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ZPRÁVA STAROSTY

Informace starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 11. zasedání ZMM dne 11. 3. 2013 do 12. zasedání ZMM dne 10. 6. 2013
V uplynulém období druhé čtvrtiny roku 2013 byla aktivita městského úřadu a RMM
zaměřena zejména na probíhající výstavbu Pasivního domu pro seniory (dále jen
PBDS), která se dostala do plného proudu po dlouhém zimním období. Stranou ovšem nezůstaly ani další připravované projekty nebo aktivity na poli kulturně společenského života města.
Jak jsem výše zmínil, ve sledovaném období jsme se zaměřili na průběh výstavby
PBDS. Ten běží dle harmonogramu a jeho dokončení bude sladěno s termínem předložení dokladů pro čerpání přidělené dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Vlastní provoz bude zahájen v měsíci listopadu. Dnes připravuje vedení města kalkulace nájemného a výběrová řízení na zaměstnance zařízení.
Z ostatních investičních akcí bych zde zmínil zahájenou restauraci sochy sv. Floriána
včetně jejího okolí, která bude dokončena do termínu konání Václavských hodů v
měsíci září. Bylo vypsané výběrové řízení na generálního dodavatele stavebních prací na vybudování parkovacích stání na ulici Komenského a Sadová. Ve výběrovém
řízení byla vybrána na obě akce ﬁrma VS Build s.r.o., s nabídkovou cenou v celkové
výši cca o 40% nižší než je cena stanovená v projektové dokumentaci. V poslední
řadě bych rád zmínil dohodu na vypracování investičního záměru na propojení města Modřice s MČ Brno-Chrlice pro pěší, která nám nastínila možnosti řešení. Dále
budeme, po vzájemné dohodě s partnerem, navrhovat jeho další rozpracování do
projektové dokumentace pro územní řízení. Tento krok by nám měl již přesně stanovit, jak a za jakých podmínek ze strany správce komunikace a dotčených orgánů
by byla vlastní realizace možná. Také se dále posunula plánovaná rekonstrukce VO
na nám. Svobody, kde je podána souběžně s rozvody NN žádost o stavební povolení
s tím, že realizace akce by měla proběhnout v podzimních měsících letošního roku.
Na naše investiční akce úzce navazuje náš územní plán. V souběhu běžící změna č.
IX. ÚP NSU byla dne 18.3. a 7.5.2013 projednána na schůzce ze zástupci Jihomoravského kraje, Ministerstva dopravy a Ministerstva pro místní rozvoj. Po zapracování
připomínek a požadavků s provedením vyhotovení dopravního posouzení napojení
lokality na silniční síť nadmístního významu bude možné dále pokračovat v dokončení změny. Na vlastním novém územním plánu byly dosavadní práce rozhodnutím
zastupitelstva zastaveny a dále bylo schváleno zahájení prací na pořízení nového
územního plánu města Modřice od začátku to dle současné platné legislativy. V případě bezproblémového postupu prací by nový územní plán mohlo vydat ještě stávající zastupitelstvo před koncem trvání svého volebního mandátu.
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Město Modřice se také zapojilo do projektu „Energeticky úsporná obec/město“, který provede vyhodnocení stavu budov a majetku města po stránce energetické náročnosti a doporučí opatření k odstranění nebo zkvalitnění energetické samostatnosti
objektů. Město se zapojilo v takovém rozsahu, který bude v budoucnu umožňovat i
ostatním občanům města Modřice zapojení do tohoto projektu za výhodnějších podmínek než by tomu bylo při individuálním přístupu.
Co se týče aktivit v rámci spolupráce s okolními obcemi, přišlo město Brno se zajímavým projektem spolupráce měst a obcí Brněnské aglomerace. První setkání proběhlo
20.3.2013, kde byly nastíněny směry a oblasti spolupráce. Následně byl městem Brnem rozeslán dotazník okolním obcím k podrobnějšímu vyspeciﬁkování problémů,
plánů a požadavků na rozvoj v konkrétních lokalitách. Ten byl následně zpracován
do uceleného vyhodnocení a následně projednán 13.6.2013 na dalším společném sezení. Co tato aktivita a případná spolupráce přinese pro město Modřice není dnes
možné jednoznačně říci.
V uplynulém období proběhlo též několik kulturně – společenských akcí, na kterých
se více či méně město podílelo po organizační stránce. Mezi ty pravidelné akce patří
dubnový dětský karneval, pálení čarodějnic, dětský den, Ženáčské hody a pouť sv.
Gotharda. I když počasí nám letos moc nepřálo, podařily se všechny akce realizovat
k všeobecné spokojenosti. Zejména nově pojatý dětský den, poprvé organizovaný v
plné režii SDH a Svazem žen, dopadl velmi dobře a za to všem patří velký dík.
V rámci komorních koncertů proběhlo vzájemné vystoupení mezi naším Městským
pěveckým sborem a sborem mužáků z Mutěnic. První koncert se uskutečnil 19.5. v
Mutěnicích a poté následoval koncert 24.5. v Modřicích . Obě akce se velmi vydařily
a třeba se našemu městskému sboru podařilo vytvořit touto akcí zajímavou spolupráci. V měsíci květnu též proběhlo tradiční vítání našich nových malých spoluobčanů.
Negativním jevem se stalo neplánované zrušení již tradičního country festivalu Časomíra v měsíci srpnu a to přístupem ze strany rádia Čas, kde vedení požadovalo po
organizátorech přesun akce blíže do centra města Brna. Akce je tedy pro tento rok na
území Modřic úplně zrušena.
Co se týče otázek personálního obsazení zaměstnanců města, byly jsme nuceni rozvázat pracovní poměr s jedním strážníkem pro vzájemnou ztrátu důvěry. Z tohoto
důvodu bude město vyhlašovat nové výběrové řízení na doplnění městské policie
na 8 strážníků. Tento fakt nemá vliv na současné obsazení služeb 24 hodin denně.
Na posledním místě bych se rád zmínil o mimořádně významné návštěvě našeho
města. Dne 26.4.2013 nás na své pracovní cestě navštívila předsedkyně poslanecké
sněmovny ČR paní Miroslava Němcová. V Modřicích se nejdříve podívala do zahradnictví Brabec a poté se setkala s vedením města na krátkém posezení na radnici. Živě
se zajímala o dění v Modřicích a o problémy, které nás trápí a sužují. Na poukázání
problematicky pomalého převádění pozemků ze státu na město si dokonce vyžádala
zaslání podrobnějších informací s příslibem jejich prověření.
Ing. Josef Šiška
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USNESENÍ ZMM č. 12/2013
z 12. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného dne 10. června 2013 v 18 hodin v
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 13 zastupitelů, jmenovitě viz.
prezenční listina, řádně se omluvil
Ing. Jiří Brabec a Mgr. Tomáš Kratochvíl)
Usnesení 12.Ú/2013: ZMM schvaluje zapisovatelkou 12. řádného veřejného
zasedání ZMM Kateřinu Zbořilovou,
DiS.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 12.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitele Martina Petříka, Doc.
RNDr. Petra Sládka, CSc.
ZMM schvaluje program 12. řádného
veřejného zasedání ZMM beze změn
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 12.1/2013: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o
činnosti Městského úřadu Modřice
a Rady města Modřice za období od
11.03.2013 do 06.06.2013.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 12.2.1/2013: ZMM pověřuje
RMM uzavřením dohody o dokončení terénních úprav v lokalitě
PRIMÁL s ﬁrmou GAS Transport za
podmínky úpravy stávajícího stavu
k zemědělské činnosti bez dalšího

návozu zeminy a úhrady částky
500.000,- Kč před podpisem smlouvy
o umožnění provedení stavby.
Hlasování: pro 10, proti 3 (Bernátová, Procházka,
Matějková), zdržel se 0
Komentář: Firma GAS Transport předložila městu
Modřice novou nabídku náhrad za umožnění
dokončení terénních úprav na pozemku města.
Jelikož město podalo žalobu na neoprávněné
užívání dotčeného pozemku s podmínkou úhrady
tzv. nájemného (vypočítáno ze znaleckého posudku dle platné legislativy) a okamžitým uvedením
plochy do původního stavu, rozhodlo se zastupitelstvo nabídku přijmout s podmínkami a tím snad
deﬁnitivně dokončit rozpracované terénní úpravy
v blízkosti lokality Primál. Předložená aktivita ze
strany provádějící ﬁrmy je nadějí na konečné završení stavby terénních úprav.

Usnesení 12.2.2/2013: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Projednání hospodaření města za rok 2012
Usnesení 12.3.1/2013: ZMM bere na vědomí zprávu nezávislé auditorky o
výsledku přezkoumání hospodaření
města Modřice za rok 2012.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.3.2/2013: ZMM schvaluje
celoroční hospodaření města a
závěrečný účet města za rok 2012
včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 s výhradou
nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku hospodaření a přijímá tato
opatření:
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- město vypracuje nápravná opatření
na nedostatky vyplývající ze zprávy
auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření – do 30.6.2013
- město seznámí ZMM s přijatými nápravnými opatřeními a s jejich plněním – do příštího zasedání ZMM.
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 3 (Bernátová,
Procházka, Matějková)

Usnesení 12.3.3/2013: ZMM schvaluje
převedení zisku z hospodaření města Modřice po zdanění za rok 2012
dle Výkazu zisků a ztráty k 31.12.2012
ve výši 11.983.832,42,- Kč na účet 432
– Výsledek hospodaření minulých
období.
Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová,
Procházka)
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necká 1024/11a, Praha 3 do vlastnictví
města Modřice.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Jedná se o schválení převodu pozemku
pro výstavbu protipovodňového opatření – tůně při
soutoku Moravského potoka a mlýnského náhonu
při ulici Masarykově. Nové schválení je potřebné z
důvodu přejmenování Pozemkového fondu ČR na
Státní pozemkový úřad a pro přesné uvedení důvodu převodu pozemku, který bude využit pro stavbu
veřejně prospěšného opatřeni (nová legislativa pro
převody).

Usnesení 12.4.3/2013: ZMM bere na
vědomí postup v převodu dešťové
a splaškové kanalizace v lokalitě Za
Humny.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Jelikož pravděpodobný vlastník kanalizací v lokalitě Za Humny prohlašuje, že není vlastníkem, řeší město Modřice převod těchto rozvodů
jako převod věcí opuštěných. Administrativa je sice
zdlouhavá, ale jde o jediné možné řešení vzniklé
situace. Po jejím dokončení bude město moci provádět alespoň nezbytné údržbové práce.

Bod 4 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 12.4.1/2013: ZMM schvaluje odkoupení pozemků p.č. 823/7 a 823/12 Bod 5 – Projednání hospodaření měsv celkové výměře 94 m2 za cenu
ta v roce 2013
1.500,- Kč/m2 od bytového družstva
Usnesení 12.5.1/2013: ZMM bere na věDRUŽBA.
domí zprávu o hospodaření města za
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
období 1-4/2013.
Komentář: Jedná se o pozemek, na kterém byla
před rekonstrukcí budovy MŠ umístěna přístupová rampa do 2.NP. Pozemek nebyl nikdy
vypořádán a nyní jej od bytového družstva
DRUŽBA město odkupuje za účelem komplexního
vybudování nové zahrady pro MŠ v prostoru mezi
budovou MŠ a BD Sadová 573. Ostatní pozemky
k tomuto záměru potřebné dnes již město vlastní
(převod od státu).

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.4.2/2013: ZMM schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č.
460/185 v k.ú. Modřice o výměře
1.575 m2 z vlastnictví Státního pozemkového úřadu se sídlem Husi-

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.5.2/2013: ZMM schvaluje
pololetní odměny členům KV a FV,
kteří nejsou členy ZMM ve výši Ing.
Vostřejš – KV – 1.000,- Kč, Ing. Jahoda
– FV – 1.000,- Kč, a RNDr. Žák – FV –
1.000,- Kč.
Usnesení 12.5.3/2013: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2013 ve výši
příjmů po úpravě 80.620.000,- Kč a ve
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výši výdajů po úpravě 140.968.100,Kč bez výhrad. Schodek rozpočtu
města bude uhrazen z rozpočtové
rezervy let minulých a z přijatého
úvěru na stavbu PBDS.
Hlasování: pro 9, proti 3 (Bernátová, Procházka,
Matějková), zdržel se 1 (Sládek)
Komentář: Rozpočtovým opatřením se schválený
rozpočet upravuje tak, že rozdíl mezi příjmy a
výdaji se zvyšuje o 51.200,- Kč. Na straně příjmů
se celková částka zvyšuje o 15.000,- Kč (zejména
příjem z prodeje pozemku, snížený příjem z odvodu daně za město) a na straně výdajů se celková
částka zvyšuje o 66.200,- Kč (zejména navýšení za
projektové dokumentace – rekonstrukce křižovatky Havlíčkova – N/152 obchvat, investiční záměr
chodník Modřice – Chrlice, dopravní studie napojení Modřic na silniční sítě nadmístního významu,
prodloužení kanalizace U Hřiště).

Bod 6 – Smlouva o spolupráci města
Modřice a MČ Brno-Chrlice
Usnesení 12.6.1/2013: ZMM schvaluje
smlouvu o společném postupu při
zpracování investičního záměru
stavby „Chodník Olympia – Chrlice“
mezi městem Modřice a MČ Brno –
Chrlice.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Jedná se o smlouvu, která nastavuje
spolupráci při přípravě projektu propojení Modřic
a Chrlic pro pěší a cyklisty.

Bod 7 – Stanovení dalšího postupu
při pořízení nového ÚP Modřice
Usnesení 12.7.1/2013: ZMM schvaluje
ukončení pořizování nového územního plánu Modřice, který byl pořizován v souladu s usnesením č. 3/2007
ZMM dne 12.3.2007.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Sládek)

Usnesení 12.7.2/2013: ZMM schvaluje
pořízení územního plánu Modřice
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v souladu se § 6 odst. 5 písm. a) a §
44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Sládek)

Usnesení 12.7.3/2013: ZMM schvaluje
jako pořizovatele ÚP Modřice Městský úřad Modřice majetkový odbor.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.7.4/2013: ZMM schvaluje
Ing. Josefa Šišku – starostu jako určeného zastupitele pro pořízení územního plánu Modřice, který bude po
dobu svého mandátu plnit funkci
zástupce města Modřice v procesu
pořízení územního plánu Modřice.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
Komentář k usnesením – 12.7.1/2013, 12.7.2/2013,
12.7.3/2013 a 12.7.4/2013: ZMM na základě změn
v legislativě a dlouhé časové prodlevě schválilo
ukončení prací na rozpracování ÚP a zahájení
prací na novém ÚP od prvopočátku dle platné
legislativy.

Bod 8 – Provoz PBDS
Usnesení 12.8.1/2013: ZMM schvaluje
zásady a kritéria pro posuzování
žádosti o umístění klientů v PBDS
vč. zapracování změn v bodě č. 1 poslední odrážka a v bodě 4 písm. a).
Hlasování: pro 9, proti 4 (Bernátová, Procházka,
Matějková, Sládek), zdržel se 0

Usnesení 12.8.2/2013: ZMM odkládá
rozhodnutí o výši nájemného do
příštího zasedání ZMM s předložením podnětů ke stanovení příspěvku
od města.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 12.8.3/2013: ZMM bere na vědomí informace o průběhu výstavby
PBDS.
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ke kontrole zápisů usnesení RMM
za období 11/2010 – 1/2013 ze dne
21.5.2013.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 1 (Sládek)
Komentář k usnesením – 12.8.1/2013, 12.8.2/2013
a 12.8.3/2013: Zásady a kritéria pro posuzování
žádosti o umístění klientů v PBDS jsou nastaveny
tak, aby byl obsazen zejména občany Modřic. Co
se týče nájemného, bude na zářijové zasedání
předložen návrh na řešení příspěvků pro sociálně
potřebné při umísťování v tomto zařízení. Návrhy
mají předložit všichni zastupitelé.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 12.9.1/2013: ZMM bere na vědomí zápisy č. 023 ze dne 27.3.2013,
č. 024 ze dne 24.4.2013, č. 025 ze dne
22.5.2013 a stanovisko starosty k bodům zápisu č. 024 ze zasedání FV.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 2 (Bernátová,
Procházka)
Komentář: OZV o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství je prozatím
schválena pouze pro okolí bytového domu
Komenského 600. Její účinnost bude na konci
roku vyhodnocena a případně bude rozšířena na
další lokality. Zde můžou občané dávat písemné
podněty na plochy k zanesení do této vyhlášky.

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 12.9.2/2013: ZMM bere na
vědomí zápisy č. 3/2013 ze dne
30.4.2013 a č. 4-5/2013 ze dne
26.5.2013, zápis z kontroly činnosti
Městské knihovny Modřice ze dne
26.5.2013 a Vyjádření starosty města

POZVÁNKA

Bod 10 – Projednání obecně závazných vyhlášek
Usnesení 12.10.1/2013: ZMM schvaluje
OZV města Modřice č. 2/2013 o
stanovení veřejných prostranství,
na kterých se zakazuje konzumace
alkoholických nápojů.

Bod 11 – Různé, diskuse
Usnesení 12.11.1/2013: ZMM zamítá
žádost o projednání změny č. 3 ÚP
NSU Modřice ﬁrmě CTP Invest s.r.o.
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 0

na 13. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 9. ZÁŘÍ 2013 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.

Zprávy z radnice
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USNESENÍ RMM č. 32/2013
Komentář k vybraným bodů z 32.
schůze RMM konané dne 10. 6. 2013
Dotace 43. PS Vinohrady Brno
RMM schválila rozšíření čerpání dotace
z rozpočtu města ve výši 50.000,- Kč
u příležitosti 15. výročí založení PO
Brabrouci o pokrytí nákladů na pronájem stanu, skákacího hradu a nákup
materiálu na atrakce pro děti.

Pronájem nebytových prostor ﬁrmě
Telefonica Czech Republic a.s.
Na základě převodu majetku do užívání
ZŠ Modřice byla ukončena nájemní
smlouva se společností Telefonica
Czech Republic a.s. a schváleno povolení uzavření obdobné nájemní smlouvy
mezi ZŠ Modřice a společností Telefonica Czech Republic, a.s.
(k usnesení 32.3.8/2013 a 32.6.13/2013)

(k usnesení 32.1.1/2013)

Výstavba PBDS
RMM schválila úhradu faktury za stavební práce provedené v období 4/2013
na akci Pasivní bytový dům pro seniory
Modřice ve výši 3.195.023,- Kč bez DPH
sdružení ﬁrem Inter-stav – Komfort.
(k usnesení 32.3.1/2013)

Prodej pozemku p.č. 838/3
RMM schválila kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 838/3 o výměře 19 m2
ﬁrmě E.ON Distribuce v ceně 28.500,- Kč
pro umístění trafostanice před budovou
ZŠ na Komenského ulici.
(k usnesení 32.3.2/2013)

Změna č. IX. ÚP NSÚ Modřice
RMM schválila zpracovatele a způsob
úhrady nákladů na pořízení podkladu
pro zpracování změny
č. IX. ÚP NSÚ Modřice „Dopravně
– inženýrské posouzení kapacitních
možností křižovatek na silnici II/152 v
místě křížení s D2“ v celkové hodnotě
235.700,- Kč bez DPH. Posouzení hradí
společnost KOTONA a.s. jako investor
změny ÚP.
(k usnesení 32.3.5/2013 a 32.3.6/2013)

Změna vedoucího ve sdružení
Na základě vzájemné dohody byl schválen dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na
výstavbu Pasivního bytového domu pro
seniory, který mění pozici vedoucího
účastníka sdružení. Stávající vedoucí
sdružení ﬁrma Inter-stav s.r.o. předává
pozici vedoucího účastníka sdružení
ﬁrmě Komfort a.s.

www.mesto-modrice.cz

pověřila starostu vyjednáváním podmínek pro roznos Zpravodaje ve vztahu k
umístěným schránám.

(k usnesení 32.3.17/2013, 32.3.18/2013 a
32.3.19/2013)

Odkládací schrány České pošty a.s.
Česká pošta má po městě Modřice rozmístěno celkem 5 odkládacích schrán,
které slouží k roznosu poštovních zásilek. Město hradí České poště nemalé
částky za roznos Zpravodaje. RMM tedy

Zprávy z radnice

budou realizovány v průběhu letních
prázdnin s dokončením v měsíci září.
(k usnesení 32.6.8/2013 a 32.6.9/2013)

(k usnesení 32.4.3/2013)

Letní zahrádka na ul. Husova
RMM zamítla zřízení letní zahrádky
před barem YORK BAR na ul. Husova.

Nákup Alcoltestru
RMM schválila nákup nového Alcotestru pro potřeby Městské policie Modřice
v ceně 9.999,- Kč s DPH.

(k usnesení 32.4.4/2013)

(k usnesení 32.6.11/2013)

Pronájem areálu Pod Kaštany
Pan J.R. a p. O. V. požádali o pronájem
areálu Pod Kaštany za účelem organizování hudební produkce. RMM obě
žádosti zamítla.

Dary ZŠ Modřice
RMM vzala na vědomí poskytnuté dary
ZŠ Modřice od Sdružení rodičů a přátel
školy (1 ks fotbalové branky) a od ﬁrmy
GC Systém a.s. (19 ks počítačů v hodnotě 337.055,18 Kč).

(k usnesení 32.4.5/2013 a 32.4.6/2013)

(k usnesení 32.6.14/2013 a 32.6.15/2013)

Úprava platů vedoucích odborů MěÚ
RMM schválila úpravu platů vedoucích
odborů městského úřadu s účinností od
1.6.2013.
(k usnesení 32.6.1/2013, 32.6.2/2013 a 32.6.3/2013)

Dary MŠ Modřice
RMM vzala na vědomí poskytnutí
peněžního daru MŠ Modřice od ﬁrmy
BYRM s.r.o. ve výši 10.000,- Kč.
(k usnesení 32.6.16/2013)

(k usnesení 32.3.14/2013)

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
RMM schválila smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města s Nadačním
fondem Slunečnice (15.000,- Kč), s FC
Blajkec Modřice (10.000,- Kč) a Bc. Lucií
Švancarovou – taneční skupina X-treme
(20.000,- Kč).
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Mimořádné odměny ředitelkám ZŠ a
MŠ
RMM schválila vyplacení pololetních
odměn ředitelce základní školy a ředitelce mateřské školy.
(k usnesení 32.6.4/2013 a 32.6.5/2013)

Rozšíření kapacity MŠ
RMM schválila výjimku v počtu dětí
umístěných v jednotlivých třídách MŠ
pro školní rok 2013/2014, kdy se celkový
počet zvýší ze 165 dětí na 176 dětí.
(k usnesení 32.6.19/2013)

Výběr zhotovitele parkovacích stání
RMM schválila výsledky výběrového
řízení na zhotovitele parkovacích stání
na ul. Komenského a ul. Sadová. Byla
vybrána nejvýhodnější nabídka předložena ﬁrmou VS-build s.r.o. v cenách
ul. Komenského 807.686,- Kč s DPH a
ul. Sadová 908.385,- Kč s DPH. Obě akce

Hudební festival Pod Kaštany
RMM schválila konání hudebního Jazz
rockového festivalu 27.7.2013 v areálu
Pod Kaštany do 23 hod. a povolila zapálení táborového ohně s možností parkování vozidel na pozemku p.č. 1438/47.
(k usnesení 32.6.20/2013)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Sportovní den na 1. stupni ZŠ Modřice
EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam
zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká?

Týden před vysvědčením prožili žáci 1. stupně ZŠ Modřice den plný her. Jako každý
rok na přípravě a organizaci se podíleli žáci SOŠ zahradnická. Pro děti si nachystali
mnoho stanovišť, na kterých skupiny žáků plnily dané netradiční sportovní disciplíny. Dětem se líbil souboj mečem, běh v holínkách, skákání v pytli, práskání bičem ....
Počasí nám přálo a těšíme se na další ročník sportovního dne.
Kolektiv učitelek 1. stupně

Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme
možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím,
vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na
veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.
Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se
na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla
v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva,
rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě.
Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání
jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206
financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem
„Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se do občanského
života účinně zapojit.
Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili
celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění,
Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístupu k životnímu
prostředí a Odpovědný přístupu k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a
srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční
kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve formě
online seminářů a e-learningových kurzů.
O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu
www.nebudovcan.cz.

Autor fotograﬁí: Mgr. Jana Kurečková
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Ohlédnutí za činností SRPŠ v modřické škole

Dotazníčky na ZŠ – Co si naše děti přejí?

Vážení rodiče a přátelé našich dětí i modřické základní školy,

Jsme tu, abychom dětem zpříjemnili pobyt ve škole a z členských příspěvků a darů
koupili, to co potřebují. Děti od 2. do 9. třídy dostaly žluté lístečky, na které psaly
svoje přání.

po dlouhé zimě a krátkém období úmorných veder se s námi školní rok 2012/2013
rozloučil vlažným a uplakaným počasím. Zrekapitulovali jsme tedy naši letošní práci,
co z našich plánů se podařilo, a co už méně.
Za úspěšný počin uplynulého školního roku považujeme uspořádání festivalu dětského umění – Kaštánkové veselí 2012, které se přes náladové zářiové počasí velice
podařilo a už se moc těšíme na druhý ročník, který uspořádáme opět ve spolupráci
se SRPŠ ZUŠ Ořechov v areálu Pod Kaštany 21. září 2013. Dále jsme pořídili a bezpečně ukotvili fotbalovou minibranku na školní zahradě na Komenského, čímž jsme odstartovali náš dlouhodobý záměr na zlepšení využitelnosti okolí školy pro naše děti.
S tím souvisí i žádost o rozšíření zahrady, podpořená mnoha rodiči žáků 1. stupně,
která je momentálně řešena na úrovni vedení města a základní školy.
V následujícím období máme v plánu na zahradu ZŠ Komenského zajistit stojany na
kola a koloběžky a dále pítko s pitnou vodou. Děti si s námi v letošním roce užily i
úspěšnou soutěž ve sběru starého papíru a očka jim zářila nad točenou zmrzlinou,
kterou od nás každé dítě dostalo odměnou za vysvědčení.

CO SI DĚTI PŘEJÍ?
Samozřejmě se našly děti, které psaly, že nechtějí úkoly a písemky, nechtějí známky
a chtějí delší přestávky… Některá přání jsou pěkná, některá úsměvná, některá nerealizovatelná a některá nevhodná.
Na 1. stupni si děti přejí balony a branky (již dostaly na mini prostor za ZŠ Komenská
1branku a 4 míče, které jsou na vrátnici, aby sloužily škole i družině). Nejčastěji si
přejí dresy menší velikosti na reprezentační školní aktivity (dresy jsou v plánu rozpočtu školy na příští školní rok). Dále si přejí větší prostor za ZŠ Komenského, aby
tam mohlo chodit více tříd zaráz o velkých přestávkách. Přejí si automat na jídlo a
pití. Mně se více líbí nápad některých dětí na pítko s pitnou vodou. Děti ze 4. třídy by
chtěly novou tabuli. Také si přejí hračky, společenské hry, křídy, ﬁxy….. Chtěly by vybavení na hřiště, nejčastěji píší trampolínu. Úsměvné přání dítka ze 3. třídy – auto pro
paní učitelku a pěkné je i přání od dítka ze 4. třídy – aby žáci byly k sobě ohleduplní.

Na druhé straně se nám vinou deště a nepříjemného počasí nepodařilo zrealizovat
připravovanou soutěž v chodníkovém malování. Zde bychom chtěli mockrát poděkovat zástupcům města a kulturně školské komise, jmenovitě MUDr. Jiřímu Ventrubovi
a paní Lence Ventrubové za maximální podporu a pomoc s organizací této soutěže.
Věříme, že v příštím roce bude počasí příznivější a nám se podaří tuto prima zábavnou soutěž pro naše děti opravdu zrealizovat.

A na 2. stupni by chtěly uzamykatelné skříňky v šatně. A mnoho dětí si přeje, ať má 1.
stupeň a družina své hřiště na ZŠ Komenského. No a těmto dospívajícím dětem by se
líbilo, kdyby měl každý počítač, tablet a na něj převedenou výuku a k tomu přístup
na WI – FI školy (což mi přijde nevhodné).

Toto je ale pouze zlomek z aktivit, které pro zlepšení školní atmosféry a komunikace
mezi školou a rodiči děláme. Více informací najdete na webové stránce sdružení:
www.zsmodrice.org/srps.

Tak to jsou přání dětí, která se vyskytovala nejčastěji. Konkrétní přání z dotazníčků
najdete na webové stránce SRPŠ: www.zsmodrice.org/srps.

Máte-li chuť aktivně se připojit k naší snaze zlepšit to, co se dětem i nám ve škole nelíbí nebo co chybí, dejte nám vědět na srps@zsmodrice.org. Pokud nemáte možnost
zapojit se aktivně, ale myslíte si, že naše práce má smysl, prosíme Vás o podporu jakýmkoliv ﬁnančním darem na transparentní účet SRPŠ: 2500189312/2010 u Fio banky.
Děkujeme!
Za členy SRPŠ při ZŠ Modřice přeji všem dětem i dospělým občanům Modřic příjemné prožití prázdninových měsíců.
Milena Hladíková, předsedkyně sdružení

A do jídelny mají prosbu: častěji střídat přílohy.

Jitka Vystrčilová, členka SRPŠ
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Škola v přírodě - Po stopách skřítka Podbělníka
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Den dětí v areálu Pod kaštany 1.6. 2013

10. 6. vyrazili žáci druhých tříd na dlouho očekávanou školu v přírodě. U autobusu
proběhlo slzavé loučení a na pět dnů se náhradními maminkami staly paní učitelky
Jana Kurečková, Hana Zdražilová a paní vychovatelka Barbora Špačková. O zdraví
dětí se starala paní Ossendorfová. Cílem cesty byla Chata Terezka v Dolní Moravě.
Škola v přírodě byla motivovaná hledáním skřítků. Při honbě za skřítky jsme nachodili mnoho kilometrů. Každá vycházka začínala hodinovým pochodem do kopce, což
prověřilo kondici dětí i paní učitelek. Děti si vyzkoušely střílet z luku, stavěly domečky pro skřítky, šplhaly na laně, poznávaly zvířecí stopy. Samozřejmě nechyběla ani
stezka odvahy.
Všechny děti byly odměněny diplomy a malými dárečky. V pátek jsme spokojené
děti vrátily zpět maminkám.
Foto a text: Mgr. Jana Kurečková

foto: M. Hájek
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BRABROUCI
Vážení spoluobčané,
končí 14. rok činnosti oddílu Brabrouků a pro nás to byl velmi úspěšný rok. V tomto
roce pokračovaly se svou činností družinky Chrousti, Píďalky, Pondělní a Čtvrteční
Mravenci a také Komáři. V oddíle nás je přibližně 60 dětí a vedoucích.
A co jsme všechno letos prožili? V září se starší družinky zúčastnily Víkendu zlaté
fazole, což byl sraz všech Pionýrů z České republiky, který se konal v Náměšti nad
Oslavou. Další tradiční akcí na podzim byl šifrovací závod Zelené ligy (soutěž pionýrských tábornických oddílů) Za psem, na němž se tým z Píďalek umístil na prvním
místě. Pak byly podzimky v Hříběcím, kde jsme například stříleli ze vzduchovek,
které jsme mohli zakoupit díky dotaci od města Modřice. Tímto bychom jim chtěli
poděkovat. A poslední podzimní akcí byl Rozdělený výlet, kdy každá družinka měla
svůj vlastní program. Například nejmenší děti šly na nedaleké archeologické naleziště a všechny si našly svůj střípek z keramiky.
Před Vánocemi jsme si udělali Vánoční den. Dopoledne se děti utkaly v bitvě o Železný pás a odpoledne už proběhla pravá vánoční besídka s představeními jednotlivých
družinek, ochutnáváním cukroví a rozdáváním dárečků.
V lednu byl již tradiční výlet – dopolední trénink na zimní soutěž Zelené ligy a odpoledne opékání špekáčků Pod Kaštany i s rodiči. V únoru jsme strávili pololetní
prázdniny ve Vracově a na konci února nás čekala již zmiňovaná soutěž Zelené ligy
Vybíjená. Na této soutěži jsme se umístili na třetím místě z 15 zúčastněných oddílů.
V březnu jsme se vydali na Výlet do tajuplných míst, kde tajuplným místem byla
jeskyně Jáchymka. Další akce byla Vlečka, které se zúčastnili i rodiče. Byli jsme v
Moravském krase a pomáhali jsme přírodě sběrem odpadků. Nevěřili byste, co vše
se dá najít v lese. Poslední březnovou akcí byly Velikonoce, kterých se účastnily pouze dvě nejstarší družinky. Spíše než Velikonoční prázdniny jsme si ale užívali zimní
radovánky, protože celou dobu jen padal a padal sníh.
V dubnu už nás čekal nejdůležitější závod Zelené ligy – Setonův závod. Všechny
závody se nám vydařily, a tak i nadále patříme mezi 7 nejlepších oddílů JM kraje,
tentokrát na 2. místě. V květnu proběhla tradiční Kuličkiáda a Sraz pionýrských tábornických oddílů na tábořišti Krkatá Baba. Srazu se ale neúčastnila nejmenší družinka Komáři - ta měla svůj vlastní výlet. Byli se podívat na divočáky v kohoutovické
oboře. A v červnu jsme byli na posledním výletě tohoto školního roku u rybníka v
Rajhradicích. Počasí nám přálo, tak jsme se mohli i poprvé v letošním roce vykoupat
venku v přírodě.
A co nás ještě čeká? Na začátku srpna pojedeme na tábor na tábořiště v Kladkách-Bělé, kde budeme bojovat o Prsten. A na konci prázdnin se s většími dětmi vydáme
sjíždět řeku Ohři.
V dalším školním roce budou pokračovat v činnosti stávající družinky (kromě Chroustů) od druhého týdne, tj. od 9. 10. 2013. Budeme ale také otevírat nové družinky pro
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předškoláky a prvňáky a dobírat děti do družinek – do Komárů a do Pondělních
Mravenců (děti z 1. – 4. třídy). Proto sledujte naše stránky www.brabrouci.cz, kde se
koncem prázdnin objeví informace, kdy tyto družinky budou mít první schůzky. V
příštím roce nás také čeká 15. výročí oddílu. Rádi bychom ho se všemi oslavili, a proto, prosím, přijměte naše pozvání na oslavu 15. výročí 66. PTO Brabrouci Modřice,
které se uskuteční 12. 10. 2013 v areálu Pod Kaštany.
text a foto: Brabrouci
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Staň se mladým novinářem!
Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš rád nová místa, vyhledáváš zážitky a zaznamenáváš je na papír? Chtěl by ses stát novinářem, televizním moderátorem či rozhlasovým
zpravodajem? Ale je ti mezi sedmým a devatenáctým rokem a toužíš jím být právě
teď? Potom neváhej a přidej se k nám!
(DTA) je celorepubliková organizace uznaná Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy zaměřená na děti, které si hrají na novináře. Jihomoravská redakce DTA se
nazývá Klub Litina, jejíž členové se pravidelně schází, učí se vylepšovat své psaní
článků, natáčí rozhovory se slavnými osobnostmi a dostávají se společně díky novinářským průkazům na místa, kam se jen málo kdo smí podívat.
Brněnští malí novináři spolupracují s Českým rozhlasem Dvojkou, píší recenze pro
nakladatelství, moderují folklorní a ﬁlmové festivaly (Písní a tancem Luhačovice, Dětský ﬁlmový a televizní festival Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní soutěž dětských
zpěváků lidových písní Zpěváček ve Velkých Losinách a další).
Členové mají i vlastní pořad na internetovém rádiu Domino a inspiraci do něj nehledají jen v České republice. V předchozích letech navštívila redakce z moravské
metropole naše sousední státy, a tak se dostala například do Slovenského rozhlasu
či polského Deníku.
Na rozdíl od dospělých novinářů, naši redaktoři nic nemusí. Jen pokud chtějí, mohou publikovat články na internetové Malé (ale naše) noviny (www.dta.zde.cz), točit
reportáže na výstavách či dělat rozhovory s umělci. U nás není nic povinné.
Pokud jsme vás zaujali, neváhejte se k nám přidat! Více informací najdete na www.
dta.cz, zájemci se mohou hlásit na litina.dta@gmail.com. A pokud se nechcete s námi
pravidelně scházet, můžete se stát pouze externími redaktory. Je to jen na vás!

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Konec června byl obdobím konců i začátků a v neposlední řadě také bilance uplynulého období. Pro žáčky skončil spolu s předaným vysvědčením rok školní, no a
pro naše sdružení s podaným daňovým přiznáním zase rok účetní – to je co se týče
konců. Na „konec“ musí zákonitě navazovat „začátek“. Sluníčka, léta, dovolených,
vody, trávy, odpočinku ... prostě prima věcí, které patří k prázdninám.
A na závěr nám zbylo „bilancování“. Konečně se čas nepatrně zpomalil a já jsem
měla možnost prohlédnout archiv roku 2012 a uspořádat všechny akce a akcičky,
které jsme díky Vaší podpoře a zájmu mohli pro naše – Vaše děti udělat.
Nejprve děkuji všem velkorysým dárcům a přispěvatelům, jejichž jména pravidelně
doplňujeme na našich webových stránkách. Poskytli jste ﬁnanční částky, které za
uplynulý rok činily úhrnem rovných 12.050,-Kč. Velice Vám děkujeme a doufáme, že
nám svou přízeň zachováte i nadále. Vaším přičiněním, jsme mohli nakoupit odměny, dárky a pozornosti v celkové hodnotě 15.735,-Kč všem žákům ZUŠky, kteří si to
zasloužili.
Přikládám soupis akcí, které jsme pořádali a vystoupení, soutěží a koncertů, kde
jsme alespoň nadělovali:
1. Kaštánkové veselí 2012 – 1. ročník podzimního festivalu dětského umění, ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Modřice;
2. Otevření kurzů uměleckého vzdělávání pro 28 účastníků;
3. Vánoční tvoření – výroba adventních věnců;
4. Stánek na Vánočních trzích pořádaných ZŠ Modřice;
5. Rozsvěcení vánočního stromu v Ořechově, Syrovicích a Silůvkách - odměny;
6. Vánoční koncerty v Ořechově a Modřicích - odměny;
7. Adventní vystoupení tanečního oboru v Modřicích - odměny;

text a foto: Barbora Sittová
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8. Okresní a krajské kolo Národní soutěže v komorní hře - slevové kupóny na nákup
lístků na představení ND v Brně, v celkové hodnotě 1.000,- pro úspěšné účastníky
z naší školy (info na www.zusmore.cz, archiv koncertů a akcí);
9. Příspěvek na lístek do Janáčkova divadla pro 4 žáky za vzornou reprezentaci školy
v celkové hodnotě 200,-Kč;
10. Společný koncert žáků ZUŠ Ořechov a Musikschule Hohenau an der March z Dolního Rakouska - 5 balíčků ryze českých sladkostí v hodnotě 600,-Kč (foto na www.
zusmore.cz, archiv koncertů a akcí);
11. Koncert Ve víru klavíru, který se konal ve spolupráci se ZUŠ Židlochovice - odměny;
12. Vystoupení literárně dramatického oboru na Autorském čtení v knihovně Kulturního centra v Ořechově - odměny;
13. Koncert ke Dni matek v Ořechově - odměny;
14. Závěrečné vystoupení tanečního oboru v Modřicích - odměny;
15. IX. Mezinárodní interpretační soutěže dechových nástrojů (více na www.zusmore.cz, archiv koncertů a akcí) – odměny pro dva úspěšné účastníky;
16. Závěrečný koncert hudebního oboru v Ořechově a Modřicích – odměny;
17. Uhradili jsme náklady spojené se zakoupením dárků a květin pro 18 absolventů
šk.roku 2011/2012 v celkové hodnotě bezmála 5.200,-Kč.
Bilanci máme tímto za sebou, ale protože prázdniny mají ty nejkratší dny ze všech v
celém roce, je mou milou povinností Vás děti, maminky, tatínky, babičky, dědečky,
tety, strýce ... zkrátka všechny pozvat jménem obou sdružení, SRPŠ při ZŠ Modřice i
SRPŠ při ZUŠ Ořechov, na 2. ročník podzimního festivalu dětského umění.
ANO. Kaštánkové veselí má své pokračování a tak si prosím nezapomeňte přečíst
přiloženou pozvánku a poznamenat si do kalendáře, že v sobotu 21.září 2013, se od
15:00 hodin koná v areálu Pod kaštany – KAŠTÁNKOVÉ VESELÍ 2013. Na Vaši účast
se moc těšíme.
Nyní Vám však přeji krásné prázdniny, sluníčko, příjemnou dovolenou, odpočinek a
krásné zážitky.
Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ, 723 627 389, irena@psenickova.cz, bank.účet č. 2800244838 / 2010
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FOLKLORNÍ KROUŽEK

Dětský folklorní kroužek města Modřice
nabízí rodičům i v příštím školním roce zdarma
nácvik zpěvu a lidového tance pro děti od 3 let a školáky nižších tříd,
schůzky každý čtvrtek v zasedacím sále na radnici od 17 do 18 hodin
internetové stránky mim.cemotel.cz/e/modrice/krouzek.htm
přihlášky a další informace - Jana Studená, chorca@seznam.cz, tel. 603 543 327
a na úvodní zkoušce ve čtvrtek 5 září 2013

Dětské folklorní setkání MODŘICE 2013

nad kterým převzal záštitu starosta města Ing. Josef Šiška proběhlo jako 65. modřický
komorní koncert v sobotu 15. června. Po slavnostním zahájení a promenádě kolem
hřiště program zahájil Folklorní kroužek z Modřic a dále se na něm představily soubory malých dětí ze Šlapanic - Relíček, z Brna - Javorníček Nulka a vzácní hosté
ze Slovácka - Žarúžek a hudecká muzika z Hluku. Za krásného slunného odpoledne se na "pódiu" v travnatém areálu Základní školy na Benešově ulici vystřídalo
kolem stovky účikujících. Dětem i jejich vedoucím patří velké poděkování za účast,
početným divákům za podporu a všem aktivně zainteresovaným za spolupráci na
úspěšné realizaci.
Celkovou atmosféru a připomenutí jednotlivých vystoupení nabízí 172 FOTO a 55
minut VIDEO záznamu, které přináší Modřický Internetový Magazín na stránkách
http://mim.cemotel.cz/13-q2/kk65
příjemné prohlížení přeje Vlastimil Čevela

Foto: M.Hájek
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MUZEUM

Ašský střevíček 2013
Dne 18. května 2013 proběhla v Aši Mezinárodní soutěž v klasickém amatérském
tanci „AŠSKÝ STŘEVÍČEK 2013“.
Naše město reprezentovala v I. kategorii 6-7 let, modřická rodačka a žačka I. třídy ZŠ
Komenského ELIŠKA CUPOVÁ. Tancovala na „ Francouzský tanec“ (z baletu Louskáček). Její skupina obsadila krásné II. místo v kategorii C (sborový balet).
I.místo jim bohužel uteklo pouze o jediný bod. Vítězové I. až III. místa postoupili dále
do Františkových lázní, kde prožili pěkný víkend.
Tato mezinárodní soutěž je jedna z nejprestižnějších dětských soutěží zaměřených
na balet a klasické tance a je prvním stupínkem k dalším možným úspěchům.
Přejeme hodně trpělivosti a píle do dalšího školního roku, ale nejdříve všem dětem
krásné prázdniny.
Bc. H.C., foto: Mercedes Gonzales

Starosta Josef Pohnitzer (1897 – 1912) a jeho doba

(pokračování)

Sobotního večera 23. dubna 1910 shromáždil organizátor všech oslav, obvodní
lékař dr. Sedláček (prý) neméně než 600 lidí u pomníku císaře Josefa k pochodňo-lampionovému průvodu.
Zařadila se do něj školní mládež pod vedením učitelského sboru, spolek absolventů
zimní hospodářské školy, německý dělnický spolek (der deutschvölkische Arbeiterverein), dobrovolní hasiči, Spolek vojenských veteránů polního maršála Arcivévody
Albrechta, společenstvo řemeslnických živností, společenstvo svobodných a koncesovaných živností, podílníci Mistrovské nemocenské pokladny (pro podporu rodin nemocných či zchudlých řemeslníků a živnostníků), Německý spolek zemědělců – místní zástupci jeho organizace Modřice a okolí (die Ortsgruppe Mödritz des
Deutschen landwirtschaftliches Bezirksvereines), dámská místní skupina německého školského spolku, zástupci německého školského spolku, pěvecký spolek
včetně Dámského pěveckého spolku Modřice, místní skupina (sudetoněmeckého)
Svazu pro severní Moravu (Nordmährerbund), německý tělocvičný spolek a v
neposlední řadě místní svaz cyklistů a optimistickým názvem Racek.
Za zvuků kapely prošel pochodňový průvod Náměstím Císaře Josefa, od pomníku k
domu starosty, kde mu, jak píše redaktor listu, „připravili ovace, jaké Modřice viděly
jen zřídka“.
Modřický pěvecký sbor přednesl dojímavou skladbu, pak oslovil starostu Pohnitzera radní Seidl: všichni spoluobčané sdílejí jeho radost z panovnického vyznamenání (zlatý záslužný kříž s korunou) a přejí mu mnoho sil k pokračování v jeho záslužné
činnosti. V odpovědi Josef Pohnitzer zdůraznil, že se vždy zastával jen „zájmů obce
a německého národa“, že se z této dráhy nikdy nenechá vychýlit, a vyzval průvod
k trojímu provolání slávy Jeho Veličenstvu.
Se starostou a celým obecním výborem v čele se lampionovo-pochodňový průvod
vrátil k pomníku. Zde poslanec moravského zemského sněmu Niessner (z Želešic) ocenil Pohnitzerovy zásluhy o rozvoj hospodářského života v obci, zejména
podporu družstev a spolků, i jeho podíl na založení německé hospodářské školy, přínosné celému jazykovému ostrovu – tj. okolním německým obcím Želešice,
Moravany, Přízřenice, obojí Heršpice a Komárov, pro které od středověku hrály Modřice roli přirozeného hospodářského a obchodního, nyní i kulturního centra. Ze
vzdálenějších obcí byly většinově německými ještě Vojkovice, Ivanovice a Maxdorf;
Druhý řečník - poslanec zemského sněmu Baeran - pak oslavil Josefa Pohnitzera
nejen jako schopného starostu, ale přímo jako „národního hrdinu z Modřic“ (als
Nationalhelden von M.). Projev zahájil „krásným veršem „Do výše zní píseň o statečném muži …“. Ve stejném duchu nazývá Josefa Pohnitzera také sám redaktor citova-
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ného listu věrným synem německého národa, jemuž je láska ke svobodě občana
„měděnou hradbou“; do morku kostí zakořeněné vědomí příslušnosti k národu
pak „lesklým štítem“, o něž se rozbíjejí útoky nepřátel. Snad měl na mysli právě dříve
zmíněného modřického faráře a kaplana.
„Z tisíce hrdel zazněla mocně do noci píseň „Wacht am Rhein“, průvod se rozešel.
Jen družná rozprava nadále spojovala přátele pana starosty v obecním hostinci, kde
kromě veselých padlo i nejedno vážné slovo.“
Nedělního rána 24. dubna 1910 probudily Modřice zvuky místní kapely. Nebylo prý
zde ani nejmenšího domku, na kterém by se v jarním větru netřepotal praporek buď
v barvách monarchie, nebo se „svatou trikolórou“ – myslí se tím nad státní barvy
oblíbenější „národní“ barvy černá, žlutá a červená. Vlastní akt dekorace začal přesně
podle plánu ve tři hodiny odpoledne.
Požární sbor a váleční veteráni v plné zbroji předtím vytvořili mezi radnicí a památníkem císaře Josefa špalír. Čestná místa diváků zaujaly pod sochou následující důležité
osoby a korporace. Na prvním místě uvádí autor článku modřický obecní výbor
(obdoba dnešního zastupitelstva); pak oba zemské poslance – řečníky z předešlého
večera Niessnera a Baerana, k nim se nyní připojil i poslanec Josef Luksch.
Po zástupcích samosprávy obecní a zemské se řadí modřické společenské špičky:
nadporučík ve výslužbě Josef Friedel, šlechtic z Gerschheimfeldu (místní hrdina prusko-rakouské války r. 1866, ozdoba spolku válečných vysloužilců), poštmistr
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Kleer, přednosta stanice Severní dráhy v Modřicích Stránský, a zástupci modřického cukrovaru – prokurista Weiss, správci Begh a Haller.
To byli místní. Následují brněnští „národní druzi“ (Brünner Volksgenossen), především brněnský místostarosta Röhrer a majitel tiskárny Röhrer mladší; rytíř von
Felbinger z Želešic, zástupci Spolku zemědělců okrsku Modřice a okolí (Landwirtschaftlicher Bezirksverein Mödritz und Umgebung) v čele s přednostou Hillerem (Želešice), delegace Spolku německých starostů Moravy se svým náčelníkem Janem
Saidou (Černovice), představení obcí Ivanovice, Maxdorf, Horní Heršpice, Přízřenice, Želešice a Moravany; také velitelé okolních četnických stanic i jejich mužstvo,
pokud právě nebylo ve službě.
Ze dvou tribun po stranách pomníku sledovali, jak vyslanec c.k. moravského místodržitelství rada Schön a komisař okresního hejtmanství Brno – venkov Anderka po výstřelech z hmoždířů, za jásotu, provolávání slávy a zpěvu hymny, dekorují
oslavence. Jejich projevy doprovodil místní pěvecký spolek chorálem „Toto je den
Páně“.
Poněkud únavný výčet významných účastníků „národní slavnosti v Modřicích“ v
reportáži listu Deutsches Südmährerblatt (List německých Jihomoravanů) výstižně
mapuje společenskopolitickou situaci v Modřicích na prahu první světové války.
Některým zmíněným korporacím a událostem od roku 1897 se budeme věnovat v
text: Mgr Petr Fiala
příštím příspěvku.
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Středověký den a bitva Modřice
Dne 22. června 2013 se konal v areálu Pod Kaštany Středověký den a bitva Modřice, který pořádalo město Modřice, a organizaci zajišťovala Kulturně školská komise.
Sobotní počasí se vydařilo, proto jsme mohli na akci přivítat spoustu návštěvníků
domácích i přespolních. V 11 hodin se vydal do ulic Modřic průvod v dobových
krojích a ve 13 hodin zahájil akci starosta úvodním slovem. Hlavní bitva, která je asi
největší atrakcí dne, se rozpoutala v 16 hodin. Děj začíná rozepří na dvorské hostině
mezi panem Jarynem ze Sedla a jeho sousedem Drakem z Drakova. Urození pánové
se nepohodli nejen o moc a majetek, ale také o to, čím mají být jejich poddaní. Pan
Jaryn chtěl, aby z nich byli rolníci, Drak z Drakova chtěl zase vojáky. Hádka nabrala
takových obrátek, že Drak byl z tvrze nevybíravým způsobem vypoklonkován a přitom slíbil Jarynovi pomstu.
Zformoval svá vojska a s dvojnásobnou přesilou na tvrz zaútočil. Pan Jaryn se bránil
hrdinně a možná by svůj domov i ubránil, ale…
Drak měl v záloze lest, kterou byly pojízdné kryty pro minéry a lukostřelce. Minéři
během krvavých bojů, které kolem nich zuřily, zbudovali tunel až pod tvrz a uložili
tam nálože výbušnin. Věž vyhodili do povětří a s ní padly i hradby. Jaryn byl z tvrze
vyhnán a při polní bitvě podlehl přesile.
Občerstvení po celý den zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů. Studené pivo nebo
kofola a voňavé maso z udírny doplňovaly pohodu sobotního odpoledne. Poslední
vystoupení programu začalo před 22. hodinou a byla jím ohňová show. Černá noční
obloha plná světel a barev byla krásnou tečkou za příjemně stráveným dnem.
velen

foto: L. Simandlová, M. Černý
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foto: Jiří Maděra

s
Den vojenské historie v Modřicích

Rumunsko 1944
Dne 25. 5. 2013 uspořádala VHK Erika Brno v prostoru areálu Pod Kaštany v Modřicích vojensko- historickou ukázku s námětem bojů na východní frontě.
Kluby vojenské historie z České republiky a Slovenska se sešly, aby přihlížejícím
divákům předvedly v první ukázce boje při osvobozování Rumunska roku 1944.
V druhé ukázce mohli diváci zhlédnout boje Banderovců s Rudou armádou na Ukrajině v roce 1947. Podle ohlasu diváku se 4. ročník velmi vydařil i přes silnou nepřízeň
počasí a již se těší na další ročník.
Závěrem bychom rádi vyjádřili své poděkování městu Modřice za ﬁnanční podporu,
Muzeu města Brna za propagaci, sboru dobrovolných hasičů z Modřic a Chrlic za
odvedenou práci při akci a všem ostatním sponzorům. Vyúčtování: 30.000 Kč dotace,
6.808 Kč - zřízení dočasné střelnice, 9.000 Kč - pyrotechnika, 9.000 Kč - strava pro
účastníky, 7.500 Kč - historická technika atd.
Za organizační tým Pavel Čermák

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Hrdová Anna
Ing. Kořínek Miroslav
Šedá Veronika
Skalníková Ludmila
Studená Květuše
Bednářová Marie
Koupilová Božena
Binko Jaroslav
Šenkýřová Jarmila
Šťastná Věra
Vávra Libor
Trojáková Jarmila
Bauer Jindřich
Blaženková Ludmila
Danielová Marie
Jankůjová Marie
Karhánková Helena
Kurial Pavel
Matýska Karel

Odehnal Josef
Lukeštíková Marta
Patočková Božena
Nedělková Hedvika
Ryšavý Oskar
Tkadlec Stanislav
Halamka Jiří
Kopřivová Helena
Odehnalová Pavla
Samek Antonín
Vojtová Jarmila

Vítáme do života
Pavézková Klára
Tůma Petr

Rozloučili jsme se
Šupinová Jiřina
Vojtová Božena
Popelka Josef
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SPORT
Ohlédnutí za žákovskou kopanou v Modřicích ve statistice.
MFK Modřice měl ve skončené sezoně 2012-13 v soutěžích dvě žákovská družstva a
to mladší a starší přípravku. Obě družstva ve svých soutěžích v okrese Brno venkov
zvítězila a navíc mladší přípravka, jako vítěz okresu Brno venkov, se stala i přeborníkem Jihomoravského kraje. Kluci totiž přehráli všechny své soupeře ve ﬁnále kraje
v Šardicích bez ztráty bodu. Starší přípravka se stala vítězem III.třídy okresu a odtud
se dále nepostupovalo. Škoda, i zde by byly šance veliké.
Teď trocha statistiky:
Starší přípravka sehrála v základní části 14 zápasů, z toho 12 vítězných, 1 remíza a 1
prohra - skóre 176:52, v nadstavbové části pak 6 zápasů, z toho 5 vítězných a 1 prohra
- skóre 55:28 a první místo. O to větší úspěch je také proto, že v družstvu startovalo i
několik kluků z mladší přípravky, což znamenalo i rozdíl tří roků věku.
Sestava starší přípravky: Adam Cíleček, Štěpán Súkeník, Vojtěch Partl, Filip Urban,
Daniel César, Dominik Čičmanský, Jan Hron, Pavel Lukl, Adam Dvořák, Michal Nevyjel, Patrik Wagner a Damián Strnad. Střelci: Lukl 63 branek, Strnad 58, Dvořák 30,
Čičmanský 29, Hron a Urban po 18, Partl 9, Nevyjel a Súkeník po 1 a 1 gól byl vlastní
soupeře.
Mladší přípravka sehrála v základní části 20 zápasů, všechny vyhrála s celkovým
skórem 292:57 a jako vítěz skupiny postoupila do ﬁnále okresu , kde porazila Vojkovice 11:2 a AFK Tišnov 1O:3. To nám zajistilo postup do krajského ﬁnále v Šardicích.
Zde ve skupině jsme pak postupně porazili Vyškov 5:2, Mogul Vacenovice 3:2 a Brno-Líšeň 6:0. Dál už na nás čekal ﬁnálový soupeř z Blanska a i ten odešel poražen 1:0.
A titul se stěhuje do Modřic. Navíc jsme měli i nejlepšího brankáře turnaje, Adama
Cílečka a nejlepšího hráče turnaje Damiána Strnada.
Sestava mladší přípravky: Adam Cíleček, Vojtěch Partl, Patrik Wagner, Damián Strnad, Dominik Čičmanský, Radek Havlát Ctibor Foltýn, Marek Kalvoda, Matyáš Zápeca, Matyáš Gojš, Tadeáš Slovák a Lukáš Barák. Střelci: Strnad 132, Čičmanský 93, Partl
56, Wagner 14, Havlát 10, Foltýn 8, Kalvoda a Zápeca po 5ti, Gojš 1 a 4 vlastní soupeřů.
Trenéři obou družstev a předpřípravky byli pánové Klíma Jan, Mulíček Roman, Šiška Petr, Slovák Stanislav a Lanča Pavel. Je také nutno vyzvednout nezištnou pomoc
rodičů při trénincích i zápasech. Jejich podpora byla zejména při ﬁnále v Šardicích
příkladná.
Teď na kluky čeká volno do poloviny srpna, soustředění v Jeseníkách a nová sezona
2013-14, která bude zejména pro nově se tvořící mladší přípravku velmi těžká, ale
věřím, že v průběhu podzimu se sestava vykrystalizuje, sedne si a výsledky na jaře
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přijdou. V předpřípravce jsme na jaře nacházeli hráče, kteří mohou odcházející do
jednoho roku nahradit. O starší přípravku není třeba mít obavu, její nabitá sestava
bude i dále postrachem družstev v širokém okolí.
Lanča Pavel

Mo-dři-ce! Do to-ho! aneb Účastníci zájezdu…
Modřické mladší přípravce to v letošní sezoně skutečně vyšlo. Malí fotbalisté kromě
jediné remízy na zimním halovém turnaji v Žabčicích vyhráli, co mohli. A tak se
progólovali do okresního kola v Říčanech a opět nezklamali – oba týmy, Vojkovice i
Tišnov, porazili.
Den D připadl na sobotu 22. 6. 2013, kdy se konalo krajské kolo v Šardicích. A protože
to byl opravdu velký den pro všechny zainteresované, rozhodlo se, že tentokrát vyrazíme s velkou slávou společně autobusem.
V sobotu v 7.15 jsme se shromáždili u modřického hřiště, jako správný fanklub pěkně
ve stejnokrojích (na bílých tričkách se vyjímal hrdý nápis MFK MODŘICE – za což
dík Milušce Čičmanské!), a vyhlíželi jsme autobus. Po několika nervózních minutách
dorazil. Nečekali jsme sice žádný zázrak, snad jenom po stranách třeba nějaký výrazný nápis oznamující, že tímto vozem se do Šardic přepravuje MODŘICKÁ ZLATÁ
PŘÍPRAVKA, nebo prostě tak něco. Nápis autobus skutečně měl. Poměrně nepřehlédnutelný: AUTOŠKOLA. A jak jsme se měli záhy přesvědčit, seděl docela dobře.
První půlka cesty proběhla poklidně, malí fotbalisté, trenéři, rodiče a vůbec všichni
účastníci zájezdu dospávali brzké ranní vstávání. Půl hodiny před výkopem začalo
být poněkud dusno, když se rozdrncaný autobus zastavil v jakési bohem zapomenuté vísce, řidič stáhl okénko a ptal se udiveného domorodce, kudy že na Šardice.
Pan šofér zvolil druhou z nabízených variant, a po pár minutách jsme drncali po
silničce obklopené velkými širými rodnými lány… Zatímco maminky otíraly svým
budoucím šampiónům pobledlý a zpocený obličejík, mužská část zájezdu na to šla
technicky. Vytáhli mobilní telefony opatřené GPS a jali se zjišťovat, kde zhruba jsme.
Nejsem technicky zdatná, ale když jsem sledovala, jak střídavě koukají na displej a
pak okénkem kamsi do dáli (samozřejmě každý jiným směrem), bylo mi jasné, že tu
cosi nefunguje. Jeden z trenérů duchapřítomně vypnul GPS a zatelefonoval do Šardic, že se modřický autobus ocitnul na „objížďce“, a bude mít tudíž drobné zpoždění.
Do bezradného ticha zazněl odhodlaný hlas trenéra: Kluci, hoďte na sebe dresy a
trenky! Rozespalá devítiletá tělíčka se začala zmítat mezi sedadly. A když jsme se pak
na uzounké silničce zařadili za zemědělský vůz jedoucí zhruba dvacítkou, zaznělo
podruhé: Chrániče, štulpny a kopačky také!
Nakonec ale zvítězila vyšší moc a my jsme přistáli u šardického hřiště. Chlapci vyskákali z autobusu a odhodlaně vyrazili k trávníku, někteří ještě v ruce pytlík pro
případ zvracení.
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Dál to šlo v rychlém sledu. Bleskově jsme zjistili, které ze čtyř hřišť bude to naše.
Fanklub ve stejnokrojích zabral nejlepší místa. Nad hlavami se rozevlála vlajka MFK
MODŘICE (za tu dík Michalu Pospíšilovi!). Chlapci odhodlaně a hrdě nastoupili na
plac. Výkop. První půlminuta – Modřice–Vyškov 0:2! Následoval bleskový zásah trenérů, po němž se modřičtí fotbalisté vzpamatovali a deﬁnitivně probudili. Konečný
výsledek Modřice–Vyškov 5:2. Druhý zápas připisuju majstrštyku trenéra Romana
Mulíčka (asi po diplomatickém rozhodnutí i ostatních modřických trenérů, což nemůžu zodpovědně prokázat, jelikož jsem fandila v kotli fanklubu a řvali jsme jako lvi,
tudíž nebylo slyšet slova). Uváženě zinscenoval postavení hráčů. Bylo to sice hodně
natěsno, ale opět vítězně: Modřice–Vacenovice 3:2. A třetí utkání jednoznačně potvrdilo, že Modřice budou hrát o zlato – Modřice–Líšeň 6:0.
Po relaxační a obědové dvouhodinové pauze nastoupily týmy Modřic a Blanska k
poslednímu souboji, teď už bojovaly o zlato. Přes naše ještě hlasitější skandování to
byl boj opravdu velice vyrovnaný a v prvním poločase bezgólový. Pak ale, nedlouho
před koncem utkání, po senzační přihrávce Vojty Partla vstřelil jediný, a tedy vítězný
gól Dominik Čičmanský! Ohromnou radost z poháru a zlatých medailí ještě osvěžila
cena za nejlepšího brankáře, kterou získal Adam Cíleček, a cena za nejlepšího hráče
turnaje pro Damiána Strnada, oba z Modřic. Ale kluci samozřejmě hráli v týmu, bez
ostatních hráčů v tomto turnaji by na zlato nedosáhli. Poděkování patří Patriku Wagnerovi, Radku Havlátovi, Lukáši Barákovi a Matyáši Zápecovi. A stejně tak patří dík
všem ostatním hráčům modřické mladší přípravky, kteří se v předešlých zápasech
zasloužili o postup do tohoto turnaje a krajského kola se nemohli zúčastnit. I oni jsou
součástí modřického týmu a také jim patří toto nejvyšší ocenění.
Taky musím poděkovat nám, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, tetám a
strýcům, sourozencům a všem dalším příbuzným a známým, kteří si přijeli do Šardic
odrovnat hlasivky a naše kluky podpořit. Ač jsme řvali po vzoru našich prapradědů
jako boží bojovníci, neutekl před námi nikdo. Naopak, možná ostatní týmy pochopily,
jak důležité je tyto mladé fotbalisty podporovat, bez útoků na trenéry, na rozhodčí a
v každém případě bez útoků a poznámek na hráče.
A teď bez ironie a odlehčeného tónu děkuju (za všechny rodiče) trenérům, protože
bez nich by nebyla vítězství v jednotlivých turnajích, nebylo by okresní kolo a nebylo by kolo krajské, které je oceněním nejvyšším. Na tom, že máme v modřickém týmu
senzační a neporazitelné kluky, mají největší podíl trenéři: Roman Mulíček, Stano
Slovák, Jan Klíma, Petr Šiška a Pavel Lanča.
Jenom škoda, že se dál nepostupuje. Mohli jsme jako účastníci zájezdu poznat mnoho dalších vísek a polí a zažít adrenalinové dobrodružství, které nám nenabídne ani
nejvyhlášenější cestovka.
Nevadí. Přeju všem a klukům zvlášť krásné prázdniny a do nové sezóny spoustu sil
a fotbalové euforie!
text a foto: Eva Strnadová
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Městský fotbalový klub Modřice zve všechny fanoušky fotbalu
na XIII. ročník Mezinárodního turnaje mladších žáků.

O pohár starosty města Modřice
2. – 4. srpna 2013
na hřišti v Modřicích
www.turnaj-modrice.cz
MFK.
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

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

Půjčovní doba:
Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa
Pátek
9 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 18
13 - 16

O prázdninách nebude provoz knihovny omezen.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Bardet: Tisíc a jedna noc (komiks)
Friedrich: Čtyři a půl kamaráda a
špion v sukních
Russell: Deník mimoňky 1, 2, 3
Tetourová: Malované čtení z pohádky
do pohádky
Válková: Vikingové
PRO ŽENY
Barnhill: Zákon lásky
Berg: Jak ty mně, tak já tobě
Boučková: Šíleně smutné povídky
Elliot: Klub nas***ných rodičů
Erskine: Řeka osudu
Fuchsová: Když světlo projde špínou,
zůstane čisté
Glück: Umlčená
Guhrke: Pletichy krásného vévody
Haran: Planoucí eukalypty
Howell: Hříšník z Vysočiny
Kleypas: Kde jsi, lásko?
Knight: Sakra, chlapi, proč mě nechcete?, Šťastné a (nejen) veselé
Kunčická: Osudová karma aneb Láska
na druhý pohled
Lecká: Dámská jízda z Milanem

Moyes: Než jsem tě poznala
Müllerová: Nevěrná
Potter: S tebou už nikdy
Roberts: Spojeni osudem
Segal: Promarněná šance
Walden: Posvátná přísaha
Waltari: Láska a tma
Zaciosová: Vozík a vězení je pro každého
Z HISTORIE
(pro poučení i zábavu)
Bauer: Ženy z rodu Lucemburků
Brummer: Brno nacistické
Ciprová: Hříšná královna
Cristen: Hodiná Benátčana, Dámský
mír
Češka: Případ hrozničkové náušnice
Horáková: Ženy na pranýři
Hoyt: Modré nebe a rudá krev
Vondruška: Msta písecké panny
Whiton: Zimní princezna
Worth: Dáma z Růže
PRO MILOVNÍKY SCI-FI
Fabian: Carpe diem, Mariňáci, Semper
ﬁ

Motto:
Kdo se v létě raduje ze slunce,
má ho v zimě ve svém srdci.
(R.Haak)
Jaro nám uteklo jako voda, tentokrát s
vodou, které bylo až, až. Také pár dní
jsme zažili tropická vedra a meteorologové straší, že bude léto deštivé a ne
už tak horké – ale kdo ví, čím nás ještě
příroda překvapí. A tak nezbývá čekat
na chvilku, až přestane pršet, abychom
mohli zkontrolovat zahrádky a chvíli posedět na zahrádce, než nám zase trochu
oschne, abychom mohli okopávat a plít
nebo sekat trávu.
I po úmorném dešti ráda sedím na
zahrádce a pozoruji okolí. Pokud se
nenaštvu tím, že mou zahradu navštívila
srnka a okousala okurky nebo cokoliv
jiného – všechno jí totiž chutná, jen
tráva ne.
Všichni sice nadáváme, ale s myslivci
to ani nehne, že nám řádí v zahradách
celé stádo. Té škody co nadělá! Jeden
a půl metru vysoký plot je pro ně malá
překážka.
Co však mně dělá radost, jsou ptáčci.
Když sedím u chaty a pozoruji, tak
zírám, jací malí hosté navštěvují mou
zahradu. Kosi a drozdi – to je asi normální. Teď krmí mláďata – jsou pilní a
šikovní. Vytáhnou žížalu jako tkaničku
od bot (jeden pár kosů se usídlil u nás
na balkoně v truhlíku s begonkami –
máme tři mladé).
Přiletěla a zahnízdila na zahradě i žluna
a strakapoud – vím, kde mají i hnízdeč-

ka; konipásek, sýkorky, zvonohlídek s
citronově žlutým bříškem a také zvonka
zeleného a i sýkorky jsem zahlédla. Ne
všechny ptáčky však znám. Vzpomínám
na mého bratra – myslivce, který znal
každého ptáčka, a který vždycky uměl
pojmenovat toho či onoho i po zpěvu.
I Ing. Valenta - bývalý starosta města,
umí pěkně povídat o ptactvu, které v
Modřicích žije; i vzácné břehule sídlí v
„písečňáku“.
Je uklidňující pozorovat v pozdním
odpoledni, jak se tito přátelé slétávají
a chodí se osvěžit do vodního jezírka,
které na zahradě mám. Jak rozmanitá je
příroda. Jedni nám dělají radost a jsou
užiteční, druzí jsou sice krásní, ale když
vám ožerou všechnu zeleninu včetně likvidace růží a stromků, tak bych to srnčí
viděla raději na smetaně.
Pozorujte své okolí, určitě uvidíte
spoustu zajímavých a krásných věcí. Už
se vám poštěstilo spatřit v Modřicích
bobry?
A protože zahrádkáři svůj pracovní
rok ukončili ochutnáváním dobrých
moravských vín na Dni otevřených
sklepů Petrov – Plže a při zpěvu, tanci
a vynikající družné zábavě na návštěvě
u EVY a VAŠKA v Kotvrdovicích, tak
chceme vám i nám všem popřát krásné
letní měsíce, dobré přiměřené počasí,
dobrou úrodu, skvělou dovolenou a
hodně přátelství a lásky.
Dětem krásné prázdniny.
Sejdeme se opět v září!
TOJA
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MĚSTSKÁ POLICIE
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Inzerce

1

Inzerce

Střelecké závody
Dne 6. 6. 2013 strážníci Městské police
reprezentovali město Modřice na střeleckých závodech „O pohár starosty města
Mikulov“. Byl to již osmý ročník střeleckého turnaje, který je určen pro aktivní
policisty, a strážníci MP Modřice byli již
na druhém ročníku. Turnaje se zúčastnilo 27 týmů Městských policií z celé ČR,
jedno družstvo ze Slovenska a Rakouska, dále 4 družstva Police ČR a jedno
družstvo Celní správy. Tým MP Modřice
obsadil 18. místo z 34 družstev.

NABÍZÍ

:

kompletní klempíĜské, pokrývaþské a izolaþní práce
montáž stĜešních oken Velux- certifikovaná firma
izolace plochých stĜech
montáž hromosvodĤ
montáž snČhových zachytaþĤ
nátČry žlabĤ a svodĤ
tel: 777 121 219
E-mail: adach@adach.cz

Ivo Šubrt

Za MP Modřice str. Fajks, str. Bartošek

foto: René Mikulášek

Masarykova 118, ModĜice

VÝUKA ANGLIČTINY
V MODŘICÍCH POKRAČUJE
KDY:

od 16. září 2013

KDE:

Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem)

KDO:

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

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

V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.
foto: Petr Fajks
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Nebaví Vás žehlení?
… provádíme
LÉKÁRNA MODěICE, NÁDRAŽNÍ 663
(u Kovolitu)
Tel. 547 216 850
Email: lekarna.modrice@centrum.cz

Nabízíme:

x Sleva 30 Kþ na Rp hrazený zdravotní pojišĢovnou
x Rozvoz inkontinenþních pomĤcek v dohodnutém termínu
zdarma (zavolejte nám nebo napište na email)
x Zákaznické karty, akce
x Veškeré léky na pĜedpis, speciality objednáme vČtšinou
již do 24 hod.
x Široký sortiment bylinných þajových smČsí, sirupĤ,
tinktur, mastí, léþivé vþelí produkty
x Kojeneckou a dČtskou výživu a kosmetiku
x Léþebnou kosmetiku
x Zdravotnické pomĤcky a obuv
x Lékárenské poradenství zdarma

UpĜímnČ Vás zveme k návštČvČ a vČĜíme, že se k nám budete rádi vracet.

ruční žehlení
prádla,
prádlo vyzvedneme,
vyžehlíme a přivezeme

zehlimebrno.cz
tel.: 775 344 388
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POTRAVINY H&B
- VEýERKA BrnČnská 436, ModĜice , tel. 777 586 705
Po-Pá 6:00 - 20:00h; So 7-11h; Ne 8-11h

MINIŠKOLIýKA MODěICE
NovČ od záĜí otevíráme miniškoliþku pro dČti od 2 let.
PondČlí až pátek od 7.00 do 16.00 hodin.
Ve tĜídČ maximálnČ 8 dČtí - zaruþujeme témČĜ rodinnou atmosféru.
PĜipravujeme celodenní program na základČ zážitkové pedagogiky.
Plánujeme pro Vaše dČti zpívánky, pohybové aktivity, taneþky, hru
na flétniþku, tvoĜivou dílniþku, práci s tablety (zábavnou formou
budeme seznamovat dČti s písmenky a þísly ve dvou jazycích
þeském a anglickém).

firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti
informaĀních technologií s hlavním zamďĢením na:

externí správa IT malých a stĢednď velkých firem
snižování nákladĪ, efektivita business a ITC procesĪ
HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a Ģešení
odborné poradenství a konzultace
dodávky a instalace PC, notebookĪ, tabletĪ, tiskáren,

zálohovacích zaĢízení, operaĀních a kanceláĢských
systémĪ, síĨových zaĢízení a dalších HW/SW

záruĀní a pozáruĀní servis renomovaných znaĀek
individuální školení dle potĢeb zákazníka
OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 ModĢice
+420 602 778 395, +420 603 254 455

www.omega24.cz

Provozovna miniškoliþky: Hotel Gregor, námČstí Svobody 6,
ModĜice (vstup ze zadní þásti hotelu).



Rádi Vás pĜivítáme v našem obchodČ.
Nabízíme:
- bezlepkové uzeniny od firmy Steinhauser
- grilovaná kuĜata
- zákusky
- obložené chlebíþky, obložené bagety a bulky
- sudová vína z jižní Moravy
- terminál Sazka , dobíjení mobilních telefonĤ
- noviny a þasopisy
- 3x dennČ þerstvé peþivo
- široký sortiment lahĤdek
PĜi telefonickém objednání zákuskĤ,
grilovaných kuĜat a chlebíþkĤ poskytujeme až
10% slevu, dle množství.
PĜi platbČ pĜijímáme i stravenky

>>>N O V I N K A<<<
PƎijímámeplatebníkartytypuVisa,Maestro,
MasterCard,DinersClub,JCB.


PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice

Více informací a Vaše dotazy zodpovíme:
telefonicky 777 760 576
kontaktní osoba paní Hana Havelková
e-mail: hotel@hotelgregor.cz
internetové stránky miniškoliþky jsou v pĜípravČ

Do miniškoliþky pĜijmeme na výpomoc zdravotní sestĜiþku,
každodennČ od 13.00 do 16.00 hodin.
Vhodné i pro maminky na mateĜské dovolené.

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

tel.: 603 156 063, 739 274 804

Nádražní 540
ModĜice 664 42

mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz
x
x
x
x
x
x
x
x

Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpeþovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém
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MUDr. Jarmila Kočí

Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Zpravodaj 7-8/2013

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkracování, výměny zipů,
šití záclon apod.
Kontakt: 608

Ordinační hodiny:
Po
11-16 hod.
Út
8-13 hod.
St.
8-13 hod.
Čt
8-11 hod.
tel. 777

268 848

305 720

Inzerce

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2013
Události
27. 7. 2013
5. 9. 2013
21. 9. 2013

8. ročník Modřického festivalu (14:00 hod.)
1. schůzka Dětského folklórního kroužku s přijímáním nových členů
Kaštánkové veselí 2013 (15:00 hod.)

Opakovaně týdně
po

MALBY 14,-Kč/m , nátěry
2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250,Kč! Modřice a okolí.
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út

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského

17:30

Ŕímskokatolické 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

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz

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

18:00

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18

www.x-trim.cz
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st

čt

www.mesto-modrice.cz
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

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

pá

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

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

www.x-trim.cz

17:30

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici
ne
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