - sponzoři
RMM schvaluje smlouvy o reklamě a 
poskytnutí peněžních darů ke konání 
kulturně společenské akce „Ženáčské 
hody Modřice 2012“ ve dnech 4.5.-
6.5.2012 - reklama CTP Invest 5.000,-Kč 
a dary 2.000,- Kč TRESTAV s.r.o., 5.000,- 
Kč Tomáš Houdek – MFK, s.r.o., 2.500,- 
Mgr. Petr Hrachy (3.3 až 3.6) 

Výkon veřejné služby - pojištění
RMM schvaluje dodatek č. 1 k pojistné 
smlouvě č. 7720627412 mezi městem 
Modřice a společností Kooperativa 
pojišťovna, a.s., na zajištění pojištění 
osob vykonávajících veřejnou službu 
pro město Modřice ve výši pojištění 
3.675,- Kč/rok  (3.7)

Vedení kabelů pro přenos dat
RMM schvaluje smlouvu o zřízení 
věcného břemene za úplatu ve výši 
28.850,- Kč bez DPH na vedení kabelů v 

pozemcích města mezi městem Modři-
ce (povinný) a fi rmou NetDataComm, 
s.r.o. (oprávněný) - trasa v severní části 
ulice Masarykova a po ulici Husova 
(3.10)

Přechody pro chodce - termín
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě mezi městem Modřice a fi rmou 
M – SILNICE a.s. stavby „Přechody v 
Modřicích“ na prodloužení termínu 
dokončení do 30.6.2012 - důvodem 
je nesouhlas Správy a údržby silnic 
Jihomoravského kraje s překopem pro 
kabely VO a nutnost jejich převedení 
pod silnicí protlakem (3.11)

Výstavaba v rámci platného ÚP
RMM nemá námitky k projektové do-
kumentaci pro územní řízení na stavbu 
Delikomat Modřice na rozšíření závodu 
za dodržení podmínky omezení praš-
nosti při stavbě i provozu, k souladu 
stavby s územním plánem se vyjadřuje 
stavební úřad (5.5.2) 

Prodloužení dešťové kanalizace v 
ulici U hřiště
RMM nemá námitky k dokumentaci 
pro územní řízení na akci „Modřice U 
hřiště“ na prodloužení hlavního řadu 
dešťové kanalizace za účelem odvedení 
dešťových vod z prostoru škvárového 
hřiště a přilehlého prostoru, za dodr-
žení podmínky omezení prašnosti při 
stavbě (5.5.3) 

Městský úřad - změna organizace
7.1 RMM jmenuje do funkce vedoucího 

odboru fi nančního Městského úřadu 
Modřice Ing. Romana Mulíčka a to 
s účinností od 1. června 2012. Rada 
města zároveň schvaluje jeho plat v 
platovém tarifu 11/9, osobní příplatek 
ve výši 20%, příplatek za vedení ve výši 
5% a příslušnou změnu organizačního 
řádu (7.1 a 7.2)

Zastávka MHD na Bobravě
RMM schvaluje pořízení projektové 
dokumentace na výstavbu zastávky 
veřejné hromadné dopravy v lokalitě 
Bobrava, která bude situována po do-
hodě na pozemcích majitele pozemku 
p. Langa v přímé blízkosti  motelu Bob-
rava. PD bude vypracována v úrovni 
stavebního povolení a RMM pověřuje 
majetkový odbor oslovením projektan-
tů k předložení cenových nabídek na 
její vypracování (7.3) 

Směna nemovitosti - příprava
RMM bere na vědomí cenovou kal-

kulaci fi rmy TOPTERM spol. s r.o. na 
provedení oprav skrytých závad na 
RD Benešova 247 ve výši 9.050,- Kč vč. 
DPH (7.4) 

Fotbalové hřiště - ochranná síť
RMM bere na vědomí cenovou nabíd-
ku fi rmy JM Demicarr s.r.o. na dodávku 
a montáž doplňující ochranné sítě na 
fotbalovém travnatém hřišti v celkové 
ceně 41.604,- Kč vč. DPH (7.5)

Historické autobusy - příspěvek
RMM schvaluje fi nanční příspěvek 
ve výši 15.000,- Kč Společnosti mo-
ravských parkových drah na provoz 
historických autobusových linek přes 
Modřice ve dnech 2.6.-3.6.2012 v rámci 
1. Parní olympiády v zábavním centru 
Olympia Brno (7.9).  

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)  

1Informace pro občanyi

Katalog služeb na internetu města

V zájmu zlepšení informovanosti občanů byly na nových internetových stránkách 
města vytvořeny podmínky pro prezentaci nabídky služeb.

Připravovaný katalog je členěn do 3 sekcí. 
   A - Zdravotní a sociální služby (lékaři, lékarny a různé sociální služby)
   B - Doprava, odpady a další služby (vč. ubytování, obchodů, řemesel, atd.)
   C - Kultura, sport a voný čas (tj. zařízení a instituce pro volný čas, vč. restaurací 
        i další komerční nabídky, organizování volnočasových aktivit dětí, mládeže
        i dospělých a související infrastruktury, jako jsou hřiště, vycházkové
        či cyklo trasy a pod.)

INFO-servis

www.mesto-modrice.cz, modrice.rwcms.cz
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Výzva k přispěvatelům do Zpravodaje

Dodržujte rozsah a přehlednost příspěvků

Velice si vážíme aktivního přístupu poměrně širokého okruhu přispěvatelů 
a máme spolu s nimi zájem, aby byl Zpravodaj kvalitním zdrojem informací. 
V zájmu jeho dobré čitelnosti a přehlednosti proto připomínáme důležitou 
zásadu. Podle závazné Koncepce by kromě ofi ciálních rubrik města měly 
texty příspěvků mít maximální rozsah jednu tiskovou stránku, tj. 2800 
znaků vč. mezer. V odůvodněných jednotlivých případech popisu přede-
vším konkretních jevů či událostí s úzkým vztahem k Modřicím RR povoluje 
větší rozsah, ale nesmí se to stávat obecným pravidlem.    

Je potřeba si uvědomit, že velký rozsah textu, často navíc bez členění do od-
stavců, čtenáře unavuje a nudí. Případné požadavky na zkrácení pak zbyteč-
ně přidělávají práci jak editorovi RR, tak autorům. V té souvislosti připomíná-
me, že příspěvky je nutno důsledně zadávat přes fomuláře v úvodu nových 
internetových stránek města - zatím pracovně modrice.rwcms.cz . Automa-
tická odpověď na odeslání formuláře je potvrzením, že příspěvek byl zařazen 
do podatelny a je k dispozici pro redakční zpracování. Jsme si vědomi toho, 
že jde o novinku, kterou se budeme společně ještě nějakou dobu učit, takže 
prosíme o trpělivost, když to zpočátku bude trochu složitější.

Děkujeme za pochopení a další spolupráci - Redakční rada 

V uvedené souvislosti tímto vyzýváme všechny komerční i nekomerční subjek-
ty k vyplnění formuláře "nabídka" dole na úvodní stránce internetu města a za 
poskytnuté informace jménem budoucích návštěvníků stránek předem děku-
jeme.

Trvalou prezentaci nabídky služeb s možností následné aktualizace město po-
skytuje ZDARMA s tím, že si vyhražuje právo redakčních úprav a dalších kroků dle 
upřesňujících provozních pokynů koordinátora, zveřejněných na internetu. Prezen-
tace v Katalogu služeb je dobrovolná, pro organizátory akcí a činností, které jsou 
dotovány z veřejných peněz města, je součástí informační povinnosti v souladu s 
příslušným ustanovením ve smlouvách.
 
Předpokládáme, že vytvoření Katalogu služeb na internetu, poslouží nejen občanům 
města, ale bude i významnou veřejnou marketingovou podporou pro jejich poskyto-
vatele. Věříme proto, že se nám společně podaří tento projekt co nejdříve realizovat 
ku všeobecnému prospěchu.

Ing. Vlastimil Čevela - koordinátor

Ing. Josef Šiška - starosta města

1Život v našem městěž
Šermířský den

a středověká bitva
5. ročník

23.6. 2012
Bitva, šermířská a ohňnová vystoupení, koně, dělostřelba, kejklíř, program 

pro děti, jarmark

Modřice u Brna areál Pod Kaštany
info an www.carpediem.goo.cz

Zapálení OlinPijského ohně

1. Červenec 2012 - 8:00
parkoviště u Olympie
sportovní recese

Parta nadšenců z malé vesničky Zárubice západně od Hrotovic ( www.
zarubice.cz ) letos pořádá už 11. ročník akce "Bláznivý týden". Tentokrát 
jsou tématem "OlinPijské hry", ke kterým patří i "OlinPijský oheň" - a 
tak bude slavnostně zapálen na parkovišti u Olympie v Modřicích a 
štafetou asi 18 běžců po trase přes Ivančice přenesen do Zárubic. 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Den Evropy.

Ve Středisku volného času v Ivančicích pracují v současné době dobrovolníci z růz-
ných koutů Evropy a Turecka. Jedná se o program EVROPSKÁ DOBROVOLNÁ SLUŽ-
BA.

Evropská dobrovolná služba je již několik let známý projekt, který umožňuje mladým 
lidem zapojit se individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů kona-
ných v zemích EU a v partnerských zemích. Cílem Evropské dobrovolné služby je 
rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. Ale také organizování seminářů, se-
tkání a prezentace na různá témata (kultura, region odkud dobrovolník pochází, sys-
tém vzdělávání, historie, apod.) pro školy, veřejnost a návštěvníky klubu mládeže.

Proto jsme v rámci projektu Evropa a my pozvali do školy čtyři dobrovolníky, kteří 
pracují v Ivančicích na různých úkolech, aby nás seznámili se svou dobrovolnic-
kou činností a se svou zemí. Přijela Anne Sophie Aichriedler z Rakouska, Justīne 
Zurkova z Lotyšska, Nadiya Malovichko z Ukrajiny a Oğuzhan Gürsoy z Turec-
ka. Všichni nám velmi precizní angličtinou prezentovali zemi, odkud pochází i sami 
sebe, co dělají, proč se zúčastnili EDS, v kolika zemích již byli apod. 

Naši žáci z 8. a 9. třídy se mohli hodně dozvědět o jednotlivých zemích Evropy i o 
Turecku a taky získat motivaci k výuce anglického jazyka i k podobným dobrovolnic-
kým aktivitám, které jsou v Evropě i ve světě velmi rozšířené. Mládež se při těchto 
akcích velmi dobře naučí cizí jazyk, poznají, jak se žije v jiných zemích a získají tak 
neocenitelné zkušenosti. 

Text a foto: Alžběta Grunwaldová

Jak chutná Paříž

Ve dnech 23. až 27. května měli žáci 7. – 9. ročníku naší školy možnost poznat zblízka 
tuto francouzskou metropoli, nadechnout se její vůně, nasát atmosféru, kochat se 
výhledy i uměním, nepatrně poodhalit kouzlo tohoto města. Vzhledem ke krátkému 
pobytu a  nabitému programu můžeme tento výlet považovat pouze za jakousi ochut-
návku, která má dětem především rozšířit obzory a naladit je na další poznávání.

Během plných tří dnů pobytu jsme toho skutečně stihli mnoho a o zážitky nebyla 
nouze.

Prohlídku jsme zahájili výstupem na Eiffelovu věž a mohli tak pod sebou pozorovat 
probouzející se město. Ranní oblačnost se rozplynula, vyjasnilo se, sluníčko si nás 
prohlédlo a už nás neopustilo. Vytrvale svítilo na cestu i na naše hlavy a my pocho-
dovali rušnými ulicemi po rozpálené dlažbě, abychom mohli obdivovat krásu taměj-
ších památek. Takže Louvre s Monou Lisou, sbírkami egyptského umění  a jinými 
skvosty, Musée d´ Orsay se světoznámými impresionisty, Moulin Rouge s červenými 
světýlky, Invalidovna s Napoleonem, velkolepá katedrála Notre Dame s dojemným 
příběhem V. Huga, Montmartr s kultovními kavárničkami, Latinská čtvrť s malebnými 
zákoutími a lákavým restauracemi, Vítězný oblouk a Champs Elysées s luxusními 
obchody a mnohé další.

Myslím, že mezi nejkrásnější zážitky bude patřit odpočinek v zahradách  zámku Ver-
sailles, piknik v trávě, prostě oáza uprostřed parného dne.  Líbily se nám i uličky 
kolem chrámu Sacre Cour na Montmartru, kde malíři nabízeli svá umělecká dílka. 
Při sestupu nás nadchly  přeplněné obchůdky mořskými plody, ovocem a zeleninou 
a zejména klasickými francouzskými sýry. Sem jsme vtrhli doslova jako povodeň, 
nakupovali  spíše podle obalu a intuice než podle názvu a výsledky byly jasné. Když 
pak pracovníci muzeí otvírali při vstupních kontrolách naše batohy, padali úžasem i 
příšerným zápachem, který se bleskurychle vyvalil ven. Za celou naši výpravou se 
pak linul oblak výparů, jejichž sílu jsme si plně uvědomili při zpáteční cestě autobu-
sem.

Vzrušujícím zážitkem zejména pro nás, dospělé, byly četné jízdy metrem. Spletitá síť 
podzemky v nás ze začátku vzbuzovala obavy, zejména když naše děti splynuly s 
davem tlačících  se Pařížanů už v tak dost napěchovaných vozech, ale později jsme 
se zorientovali a jezdili městem křížem krážem. Vzdálenosti velké, času málo. Dal-
ším dobrodružstvím byly neustále rozchody a srazy s následným  přepočítáváním 
zúčastněných. Tento bod programu byl nejpopulárnější, děti toužily posedávat v re-
stauracích, obcházet stánky (nejlépe pak obchodní domy) ovšem bez všudypřítom-
ného dohledu svých pedagogů. Bylo jim to dopřáno a ukázalo se, že jsou spolehliví 
a odpovědní a dokážou se perfektně orientovat a domluvit. Dodnes slyším Lukáše 
Vojtěška jak bravurní angličtinou vysvětluje Japonce, která nás zřejmě chtěla před-
běhnout, kde je pokladna a začátek a konec fronty.
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Možná  více než památky nás zaujal běžný život Pařížanů. Fascinoval nás provoz na 
silnicích, kde si každý jezdil jak chtěl, každý tu byl pánem. A uprostřed toho zmat-
ku pokřikující temperamentní řidiči, kličkující chodci a rozšafní cyklisté neohroženě 
přejíždějící napříč širokými bulváry.

Pěkné vzpomínky budeme mít jistě i na pařížské přístaviště. Po mírném zmatku při 
nalodění jsme si užívali prohlídku města z paluby výletní lodi. Znovu jsme projeli 
středem města, teď již krásně osvětleného, a vnímali podvečerní siestu Pařížanů po-
dél břehů řeky Seiny.  Mávání a volání nebralo konce. Veselí a rozjaření jsme naská-
kali do autobusu, zamávali Paříži a připravili se na dlouhou noc. V nedělní ráno nás 
autobus celé polámané a otlačené vyklopil před lázněmi v německém Ambergu, a to 
byla nádherná a doslova ozdravná tečka za celým pobytem. Vymáchaní a vylouhova-
ní v termálních pramenech jsme se skáceli na svá sedadla a  zaslouženě odpočívali. 
V tuto chvíli se snad poprvé rozhostil v autobusu úlevný klid.

Nyní, s mírných časovým odstupem, nám dobíhají zážitky a dojmy z tohoto poněkud 
netradičního a vskutku velkorysého školního výletu. Zajímají-li Vás další podrobnosti 
a obrazový materiál, zavítejte na naše webové stránky a dozvíte se víc.

Za skupinu výletníků, organizátora akce Mgr. Ing. A. Grünwaldovou a za pedagogický dohled tvořený Mgr. 
K. Koubkovou, Mgr.J.Žákem a pí. vych. V.Štoksovou sepsala Mgr. J. Havlíčková

Školní areál s hřištěm pro veřejnost

Stejně jako v loňském roce, tak i letos bude venkovní areál ZŠ na Benešově 
ulici v období prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8. 2012 volně přístupný modřické 
veřejnosti. V pracovních dnech, vždy od 8:00 do 16:00 hodin, se tak může 
stát nejen místem sportování, ale i relaxace pro všechny věkové kategorie 
občanů - třeba formou klidného posezení ve stínu velkého altánu.

Při pobytu v areálu je třeba dodržovat Provozní řád hřiště, který se nalé-
zá na vývěsce před hlavním vstupem do školy - podrobnosti též Zpravodaj 
7-8/2011-27.

K využití této volnočasové nabídky srdečně zve Ředitelství ZŠ



113112 www.mesto-modrice.czZpravodaj 6/2012Život v našem městě Život v našem městě 

Po čem touží naše děti?

Posláním SRPŠ v modřické škole je zpříjemňovat dětem jejich pobyt na školní půdě. 
Proto jsme v dubnu rozdali dětem od 3. do 9. třídy dotazníčky, ve kterých nám měly 
možnost sdělit, co jim ve škole schází. Ve spolupráci s vedením školy jsme pak vybra-
li ty návrhy, které rádi podpoříme. 

1. stupeň, Komenského ulice
Dle očekávání, některé návrhy mladších dětí dýchaly dětským nadšením, avšak po-
strádaly smysl pro realitu. Např. přání typu bazén, tobogán, trampolína,… nejsme 
schopni vyplnit, ať už z fi nančních či bezpečnostních důvodů. Bohužel, ani ping-
-pongový stůl nemůžeme pořídit, protože ve školních prostorách pro něj není žád-
né bezpečné místo. Co jsme ale vyhodnotili jako potřebné a smysluplné je zajištění 
hrací plochy na školní zahradě, pro možnost sportovního vyřádění dětí v době velké 
přestávky nebo pro školní družinu. Děti nás prosily o branky a míče na fotbal, atd. 
V projektu zahrady není plánováno žádné hřiště, ale po dohodě s ředitelstvím školy 
můžeme pro tento účel využít travnatého prostranství za školou. Nyní obesíláme 
modřické fi rmy s žádostí o příspěvek pro tento účel. Dětem chybí i školní knihov-
nička, aby si mohli o přestávce zalistovat v knížce, kterou nezmají, nebo si zahrát 
nějakou deskovou či karetní hru. Po dlouhé diskuzi o tom, kdo by hlídal, zda děti půj-
čené věci také vracejí, jsme navrhli způsob, který aplikovala paní učitelka v 2.A. Děti 
si na začátku školního roku přinesou knížku, či hru, u které by jim nevadilo, že se 
možná zničí nebo ztratí a tak se vytvoří věku odpovídající výběr, těchto doplňkových 
přestávkových aktivit, přičemž děti sami si pohlídají, aby se s jejich věcmi zacházelo 
slušně. Přání páťáků – automaty na jídlo a pití, jsme jako rodiče jednohlasně zavrhli! 
Představa, jak namazané chleby a zelenina od maminek letí do koše a jsou nahrazeny 
sladkými tyčinkami, BakeRolls a kolou nás děsí. 
2. stupeň, Benešova ulice
Naše puberťáky nejvíce je trápí, že si nemají na záchodech do čeho utřít ruce. Papí-
rové ručníky neustále chybí. Řešením bude instalace teplovzdušných fukarů. Děti 
potřebují i žaluzie do tříd, jejichž montáž právě probíhá. Moc děkujeme paní ředitel-
ce, která nedostatky školních budov vnímá a řeší. Také požadavky dětí na novou, ba-
revnější výmalbu tříd budou splněny velmi brzy. V čem můžeme pomoci my, rodiče 
ze SRPŠ, je pořízení zrcadel na záchody a nástěnných hodin do tříd. Tyto drobnosti 
dětem opravdu ve škole chyběly a my si můžeme dovolit je dětem koupit. Žádosti o 
pořízení počítačů do tříd a výstavbu tělocvičny však nespadají ani do oblasti našich 
fi nančních možností, ani naší kompetence. 
Je toho mnoho, co by našim dětem udělalo radost a je prima, že některá jejich přání 
lze vyplnit. I Vy se můžete podílet na plnění dětských přání, ať už osobní pomocí v 
SRPŠ nebo jakýmkoliv příspěvkem na náš transparentní účet 2500189312/2010 u Fio 
banky.
Za všechny členy SRPŠ při ZŠ Modřice Vám přeji krásný a pohodový začátek léta.

hmili

 
 
 

  
 
 

SSSBBB RRR   SSSTTTAAARRRÉÉÉHHHOOO   PPPAAAPPPÍÍÍRRRUUU      
vvvýýýsssllleeedddkkkyyy   sssooouuuttt žžžeee   

   
Milé d ti, vážení rodi e, 
2. kolo sb ru starého papíru na základní škole p ineslo obrovské p ekvapení. Z výsledku totiž vyplývá, že 
sout živost mod ických d tí i rodi  má velký potenciál. Hmotnost sebraného starého papíru v druhém 
kole vzrostla tém  osmkrát, na celkových 5.772 kg. Kone ná tabulka výsledk  vypadá takto: 
 

 
 

Doufáme, že se všichni sb ra i v tabulce našli, a že jsou na sv j výkon hrdí! Doufáme také, že všichni své 
papírové p ísp vky nahlásili paní recep ní. Pokud došlo p i zapisování hmotností balí k  k n jakým 
nep esnostem, mohl to zp sobit každodenní ranní zmatek v šatnách, který paní recep ní musí také ešit.  
Proto Vás moc prosíme o shovívavost .  
Prvních p t nejlepších sb ra  bylo ocen no u p íležitosti dne d tí, stejn  jako t ídy s rekordním po tem 
odevzdaných kilogram , i nejvyšším procentem zapojených sb ra ! Malou odm nu dostalo každé dít , 
které se do sout že zapojilo.  
Všechny sb ra e však m že h át v domí, že pomohli p írod  a zárove  podpo ili naši snahu o lepší 
prost edí v mod ické škole. Utržené peníze za starý papír op t vložíme do d tí.     
 
Moc vám všem d kujeme za spolupráci a nadšení, se kterým jste se do sout že pustili. Má to smysl! 
 

 SRPŠ p i ZŠ Mod ice   
 

Práv  jste zachránili 115  
osmi metrových strom  o pr m ru 14cm! 

 
 



115114 www.mesto-modrice.czZpravodaj 6/2012Život v našem městě Život v našem městě 

Vystoupení Zpěváčku ZŠ Modřice 

Ve čtvrtek 31. 5. 2012 vystoupil pěvecký sbor Zpěváček v počtu 40 žáků při školní 
družině ZŠ Modřice v mateřské škole Hrušovany u Brna. Žáci velice pěkně vystoupili 
s pásmem lidových i upravených písní s doprovodem hry na sopránovou zobcovou 
fl étnu s přednesem básní. Při zpěvu některých písní se se zájmem zapojily také děti z 
mateřské školy. Vystoupení se setkalo s velikým ohlasem nejen dětí z mateřské školy, 
ale také všech pedagogických pracovníků. Už se těšíme na další návštěvu této školy.

text a foto: Jitka Kafková

Vystoupení v MŠ Hrušovany U Brna

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí. 
Jak jsme vás již informovali, konala se začátkem května v Ořechově 4.členská schůze. 
Byla v tomto školním roce poslední. Z toho důvodu, byly již nyní projednávány akce, 
které se uskuteční začátkem škol.roku 2012/2013. Chceme jimi zpestřit předvánoční 
čas a obohatit vás spolu s vašimi dětmi o nové zážitky a zkušenosti. O všem vás bu-
deme samozřejmě včas informovat. 

Absolventské koncerty a výstavy v ZUŠ vrcholí. Těší nás, že jsme mohli nemalou 
částkou přispět na nákup dárků a květin, jimiž byly mladí úspěšní umělci odměněni. 

Ráda bych poděkovala všem, kteří nám na bank.účet vedený u Fio banky, a.s., poslali 
svůj příspěvek. Číslo účtu našeho sdružení je: 2800244838 / 2010.

Závěrem prosím přijměte srdečné pozvání na poprázdninovou akci, kterou pro vás 
připravilo SRPŠ při ZUŠ Ořechov, společně se SRPŠ při ZŠ Modřice (viz. pozvánka 
níže). Za SRPŠ vám všem přeji příjemné letní dny a těším se, že s námi přijdete bavit 
a veselit. 

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ, 723 627 389, irena@psenickova.cz
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SKAUTI

Skautských sto let.

Před sto lety založil v naší zemi profesor Antonín Benjamín Svojsík první skautský oddíl a 
uspořádal první tábor. Během následujících sto let byl český skauting několikrát zakázán 
totalitními režimy, ale vždy dokázal rychle reagovat na změnu politické situace a znovu 
povstat z popela, jako bájný fénix. 

V Modřicích byl český skautský oddíl až v devadesátých letech. Po nějaké době i ten zani-
kl a nový oddíl vznikl až na sklonku loňského roku. Nová devadesát pětka toho podnikla 
už spoustu a ještě více podnikne. V září oslavíme tu naší stovku otevřenými dílničkami, 
kde si děti budou moci vyzkoušet některé z rukodělných činností, které bývají zařazené 
do programu na schůzkách nebo táboře, jako např. výroba zvířátek z plyšových drát-
ků, výroba náušnic a náramků, malování na hedvábí, trička, tašky... a spousta dalšího. 
Také připravujeme výstavu, která bude mapovat naší krátkou historii a představí 95. oddíl  
Quercus v celé jeho kráse.

Na podzimní skautské oslavy Vás zve 
95.skautský oddíl Quercus Modřice, www.quercus.estranky.cz

Modřičtí skauti a mezinárodní spolupráce

Skauting je mezinárodní hnutí, které dětem a nejen jim nabízí široké spektrum aktivit, 
partu kamarádů, objevování neznámého, ale i sám sebe. Spoustu těchto činností může 
dnes nabídnout snad každá dětská organizace. Čím se tedy skauting od ostatních liší? 
Především programem pro všechny věkové kategorie, historií a tradicemi, ideály, je té-
měř celosvětový a dalo by se toho napsat ještě spousta. Mezinárodní skauting náš oddíl 
oslovil a rozhodli jsme se touto cestou jít. 

Chtěli bychom spolupracovat se skauty ze Skandinávie a Kalifornie. Zatím formou dopiso-
vání, ať už klasické dopisy a pohledy, nebo také přes email, chat, facebook, twitter aj. Dále 
výměna skautských nášivek, odznaků a dalších sběratelských materiálů. Do budoucna 
potom snad i společné tábory a výměnné pobyty.

Nejbližší mezinárodní akce, kterých se náš oddíl hodlá zůčastnit jsou podzimní JOTA 
(Jamboree On The Air) a JOTI (Jamboree On The Internet) dva projekty, nabízející dva 
dny v roce všem skautkám a skautům z celého světa možnost navazovat spojení s ostat-
ními skauty. Dále rozvoz Betlémského světla, které si vyzvedneme v Vídni v polovině 
adventu. Intercamp 2013, který se koná na konci května příštího roku v nejjižnější části 
Nizozemí a také nás navštíví skaut ze Sydney, aby nám popovídal o australském skauto-
vání. Jsme v kontaktu i s vůdkyní světlušek z Denveru, která o prázdninách navštíví naší 
zemi a několik dní stráví i na našem táboře.

Samozřejmě že se neůčastníme pouze mězinárodních projektů, ale je to zajímavé zpestře-
ní programu, nenucené procvičování v cizích jazycích a úžasný zdroj inspirace a zážitků.

95.skautský oddíl Quercus Modřice, www.quercus.estranky.cz

Vystoupení Folklorního kroužku na ženáčských hodech

Foto: M.Hájek
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Ženáčské hody 4. - 6. 5. 2012 ve fotografi ích Miroslava Hájka
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Den vojenské historie Rostov 42

Foto: M.Hájek

Osobnost V Modřicích

Dne 16. května 2012 jsme měli možnost přivítat v modřickém sále hotelu Gregor jed-

nu z prvních dam našeho hereckého nebe, paní Jiřinu Bohdalovou. Tuto akci bylo 

možno uskutečnit jen díky jejímu natáčení nové pohádky v prostorách hradu Pern-

štejna. Jak jsme byli informováni, už delší čas se těmto vystoupením vyhýbá a další 

pořádat nebude, tak jsme využili situace.

Paní Bohdalová přijela s omluvou o nějaký čas později, ale s grácií osobnosti jejího 

formátu. Vřele ji přivítal předseda KŠK Dr. J. Ventruba. Celým vystoupením provázel 

paní Jiřinu Bohdalovou pan V. D. Kosík, který kladl otázky sepsané posluchači v sále, 

ale i svoje vlastní. Úžasně vtipné líčení úryvků ze života této osobnosti rozesmálo 

sál po celou dobu jejího vystoupení. Při svém vyprávění  zavzpomínala na výrazné 

herecké osobnosti, jakými byly Vladimír Dvořák, Vladimír Menšík nebo Jiří Sovák, ze 

současných připomněla třeba Karla Šípa a spoustu dalších hereckých kolegů, kteří 

se prolínali jejím hvězdným hereckým životem a ovlivnili její kariéru i soukromí.

Jako projev díků byla na závěr večera paní Bohdalové předána krásná kytice a sál ji 

odměnil dlouhým, bouřlivým potleskem. Všem zájemcům o podpis se před odcho-

dem podepsala do knih, deníčků nebo jen na papír. Každý posluchač měl jistě dobrý 

pocit z příjemně stráveného večera s touto úžasnou dámou.
Text a foto: Velen
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KULTURA

Neděle 24. června 2012 v 11 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

58.

Město Modřice připravilo

Nedělní hudební matiné
Robert Benno Štěpánek - zpěv,
Jarmila Mazourová - klavír,

Program: autorské a upravované písně J. Mazourové,
J. S. Bach, B. Smetana, A. Dvořák, M Ravel a další

PRO DĚTI
Brycz: Bílá paní na hlídání
Disney: Na vlásku. Královská svatba
Gordon: Útok z podzemí

PRO ŽENY
Ashworth: Moje drahá Caroline
Bagshawe: Osud, Sokyně
Beverley: Rebelova spása
Brown: Texas. Šťastný Lucky
Cartlandová: Hlavolam lásky
Drummond: Z lodiček do traktoru
Fielding: Až ji uvidím
Jakoubková: Manžel, který štěká, taky 
kouše
Jordan: Začít znovu
Keleová-Vasiliková: Dva životy

VÝBĚR Z NOVINEK

Körnerová: Heřmánkové údolí
Potter: Já a pan Darcy
Steel: Dědictví krve
Váňová: Když ptáčka lapají

PRO SILNÉ NERVY
Adle-Olsen: Žena v kleci
Čekanová: Vrahem proti své vůli
Dán: Kapitán Smrt, Noc plná lží
Horáková: Falešná kočička
Christie: Dokud světlo nepohasne
Jungstedt: Neviditelný
Nesbo: Nemesis, Pentagram, Spasitel

PRO POUČENÍ
Cahill: Jak Irové zachránili civilizaci
Strunecká: Doba jedová 2

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 16. – 27. července 2012 bude knihovna z důvodu revize knihovního 
fondu UZAVŘENA. Jinak nebude o prázdninách provoz knihovny omezen.

VÝSTAVA
Do konce měsíce června můžete navštívit prodejní výstavu keramiky

Pavla Kovarčíka z Vojkovic.

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

Městská knihovna v Modřicích Půjčovní doba:

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

KNIHOVNA
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MUZEUM

Práva horenská městečka Modřic od roku 1514
dokument pochází z fondu městečka Modřice C-47, rukopis č. 8 a je publikován se 
svolením Okresního archivu v Rajhradě

„Vy, perkmistře a perknosové, když jste ke svému soudu zasedli, takto vyhlašujeme 
právo, které viničné hory mají.

A vytýkáme zaprvé, že náš pán biskup, kníže v zemi (Moravské), je také skutečným 
gruntovním pánem viničných hor zde v Modřicích, a cokoliv se zde sporného stane, 
máme se v tom obrátit na Jeho Milost, a on nám to má napravit. 

A tak rovněž vytýkáme, že jeho perkmistr má od Jeho Milosti moc nad horami v Mod-
řicích, a jeho perknosové (= Berggenossen, „horní soudruzi“ – obdoba přísežných 
radních práva městského), ti mají všechnu pravomoc takovou, jako sám perkmistr.“

Tímto textem začíná modřická horenská kniha - jeden z nejstarších zachovaných 
rukopisů tohoto typu na Moravě, nyní uchovávaný v Okresním archivu v Rajhradě. 

Ustanovení horenského práva se slavnostně předčítala dvakrát v roce na zasedání 
horenského soudu, kterého se kromě jeho radních museli zúčastnit všichni majitelé 
vinohradů a složit hornému (perkmistrovi) jako drobný přiznávací poplatek jeden 
fenik za každou svou vinohradní čtvrt. 

Na základní ustanovení o zdroji, ze kterého horenské právo a jeho úředníci odvo-
zovali svoji moc, pak navazují konkrétní předpisy, vyplývající z dlouholeté právní 
praxe; patrně už od doby zakládání moravských vinic ve 13. století. Ještě v 16. – 17. 
století se udržoval název „práva falkenštajnská“, ale to je dlouhá historie. 

U některých jihomoravských zápisů je zdrojem práva sám panovník, resp. mar-
krabě. V Modřicích se akcentuje svrchovanost olomouckého biskupa, který byl v 
lenním systému na moravském markraběti nezávislý. 

Strohé předpisy se týkaly specifi ckého právního prostoru celé viničné „hory“ , 
obehnané na způsob skutečného hradu. Příznakem její autonomie a výsadního po-
stavení bylo také právo azylu. Kdo vstoupil do tohoto prostoru, podléhal horenské-
mu právu bez ohledu na své postavení ve feudální společnosti.

„Vytýkáme rovněž, že před vinohradem má být volné místo k průchodu, tak široké, 
jak je dlouhý vůz s jedním zapřaženým koněm. A toto volné místo má mít své dobré 
právo (stejně) jako (sám) vinohrad. 

A kdo se tam uteče, a kdo ho pak poškodí (= pohaní, byť jen) zlými slovy, ten propadl 
pokutě pěti funtů (vosku) nebo jednou rukou. 

Když do vinohradu uteče kvůli závažné věci, pak (zde) má svobodu (právo azylu 
před svým protivníkem) jako ve městě nebo ve hradu, dokud nepřijde horný nebo 
jeden z perknosů. 

Ti jsou pak povinni přivést ho před právo, aby se zodpovídal tomu, kdo má důvod 
ho obžalovat, a sám se pak hájil.

Jestliže je však záležitost nevážná, nemá žádné svobody.„

Rozšířeně pak má ten výraz svoboda (freiung) v celku horenského práva i obecný 
význam – „frajunk“ je porušen i jiným činem, než znevážením privilegovaného mís-
ta v malicherných záležitostech nebo násilím na tom, kdo se zde domáhá řádného 
soudu.

„Takto také dále vytýkáme: jestliže se spolu dva dělníci ve dvou vinohradech v místě, 
kde je dělí mez, urazí, i když se nestřetnou (nepřekročí „rúnu“) propadá každý z nich 
pokutě deseti grošů.

Jestliže však přeběhnou mez a pobijí se, pak porušili svobodu („frajunk“ - právo 
nedotknutelnosti, bezpečí hory) a propadají hrdlem.

A jestliže někdo z nutnosti bránit svůj život někoho zabije nebo zraní … ten není proti 
perkmistru a perknosům vinen ničím. 

Spíše (ať) se sám očistí před Bohem a jeho příbuznými, jak žádá právo (za zabití).“

Nařízení dobře vystihuje středověké spojování prostoru „geometrického“ s „prosto-
rem právním“. Právo azylu ve vinohradě jako důsledek svrchovanosti místního ho-
renského soudu připomíná svobody (imunity), které udělovali páni země nejdříve 
klášterům, pak budoucím městům:

„ … aby zde měl každý člověk, jak okolní tak zde usedlý, pokoj ode všech a v každé 
době. Jestliže se někdo vně města proviní, a ze strachu před trestem do něho uteče, 
ať v něm zůstane bezpečný; žádný ať na něj svévolně nevztáhne ruku; nýbrž ať setr-
vá poslušný zdejšího práva a připravený na spravedlivý soud …“ 

Historik J. Pošvář řadí oprávněně viničné právo mezi tzv. regália, tj. do oblasti svr-
chované moci panovníka, jako bylo např. právo dolování (Bergrecht).

 text a foto Petr Fiala,

Právo viničních hor městečka Modřice detail - ustanovení o právu azylu před vinohradem
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FARNOST

Pošesté za sv. Gothardem

Modřičtí farníci se v jarních měsících několikrát sešli, aby připravili farní dvůr, zahra-
du a faru a uklidili kostelní areál. V předvečer svátku sv. Gotharda postavili pracovití 
muži stan a vše nachystali ke společnému stolování. Zároveň zprovoznili vlastními 
silami důvtipně vyrobený „gril“, ve kterém se mohlo opékat osmdesáti dvou kilové 
sele. Na jeho lahodném mase si pochutnalo na sto padesát poutníků. Do příprav 
se ochotně zapojily také ženy, které čerstvými květinami vyzdobily chrám, napekly 
cukroví a navařily dobroty.

Církevní slavnost je duchovně umocněna, pokud se jí zúčastní novokněz. Modřickou 
farnost letos takové štěstí potkalo. Celebrantem poutní mše svaté se stal teprve před 
rokem vysvěcený P. Jiří Jeniš. Mnozí si jistě pamatují, že se u nás s tímto jménem 
již setkali. Vždyť v letech 1990 až 1995 byl v Modřicích farářem novoknězův strýc, P. 
Vojtěch A. Jeniš, CFSsS. 

V čele průvodu, vedeného středem chrámové lodi, kráčeli ministranti. K oltáři při-
vedli píseckého faráře P. Františka L. Hemalu, CFSsS, minority P. Sebastiana Grucu, 
OFMConv a P. Roberta Mayera, OFMConv. Po pravici mladého, dlouhovlasého no-
vokněze šel jáhen Pavel Kilian. Otec Jiří ve své promluvě připomněl život a dílo 
svatého Gotharda. Mši doprovodil zpěv, interpretovaný ženskou částí chrámového 
sboru, který řídila Markéta Klangová. Za farní obec všem kněžím poděkoval Jan Ma-
reček. Místostarostka Hana Chybíková seznámila přítomné s průběhem oprav kos-
tela. Farníci vyslechli také krátký komentář o relikviáři svatého Reparata, který se 
nachází na epištolní straně oltáře. Po přijmutí novokněžského požehnání se všichni 
přesunuli do areálu fary.

Tam za příjemného počasí, které doprovodilo májový den, slavnost pokračovala. K 
dobré náladě přispěla dechová hudba vedená kapelníkem Jiřím Bradou. Poutníci 
mohli navštívit dvě výstavy. Mimořádná kolekce nesla název „Sběratelská vášeň jako 
koníček“. Jejím kurátorkám Libuši Kolářové a Júlii Marečkové se podařilo shromáž-
dit mnoho vpravdě unikátních předmětů. Některé připomenuly zašlé časy, kterými 
prošlo naše město. Jejich výčet by byl velmi dlouhý. Proto se zastavme alespoň u 
zkamenělin z rozsáhlé sbírky Petra a Zdeňka Samkových. Mezi velkým množstvím 
petrefakt upoutala fosilie druhohorního mořského živočicha, který byl nalezen v 
roce 1977 při výkopových pracích na modřickém náměstí Svobody.

Druhou doprovodnou akcí byla výstava obrazů výtvarníka Zdeňka Bernáta. Jeho 
malby, které z převážné části představovaly krajinářské motivy, okouzlily všechny 
návštěvníky. Obrazy doplnil skvělý výběr dřevěných soch, které představily dílo 
Petra Šroma. 

V odpoledních hodinách nás poctil návštěvou vzácný host. Byl jím P. Bogdan Sikora, 
OFMConv, čerstvě zvolený provinciál českých minoritů. Setkání s tímto nevšedním 
mužem bylo zajímavým a inspirativním zážitkem.

Sluší se na tomto místě poděkovat všem, kteří se přiložením ruky k dílu, modlitbou 
anebo účastí na oslavě svátku městského patrona podíleli. Zvláštní dík patří manže-
lům Otáhalovým, kteří nezištně darovali sele. Již nyní se těšíme na v pořadí sedmý 
ročník modřické poutě za sv. Gothardem.

Text a foto Josef Chybík



129128 www.mesto-modrice.czZpravodaj 6/2012Život v našem městě Život v našem městě 

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
V antickém Řecku byla politika chápána 
jako správa věcí veřejných,
po 2500: letech jsme u nás svědky pěkné-
ho posunu k chápání politiky jako správy 
věcí soukromých.

Letošní jaro bylo příliš rozmanité, rozdí-
lové teploty den ze dne dosahovaly až 
15 st C.
A tak není divu, že jarní únava se nám 
protáhla až téměř do léta.

Jarní únava je většinou výsledkem dlou-
hého období bez řádných dávek slu-
nečních paprsků, nepříjemného počasí, 
nižších příjmů vitamínů a v neposlední 
řadě i stresů, které denně zažíváme.
Jaké jsou příznaky jarní únavy?

Člověk se prostě necítí ve své kůži. Je 
více unavený a malátný, někdy až ospa-
lý. Obecně platí, že v období, kdy se 
cítíme unaveni, měli bychom jíst pokrmy 
s více proteiny jako jsou libová masa, 
kuřecí, ryby, vajíčka a potraviny bohaté 
na železo např. játra, ledvinky a libové 
hovězí /červené/ maso. Také hodně 
zeleniny a vitaminu C.

Ráno probuťte svou mysl i tělo osvěžují-
cí chladnou sprchou a pokud nejdete do 
zaměstnání pěšky, tak choďte alespoň  
rychle po chodbách v zaměstnání. 
Pohyb rozproudí krev a okysličí vaši 
tělesnou schránku a nabudí vaši mysl.

Udržujte také optimistickou náladu, 
chmury nechte za dveřmi a nezapomeň-
te na relaxaci. Pijte! Dostatek tekutin 
je nutný a také se nestyďte za to, že si 
po práci na chvilku zdřímnete. Posílíte 

své tělo. Sluňte se při každé příležitosti. 
Slunce je dárcem energie  a jeho jas se 
dostane až do  těch nejtmavších koutků 
vaší duše a zaplaší deprese a špatnou 
náladu. Neopomeňte se také občas pro-
táhnout a také si zacvičte.

Hlavně se věnujte svým koníčkům, což 
u nás zahrádkářů je běžné a potěšte se 
vším , co nám příroda dopřeje i když v 
letošním  suchém jaru odkvetly narci-
sky skoro den ze dne a nevydržely ani 
konvalinky. Je ale stále něčím se těšit a 
nepropadat „ blbé náladě“. Popovídejte 
si s přáteli, zajděte na kulturní akci nebo 
jen tak na pivo.

Pamatujte, že život rychle ubíhá a než se 
naděješ …….tak proč ne s úsměvem.

Lepší léto než jaro Vám přeje
TOJA

Na závěr chci ještě poděkovat předse-
dovi kulturně – školské komise MUDr 
J. Ventrubovi za to, že jeho přičiněním 
jsme v našem městě mohli přivítat a 
skvěle se pobavit s paní Jiřinou Boh-
dalovou. Prostě naše „Bohdalka“ byla 
skvělá, normální ženská a co slovo - to 
perla. Je vidět, že kdo má něco v hlavě a 
umí, nemusí se povyšovat nad jiné. Byl 
to krásný večer, plný smíchu a dobré 
nálady. Ještě jednou díky  

MUDr Tomandlová J.

SPORT

O Modřické Jednadvacítce

V sobotu 19. května se tento již tradiční cyklistický závod, který byl pojmem pro vy-
znavače časovek na střední tratě, konal letos bohužel naposledy. Proč? Zpřísnily se 
zákony. Každý veřejný cyklistický závod se musí konat na uzavřené trati. Najít v okolí 
Modřic trať pro silniční kola v délce 21 kilometrů, aby byl splněn požadavek „uza-
vřeno pro veřejnost“, je nemožné. Na poslední chvíli se nám podařilo najít náhradní 
řešení. Nebylo příliš ideální, ale závod se mohl uskutečnit. Po místních komunikacích 
pod „Vajglem“ se jel okruh dlouhý 4 kilometry. 
Zaregistrovalo se 35 závodníků na silničních i trekingových kolech a 1 běžec, který 
běžel trať z dřívějších ročníků (tzn. 21 km, čas 2 h 6 min). Cyklisté startovali po minu-
tových intervalech. Po dojetí posledního závodníka všichni absolvovali daný okruh 
ještě jednou a časy obou okruhů se sečetly. Nejrychlejší závodníci byli odměněni 
hodnotnými cenami a ti, co stáli opodál a tleskali, čekali, co jim přisoudí 

Poděkování za vydařený, i když poslední, osmnáctý ročník patří pořadatelům, spon-
zorům a městské policii.                                                  Za tým pořadatelů Jaroslav Pudelka st.
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Modřická "21", Memoriál Aleše Měřínského

18.ročník cyklistické časovky jednotlivců
Po adí Start. . Závodník Rok nar. Oddíl 1.kolo 2.kolo as

Junio i silni ní kolo
1 10 Polášek Jan 1996 HaPe Sport Brno 7:26 7:33 14:59

Muži silni ní kolo
1 16 Krej í Miroslav 1977 Eurofoam Sport Team 6:14 6:14 12:28
2 27 Komárek Stanislav 6:20 6:27 12:47
3 7 Skála Jind ich 1987 CBASE 6:24 6:29 12:53
4 17 Mrázek Patrik 1990 CBASE 6:48 6:56 13:44
5 34 Pešta Pavel 1976 HaPe Sport Brno 8:28 8:15 16:43
6 5 Šindelá René 1968 M nín S.K. 8:41 8:36 17:17

Muži MTB
1 28 Pražák Ji í 1971 Eurofoam Sport Team 6:23 6:23 12:46
2 14 Je ábek Olda 1980 6:41 6:35 13:16
3 13 Brázda Radek 1967 TJ Tatran Kohoutovice 7:04 7:08 14:12
3 22 Trejtnar Michal 1975 Cycles Perfecta Ivan ice 7:05 7:07 14:12
5 19 Šipl Milan 1970 CP Ivan ice 7:19 7:11 14:30
6 11 Polášek Petr 1989 HaPe Sport Brno 7:23 7:14 14:37
7 4 Homolka Martin Bob 1989 Kovolit Mod ice 7:18 7:25 14:43
8 100 Mrázek Patrik 1990 CBASE 7:24 7:22 14:46
9 12 Onodi Otto 1974 XCR Svorada 7:35 7:37 15:12
10 21 Maršálek Jaroslav 1975 SPRS Rajhrad 7:37 8:01 15:38
11 31 Pudelka Jaroslav 1972 Mod ice 8:27 8:40 17:07
12 25 Janouš Hynek 1955 8:50 9:30 18:20

Muži vet. silni ní kolo
1 6 Petr Josef 1961 Petr Team 6:20 6:20 12:40
2 18 Netolický Milan 1958 Vinohradské šlapky 7:02 6:54 13:56
3 9 Klimeš Miloš 1955 7:21 7:26 14:47
4 2 Krieg Petr 1949 BMT Brno 8:10 8:22 16:32

Muži vet. MTB
1 30 Olša František 1950 Cycles Perfecta Ivan ice 7:51 7:52 15:43
2 8 Kresta Roman 1965 Zetor Brno 8:15 6:53 15:08
3 33 Strouhal Zden k 1965 Kovolit Mod ice 8:53 8:56 17:49

Muži b h starší trasou asovky (20 km)
1 1 Zejda Ivo 1956 Moravská Slavia b h 20 km 2:06:20 2:06:20

Juniorky silni ní kolo
1 29 Pražáková Karolína 1994 Eurofoam Sport Team 9:39 9:56 19:35
2 32 Rojkovi ová Veronika 1995 Mod ice 11:04 11:33 22:37

Ženy silni ní kolo
1 23 Krej ová Magda 1980 7:34 7:10 14:44
2 26 Ptá ková So a 1989 Eurofoam Sport Team 7:46 7:45 15:31
3 24 Biasutti Alena 1977 9:43 DNF DNF

Ženy MTB
1 3 Procházková Tereza 1990 O echov 8:12 8:07 16:19
2 15 Mikušová Martina 1967 9:33 9:38 19:11
3 35 Rojkovi ová Lenka 1974 Prdlavka Mod ice 9:53 9:51 19:44

Ženy vet. silni ní kolo
1 20 Jirásková V ra 1955 Prdlavka Mod ice 8:46 8:25 17:11

Dne 28. dubna 2012 se ve Zbýšově konalo 20. Mistrovství České republiky 
masters v silovém trojboji mužů. V kategorii M3 (nad 60 let) do 93 kg soutěžil 

za TJ Sokol Modřice
 

Milan Voráč 
Výkonem 387,5 kg získal zlatou medaili a titul Mistra České republiky.

K tomuto úspěchu mu srdečně blahopřejeme!

Turnaj trojic v nohejbale

Dne 2.6.2012 se na nohejbalových kurtech uskutečnil další ročník tradičního nohejba-

lového turnaje trojic neregistrovaných o Pohár starosty města Modřice.  Turnaje se 

zúčastnilo celkem 16 mužstev. Pořadatel nasadil čtyři mužstva do čela skupin a nim 

se přilosovala ta zbývající. Zápasy ve skupinách pak určily z každé skupiny 2 nejlepší 

mužstva, která postupovala do play-off.

První kolo play-off letos bohužel vystavilo stop všem sestavám pořádajících modřic-

kých OLD BOYS a zejména prohra A sestavy, sice s pozdějším vítězem, ale po vedení 

8:2 a 9:6 v třetím setu velmi mrzí. Čest Modřic tak zachraňoval letos "Deal team" 

složený z modřických dorostenců, kteří letos poprvé na domácích turnajích mezi do-

spělými hráči medailově zúročili svoje již nesporné nohejbalové dovednosti, kterým 

se poctivě učí v našem oddíle.

Zápasy play-off byly velmi vyrovnané o čemž svědčí i to, že od semifi nále až po boje 

o medaile se vždy rozhodovalo až ve třetím setu. Konečné pořadí medailistů pak 

bylo toto:
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1. Želešice (Jandera, Mareček L., Starý)

2. Raptoři Znojmo (Karandyszewsky, Michna, Halm)

3. Deal team Modřice (Nykl R., Svoboda, Gulda)

Závěrem bych chtěl všem mužstvům poděkovat za prezentované výkony, fair-play a 

současně děkuji všem kteří mně s organizací turnaje pomáhali. Mimořádný kuchař-

ský výkon podal Milan Frimmel, které připravil obědy pro 60 strávníků a ještě stihl i 

pohoštění na večer.

Speciální dík pak patří Městu Modřice za poskytnutou fi nanční dotaci, kterou jako již 

řadu let napomáhá rozvoji aktivit rekreačních sportovců v našem městě.
Za oddíl OLD BOYS Sokol SDS EXMOST Modřice Petr Jahoda

Tip na výlet
Cyklotrasy u sousedů - Rajhradsko

Koncem dubna 2012 byl v blízkém sousedství našeho města realizován projekt - 
Naučná turistická trasa POZNÁVÁME RAJHRADSKO. Iniciátorem a provozovatelem 
projektu je svazek obcí mikroregionu Rajhradsko (Rajhrad, Rajhradice, Holasice, 
Opatovice, Popovice) za pomoci různých dotací a představuje vyznačení turis-
tických tras s 19 zajímavými místy, která jsou vybavena informačními tabulemi a 
jednoduchým odpočinkovým mobiliářem.

Přehledná mapa je na internetových stránkách http://www.mikroregion-rajhradsko.
cz/ a nejbližším pro nás dosažitelným místem trasy jsou zastavení č. 3 a 4 - vodní bio-
top v Popovicích (Zpravodaj 4/2012-37) a soutok Bobravy a Svratky. Myslím, že exi-
stence tohoto projektu je dalším významným důvodem k tomu, aby město Modřice 
podpořilo záměr Popovic na vybudování mostu přes Bobravu (Zpravodaj 4/2012-15) 
a zajistilo k němu z naší strany přiměřené napojení pro místní pěší a cyklo turistiku.

Rád bych v této souvislosti zopakoval, že někdy prezentované obecné mínění, že "v 
Modřicích není kam jít" vůbec není pravdivé. V poměrně velice blízkém okolí - zvláš-
tě pak jižním i západním směrem existuje cela řada zajímavostí a že bariéry, které 
brání modřickým občanům v jejich využívání jsou relativně snadno odstranitelné. 
Zajistit obnovu pár set metrů spojovací polní cesty mezi modřickými a želešickými 
sady na Vajglu, či mezi poli směrem k Bobravě a vybudovat mostek pro její turistické 
překonání určitě není neřešitelný problém.

Daleko obtížnější je překonat bariéry v našich myslích - je totiž potřeba si uvědomit 
že vycházka či cyklo projížďka v blízkém okolí patří mezi nejvýhodnější volnočaso-
vé aktivity. Není to jen záležitost ekologická (zplodiny z dopravy), ale i ekonomická 
(cena dopravy), samozřejmě zdravotní (pohyb oproti sezení), časová (odpadá při-
bližování) a v neposlední řadě poznávací (příroda, kulturní a historické památky). 
Naše děti a vnoučata by totiž kromě Olympie měly zblízka znát i louku u Svratky, 

hráze kolem Bobravy, výstavní topoly a česnek medvědí v rajhradské oboře, či nové 
rybníky u Rebešovic a řadu dalších neméně atraktivních lokalit "za humny" - jen jim 
k tomu musíme dokázat vytvořit podmínky ...  

text foto Vlastimil Čevela
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Tip na pohodový cyklovýlet - asi 18 km za 3 hodiny

Popovice - Rajhrad - Rebešovice

První úsek trasy - z Modřic do Popovic byl už ve Zpravodaji popsán vícekrát. Pro 
dnešní výlet jsme si vybrali překonání obchvatu z ulice Havlíčkova, pak po trase 
naučné stezky "kolem Bobravy" na zbytek staré císařské silnice, podjezdem pod vý-
padovkou na Vídeň a přes železniční trať po výstavné a krásně upravené hlavní ulici 
v Popovicích až k hospodě. Kousek za kapličkou u čističky jsme vyjeli na hráz Bob-
ravy a po příjemně upravené polní cestě k soutoku se Svratkou. Tam nás přivítala 
zajímavá informační tabule č. 4 s pohodlnou lavičkou, pohled na přírodně roman-
tické posezení na rebešovickém břehu Svratky a bohužel taky neutěšený výhled na 
dlouhodobě nikým neudržovanou modřickou stranu soutoku.

Po návratu do Popovic jsme zabočili k oboře (před ní u vodního biotopu je odpočí-
vadlo č. 3), ve které jsme po pěšině dojeli k lesácké chatě a kousek od ní severním 
směrem po dříve zakázané hlavní cestě si prohlédli odpočívadlo č. 2 - rajhradská 
bažantnice. Po hlavní cestě jižním směrem jsme projeli oborou, krásnou lipovou alejí 
a podél náhonu k odpočívadlu č. 12 (Čeladice a mlýnský náhon) s vyhledem na 
klášter a směrem k Holasicím. Na parkovišti před klášterem je nejen úvodní tabule 
č. 1. ale i zahradní restaurace, kde se dá najíst i napít a ve stínu vzrostlých stromů 
pěkně posedět .

Pokračování po silnici bylo krátké, hned za mostem přes Svratku jsme zabočili vlevo 
a kousek za jezem pak vpravo, po šipce naučné trasy. Po překonání mostku přes 
zavlažovací kanál jsme ale nejeli naznačeným severním směrem, ale vychutnali jsme 
si úsek po nové asfaltové slepé ulici mezi poli. Na jejím konci na okraji zástavby Raj-
hradic jsme odbočili doleva a po polní cestě se dostali k rybníkům s odpočívadlem 
č. 13 - mokřad v lokalitě Habřina.
 
Protože na koupání to nevypadalo, tak jsme po polní cestě zamířili ke Svratce a proti 
jejímu toku pokračovali směrem k Rebešovicím. Hned před jejich okrajem začíná 
úplně nová asfaltka mezi zahradami nad rybníkem, která nás po odbočení doleva 
na křižovatce ve tvaru Y dovedla na dolní konec obce s polní cestou podél zavla-
žovacího kanálu. Po odbočení vlevo přes kanál pak naše trasa vedla do polí, podél 
lesíka Dlouhé líchy na cyklostezku k modřické čističce a přes světelnou křižovatku 
u Olympie po staré silnici domů.

text a foto Vlastimil Čevela

foto: cyklostezka podél Bobravy u CTP, odpočívadlo na soutoku v Popovicích, rajhrad-
ská bažantnice, úvodní tabule u rajhradského kláštera, asfaltka v Rebešovicích, 
mezi poli směrem Dlouhé líchy
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Pozvánka

Stárci zvou všechny mladé k rozšíření našich 
řad. Přijďte na první hodovou zkoušku, která 
se uskuteční 25. 6. 2012 v 19:00 v zasedacím 
sále na radnici.
 

Těšíme se na Vás.
Za všechny stárky Chybča a Kurča

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Kolář Jaroslav
Kvardová Zdeňka
Dolečková Marta
Kiliánová Rudolfi na
Vávrová Eva
Vinčarová Radomila
Sklenářová Miloslava
Urban Jiří
Mach Adolf

Ivkovič Vuk Alexander
Dovala Nathanael
Janech Adam

Šubrt Jan
Kratochvílová Ivanka

1Inzercei 1Inzercei
JUDr. Milan Dobeš
advokát
oznamuje, že od 01. 09. 2011 otevřel advokátní kancelář 
v Brně-Chrlicích, v ulici Jánošíkova 29.
Zaměření zejména na: - komerční právo, 
 - nemovitosti,
 - smlouvy všech typů,
 - zastoupení u soudů,
 - pohledávky,
 - právní konzultace pro občany i pro fi rmy.

Ceny jsou smluvní, individuálně dohodou.
Schůzku je vhodné si předem dohodnout buď telefonicky nebo emailem.
Kontakt: www.advokatvbrne.com/
tel: 603 201 638, email: judr.m.dobes@volny.cz

Dětské tábory
sportovní, jazykové, taneční,

výtvarné, s fl étnou, pro teenagery.

Minitábory pro rodiče
s dětmi 1-7 let. 

Tel. 541 229 122, www.drak.cz

Prodám družstevní byt 3+1, 74 m2

Dům po revitalizaci, zděné jádro, 
prostorný sklep, vlastní plyn. ko-

tel (2011), nová kuch.linka.

Cena: nabídněte

Telefon: 739 073 671
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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 
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Salon Iv
Iveta Šubrtová

Masarykova 118, Business Park Modřice
(areál bývalé Fruty), Modřice u Brna

tel. 736 402 418
e-mail: iveta.subrtova@seznam.cz

www.brno-masaze.webnode.cz

•Klasická masáž •Bambusová masáž
•Čokoládová masáž •Lávové kameny (Hot 
Stones) •Lávové kameny - obličej a dekolt
•Anticelulitidová masáž + ozonový zábal

•Havajská masáž (lomi lomi) •Medová ma-
sáž + maska • Manuální lymfodrenáž 

• Lifting obličeje • Baňkování
Dárkové poukazy - Výhodné permanentky

Věrnostní slevové karty - Zaměstnanecké benefi ty
Akční nabídky

Více informací na www.brno-masaze.webnode.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu

Provedu v Modřicích
drobné opravy oděvů,
 výměny zipů apod. 

Dále prodám oblečení po chla-
pečkovi 0-1 rok + autosedačku.

Kontakt: 608 305 720

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.

Koupím zahradu
v Modřicích, nejlépe

v okolí benzinové pumpy 
Novotný nebo menší pole. 

Telefon: 608 969 144

NNEEJJLLEEVVNN JJŠŠÍÍ
VVÝÝRROOBBKKYY PPRROO VVÁÁŠŠ AAUUTTOOMMOOBBIILL

NabízímeVámvýhradn eské
kvalitní a ov ené výrobky za
nejlevn jší ceny na trhu!

VV nnaaššíí nnaabbííddccee nnaajjddeettee::

 OLEJE&MAZIVA
 AUTOKOSMETIKA
 PROVOZNÍ KAPALINY
 V N DOAUTA
 AUTOCHEMIE
 P ÍSLUŠENSTVÍ&VÝBAVA

WWW.SVEZIJIZDA.CZ WWW.SVIEZAJAZDA.SK WWW.FRESHRIDE.EU

!!! DÁREK K NÁKUPU ZDARMA !!!

WWW.SVEZIJIZDA.CZ

AK NÍ NABÍDKA:
CARFRESH
COLLECTION

 

ZA NEUV ITELNÝCH

136 ,

Prodám družstevní byt 3 + 1 s lodžií 
v Modřicích, s možností převodu do 
OV, 73 m2, zateplený dům, 3. Patro, 
výtah, zděné jádro, vlastní etážové 
topení, komora, sklep. 

Cena: dohodou 
Telefon: 728 722 615 

Řemeslníci - živnostníci Vám zajistí od rozpočtu až po 
úspěšné dokončení jakékoliv stavební zakázky. Stavíme 
od základů, provádíme veškeré rekonstrukce, výměny 
oken, zateplení, opravy střech, uděláme koupelnu Vašich 
snů. Na práci dáváme standardně 5ti letou záruku.

V případě zájmu podrobnější informace: mobil 732 534 550, 
e-mail gurustav@seznam.cz.

STAVEBNÍ PRÁCE



 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 

 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

Nabízíme:  

PC, notebooky, veškeré 
komponenty a p íslušenství k 
výpo etní technice 
Tiskárny, kopírky a spot ební1 
materiál  
Externí správu IT, záru ní a 
pozáru ní servis 
Sí ová ešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012
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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, Zpravodaj „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

17:00 Lady Dancers tancování pro děti 4-6let – ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

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

18:00 Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

>>> 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 

17:00 Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.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, 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

17:00 Lady Dancers tancování přípravky 7-14 let – ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

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

18:00 Lady Dancers tancování pokročilých 9-14 let - ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

>>> 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 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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 

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

Vyměním pole
na Čejči 2000 m

za Modřice nebo 
blízké okolí.

Telefon: 608 969 144

Pronajmu částečně
zařízený byt 3+1

v Modřicích.
Bez účasti R.K.
SMS 605 150 920,

zavolám zpět.

Prodám zařízený družstev-
ní byt 2 + 1 v Modřicích. 
Dům je cihlový, zateplený, 
okna plastová, vlastní etážové 
topení, sklep. Cena dohodou.

Tel. 724 979 623

16. 6. 2012 MFK - jaro 12 

23. 6. 2012 Šermířský den 2012 

24. 6. 2012 58 - Nedělní hudební matiné 

26. 6. 2012 slavnost "Boží Tělo" 

1. 7. 2012 - 31.8.2012 Školní areál pro veřejnost 

1. 7. 2012 Zapálení OlinPijského ohně

Události

Pravidelně opakovaně týdně



Vychází: 1 x 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: Vlastimil Čevela (předseda), 

Miroslav Hájek, Kateřina Koubková, Jan Mareček, 

Martin Petřík, Zuzana Rouzková, Jana Studená

Editor vydání: Jana Studená
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 za-

dávání přes uživatelské formuláře na internetových 

stránkách města - zatím pracovně "modrice.rwcms.

cz". Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připo-
mínky - asistentka starosty města: e-mail: katerina.
homolkova@mesto-modrice.cz, tel.: 537 001 011.
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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