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USNESENÍ RMM č.11/2011 1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 16/2012

Z usnesení RMM č. 16/2012
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
15. února 2012

Volnočasová studie a náměty 
RMM schvaluje stanoviska k závěrům 
plynoucích z vypracované Analýzy 
možností volnočasových aktivit občanů 
v Modřicích a pověřuje starostu města 
jejich zveřejněním ve Zpravodaji měs-
ta, jak bylo přislíbeno - viz INFO servis 
dále. (1.2 a Z-2/2012-17)

Městská policie - školení
RMM schvaluje smlouvu se Statutárním 
městem Brnem - MP Brno o zajištění 
pravidelného školení strážníků MP 
Modřice na tříměsíční rekvalifi kační 
kurz pro mimobrněnské čekatele za 
cenu 211,- Kč/osoba/den a 5-denní 
prolongační kurz pro mimobrněnské 
strážníky za cenu 194,- Kč/osoba/den 
(3.1)

Ulice Nádražní - chodník
RMM schvaluje dohodu o užívání ko-
munikace chodníku mezi městem Mod-
řice (majitel chodníku) a Stanislavem 
a Dobromilou Kurečkovými (majitelé 
přilehlé nemovitosti) na užívání části 
chodníku z ulice Nádražní pro zajištění 
přístupu a příjezdu k RD Benešova 417 
(3.3, Z-2/2012-7)

Parkovací stání u RD
RMM schvaluje smlouvu o umožnění 

provedení stavby mezi městem Modři-
ce a Aloisem a Mgr. Lenkou Zimkovými 
(stavebník) na umožnění stavby parko-
vacího stání na pozemku p.č. 2027 pro 
RD Havlíčkova 400 (3.4)  

Přípojky a vjezd u RD
MM schvaluje smlouvu o umožnění 
provedení stavby mezi městem Modři-
ce a fi rmou ZK Stavby, s.r.o. (stavebník) 
na umožnění zřízení vjezdu a výjezdu, 
umístění přípojek vody, elektro, splaš-
kové a dešťové kanalizace na pozemku 
p.č. 2022/1 pro novostavbu RD na 
pozemku p.č. 286 a 287 (3.5)  

Areál Pod kaštany - parkování
RMM schvaluje nájemní smlouvu mezi 
městem Modřice (nájemce) a panem 
Milošem Sádlem (pronajímatel) na pro-
nájem pozemku p.č. 1438/46 o výměře 
3945m2 a p.č. 2066/13 o výměře 57m2 
v k.ú. Modřice za roční nájemné 1000,- 
Kč/rok  Pozemek je využíván jako 
parkovací stání při akcích, pořádaných 
v areálu Pod kaštany (3.6)

Obchvat - příprava křižovatky
RMM schvaluje dohodu o budoucí 
spolupráci při budování křižovatky 
II/152/ul. Havlíčkova/U Vlečky mezi M. 
Havlínovou, která na svém pozemku v 
lokalitě U Vlečky plánuje výstavbu v 
souladu s platným územním plánem. 
(3.11 a 7.14 dále) 

Areál radnice - přístup
RMM pověřuje starostu města vypra-
cováním dohody s panem Davidem 

Petlákem o přístupu do dvora RD Ma-
sarykova 240 přes areál radnice města 
Modřice. Připravovaná dohoda souvisí 
s uvolněním dosud pronajímané garáže 
pro potřebu garážování techniky údrž-
by města. (4.1)  

Darování hraček pro MŠ
RMM bere na vědomí darování hraček 
MŠ Modřice v měsíci prosinci paní 
Magdalenou Večeřovou ve výši 6.390,- 
Kč a paní Helenou Sýkorovou ve výši 
10.256,- Kč (7.4)  

Darování stoliček pro ZŠ
RMM bere na vědomí darování 15 
ks stoliček MARIUS v ceně 1.385,- Kč 
celkem ZŠ Modřice v měsíci lednu 2012 
Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ 
Modřice (7.5)

Pronájem bytu - převod
RMM schvaluje převod práv k užívání 
obecního bytu 3 + kk Za Humny 766 
v Modřicích z paní Jany Matalové na 
Denisu Benčíkovou. Jde o převod z 
matky na dceru, která s ní dlouhodobě 
žije. (7.6)   

Dotace pro SDH - změna využití
RMM schvaluje změnu využití dotace 
SDH Modřice na technické vybavení 
ze 140.000,- Kč  zvýšit na 159.000,- Kč, 
na provozní výdaje  z 83.000,- Kč snížit 
na 70.000,- Kč a na vybavení mladých 
hasičů z 30.000,- Kč snížit na 24.000,- Kč. 
Celková výše dotace 253.000,- Kč zůstá-
vá zachována (7.8) 

Bytový dům pro seniory - příprava
RMM schvaluje zadávací podmínky 
veřejné zakázky Pasivní bytový dům 
pro seniory Modřice (7.11)  

Městské muzeum - rekonstrukce
RMM bere na vědomí cenovou nabídku 
na PD Rekonstrukce a přístavba mu-
zea města Modřice ve výši 51.000,- Kč, 
předloženou Ing. arch. Evou Mattušovou 
- podrobnosti viz INFO servis dále (7.12)

Odvodnění zadního hřiště 
RMM schvaluje cenovou nabídku na PD 
a AD (autorský dozor) akce „Odvodnění 
fotbalového hřiště na ul. U Hřiště“ ve 
výši 396.996,- Kč vč. DPH předloženou 
fi rmou AQUA PROCON s.r.o. a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy. Jde o 
nápravu v minulých letech chybně pro-
vedeného napojení odvodnění škvárové-
ho hřiště do splaškové kanalizace. Bude 
provedeno napojení nové dešťové kana-
lizace v délce cca 400m s průměrem DN 
300. Při oddělené samostatné splaškové 
a dešťové kanalizaci musí být dešťová 
voda odvedena do dešťové kanalizace a 
obrácené napojení není možné. (7.13) 

Křižovatka II/152 ul. Havlíčkova 
RMM schvaluje cenovou nabídku na 
realizaci PD pro Územní řízení akce „Kři-
žovatka II/152 ul. Havlíčkova“ ve výši 
318.000,- Kč vč. DPH předloženou fi rmou 
Ateliér DPK, s.r.o. a pověřuje starostu 
města podpisem smlouvy - podrobnosti 
viz INFO servis dále (7.14)   

Stavební úpravy radnice
RMM bere na vědomí cenovou nabídku 
na realizaci akce „Stavební úpravy budo-
vy MěÚ Modřice“ ve výši 58.525,- Kč vč. 
DPH předloženou fi rmou TRESTAV s.r.o. 
- podrobnosti viz INFO servis dále. (7.15).

Malování v budově radnice
RMM bere na vědomí cenovou nabídku 
na malířské práce objektu radnice ve 
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výši 114.275,- Kč vč. DPH předloženou 
fi rmou Pejcl Miroslav. Po 10 letech bylo 
nutno obnovit vymalování prostor rad-
nice včetně zasedacího sálu a obřadní 
síně. Vedení města děkuje návštěvní-
kům budovy za pochopení drobných 
komplikaci, které jsou s tím spojené. 
(7.16)  

Rekonstrukce kotelny BD Za Humny
RMM pověřuje starostu města oslove-
ním ještě dalšího uchazeče o předlože-
ní nabídky na rekonstrukci kotelny v 
BD Za Humny  (7.17)

Dětský den Pod Kaštany
RMM schvaluje cenovou nabídku na 
program dětského dne ve výši do 
28.300,- Kč předloženou Ing. Petrem Ka-
pitánikem.  Dětský den se bude konat 
v sobotu 2. června odpoledne a kromě 
tradiční účasti hasičů a myslivců bude 
těžištěm programu téma "Z pohádky do 
pohádky"  (7.18)  

Spozorování dostihů - zamítnutí 
RMM zamítá fi nanční příspěvek TJ 
Brno – Dvorska na provoz dostihového 
závodiště (7.25)  

1. liga boxu v Modřicích
RMM bere na vědomí žádost SK KO 
Brno na jednorázovou fi nanční dota-
ci pro zajištění 8. kola 1. ligy boxu v 
Modřicích a s ohledem na angažování 
občanů Modřic v této akci postupuje 
zařazení žádosti do rozpočtového opat-
ření č. 1/2012 na březnové ZMM (7.26)

Svoz odpadu - dočasná objednávka
RMM schvaluje objednávku na svoz 
TKO a s tím spojených služeb fi rmě 
SITA CZ, a.s. na měsíc březen 2012 v 
cenové úrovni výběrového řízení (7.37 
a Z-1/2012-7)   

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje 

v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body 

úplného znění usnesení, které je k dispozici u asis-

tentky starosty nebo na www.mesto-modrice.cz 

 (red-ČeV) 

Organizace svozu odpadu v Modřicích v roce 2012

Bioodpad:

Velkoobjemový kontejner je trvale přistaven na sběrném dvoře.
Na sběrný dvůr je možné dovézt větve z ořezů stromů. Budou sešrotovány na štěp-
kovači naší pracovní četou. 

Velkoobjemové kontejnery u fotbalového hřiště  - sudý týden v pondělí 1 x za 14 
dní počínaje 2.4. 2011 do konce listopadu. V zimních měsících se tento odpad nevy-
váží.

Svoz biopoplenic  bude probíhat každý týden ve středu počínaje 4.4.2012 do konce 
listopadu. V prosinci, lednu, únoru a březnu 1 x za měsíc, první středu v měsíci.
Biopopelnici přistavte na obvyklé místo, jako popelnici na komunální odpad, v urče-
ný den od 6:00 hodin, svoz může být proveden i v odpoledních hodinách. 
Na městském úřadě na sekretariátě (v úřední dny) jsou k vyzvednutí popelnice na 
bioodpad, košíky do domácností a biologicky rozložitelné sáčky. Komu nestačí jedna 
popelnice, může si vyzvednout další, vše je prozatím zdarma.
Veškerý bioodpad se z Modřic sváží do Centrální kompostárny Brno.
Svoz bioodpadu v pytlích naší pracovní četou se již neprovádí!

Komunální odpad:
svoz bude stále probíhat každý pátek, popelnici přistavte na přístupné místo od 6:00 
hodin.

Separovaný odpad v kontejnerech:
plasty úterý (týdně)
papír čtvrtek (týdně)
sklo bílé  liché pondělí (1 x za 14 dní)
sklo barevné  lichá středa (1 x za 14 dní)
textil pátek (týdně)
elektroodpad (červené kontejnery) dle potřeby

Provoz sběrného dvora: úterý až sobota 9:00 – 17:00 hodin.
Na sběrném dvoře lze mimo jiné, zdarma odevzdat kompletní elektrozařízení (prač-
ky, ledničky, televizory, počítače, monitory, žehličky, mikrovlnky, varné konvice, 
fény, žárovky, zářivky, baterie apod.).

Třiďme odpad, šetříme životní prostředí pro další generace a také šetříme náklady 
města vynaložené na jejich likvidaci, za vytříděný odpad dostáváme zpět odměnu! 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Poplatky za svoz komunálního odpadu, za psa a za nájem z po-
zemku
Dle Obecně závazné vyhlášky města Modřice č.  3/2010, která nadále zůstává v plat-
nosti i pro tento rok, se místní poplatek za svoz komunálního odpadu NEPLATÍ (z 
rozhodnutí Zastupitelstva města Modřice v roce 2010 byl poplatek z vyhlášky vy-
jmut). 
Poplatek za psa a nájem z pozemku je splatný do konce března 2012.  

 Ing. Josef Šiška, starosta města 

Omlouváme se čtenářům za zpoždění tisku a expedice Zpravodaje - důvodem bylo 
malování na radnici a s ním související technické problémy s internetem a počítači.

editor vydání
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Úklid místních komunikací v Modřicích – blokové čištění v roce 2012

Termíny: 27.3. a 28.3., 2.5. a 4.5., 26. 6. a 27.6., 14.8. a 15.8., 21.9. a 25.9. 2012
Žádáme občany, aby v tyto dny  uvolnili komunikace a parkoviště podle přechod-
ného dopravního značení, tak aby bylo možno provést úklid komplexně a kvalitně.
V opačném případě budeme nuceni přistoupit k odtahování vozidel.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

1Informace pro občanyi
Pálíme (ne)bezpečně ?

Dny se nám pomalu prodlužují a příroda se pomalými krůčky probouzí ze zimního 
spánku. V těchto dnech se každý z nás snaží uklidit nepořádek na svých zahrádkách 
a polích. Nejjednodušší způsob, jak se zbavit loňského suchého bio odpadu, je ho 
přímo spálit. Ne vždy takový úklid může dopadnout dle vašich představ. Pokud je 
to možné, volte raději ekologičtější variantu jako kompostování nebo odvoz do bio 
kontejnerů k následné likvidaci.

Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba uvědomit si, jakým způsobem ohro-
žuje tento způsob jarního úklidu přírodu. Velký žár, který při hoření trávy vzniká (až 
800°C), může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu, smrt nebo popálení 
malých zvířat (např. ježků), kouřové zplodiny ohrožují i živočichy na stromech a 
keřích. 

Negativní dopad vypalování trav se týká také rostlinných společenstev a půdních 
mikroorganizmů (snížení druhové rozmanitosti společenstev rostlin). Někteří za-
hrádkáři se domnívají, že popel, který takto vznikne, je dobrým hnojivem. Popel je 
však velmi často rozfoukán větrem nebo jej splaví déšť, takže se potřebné živiny do 
půdy stejně nedostanou. Ve všech ohledech je lepším způsobem ponechání staré 
trávy, která se rozloží a živiny se pozvolna uvolňují, a navíc obohatí půdu o velmi 
důležitou organickou složku. Aby trávník dobře vypadal, je nejlepší trávu vyhrabat 
a zkompostovat. 

Pálení klestí nebo suché trávy na hromadách zakázané není, musíte však zajistit, aby 
se oheň nerozšířil a nevznikl požár. Odpovědnost za pálení nesete vy.  Hasičský zá-
chranný sbor kraje Vám pálení nepovoluje. Spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny právnické a podnikající fyzické 
osoby předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, 
který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě takovou činnost za-
kázat. Oznámit spalování je možné pohodlně prostřednictvím internetu na http://
paleni.fi rebrno.cz, nebo na telefonním čísle krajského operačního střediska hasičů 
950 640 400. Pálení je pak evidováno na operačním středisku hasičů. Tato evidence 
slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru. Spalování 
hořlavých materiálů může být také upraveno vyhláškou vaší obce.

Zákon o požární ochraně v § 5 odst. 2 zakazuje právnickým a podnikajícím fyzickým 
osobám vypalování porostu. Toto plošné vypalování škodí nejen životnímu prostře-
dí, ale v některých případech končí nešťastně. Oheň se s ohledem na meteorologické 
podmínky může vymknout kontrole. Stáčí náhlý závan větrů a klidný oheň se může 
změnit v ničivý živel, nad kterým ztratíte kontrolu. Požár pak vezme vše, co mu stojí 
v cestě, ovocné stromy, zahradní chatku nebo dopravní prostředek. Stává se, že při 
těchto požárech dojde k poškození zdraví a vážným popáleninám. Především starší 
občané by neměli přeceňovat své síly a upustit od tohoto typu úklidu pozemku. Za 
vypalování hrozí viníkovi pokuta, která se může ve správním řízení vyšplhat až do 
výše 25 000,-Kč.

K nejzávažnějším případům v regionu došlo v loňském roce dne 13.3.2011, kde mezi 
obcemi Těšany a Borkovany likvidovali hasiči rozsáhlý požár trávy a náletových 
porostů. Požár zasáhl plochu 16 hektarů a likvidovalo jej 6 jednotek hasičů. Další 
závažná událost se stala 23.3.2011, kdy došlo k rozsáhlému požárů na kopci Výhon u 
Židlochovic. Obvod požáru dosahoval v době likvidace 1,6 kilometru! Oheň poškodil 
jednu zahradní chatku. U požáru zasahovalo 11 jednotek profesionálních a dobrovol-
ných hasičů včetně vrtulníků se závěsným vakem na vodu.

npor. Ing. Bronislav Kocman

Požární stanice Židlochovice

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Upozornění a výzva občanům 

Korespondencí Policie ČR jsme byli upozorněni na nekalé praktiky, které pachatelé 
využívají k vylákání hotovosti od starších občanů. 
Podvodníci telefonicky kontaktují seniory, kdy se při hovoru vydávají za rodinné pří-
slušníky a snaží se od nich vylákat peníze. Nejčastěji uvádí, že potřebují peníze např. 
na koupi vozidla nebo, že se stali účastníky dopravní nehody a potřebují peníze na 
odtah a opravu vozidla. Dále uvedou, že hotovost si nemohou vyzvednout, proto pro 
peníze posílají známého, kterému mohou plně důvěřovat. 
Tímto chceme všechny občany varovat a zároveň je upozornit, že každý občan 
má v takovém případě možnost ihned volat na bezplatnou tísňovou linku poli-
cie 158.  

Za město Modřice Bc. Kateřina Homolková, asistentka starosty 
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INFO-servis

www.mesto-modrice.cz, modrice.rwcms.cz

Zpravodaj na internetu

Na základě návrhu Redakční rady je již několik let on-line publikován kompletní text 
tištěného Zpravodaje. Na nových stránkách města jsou v sekci "MĚSTO" - rubrika 
"Archiv Zpravodaje" ve formátu PDF k dispozici všechna vydání včetně příloh, počí-
naje ročníkem 2007. Od od ledna 2012 pak byl tisk upraven tak, aby označení vydání 
a čísla stránky bylo nahoře, což významně zjednodušuje vyhledávání čísla stránek 
při listování.
Technické možnosti nových stránek kromě toho zlepšily podmínky pro  INFO servis, 
jako nástroj k zaznamenání a sledování vývoje vybraných témat v čase a význam-
ných souvislostech. Postupně budou do jeho datového fondu převedeny všechny 
příspěvky, publikované v roce 2011 a odkazy na důležité zásadní materiály i z dřívěj-
ších ročníků. O dosažení potřebné funkčnosti budeme čtenáře informovat. 

Návrh koncepce internetových stránek města

Internet je rozšířené informační médium, ale nelze diskriminovat občany, kteří k 
němu přístup nemají. Formou veřejné prezentace - jak pro všechny podstatné 
informace z radnice, oznámení o konání akcí a podobně, tak i pro dotazy, připo-
mínky, či náměty občanů - zůstává tištěný měsíčník Zpravodaj, dodávaný zdar-
ma do všech asi 1600 domácností. 
Pokud nejde o konkretně vymezené internetové rubriky (popisy, dokumenty, předpi-
sy atd), je tedy nutné pro ostatní informace uvedenou zásadu dodržovat - tj. na inter-
netu mohou být zveřejněny pouze následně jako součást on-line kopie Zpravodaje, 
nebo i samostatně k dohledávání v časové posloupnosti či v dalších souvislostech.

Modřice mají mimořádnou koncentraci obchodně-průmyslových aktivit - přes 7 tisíc 
pracovních míst na necelých 5 tisíc obyvatel. Sídlí zde logistické fi rmy se silným pro-
vozem kamionů a obchodní centra u bratislavské dálnice ročně navštěvují miliony 
zákazníků. V důsledku toho je životní prostředí extrémně zatíženo negativními civili-
začními vlivy - hlavně dopravou, včetně neúnosně přetížené cyklostezky zájemci ze 
sousedního Brna.

V plánech rozvoje města proto není další rozšiřování podnikatelských aktivit, ani 
externího turistického ruchu, což respektuje také skladba a obsah rubrik na inter-
netových stránkách. Na rozdíl od většiny jiných prezentací nejsou tedy zaměřeny 
směrem VEN, ale naopak DOVNITŘ.

Stanoviska RMM k závěrům plynoucích z Analýzy možností 
volnočasových aktivit občanů v Modřicích a blízkém okolí dle 
usnesení 16.1.2/2012. 

P1 - Koncepce pro oblast U Hřiště 
RMM se bude danou lokalitou velmi pečlivě zabývat, neboť se jedná o jediný větší 
možný prostor pro vytvoření větší lokality pro volnočasové a oddychové aktivity ob-
čanů. Bude zadáno zpracování prověřovací studie na realizaci sportovně rekreační-
ho areálu v širších souvislostech a ta následně bude předložena občanům k veřejné 
diskusi. 

P2 - Klubovny, tělocvična, hala
RMM a vedení města již dlouhodobě připravuje podmínky pro budoucí realizaci ví-
ceúčelové sportovní haly převodem majetku TJ Sokola na město a současnou smě-
nou nemovitosti RD dělící městský park a areál Sokola. Tím bude vytvořen prostor 
pro přípravu této investiční akce, kde je mimo cvičební prostory předběžně pláno-
váno i s klubovnami. Tím společně s prostory v objektu radnice by měl být zajištěn 
dostatečný prostor pro klubovou činnost

Cílovou skupinou jsou tak především místní občané, spolky i další veřejně ak-
tivní subjekty občanské společnosti. Hlavním účelem stránek není získat návštěv-
níky, nebo podnikatele. Mají sloužit především místním lidem k nalezení informací, 
které potřebují a nabízet jim možnost k aktivnímu uplatnění různých námětů a názo-
rů - jako užitečná "PŘÍRUČKA K ŽIVOTU VE MĚSTĚ", dostupná on-line.

Ing. Vlastimil Čevela - koordinátor stránek a předseda Redakční rad

FOTO kronika na internetu

Od počátku roku 2012 je na stránkách města zveřejňována FOTO kronika dění v Mod-
řicích a blízkém okolí. Fotogalerie jsou spolu s informačními bloky INFO servisu uklá-
dány k jednotlivým vydáním Zpravodaje. Zatím se ověřuje způsob aktualizace, takže 
v některých případech budou fotografi e postupně doplněny zpětně.

V souladu s principem Zpravodaje jako základního informačního média města jsou 
footogalerie příspěvkem, který lze na internetu města zveřejnit pouze jako doplnění 
publikace alespoň jedné fotografi e k příslušnému tématu v tištěné formě. Do doby, 
než bude zprovozněno obecné zadávání příspěvků včetně fotografi í přes internetové 
stránky, nutno využít předávací místo na radnici - kontakt v tiráži.
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P3 - Hrací plochy, hřiště, zeleň ve městě 
Řešením situace kolem veřejných hřišť a zeleně se RMM zabývá neustále. Hleda-
jí se možnosti vytváření dalších prostor, ale zde narážíme na nesouhlasné postoje 
obyvatel přilehlých bytových nemovitostí a na nevypořádané majetkové vztahy k 
pozemkům (ÚZSVM + PF). Podstatné zlepšení možností by mělo být vybudováním 
oddechového areálu v lokalitě u travnatého a tréninkového fotbalového hřiště 

P4 - Kam se psy 
Tento problém je řešitelný velmi těžce, město pořídilo a rozmístilo po městě odpad-
kové koše na psí exkrementy a hledá možnosti vybudování samostatných výběhů. 
První je bez oplocení proveden podél náhonu u vtoku náhonu zpět do řeky Svratky. 
Další výběhy uprostřed zástavby naráží na odpor občanů bydlících v těsné blízkosti 
případných lokalit. Současně lokality vytipované pro výběhy psů musí být v soula-
du s ÚP (mimo území řešené ÚP nelze například zřizovat oplocení). Nicméně tímto 
problémem se hodlá RMM zabývat i nadále  

P5 - Vycházky do okolní přírody 
Řešení vycházkových tras projednáváme i s okolními obcemi a připravují se obnovy 
polních cest s návazností na sousední katastry. Další aktivity nelze předem předjímat.  

P6 - ÚP a infrastruktura pro volný čas 
ÚP je v rozpracovaném stavu, musí být koordinován s nadřazenými ÚP (ZÚR či Po-
litika územního rozvoje). Při zpracování ÚP bude důsledně hleděno, aby ke kolizím 
s infrastrukturou pro volný čas došlo jen minimálně nebo v nezbytně nutných pří-
padech

P7 - Informovanost a vztahy v místní komunitě 
Informovanost občanů je rozvíjena na úrovni zlepšení a přehlednosti nových strá-
nek města a neustálým zlepšováním práce při vydávání Zpravodaje. V rámci rozvoje 
města byl již v roce 2008 vypracován strategický plán rozvoje města Modřice pro 
roky 2008 – 2025, který je k dispozici k nahlédnutí na městském úřadě a svým obsa-
hem řeší komplexně směry, kam by se rozvoj města měl ubírat. RMM a vedení města 
jsou plně připraveni k diskusi s občany města a velmi ocení jakékoliv podané pod-
něty pro další rozvoj i v případě, kdy nebudou pro svoji náročnost či nesplnitelnost 
realizovatelné. O každém námětu jsme připraveni diskutovat. 

Ing. Josef Šiška, starosta města

Jednotlivé body svým označením navazují na závěry ze Studie, zveřejněné ve Zpravo-

daji Z-10/2011-14 a příslušné tématické okruhy v INFO servisu na nových internetových 

stránkách města. Strategický plán, zmiňovaný v bodě P7, je rovněž on-line k dispozici 

v sekci "Úřad" - rubrika "ÚP a dlaší plány"
ČeV

Rozšíření městského muzea

Městské muzeum od svého zřízení po roce 1989 sídlí v ul. Komenského v Modřicích, 
v oblasti převážně rodinných domů, v bývalých jeslích, na které byl zadaptován 
původní polořadový přízemní rodinný dům z období první republiky. Společně je 
zde umístěna provozovna pedikury, nějaký čas tam sídlilo i papírnictví paní Vonko-
vé. Po roce 2002 byl provoz prodejny ukončen, pedikura zůstala. Budova byla v té 
době opravena, byla obezděna původní veranda a do výstavní místnosti instalován 
malovaný strop ze staré radnice.
Činnost muzea, které je spravováno stálým pracovníkem, v účinné spolupráci s Mu-
zejním spolkem - společenstvím  nadšených dobrovolných pracovníků, se rozvíjí. 
Navázalo na práci pana Ladislava Šebestíka a jeho Sdružení pro staré Modřice a nyní 
spolek vede PhDr. Rudolf Procházka, CSc. Je známo, že muzeum, tak jak nyní je, ne-
slouží zcela dobře svému účelu, a zároveň jeho prostory začínají být těsné. Proto se 
průběžně hledaly možnosti, jak tento stav zlepšit.

Především bylo konstatováno, že v současnosti je malá naděje na vyhledání vhod-
nější lokality. Rovněž návrh rozšíření depozitáře do stávající půdní prostory se uká-
zal jako málo vhodný z hlediska stavebně-technického i provozního. Jako nevyho-
vující hned z několika hledisek se ukázaly i prostory, nabídnuté k pronájmu v areálu 
někdejší Fruty na ul. Masarykově a jako špatně realizovatelný se projevil i návrh 
umístění muzejní expozice v podkroví nové radnice. To je totiž svým původním úče-
lem určené jako rezerva pro administrativní účely. 

Z uvedených důvodů členka Muzejního spolku Ing. arch. Eva Mattušová iniciativně 
zpracovala a předložila studii na rozšíření stávajícího muzea přístavbou. Aby bylo 
možno zahájit územní a stavební řízení, je třeba zpracovat projektovou dokumentaci 
(PD), která bude kromě nového stavebního řešení obsahovat též předepsané speci-
alizované subdovávky (radon, požární zpráva, rekonstrukce technických sítí atd.).

Mgr. Petr Fiala, správce muzea

Muzeum a Muzejní spolek svými výstavami významně přispívají ke kulturně spole-
čenským aktivitám ve městě a ve spolupráci se Základní školou též k výchově našich 
dětí. Stávající objekt však neposkytuje dostatečné možnosti, které by odpovídaly 
potřebám a výše zmíněné snahy o náhradní řešení nebyly úspěšné. Navrhovaná 
rekonstrukce  objektu muzea by měla jeho využitelnost výrazně zlepšit. Zpracování 
projektové dokumentace je nezbytným prvním krokem, který upřesní technickou i 
fi nanční náročnost a tím i podklad pro časový horizont konkretní realizace. 

Ing. Josef Šiška, starosta města
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Myslivecké sdružení v Modřicích pořádá

v pátek 13.4.2012 od 15:00 do 18:00 hodin

 a v sobotu 14.4.2012 od 7:00 do 13:00 hodin

Sběr kovového šrotu

1Život v našem městěž

Kulturně-školská komise města 
Modřic zve malé i velké na tradiční 
Dětský karneval, 

který se bude konat 
v sobotu 21.4.2012
v sále hotelu Gregor.
Začátek v 15 hodin.  

Téma: Chrobáci dobráci, aneb co se děje 
v trávě. Programem provází divadlo 
Netratrdlo. Masky dětí libovolné.
Sladkosti, balónky a soutěže již na vás 
čekají.

Dětský karneval

21.4.2012

Křižovatka II/152 ul. Havlíčkova 

Na základě dohody s Jihomoravským krajem, Správou a udržbou silnic JMK a míst-
ními zainteresovanými podniky, zajišťuje město Modřice projektovou dokumenta-
ci (PD) na úrovni územního řízení (ÚŘ) pro křižovatku ulic Havlíčkova se silnicí 
II/152. Jedná se o kruhový objezd pro významné zvýšení plynulosti a bezpečnosti 
dopravního spojení s centrem města i s průmyslovou oblasti podél ulice U vlečky, s 
navazujícím přechodem pro chodce k umožnění bezpečného pěšího a cyklistického 
překonávání frekventovaného Jižního obchvatu.   
Zpracovaná PD upřesní technické řešení a především bude k dispozici reálnější in-
formace o ceně, která bude podkladem ke konkretnímu jednání za účelem zajištění 
fi nančního krytí. Protože se bude jednat o investici řádově v desítkách milionů Kč, 
bude vedení města vyvíjet maximální úsilí, aby se na fi nancování jako vlastník komu-
nikace II/152 podílel především Jihomoravský kraj. 

Ing. Josf Šiška, starosta města

Stavební úpravy radnice

V souvislosti se snahou o zkvalitnění komunikace s občany, zklidnění provozu a 
zlepšení prostorového využití některých kanceláři jsou v současné době prováděny 
drobné stavební úpravy v budově radnice. Kromě zazdění některých dveří a pře-
místění kanceláře právníka do 2. patra bude vytvořeno v přízemí u vchodu okénko 
informačního centra, které umožní poskytování vybraných služeb občanům i mimo 
dosavadní úřední dny. O novém režimu služeb MÚ budeme informovat po dokončení 
úprav a zavedení plánovaného provozního režimu.

Ing. Josef Šiška, starosta města

Aktuality a události na internetu 

Od počátku března 2012 jsou na nových internetových stránkách města průběžně 
zveřejňovány důležité aktuality, včetně textů hlášení místního rozhlasu. Současně 
jsou též postupně doplňovány všechny významné události do průběžného kalendá-
ře a to nejen kulturně-společenské a sportovní akce, ale i termíny blokového čištění a 
podobných akcí. Podmínkou zařazení události do kalendáře na internetu města 
je včasné zadání příslušného oznámení k publikaci ve Zpravodaji. 

Bc. Kateřina Homolková, asistentka starosty
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Sedmáci na lyžích 

Měsíc únor je obdobím, kdy žáci naší školy opouštějí pohodlí domova a vyrážejí do 
hor. Letos opět zamířili na chatu Pod Sněhulákem na okraji horského městečka Láz-
ně Lipová, aby zde strávili týdenní lyžařský zájezd. Vše probíhalo pod taktovku SVČ 
Ivančice, které pobyt organizovalo. Počasí slunečné, sněhové podmínky optimální, 
nálada mužstva dobrá, tak hurá na svah!
Na sjezdovku vzdálenou asi šest set metrů od chaty se naši lyžaři nechali pohodlně 
vyvézt skibusem.. Následovalo klasické rozřazování do družstev a pak již nic ne-
bránilo praktickému výcviku. Instruktoři se dětem opravdu pečlivě věnovali, takže 
zkušenější lyžaři zdokonalovali svou  techniku jízdy na lyžích i na snowboardu, za-
tímco začátečníci pomalými obloučky brázdili svah a získávali své první lyžařské 
zkušenosti.
Samozřejmě že byl čas i na odpočinek a zábavu. Zájemci mohli zhlédnout zajímavé 
fi lmy, zaplavat si v bazénu i strávit příjemné chvíle relaxace ve vířivce. Pro lyžařské 
nadšence pak bylo určeno i romantické noční lyžování. Večerní program a zábavu 
bezkonkurenčně obstarával ke spokojenosti všech Pepa Šiška.
Dnešní ohlédnutí za lyžařským zájezdem zakončíme slovy účastníků: „Vše uteklo 
rychleji, než jsme chtěli, ale přesto jsme si to naplno užili. Příštím sedmákům přeje-
me, aby jim to vyšlo tak, jako nám.“

text a foto: Mgr. A. Látalová, Mgr. J. Havlíčková
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Recitační soutěž

Dne 23. února proběhla na 1. stupni naší školy recitační soutěž. Sešlo se 24 zdatných 
recitátorů, kteří podali opravdu profesionální výkony. Porota z řad paní učitelek to 
neměla vůbec lehké. Nakonec na stupně vítězů dosáhli tito žáci:

0. kategorie

1. místo Marčáková Nikola 1.A

2. místo Foltýn Ctibor 1.A

3. místo Knappová Tereza 1.B

1. kategorie

1. místo Císařová Helena 2.A

2. místo Novotná Berenika 2.A

3. místo Frimmelová Jana 2.A

2. kategorie

1. místo Horňáková Eliška 5.

2. místo Stankovič David 4.A

3. místo Ventrubová Eva 4.A

Text a foto: Mgr. Eliška Novotná

Ob anské sdružení Diakonie Broumov jako nezisková organizace, která 
poskytuje sociální služby pro ob any z okraje spole nosti – materiální pomoc 

sociáln  pot ebným, azylové ubytování i pracovní p íležitost  

ve spolupráci se SRPŠ a editelstvím ZŠ Mod ice 

 
VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŽITÉHO  OŠACENÍ 
 

Letního a zimního oble ení /dámské, pánské,d tské/ 
L žkovin, prost radel, ru ník , ut rek, záclon,  
Látky (minimáln  1m2, prosíme, nedávejte nám od ezky a zbytky látek) 
Domácí pot eby-nádobí bílé i erné, skleni ky- vše nepoškozené 
Pe í, pé ových a vatovaných p ikrývek, polštá  a dek 
Obuv – veškerou nepoškozenou 

 
 

V CI, KTERÉ VZÍT NEM ŽEME: 
ledni ky, televize, po íta e a jinou elektroniku, matrace, koberce – 

z ekologických d vod  
nábytek, jízdní kola a d tské ko árky - ty se transportem znehodnotí 
zne išt ný a vlhký textil 

 
Sbírka se uskute ní: 

 
dne:  18. 4. – 20. 4. 2012 
 
as:   8:00 – 18:00 

 
místo:  ZŠ Mod ice, Benešova 332 
 

V ci prosíme zabalené do igelitových pytl  i krabic,  
aby se nepoškodily transportem 

 

D kujeme za Vaši pomoc. 
 

Bližší informace Vám rádi sd líme: 
Tel. : 224 316 800, 224 317 203 

diakoniebroumov.org 
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Brabrouci informují…

Po třech letech na náš oddíl znovu vyšlo organizování akce pro všechny oddíly SPTO 
Brno. Akce, kterou jsme už potřetí organizovali, se tentokrát konala na Základní škole 
v Modřicích v sobotu 25. 2. 2012. Asi 250 dětí a jejich vedoucích se sjelo do Modřic za 
účelem poměřit své síly v uzlování, v soutěži Dračí smyčka. 

Už od rána se do školy na Benešové sjížděly oddíly a v několika třídách děti soutěžily 
ve vázání uzlů na čas. Zúčastnily se děti od 6 let až po dospěláky, v pěti kategori-
ích. Vázalo se osm uzlů, ambulák, škoťák, lodní smyčka, zkracovačka, dračí smyčka, 
rybářská spojka, dřevařská smyčka a osmička. Oddíly, které měly odsoutěženo, se 
mohly jít podívat a zahrát si hry do naší klubovny, nebo si projít naučnou „Procházku 
po Modřicích“. Tuto procházku si můžete projít i Vy, je k dispozici na našich oddílo-
vých stránkách: www.brabrouci.cz. Některé oddíly využily i možnosti jít si zabruslit 
k Olympii. 

Během dne ve škole probíhala další soutěž, Kosmův prostor. V této soutěži se hodno-
tily oddílové webové stránky, kroniky a letos i oddílová trička. 
Ve tři hodiny odpoledne začal další program. Módní přehlídka, na které oddíly před-
vedly svá trička nebo kostýmy z oddílových akcí a táborů. Módní přehlídka se konala 
ve vestibulu školy a byla se vším všudy.  Za zvuků hudby a mohutného potlesku pro-
cházeli modelové a modelky po mole a jejich oblečení vtipně uváděl zkušený mode-
rátor. Po módní přehlídce se ve vestibulu školy konalo vyhlášení soutěží. Musím říct, 
že jsme se museli hodně mačkat, abychom se tam vůbec vešli. Náš oddíl nedopadl 
vůbec špatně, několik dětí se umístilo tzv. na bedně. 

Děkujeme paní ředitelce Koubkové za možnost uspořádat tuto akci u nás v Modřicích 
a ukázat i ostatním členům Sdružení pionýrských tábornických oddílů, že Modřice 
opravdu nejsou žádná „díra“.

Text a foto: Barbora Pokorná 

Život v našem městě Život v našem městě 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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VVVááásss   zzzeee                                                   zzzvvveee   nnnaaa   
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www.nadace.veronica.cz
www.aukceproprirodu.cz
www.nadacniobchod.cz

Nadace Veronica podporuje šetrný vztah k přírodě a životnímu prostředí a rozvoj 
komunitního života. Za dvacet let od našeho založení jsme podpořili více jak 450 
projektů v celkové částce přesahující 10 miliónů korun. 

Další naší aktivitou jsou obchody Nadace Veronica. V našich obchodech se pro-
dávají pěkné darované věci (například oblečení, šperky, kabelky, knihy, keramika a 
jiné).  Výtěžkem z prodeje podporujeme nejlepší projekty ve prospěch životního pro-
středí a občanských aktivit v Brně a okolí. I přesto, že se nejedná o velké částky, do-
vedou často nastartovat velký dobrovolnický potenciál, který přináší mnohem větší 
zrealizovanou hodnotu. Namátkou - stromy na školních zahradách díky nám vysázeli 
rodiče dětí z MŠ Adélka, žáci ze ZŠ Gajdošova, studenti z Gymnázia v Řečkovicích a 
další. Obnoven byl sad oskeruší v Nebovidech u Brna a sdružení Rezekvítek opravilo 
terénní výukové trasy na Hádech. 

V Hostětíně jsme vybudovali moštárnu, která jako první v České republice začala vy-
rábět biomošt. Moštárna je součástí modelových ekologických projektů pro venkov. 
Naši činnost ocenil i princ Charles, který do Hostětína zavítal v rámci návštěvy ČR. 

Všem, kteří v nás vložili svoji důvěru a pomáhají nám, děkujeme, protože bez nich by 
naše práce nebyla možná. Přidat se k podpoře některého z našich projektů a udělat 
něco dobrého pro přírodu nebo pro Brno můžete i Vy. 

Za mírné ceny pro dobrou věc 
Nadace Veronica přiveze do Modřic v rámci koncertu pro Nadaci Veronica mini-
obchůdek a prodej pěkných věcí z nadačních obchodů (pěkné dětské, dámské, 
pánské oblečení, knížky různého zaměření, hračky, bižuterie, doplňkový sorti-
ment – kabelky, boty .. a jiné). Výtěžek akce bude použitý na podporu kulturně 
- ekologických projektů.

21. března od 16:00 hodin.

Srdečně zveme

realizační tým ZUŠ Modřice a Barbora Křemenáková, ředitelka školy. 

Život v našem městě Život v našem městě 
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2. Černo - bílý TOP ples v Modřicích

3. února 2012 se konal 2. černo – bílý TOP ples. Sál byl opět vyzdoben do černé a 
bílé, tentokrát to byly bílé mašle na opěradlech židlí, černé ubrousky na stolech, čer-
nobílé květy na bocích stolů a na čele podia, bílé lampionky a černé a bílé deštníky 
na podiu. Na stolech byly připraveny zákusky  - bílé laskonky a černé čokoládové 
košíčky. K tanci a poslech hrála skupina Svaťky Jelínkové. Večerem provázela paní 
arch. Elena Sládková.

Večer byl zahájen prvním tanečním vstupem mladých gymnastek ve španělském 
rytmu. Následoval úvodní waltz a parket byl hned zaplněn tanečními páry, zejména 
od stolu č. 10, kde seděli absolventi tanečních kurzů 50+. 

Během večera vystoupily mladé gymnastky z oddílu SKP MG se svými exhibičními 
vystoupeními ještě v moderních rytmech.  Malé holčičky a velké slečny byly dokona-
lé a jejich vystoupení opravdu úchvatná Elegantní až dech beroucí pohyb doplněný 
nápaditými kostýmy byl ozdobou plesu.

Nechyběla ani bohatá tombola, kterou uváděl Martin Nos. Novinkou byla charitativ-
ní dražba velkoformátových fotografi í. Jednalo se o umělecké fotografi e gymnastek. 
Dražby se ujal docent P. Sládek v roli licitátora, který s kladívkem v ruce procházel 
sálem, sugestivně a vtipně vyvolával ceny, jeho asistentka obcházela sál s nabízeným 
obrazem. Dražilo se pět obrazů a výnos z dražby byl věnován gymnastickému oddílu 
SKP MG a ZŠ v Modřicích.

Všichni se velmi dobře bavili a v tanečním rytmu vytrvali až do časného rána.
Děkujeme všem, kteří nám umožnili ples zorganizovat a všem, kteří připravili nád-
herné prostředí a zasloužili se o dokonalou atmosféru.

Text: ing.arch. E. Sládková, E. Tekerová, Foto: A. Palatinová
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Zahrádkářský ples ve fotografi ích Radka PokornéhoZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Plesová sezóna je za námi

Zahrádkáři  svým již 17. plesem tradičně ukončili plesovou sezónu v Modřicích. Jako 
vždy  jsme se sešli v sále hotelu Gregor, který  skvostně vyzdobilo Zahradnické cen-
trum Brabec tak, aby nikdo nebyl na pochybách, že se jaro blíží, byť teploměr tomu 
ještě nenasvědčuje.
Již u vchodu bylo zřejmé, kdo ples pořádá. Přátelé zahrádkáři nabídli pánům k ochut-
nání něco ze svých výpěstků. Bylo to velmi, velmi voňavé… Dámy zase potěšila kytička 
na uvítanou, která je již dlouhou tradicí.
Pozdravit se s přáteli a známými a už se těšíme na slavnostní zahájení, které obstarali 
mladí výborně secvičenou polonézou. Však  na ně neúnavná organizátorka  dr. To-
mandlová  dlouho před plesem dohlížela, aby se všechny ty kroky, obraty i přísuny 
podařily.  Čas strávený při nácviku se však vyplatil. Tátům se dmula hruď při pohledu 
na svou ratolest, některá maminka i zamáčkla slzu v koutku oka:“…té naší to tak slu-
ší…“, babičky zase hodnotily nadýchané róby a vzpomínaly na svá léta tanečních, kdy 
se vyplňovaly taneční pořádky, cvakaly aparáty, blesky byly v pohotovosti. Potlesk na 
otevřené scéně byl skutečně zasloužený.
Předsedkyně  Zahrádkářského spolku Modřice dr. Tomandlová vítá všechny přítomné 
spolu s představiteli obce a na parket je už  zve kapela Nota Bene, která hudbou růz-
ných žánrů dávala možnost přítomným, aby převedli své taneční mistrovství, anebo 
se alespoň ladně  houpali v rytmu taktů. A ti, kteří se při rytmech příliš zadýchali, měli 
alespoň možnost oddechnout si při ukázce irských tanců. Skupina Demairt – soubor 
irských tanců  jejich předtančením přenesla přítomné daleko na sever. Tak se účastníci 
zahrádkářských plesů každoročně mohou seznámit s pohybovou kulturou v různých 
částech světa. 
V družné zábavě, kdy bez spěchu můžeme probrat vše, co se událo, se však blíží čas 
losování tomboly. Není podstatné, kdo vyhrál rýč či rycí vidle, kdo zkrášlí stěnu pokoje 
výtvarným dílem či kdo využije kosmetický balíček. Bylo nám spolu pěkně a pobavili 
jsme se. Někdo o tom, jak vysoké má již za oknem sazeničky připravované do foliovní-
ku, jiní probírali sportovní výsledky, další se přenesli a vzpomínali, jaké to bylo před 
více než – ale raději do přítomnosti. 
Bylo nám hezky, budeme se těšit. A tak se přítomní navzájem ubezpečovali, že příští 
rok se sejdeme opět v plné sestavě. Pokud jste s námi nebyli, přijďte, zveme vás už teď. 

Poděkování

Zahrádkářský spolek srdečně děkuje všem sponzorům, kteří nám věnovali věcné dary do tomboly:

Městský úřad Modřice, Agentura Svobodová, Mostex import-export, Autoopravna - Z. Matyska, Olympia, 

Firma Bachl, Odehnal František, Beta Modřice, OSEVA – AGRO Modřice, prodejna Pí Bělíková Naďa, p. 

Paufošima, Cukrářství u Čermáků, Penzion LION - p. Havlík,Cukrárna U kulaté, Želešice, Restaurace Porta 

da Terra, Čebus – CK, Restaurace U Trávníčků, Česká pojišťovna, RE-MAX p. Červinka, Dolečková Blanka, 

Samoobsluha nám.Svobody, Drůbežářské závody PROMT, Sedlákovi, Dvořáková Lenka – květinářství, Ing. 

J. Šiška – starosta, EKOKOM, Textil Havlátová, Elektro Kadlec, Zahradnické centrum Brabec , Hotel Gregor, 

Zelenina nám. Svobody, King-Style p. Valeš, Mgr. Ghazal, MANO oil, s.r.o., Zlatnictví  Sedlinská

MUDr. J. Tomandlová, předsedkyně Zahrádkářského spolku

 - ú -
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Středa 28. března 2012 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

56.

Město Modřice připravilo

Od Beethovena po Gershwina 
Petra Havelková - housle, Zdeněk Doubrava - klavír,
smyčcové trio: Petra Havelková - housle,
Jana Horáková - housle, Pavlína Stankušová - viola

Program: L. van Beethoven, F. Chopin, M. Reger,
J. Zach a G. Gershwin

KULTURA
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Snímky z muzea

Co si představíme za slovem „muzeum“? Když odhlédneme od několika pejorativ-
ních významů, ve kterých se výrazu „muzejní“ užívá, je pro nás muzeum především 
chrámem krásy a vědění, kam přicházíme ve svátečních chvílích za pobavením a po-
učením. Jiný význam je spojen s představou stáří a tajemna: někde v šeru muzejního 
depozitáře se skrývají poklady netušené. I když jsou sbírkové předměty evidovány a 
popsány v moderních databázích, můžeme se mezi nimi pohybovat i podle principu, 
který kdysi pan architekt Hank ve svých muzeologických přednáškách nazval princi-
pem aleatorickým: nejsilněji prožíváme svou přítomnost v muzejním depozitáři, když 
žádné evidenční záznamy k dispozici nemáme, ale předměty se před námi objevují 
postupně, neuspořádaně a náhodně, jako když hážeme kostkou (alea). Čekáme s 
napětím, jaký poklad se za chvíli vynoří.

Modřické muzeum splňuje obě tyto představy jen částečně. Chybí mu stálá expozi-
ce, ukazuje se jen tematickými výstavami. Postrádá poklady srovnatelné s obsahem 
sbírek velkých muzejí. Přesto uchovává mnoho věcí, které mají a hlavně budou mít 
hodnotu dokumentu, především z běžného života obyčejných obyvatel Modřic ve 
dvacátém století. Stáří a cena tu nejsou jediným kritériem, co do muzea patří. Úkolem 
muzejníka je i „dokumentace současnosti“. Obyčejná sklenice „hořčičák“ bude za sto 
let unikátem, ale ještě většími vzácnostmi předměty, které dnes nikoho nenapadne 
sbírat.

Do tohoto příspěvku se vejdou jen dvě ukázky: Karbidová lampa značky HASAG, 
součást výbavy bicyklu , první polovina 20. století. Inv. číslo 548. Do muzea ji roku 
2003 daroval dr. Rudolf Procházka. Nalezena na půdě rodinného domu, z pozůstalos-
ti jeho otce ing. Rudolfa Procházky. 
Má dvě vodotěsné, vzájemně oddělené nádoby uložené nad sebou. Vrchní slouží 
jako zásobník vody, v druhé je uskladněn karbid vápenatý a slouží jako „reaktor“ – 
zdroj světla založený na spalování acetonu vyrobeného hydratací karbidu vápenaté-
ho. Karbidové lampy nahradily málo účinné lampy olejové, nebezpečné především 
při práci v dolech.

Informačně-propagační panel Občanského fóra v Modřicích k prvním svobodným 
volbám do obecních zastupitelstev v roce 1990. Inv. číslo 3088. Daroval roku 2009 
jeho iniciátor Stanislav Nesvadba, výtvarné řešení Hana Megová, fotografi e Ing. arch. 
Eva Mattušová.
Panel visel ve skříňce OF před samoobsluhou na Husově ulici – před rokem 1989 
informačním místem Národní Fronty. První skříňka byla po převratu přidělena soci-
álním demokratům, druhá Občanskému fóru. V polovině 90. let byla stará konstrukce 
upravena do dnešní podoby. 

Mgr. Petr Fiala, Stanislav Nesvadba a Miroslav Zlámal

MUZEUM
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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

PRO DĚTI

Blyton: Tajemství spálené chaty, Tajem-

ství ztraceného náhrdelníku, Tajemství 

ztracené kočky

Brezina: Půlnoční slavnost, Záhada 

sněžné příšery, Čarodějova věž

Březinová: Blbnutí s Oscarem

Černý: Obrázky z československých 

dějin 1918-1945

Delaf: Pupíky 2 – 5

Drijverová: České pověsti pro malé děti, 

Kamarádi z velké dálky, Nezbedníci

Kenney: Deník malého poseroutky 1-5

Šrut: Lichožrouti, Lichožrouti se vracejí

Žáček: Krysáci

PRO ŽENY

Braunová: Česká služka aneb Byla jsem 

au-pair po dvaceti letech, Klub radostí 

dnešního dne

Formanová: Nevěra po americku

Mazetti: Chlápek od vedlejšího hrobu, 

Rodinná hrobka

Obermannová: Tajná kniha, Sex po 

telefonu

Pawlowská: Velká žena z Východu

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA

Urbaníková: Příliš osobní známost, 

Stalo se mi všechno, Svět je mi dlužný, 

Vztahová níže

PRO VŠECHNY

Eriksson: Černé lži, rudá krev, Kruté 

hvězdy

Eco: Pražský hřbitov

Harris: Vražda na den otců

King: Černočerná tma

Mawer: Jidášovo evangelium, Mende-

lův trpaslík

Viewegh: Mafi e v Praze

PRO POUČENÍ

Bitto: Notebook pro úplné začátečníky

Dusíková: Notebook pro ženy

Ebbert: 100 věcí, které by měl znát 

každý předškolák

Gilar: Nebojte se Ameriky

Liška: Nejděsivější místa české historie

Sedláček: Ekonomie dobra a zla

Suchá: Veršované znakování (Komuni-

kace s miminky a batolaty)

Szczygiel: Udělej si ráj

Zveme Vás
ve čtvrtek 26. dubna 2012 v 17 hod. do klubovny nad knihovnou (nám. Svobody 93)

na cestovatelskou besedu PO STOPÁCH VIKINGŮ
Promítat a vyprávět o putování po Dánsku, Faerských ostrovech, Islandu a Grónsku bude

 Jiří Mára
Po besedě bude možno zakoupit autorovy knihy a videokazety z cest

Milí Modřičtí občané a farníci,

i letos si Vás dovoluji o Velikonocích pozdravit prostřednictvím modřického Zpravo-
daje. Jsem si vědom toho, že v médiích, na internetu i novinách máte dnes spoustu 
informací, které jsou rozmanitého obsahu. Kolik z těchto zpráv jsou opravdu pozitiv-
ní, které nás všechny povzbudí k dobrému životu, dají radost, pokoj a hlavně naději? 
Chtěl bych Vám proto sdělit velmi dobrou zprávu. 

Zaslíbení, která Bůh dal, vyplnil, když vzkřísil Ježíše. Co se to vlastně stalo o Veliko-
nocích? Svou smrtí nás Kristus všechny (ne jenom křesťany) osvobozuje od hříchu, 
svým vzkříšením nám zjednává přístup k novému životu a otevírá nám nebe. Ježíšo-
vo zmrtvýchvstání je vrcholnou pravdou víry. Velikonoce proto nejsou svátkem jako 
ty ostatní: je to „svátek svátků“, „slavnost slavností“.
 
Velikonoce jsou také spojovány s jarem. To proto, že časově opravdu spadají do 
tohoto ročního období (Boží Hod velikonoční je vždy první neděli po prvním jar-
ním úplňku). Asociaci můžeme vidět v tom, že na jaře se zem probouzí k životu. 
Pohanské národy slavily v tomto období, kdy znovu ožívá příroda, svátky plodnosti. 
Křesťanské Velikonoce v tomto svátku oslavují Kristovo zmrtvýchvstání, které oteví-
rá cestu k životu pro každého člověka. Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany cent-
rálním bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový začátek nového života. Proto se 
o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad 
nespravedlností a láska nad nenávistí.

A proto v očekávání letošních Velikonoc přeji a vyprošuji pro nás všechny, aby Ježíš 
zmrtvýchvstalý prozářil Váš život nadějí, že život je silnější než smrt a že v Kristu 
máme všichni naději na skvělou budoucnost, která nikdy nekončí.

S přáním pokoje a dobra Robert M. Mayer, farář

 
P ehled Velikono ních ob ad  v kostele sv. Gotharda v Mod icích 2012 

 
den as ob ad pozn. 

Kv tná ned le – 1.4.2012   930 hod. mše svatá zpívané pašije dle Evangelia sv. 
Marka. 

Zelený tvrtek – 5.4.2012 1830 hod. mše svatá den poslední ve e e Pán  – 
památka ustanovení mše svaté 

Velký pátek – 6.4.2012 1830 hod. ob ady  den smrti Ježíše Krista na k íži, 
zpívané pašije dle Evangelia sv. 
Jana 

Bílá sobota – 7.4.2012 2000 hod. ob ady oslava vzk íšení Ježíše Krista, 
sv cení ohn , jako symbolu sv tla, 
které vzk íšením vstoupilo do života 
k es an . 

velikono ní ned le – 8.4.2012   930 hod. mše svatá Hod Boží velikono ní 
velikono ní pond lí – 9.4.2012   800 hod. mše svatá  

mar. 
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MFK Modřice informuje

Po dlouhé zimní přestávce se v měsíci dubnu rozběhnou jarní kola fotbalových sou-
těží. MFK Modřice věří v podporu fanoušků v bojích A mužstva o záchranu i ostat-
ních družstev klubu. Zveme proto všechny své příznivce na naše jarní utkání.  Rozlo-
sování zápasů jednotlivých družstev vám přinášíme v tabulce. 

Roman Mulíček

SPORT

Datum A muži B muži dorost A přípravka B přípravka

So 31.3. 2012 15:30 SK MS Brno úterý 8.5. 2012 úterý 8.5.2012

Ne 1.4. 2012 15:30 Želešice B 16:30 Šlapanice A 11:00 Hrušovany

So 7.4. 2012

Ne 8.4. 2012 15:30 Únanov 15:30 Mor. Bránice B

So 14.4. 2012 16:00 Jaroslavice 11:00 Židlochovice 11:00 Šlapanice A

Ne 15.4. 2012 16:00 Řeznovice B 13:45 Kupařovice

So 21.4. 2012 16:00 Zastávka 16:00 Budkovice 13:45 Rajhrad 16:30 Šlapanice B

Ne 22.4. 2012 pátek 20.4. 2012

So 28.4. 2012
16:00 Horní 

Kounice
11:00 Rajhrad 11:00 Židlochovice

Ne 29.4. 2012 16:00 Troubsko B 13:45 Hrušovany

So 5.5. 2012 16:30 Tasovice B 15:15 Blučina

Ne 6.5. 2012 16:30 Dolní Kounice 13:45 Domašov 9:30 Hrušovany

So 12.5. 2012 16:30 Rosice B 13:45 Dolní Kounice 11:00 Šlapanice B

Ne 13.5. 2012 16:30 Radostice

So 19.5. 2012 16:30 Práče 15:15 Blučina

Ne 20.5. 2012 16:30 Přísnotice 14:15 Dolní Loučky 9:00 Vojkovice

So 26.5. 2012 16:30 Židlochovice 11:00 Vojkovice 11:00 Rajhrad

Ne 27.5. 2012 16:30 Šatov 14:15 Střelice

So 2.6. 2012 16.30 Cvrčovice 11:00 Modřice B 11:00 Modřice A

Ne 3.6. 2012 16.30 Nová Ves 14:15 Želešice

So 9.6. 2012 16:30 Tuřany

Ne 10.6. 2012 10:30 Ořechov B 14:15 Rosice

So 16.6. 2012 16:30 Žebětín

Ne 17.6. 2012

   

MFK MODŘICE - rozlosování jaro 2012

doma venku

Vycházkový servis na internetu

Na základě řady dotazů a námětů kolem vycházkových tras byla na nových strán-
kách radnice zřízena přímo přístupná rubrika "Vycházkový servis". Účelem rubriky 
je informovat o stavu aktuální infrastruktury i o novinkách kolem tras pěších vychá-
zek a cyklo výletů v Modřicích a blízkém okolí. Součástí rubriky je také formulář pro 
případné dotazy - možnosti jejich zodpovídání ukáže konkretní praxe. 

Nová cyklostezka v Horních Heršpicích

Zájemce o cyklistiku určitě tato zpráva potěší, protože jde o plnohodnotnou cyklo-
stezku s upraveným okolím, osvětlením, novými stromy i místy pro odpočinek. Ta 
se nacházejí u ohrady, již před časem zřízené malé zoologické zahrady, která nabízí 
pohledy především na běžná zvířata - ovce, kozy, slepice, ale i divočáka či další - 
takže může být velice zajímavým cílem vycházky či výletu s dětmi. V tomto ročním 
období je cyklostezka poměrně málo využívaná cyklisty i bruslaři a navíc je tento 
úsek v dosahu autobusové linky č. 49, takže je velice zajímavou trasou i pro 
pěší vycházky.

Konkretně jde o dobře vymyšlenou a perfektně vybudovanou přiměřeně širokou 
asfaltovou trasu, důsledně vč. odbočky po ulici K nábřeží po celé délce asi 1,3 km 
oddělenou od automobilového provozu. Začíná u nového mostu na ulici Kšírova a 
vede nejprve vedle vozovky na Dufkově nábřeží a pak podél pravého břehu řeky 
Svratky k mostu na velice frekventované ulici Sokolova, kde je zakončena bezpeč-
ným přechodem pro chodce i cyklisty. Po chodníku pak je možno přejít most na levý 
břeh a pokračovat po cyklostezce směrem k Tescu a dále. Podrobnější fotoreportáž z 
průzkumné jízdy přinášejí stránky http://mim.cemotel.cz .   

text a foto Vlastimil Čevela
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1Dotazy a názoryd
Proč nebráním ořech a břízu na ulici Příční, aneb
Ad „Jakou hodnotu má strom“.

V únorovém čísle Zpravodaje vyšel článek s názvem „Proč bráním ořech a břízu na ulici Příč-
ní, aneb Jakou hodnotu má strom“. Již nadpis, stejně jako obsah vyjadřuje odmítavý postoj k 
návrhu komise životního prostředí na obnovu zeleně v ulici Příční v Modřicích, který byl ve 
stejném čísle Zpravodaje o něco výše prezentován veřejnosti k diskusi, prostřednictvím tzv. 
veřejné ankety.

Když odmyslím fakt, že jeden z postojů měl možnost být občanům města prezentován dříve, 
než se mohli v anketě vyjádřit ostatní, což považuji za porušení jedné ze zásad pro pořádání 
veřejných anket, uvedené ve stejném čísle, totiž že, cituji „Kromě souhlasu vedení města je 
další nezbytnou podmínkou zajistit rovné podmínky pro různé názory“, dovolte mi uvést 
několik důvodů, proč podporuji předložený návrh KŽP.

Chápu, že v dlouholetém občanu Modřic mohou různá zákoutí města vyvolávat řadu emocí, a 
protože se obvykle vzpomíná hlavně na to příjemné, může návrh na pokácení dvou stromů v 
ulici Příční působit negativně. A pak je potřeba oba stromy hájit. 
Pokud se ale půjdeme podívat na místo samé, odmyslíme si emoční důvody pro zachování 
stávajícího stavu a pokusíme se racionálně zhodnotit jeho přínosy a rizika , pak zjistíme, že 
prostor, kterého se návrh týká, je v porovnání s mohutností současných dvou stromů poměr-
ně stísněný. Jde o cca 10 m široký průchod mezi parcelami, obehnaný z obou stran buď ploty, 
nebo zdmi okolních objektů. Fotografi e současného stavu na anketním lístku ukazuje situaci 
pouze jako celek, nemůže však postihnout některé detaily. Takže předně:
1) Oba stromy jsou vysoké asi více než 20 m. Vyrůstají ze země v těsné blízkosti staveb. Patrné 

je to zvláště u ořechu, který pravděpodobně již těsně po vyklíčení musel svůj kmen vychý-
lit, protože jeho kořenový val se rozkládá těsně pod zdí vedlejší stavby. I laikovi je zřejmé, 
že růst takového stromu poškozuje její základy. Pokud bych byl majitel takové stavby, asi 
by mi to dost vadilo.

2) Díky prvotnímu vychýlení kmene ořechu je pravděpodobné, že i těžiště jeho nadzemní části 
je vychýlené. Doufejme jen, že ne natolik, aby hrozilo případné vyvrácení a pád na okolní 
pozemky či stavby. 

3) Když jsme jako kluci lezli na ořech, rodiče nás vždy varovali, že jeho dřevo je poměrně 
křehké. Při dnes častých silných větrech pak může hrozit odlomení i větších větví a celých 
částí stromu, které by pádem opět mohly způsobit přinejmenším materiální škody. A to 
pomíjím zákon schválnosti, kdy by v takovém okamžiku mohl někdo jít okolo. Kdo by pak 
byl za tyto následky odpovědný? Samozřejmě majitel stromů, tedy v tomto případě město.

4) Pokud se podíváme na návrh na obnovu veřejné zeleně v této oblasti, pak zjistíme, že místo 
dvou mohutných stromů, které v tomto místě s přihlédnutím k jejich stavu a stáří mohou 
představovat určitá rizika, se navrhuje vysadit řadu jiných, které svým předpokládaným 
vzrůstem budou v tomto prostoru vhodnější. Pro jejich výsadbu lze pak zvolit vhodnější 
místo, blíže k vydlážděnému chodníku pro pěší, které zajistí jednak nepoškozování základů 
okolních staveb a použiji-li jeden z argumentů článku, mohou v létě zajistit stín po celé 

délce chodníku a ne jen v okolí stávajících dvou stromů (i když vzhledem k cca východo-
západní orientaci ulice je to asi nepravděpodobné). Je pouze na zvážení, zda návrh, použít 
unifi kovaný kultivar by bylo možné (a vhodné?) pozměnit na použití několika různých 
druhů stromů přibližně stejného vzrůstu.

To jsou důvody, proč podporuji návrh KŽP. Ochranu vzrostlých a jistě krásných stromů po-
nechme do vhodnějšího prostředí.

Jan Mareček

Poznámky na okraj ankety o kácení starých stromů 
Angažovanost a demokracie

Internet dnes hýbe světem, ale kolem 40% odpovědí na papírových anketních lístcích ze 
strany dvou stovek respondentů anket potvrdilo, že koncepce tištěného Zpravodaje jako 
hlavního informačního media je správná. Počet účastníků anket můžeme srovnávat s "mlčící 
většinou", anebo můžeme pozitivně vnímat, že je dost spoluobčanů, kterým dění ve městě 
není lhostejné a jsou ochotni se pro své názory angažovat. 

Příspěvky do Zpravodaje, ani odpovědi v anketách se nenapíšou samy - musí se najít ně-
kdo, kdo si dá práci s formulací svých názorů. V anketě ke stromům na ulici Příční byl také 
vysloven názor, že bylo při vyhlášení "nevyváženě" věnováno více místa alternativě, která 
jejich kácení odmítá. Ono je to ale jinak - na výzvu k podání námětů a příspěvků zveřejněnou 
měsíc předem, byly předloženy dva názory pro zachování stromů, ale žádný na podporu je-
jich skácení. Při svobodě tisku nelze "z důvodu rovných podmínek" potlačit názory těch, co na 
výzvu odpověděli a zvýhodnit tak ty, co si zmíněnou práci nedali.  

Jako argument pro skácení stromů byla v anketě zmiňována lámavost ořechového dřeva a rizi-
ka s tím spojená, ale v ofi ciálních podkladech špatný zdravotní stav stromů, ani nebezpečí pro 
kolemjdoucí uvedeno nebylo - bez odborného posouzení takové závěry učinit nelze. Vzrostlé 
ořechy jsou v Modřicích poměrně běžné a dokud se neobjevila současná kauza, tak po léta ani 
proti ořechu na Příční žádné námitky nebyly. 

Je dost případů, kdy kácení stromů má vážné důvody, anebo se mu nedá z pozice města za-
bránit. Pokud však město tuto možnost má, je potřeba především zkoumat všechny cesty k 
zachování stromů i za cenu určitých opatření či nákladů a o kácení uvažovat až úplně 
naposled. Anketa potvrdila, že klasické stromy, které dávají stín, pro občany města a jejich 
životní prostředí významnou hodnotu mají. Proto by se neměly zbytečně kácet a mělo by být 
známo, kde se taková veřejná zeleň ve městě nebo v jeho blízkém okolí má rozvíjet. Dle 
mého názoru se právě takto dá přečíst souhrnný vzkaz ze strany naprosté většiny komentářů.    

Účastníci anket potvrdili představu, kterou prosazuji ve Zpravodaji i na internetu - že lidé mají 
zájem projevit svoje názory. Proto je nutno k tomu vytvářet podmínky a na podněty občanů 
pak ze strany zodpovědných orgánů přiměřeně reagovat. Nezáleží na tom, zda nakonec zvítězí 
ta či ona alternativa - ale důležitý je individuální pocit, že člověk k prosazení svého stano-

viska aktivně udělal vše, co mohl. 

Vlastimil Čevela



 

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 
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1Inzercei

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Ostrovská Ludmila
Sochor Josef
Vanová Vlasta
Kocián Jaroslav
Hloušková Jaroslava
Vojta Miroslav
Janíková Danuše
Reiter Rudolf
Sklenář Miroslav
Vystrčilová Miroslava

Svobodová Anna
Frýdek Daniel
Korgó Jan

Suská Aloisie
Tomašovič Štefan

Prodám družstevní byt 3 + 1 s lodžií 
v Modřicích, 
s možností převodu do OV, 73m2, 
zateplený dům, 
3. Patro, výtah, zděné jádro, vlastní 
etážové topení, komora, sklep. 
Cena: dohodou 
Telefon: 728 722 615 

Výsledky veřejné ankety města - Obnova zeleně na ulici Příční

Téma ankety, spolu s výzvou ke spolupráci na její přípravě formou námětů či pří-

spěvků do Zpravodaje, bylo vyhlášeno ve Zpravodaji č. 1/2012-16. Na tuto výzvu rea-

govala p. Dvořáková s kompromisním návrhem na ponechání starých stromů s úpra-

vou ořezáním větví a V. Čevela se zdůvodněním, proč anketu navrhl a tyto příspěvky 

byly zveřejněny spolu s vyhlášením ankety ve Zpravodaji č. 2/2012-22.

V rámci ankety bylo odevzdáno 46 (42%) vyplněných ankteních lístků na papíře a 

odesláno 63 (58%) formulářů na internetu - tj. 109 celkem - ve 3 případech byla uve-

dena 2 jména, takže účastníků ankety bylo 112. Z nich bylo do 2O let 19 (17%), od 

20 do 60 let (50 (46%) a nad 60 let 40 (37%). Na otázku  A - Souhlasím s návrhem 

na pokácení ořechu a břízy u chodníku na ulici Příční a s jejich nahrazením 

novou výsadbou pásem okrasných hrušní  bylo 31 (28%) odpovědí ANO a 81 (72%) 

odpovědí NE - komentářů bylo 70 (64%). K tématu B - Konkretní návrhy a námě-

ty na zpestření a využívání prostor s veřejnou zelení bylo předloženo 37 (34%) 

komentářů. Na otázku C - Péči o veřejnou zeleň ve městě považuji za dobrou a 

přiměřenou odpovědělo 86 (77%) účastníků ANO, 26 (23%) NE a komentářů bylo 34 

(31%).

Úplná statistika s odkazy na souvislosti a na detaily všech odpovědí a komentářů, ve 

velké většině podepsaných jménem nebo zkratkou, je na nových stránkách města v 

rubrice "Občané / Dotazy a náměty / Ankety". Doufám, že názory účastníků ankety 

v komentářích budou nejen užitečným podkladem a inspirací ale i začátkem většího 

zájmu o problematiku vzrostlých stromů ve veřejné zeleni města - určitě se k tématu 

i námětům z komentářů budeme ve Zpravodaji a na internetu města vracet. V 

této chvíli bych  rád poděkoval těm, kteří se na přípravě a realizaci ankety podíleli a 

samozřejmě všem, kteří se jí aktivně zúčastnili. Zváštní uznání si pak zaslouží vyuču-

jící ZŠ, kteří anketu operativně využili ve školním vzdělávacím programu "Výchova 

demokratického občana" a žáci deváté třídy, kteří se do ní též zapojili. 

Závěrem malé srovnání. Kraj Vysočina realizuje na internetu od poloviny roku 2011 

mezinárodně připravovaný a ze strany EU sponzorovaný speciální projekt "Váš ná-

zor". Dosud bylo v jeho rámci v 7 městech uskutečněno asi 10 podobných anket s 

tím, že na každou z nich odpovědělo průměrně necelých 5 lidí. Každé ze dvou anket 

v Modřicích, realizovaných prakticky standardními prostředky Zpravodaje a nového 

internetu města se aktivně zúčastnilo průměrně asi 100 lidí. Myslím, že je to velice 

povzbudivý signál o rozvoji občanské společnosti v našem městě.

Vlastimil Čevela, navrhovatel a zpracovatel ankety



 

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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Půjčky 
 zaměstnancům, důchodcům

a osobám na MD
půjčíme

až 160.000 Kč.

Dále vyplácení exekucí

a různé fi nanční produkty

1. platba až po vyplacení půjčky!!!
volejte nebo pište sms.

774 348 446
mail: pujcpenize@seznam.cz
Zprostředkovatel pro více věřitelů.

Nabízíme:

- opravy osobních a dodávkových vozidel
- pneuservis
- doplňování a kontrola klimatizací
- brzdové centrum
- dignostika motorů pro koncern 
Volkswagen

- výměny autoskel
- příprava a realizace STK a ME
- ruční čištění interiéru včetně karoserie

Poděbradova 676, Modřice 664 42
e-mail: matyska.z@seznam.cz
mob: 602737595
tel: 547243410

AUTOOPRAVNAMATÝSKA

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.

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



                                  
     AK NÍ NABÍDKA TEPELNÝCH ERPADEL           

                                              
            

                                      

    
     S tepelným erpadlem – levná elekt ina D56d – od 2,40 K /1 kWh.      
                                Tepelná erpadla  
    S tepelným erpadlem Viessmann se stáváte nezávislí na oleji a plynu a     
    využíváte bezplatný potenciál tepla z p írody ze svého bezprost edního okolí -  
    bu  ze zem , ze spodní vody nebo ze vzduchu. Tepelná erpadla Viessmann     
    mají "pe e  jakosti tepelného erpadla" - záruka vysoké úrovn  kvality. 

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

                                                                           

Vitocal 200 –S – AC -tepelné erpadlo, vzduch/voda,  
topný výkon 3 až 10,6 kW 
cena - 5,6 kW 119 410,- K  bez DPH 
cena po slev  97 916,- K  bez DPH  

Vitocal 222 –G – kompaktní tepelné erpadlo 
zem /voda, jmenovitý tepelný výkon: 5,9 až 10,0 kW 
objem zásobníku: 170 litr  
cena - 5,9 kW 149 760,- K  bez DPH 
cena po slev  5,9 kW 124 300,- K  bez DPH  

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012

143142Inzerce www.mesto-modrice.cz InzerceZpravodaj 3/2012

2012 st 21.3. benefi ční koncert v ZUŠ od 17:00 Zpravodaj 3/2012

st 28.3. Komorní koncert na radnici od 19:00  Zpravodaj 3/2012

31.3.-4.4. včelařská výstava - Brno-výstaviště Zpravodaj 3/2012

so 21.4. dětský karneval v sále hotelu Gregor od 15:00 Zpravodaj 3/2012

čt 26.4. beseda Jiřího Máry Po stopách vikingů v knihovně od 17:00  Zpravodaj 3/2012

Opakovaně týdně

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 7-14let – ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

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

18:00 Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - 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 Homolková



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: Vlastimil Čevela
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). Preferovaná forma příspěvků je počíta-
čový formát „doc“, zaslaný e-mailem. Kontakt pro 
příspěvky, dotazy a náměty i připomínky - 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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