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Slet čarodějnic v areálu Pod Kaštany. 
Foto: M.Hájek
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USNESENÍ RMM č.11/2011 1Zprávy z radnicez
Z usnesení RMM č. 18/2012
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
16. dubna 2012

Požární ochrana - smlouva
RMM bere na vědomí dodatek č. 3 
ke smlouvě o soustředění prostředků 
na společnou jednotku požární ochra-
ny mezi městem Modřice a Statutárním 
městem Brnem, Městskou částí Brno 
– Chrlice o úpravě termínu úhrady 
fi nančních prostředků městem Modři-
ce, postupuje jej do projednání v ZMM 
a doporučuje jeho schválení - Počínaje 
rokem 2013 by měl být termín úhrady 
100 tisíc Kč ročně přesunut z 30. 6. 
na 31. 3. (3.1)

Směna nemovitosti - příprava
RMM po dohodě obou smluvních stran 
(město Modřice a Ing. Irena Sklenářo-
vá) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o budoucí směnné smlouvě na směnu 
RD Benešova na posun termínu směny 
nemovitostí o 1 měsíc - do 30.6.2012 
(3.2)

Most u Sokolovny - dokončování
RMM schvaluje dohodu o dočasném 
využití části pozemků p.č. 878/1 a 878/3 
(oplocený areál budoucího bytového 
domu pro seniory na ul. Nádražní) 
fi rmou D.I.S., spol. s r.o. na dobu 2 mě-
síců (duben, květen) za částku 35.145,- 
Kč bez DPH. Pozemek fi rma bude 
využívat jako stavební dvůr 
při realizaci mostu Benešova. (3.3)  

USNESENÍ RMM č. 18/2012

BD pro seniory - dotace
RMM schvaluje smlouvy o poskyt-
nutí podpory na přípravu a realizaci 
podporovaných opatření z programu 
Zelená úsporám mezi městem Modřice 
a Státním fondem životního prostředí 
České republiky (jedná se o dotace 
na projektovou dokumentaci a stavební 
dozor pro jednotlivé objekty stavby
v celkové výši 119.520,- Kč) (3.4 až 9) 

Přechody pro chodce - realizace
RMM schvaluje mandátní smlouvu 
na zabezpečení inženýrské činnosti 
při realizaci akce „Modřice – přechody 
pro chodce“ za částku 35.280,- Kč mezi 
městem Modřice a p. Liborem Kočířem. 
Jedná se o stavební dozor při realizací 
3 přechodů na ul. Masarykova a úpravy 
přechodu u školy ul.Benešova (3.10)   

Chodník podél náhonu - příprava
RMM schvaluje smlouvu o dílo č.j. 003/
PD/2012 na vypracování PD pro staveb-
ní povolení na lávku a komunikaci pro 
propojení do OC Olympia 
ve výši 138.000,- Kč vč. DPH mezi 
městem Modřice (objednatel) a fi rmou 
Eurotrace s.r.o. (zhotovitel)  (3.12)

Parkování na ul. Sadová - příprava
V souvislosti s přípravou nových parko-
vacích ploch RMM schvaluje smlouvu 
o zajištění přeložky plynárenského zaří-
zení na ul. Sadová a úhradě nákladů 
s ní souvisejících  mezi městem Modři-
ce (stavebník) a JMP Net, s.r.o. (vlast-
ník plynového zařízení) (3.15)

Úprava právních vztahů - garáže 
V návaznosti na rozhodnutí o dořešení 
právních vztahů kolem garáží 
na rohu ulic Husova a Masarykova 
RMM schvaluje smlouvy o pronájmu 
pozemků města a dohody o právu uží-
vání poměrné části pozemku p.č. 669/1 
- konkrétně p.č. 669/2 za celkovou část-
ku 117,- Kč/rok s O.a M.K., p.č. 669/3 
za celkovou částku 117,- Kč/rok s R.a 
J.U., p.č. 669/4 za celkovou částku 117,- 
Kč/rok s M.B., p.č. 669/5 za celkovou 
částku 257,- Kč/rok s J.a H. V., p.č. 669/6 
za celkovou částku 113,- Kč/rok s O.M. 
, p.č. 669/7 za celkovou částku 113,- Kč/
rok s H.S., p.č. 669/8 za celkovou částku 
113,- Kč/rok s B.H. , p.č. 669/9 za celko-
vou částku 113,- Kč/rok s L.a S.V., p.č. 
669/10 za celkovou částku 113,- Kč/rok 
s J.Š. a p.č. 669/11 za celkovou částku 
117,- Kč/rok s M.B. (3.16 až 25)

Smlouvy o dotacích - schválení
RMM schvaluje smlouvy o poskytnutí 
dotací dle rozpisu, zveřejněného 
ve Zpravodaji č. 2/2012 s.8 - s výjimkou 
ř. 4351, 5512 a navíc 6.000,- pro Sociální 
služby města Kroměříže (3.26 až 53) 

Ženáčské hody 2012 - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvy 
na poskytnutí peněžních darů 
pro město Modřice na organizaci akce 
„Ženáčské hody“ ve dnech 4.-6.5.2012 
- ve výši 5.000,- Kč od fi rmy BOVAKO 
s.r.o., 5.000,- Kč od fi rmy Brněnská 
pole, a.s, 1.000,- Kč od fi rmy Rostislav 
Brabec, 4.000,- Kč od fi rmy KOVOLIT 
a.s. a smlouvu o reklamě a propagaci 
mezi městem Modřice a fi rmou Brněn-
ské vodárny a kanalizace, a.s. za úplatu 
ve výši 5.000,- Kč (3.54 až 58)

Praxe studentů na Městském úřadě
RMM schvaluje smlouvu o zajištění 
studentské praxe studentky Jelínkové 
Petry mezi městem Modřice a Střední 
odbornou školou MORAVA, o.p.s. (3.61)   

Územní plán - změna
RMM schvaluje dohodu o způsobu 
úhrady nákladů spojených s pořízením 
změny č. IX. ÚPN SÚ Modřice mezi 
městem Modřice (pořizovatel) a společ-
ností KOTONA a.s. (investor)  (3.63)  

Příspěvek na obědy studentů 
RMM schvaluje dohodu o poskytnutí 
příspěvku Školní jídelně Gymnázia Ži-
dlochovice, které navštěvuje v dnešní 
době 5 studentů z Modřic, ve výši cca 
1500,- Kč/2 měsíce. Cena bude pohyb-
livá dle skutečného počtu odebraných 
obědů studenty z Modřic.(3.64)

Výkon veřejné služby
RMM schvaluje smlouvu o organizaci 
a výkonu veřejné služby mezi městem 
Modřice a Úřadem práce České repub-
liky (ÚP) - jedná se o práce v oblasti 
údržby města, v rozsahu 20 hodin 
měsíčně pro občany, evidované na ÚP. 
Při těchto prácích budou využíváni 
zejména evidovaní občané s trvalým 
pobytem v Modřicích (3.65)   

Veřejné zakázky - nová pravidla
RMM schvaluje Interní směrnici č. 
1/2012 Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu (6.1) 

Městský úřad - změna organizace
RMM schvaluje změnu organizačního 
řádu Městského úřadu Modřice vytvo-
řením 3 odborů – odbor vnitřních věcí, 
odbor majetkový a odbor fi nanční 
a vyhlášení výběrového řízení
na funkci vedoucího fi nančního odboru 
MÚ (6.2.)  
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ZŠ Modřice - investice
RMM schvaluje investice ZŠ Modřice
v roce 2012 hrazené z fondu reproduk-
ce investičního majetku školy tvoře-
ného z odpisů majetku svěřeného ZŠ 
Modřice na základě zřizovací listiny 
- celkově jde o 1.255.234,- Kč. Finance 
budou použity na realizaci těchto akcí:  
výměna varného kotle v kuchyni školní 
jídelny, malování v budově na ul. Bene-
šova, zpevněná plocha kolem budovy 
ul.Komenského, akustický podhled
a vybudování chodníku u budovy ul. 
Komenského, přibližně 1/3 z celkové 
částky odpisů bude převedena
do provozního fondu, ze kterého bu-
dou hrazeny ostatní práce při rekon-
strukci zahrady na ul. Komenského 
(6.4) 

MŠ Modřice - odpisy 
RMM schvaluje odpisový plán majetku 
MŠ Modřice na rok 2012 v celkové výši 
odpisů 622.321,68 Kč (6.5)

MŠ Modřice - příprava nadstavby
Ve vztahu k budoucí nadstavbě kontej-
nerové MŠ RMM schvaluje odpisový 
plán majetku MŠ Modřice na rok 2012 
v celkové výši odpisů 622.321,68 Kč, 
dále schvaluje  1. rozpočtovou změnu 
provozních prostředků MŠ Modřice 
ve výši 112.000,- Kč a bere na vědomí 
žádost MŠ Modřice o investiční dotaci 
ve výši 2.406.000,- Kč. Příslušné úpravy 
fi nancování doporučuje RMM ZMM za-
řadit a schválit v rozpočtovém opatření 
č. 2/2012. Celkové investiční náklady 
na rozšíření kapacity MŠ ve výši cca 
5 milionů Kč by přibližně z poloviny 
měly být hrazeny z vytvořeného inves-
tičního fondu oprav MŠ a z poloviny 
z požadované dotace od města (6.5 až 
6.7) 

Deratizace města 
RMM bere na vědomí cenovou nabídku 
na provedení deratizace města Modřice 
ve výši 44.000,- Kč vč. DPH předlože-
nou fi rmou Šnaubert – DDD (6.8)  

Most u Sokolovny - vícepráce
RMM schvaluje ceny víceprací při rea-
lizaci stavební akce „III/15280 Modřice, 
most 15280-2“ v celkové výši víceprací 
na veřejném osvětlení 24.842,- Kč bez 
DPH a na chodníku 74.624,12 Kč bez 
DPH. Vícepráce obsahují 4 spojkové 
skříně a prodloužení kabelů, prodlou-
žení chodníku i zábradlí a zatravněné 
tvárnice podél chodníku na ul. Nádraž-
ní. Současně je ve vícepracích zohled-
něna úspora zrušením výložníků u 
uličních lamp a zrušení přechodu 
v příliš velkém sklonu u Sokolovny pro-
ti RD manželů Kurečkových vč.osvětle-
ní tohoto plánovaného přechodu (6.9) 

Hřbitov - stavební úpravy
RMM bere na vědomí cenovou na-
bídku na provedení stavebních úprav 
hřbitova ve výši 96.084,94 Kč bez DPH 
předloženou fi rmou TRESTAV s.r.o. 
(6.10)  

Pasivní BD pro seniory - výběrové 
řízení
RMM schvaluje komisi pro otevírání 
obálek na akci „Pasivní bytový dům 
pro seniory“ ve složení Ing. Josef Šiška, 
Ing. Hana Chybíková, Ivan Doleček, 
Ing. Jiří Kudělka, Ing. Martin Šimek, 
náhradníky ve složení Mgr. Markéta 
Henrichová, Květoslava Höklová, Ing. 
Roman Mulíček, Kateřina Habartová, 
Bc. Kateřina Homolková,  hodnotící 
komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek uchazečů ve složení Ing. Josef 
Šiška, Ing. Hana Chybíková, Ing. Libor 

Procházka, MBA, Vít Makovský, Bc. 
et Mgr. Tomáš Kratochvíl, Ing. Martin 
Šimek, Ing. Jiří Kudělka, s náhradníky 
ve složení Ivan Doleček, Kamila Šulová, 
Květoslava Höklová, Sylva Bernátová, 
Ing. arch. Eva Mattušová, Mgr. Marké-
ta Henrichová, Ing. Eliška Kudělková 
(6.11)   

Svoz odpadu - výběrové řízení
RMM schvaluje komisi pro otevírání 
obálek na akci „Zajištění činností spoje-
ných se sběrem, svozem a odstraněním 
odpadů v Modřicích“ ve složení Ing. 
Hana Chybíková, Ing. Jiří Kudělka, Ing. 
Martin Šimek, náhradníky ve složení 
Ing. Josef Šiška, Jiří Šula, Ivan Doleček, 
hodnotící komisi pro posouzení a hod-
nocení nabídek uchazečů ve složení 
Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková, 
Sylva Bernátová, Ing. Šimek, Ing. Jiří 
Kudělka, s náhradníky ve složení Ivan 
Doleček, Jiří Šula, Ing. Libor Procházka, 
MBA, Mgr. Markéta Henrichová, Ing. 
Eliška Kudělková (6.12) 

Městský úřad - skartovací zařízení
RMM bere na vědomí pořízení 3 ks 
skartovacích zařízení v celkové hodno-
tě 9.900,- Kč vč. DPH (6.16)

Kulturní akce 2012 - nabídky
RMM bere na vědomí nabídku 
na vystoupení Jiřiny Bohdalové dne 
16.5.2012 za cenu 66.120,- Kč a vystou-
pení Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové 
s názvem „Turné čtyř můstků“ v termí-
nu 23.11.2012 za cenu 49.020,- Kč (6.17)  

MŠ Modřice - dodavatel nadstavby 
RMM bere na vědomí výsledky výběro-
vého řízení na akci nadstavba kontejne-
rové MŠ ul. Zahradní a souhlasí 
s výběrem dodavatele fi rmou Jihomo-
ravská stavební a obchodní, spol. s r.o. 
za cenu 4.152.220,- Kč bez DPH (6.18)

Svoz odpadu - dočasná objednávka
RMM schvaluje objednávku na svoz 
TKO a s tím spojených služeb fi rmě 
SITA CZ, a.s. na měsíc květen 2012 
v cenové úrovni výběrového řízení 6.19 
a Zpravodaj 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 

asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.

cz  (red-ČeV)

1Informace pro občanyi
Upozornění chovatelům psů

Pravidelné očkování psů se uskuteční v sobotu 26. 5. 2012 od 14:00 do 
16:00 hodin jako obvykle před radnicí městského úřadu. 

Kateřina Brabcová, asistentka starosty



1918Informace pro občany www.mesto-modrice.cz Informace pro občanyZpravodaj 5/2012

Myslivecké sdružení Modřice informuje

Květen a červen jsou měsíce, kdy se nám v přírodě rodí nový život. Na svět přichá-
zejí mláďata srnčí zvěře, bažantí slepice začínají snášet a sedět na vejcích, rodí se 
zajíčata, a proto vyžadují maximální klid. Prosíme tímto širokou veřejnost – omezte 
vycházky do přírody mimo cesty, nesahejte na srnčata a zajíčata, která se vám zdají 
opuštěná, máma je určitě někde nablízku. 
Žádáme také všechny majitele psů – kynology, aby v době od 15. 5. do konce června 
nepouštěli své psy do honitby z výše uvedených důvodů.

Děkujeme za pochopení 
MS Modřice

Třídíme dostatečně?

V našem městě máme poměrně rozsáhlou síť kontejnerů na separovaný odpad, v 
současnosti 18 stání a ještě možnost využít pro odkládání odpadů sběrný dvůr. S 
dobrým ohlasem se setkal projekt třídění a sběru bioodpadu. Mnoho občanů se cho-
vá zodpovědně a těchto možností využívá.
V roce 2011 jsme za sběr a likvidaci odpadů zaplatili cca 3,5 mil Kč a za vytříděný od-
pad získali zpět do rozpočtu prostřednictvím společnosti EKOKOM,  ELEKTROWIN a 
ASEKOL (tyto společnosti se zabývají zpětným odběrem využitelných složek odpa-
du a elektrozařízení) bezmála 600 000,- Kč. Vytřídili jsme mimo jiné např. 70,1 t papí-
ru, 28,5 t plastů, 30,2 t skla bílého, 42,4 t skla barevného, odevzdali jsme 790 ks TV, 323 
monitorů, 5,2 t ostatních drobných elektrozařízení, 81,3 t objemného odpadu. Naproti 
tomu jsme vyprodukovali 1007,8 t komunálního odpadu a vytřídili 252,9 t biologicky 
rozložitelného odpadu a na sběrném dvoře odevzdali dalších 2,5 t nebezpečného 
odpadu a 124,7 t betonu a cihel, 1,2 t dřeva, 3,1 t železa a 81,3 t objemného odpadu. 
Mohlo by se zdát, že jsme dobří „třídiči“, ale není to zcela pravda. Když se podíváme 
do popelnic a kontejnerů na komunální odpad, zjistíme, že jsou tyto nádoby neustále 
zaplňovány i odpadem, který lze třídit. Bohužel i v bioodpadu, a to zejména u byto-
vých domů, jsou v nádobách plasty, sklo a komunální odpad a i v kontejnerech na 
separovaný odpad se často nachází to, co tam nepatří. Někdo prostě třídit nechce, 
anebo třídění považuje za obtěžování. Bohužel. Částka získaná zpět za vytříděný od-
pad by mohla být o mnoho větší.
Při kontaminaci bioodpadu nepatřičnými látkami se musí provádět na Centrální kom-
postárně Brno dotřídění, a to nás může stát více jako likvidace komunálního odpadu. 
Pro srovnání: za komunální odpad platíme 1100,- Kč/t, kdežto za biologicky rozloži-
telný jen 730,-  Kč/t. Smyslem má být mimo jiné zlevnění provozu likvidace odpadů 
a ne jeho prodražení.
Vždyť se v Modřích neplatí poplatek za svoz komunálního odpadu a nádoby na 
bioodpad a biologicky rozložitelné sáčky se rozdávají zdarma! 
Proto znovu apeluji na nás všechny, nebuďme k třídění lhostejní! Ukažme dětem a 
vnoučatům, náš dobrý vztah k životnímu prostředí. Naučme se třídit odpad, tak jak je 
to v západní civilizované společnosti zvykem. Snad tam také chceme patřit!

Upozornění: 
Od 15. 5. 2012 budou biopoplenice kontrolovány svozovou fi rmou i městským 
úřadem a pokud v nich bude nacházeno to, co tam nepatří, nebudou vyvezeny!! 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

INFO-servis

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

Příspěvky do Zpravodaje přes internet

Počínaje vydáním 6/2012 bude základní formou zadávání příspěvků do Zpravodaje 
přímé vložení přes formuláře vstupní brány na nových internetových stránkách měs-
ta. Dle platných pravidel se nepřijímají anonymní příspěvky, tj. v textu pro zveřejnění 
může být pouze značka, ale ve formuláři jsou PLNÉ JMÉNO A KONKTATNÍ ÚDAJE 
(mail i telefon) NUTNÉ pro možnost ověření.

Pro zadání příspěvků jsou na internetu k dispozici 3 formuláře - událost, fotogalerie 
a článek, které jsou dále využívány různým způsobem. V souladu s koncepcí dle při-
pravovaného Informačního řádu města není změna zadávání příspěvků totiž pouze 
formální, ale současně přináší i novou kvalitu v informačních službách občanům i 
organizátorům akcí a volnočasových činností. Žádám zdvořile všechny přispěvatele, 
aby se snažili novou formu příspěvků maximálně využívat, abychom společně co 
nejříve získali zkušenosti s jejím provozováním, za což jim předem děkuji. 

Článek zůstává i nadále běžnou formou pro vložení textu DOC nebo DOCX, příp. 
grafi cky hotového inzerátu v příloze. Formulář článek též slouží k dotazům nebo 
připomínkám. Podrobnosti k zadávání komerčních inzerátů budou ještě upřesněny 
dodatečně. Fotogalerie slouží k zadání textu, který obsahuje fotografi e, nebo samo-
statné fotoreportáže. Novinkou je, že fotografi e budou kromě Zpravodaje též samo-
statně publikovány ve FOTO kronice na internetu města. Událost slouží k oznámení 
o konání kulturně-společenských, sportovních i dalších akcí. V případě událostí je 
novinkou, že každá z nich je samostatně zařazena do měsíčního kalendáře na inter-
netu.  

Vlastimil Čevela - koordinátor internetových stránek a předseda RR
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1Život v našem městěž
Jiřina Bohdalová v Modřicích

16. května 2012 v 19.30

sál hotelu Gregor

Vystoupení spolu s Václavem Kosíkem.

Cena vstupenky: 290,- Kč, předprodej od 2.5. 2012 na Městském úřadě Modřice
u paní Bc. Kateřiny Brabcové
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Návštěva europoslance na ZŠ Modřice

Ve čtvrtek 12. dubna 2012 zavítal do modřické školy europoslanec pan Ivo Strejček, 
aby spolu s panem starostou Ing. Šiškou pozdravil žáky a krátce s nimi pobesedoval. 
V rámci svého vystoupení zdůraznil význam a nutnost kvalitního vzdělání, které 
mladým lidem pomáhá orientovat se v současném světě. Snažil se též zodpovědět 
dotazy našich nejstarších žáků a objasnit současná naléhavá témata týkající se Ev-
ropské unie. Přímé setkání s politikem bylo pro žáky nepochybně zajímavé a stalo se 
jejich novou zkušeností.

Text Mgr. Jana Havlíčková, Foto KK

Čarodějnice na Bobravě - sobota 28. 4. 2012 ve fotografi ích

Veroniky Sláčikové
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„Kam s nimi?“

Kam s nepotřebnými věcmi? Tento letitý nerudovský problém vyřešili modřičtí  ob-
čané, kteří v rámci  charitativní sbírky pořádané občanským sdružením Diakonie 
Broumov ve spolupráci se základní školou a SRPŠ pilně třídili a snášeli oděvy a obuv 
ve snaze poskytnout materiální pomoc sociálně potřebným spoluobčanům.

Akce splnila svůj účel. Udělali jsme si nejen čisto ve svých šatnících, ale ještě navíc 
v nás chvíli přetrvával pocit, že jsme se podíleli na dobré věci.

Mgr. Jana Havlíčková, ZŠ Modřice

Vzděláváme se pro život

V souvislosti s nároky, které klade současná doba na občany, je jednou z priorit naší 
školy připravit žáky na praktický život, objasnit jim elementární ekonomické pojmy 
a vztahy.
 
Uvítali jsme tudíž možnost zapojit se do projektu podporující fi nanční gramotnost v 
rámci vzdělávacího programu VUREES pro školy v regionech.

Sama akce byla nejen neobvyklá, ale též organizačně náročná, neboť ji podmiňovala 
účast dvou set žáků z různých škol. Jako organizátoři jsme tedy oslovili další tři školy, 
a tak k nám 27. dubna zavítali žáci 8. a 9. tříd ze ZŠ Horní, ZŠ Ořechov a ZŠ Újezd. Po 
slavnostním zahájení programu panem starostou Ing. Šiškou se žáci plynule rozmísti-
li po sedmi stanovištích rozmístěných v celém areálu školy.
 
V pracovních týmech přemýšleli nad penězi, jejich tokem, příjmy a výdaji, bankovní-
mi produkty, podnikatelskými záměry či běžným rodinným rozpočtem. Pod vedením 
lektorů plnili úkoly, vydělávali „peníze,“ za které pak v závěrečné aukci mohli získat 
nejrůznější zboží.

 
Smysluplně připravená akce rozšiřující ekonomické povědomí, dobrá nálada všech 
zúčastněných i pěkné jarní počasí přispěly k tomu, že jsme zažili netradiční výuku 
tradičních pojmů, seznámili se s novými lidmi a všichni společně strávili příjemné 
páteční dopoledne.                                                               Mgr. Jana Havlíčková, ZŠ Modřice

Den Země 2012

Den Země jsme si připomněli terénními výukovými programy zaměřenými na po-
zorování vodního ekosystému. Jen starší ročníky se věnovaly úpravě areálu v okolí 
školy a malá skupina žáků pomáhala s úklidem města.
 
Žáci šestého a sedmého ročníku se rozjeli k Žilůveckému potoku v blízkosti Babic 
nad Svitavou, kde se seznamovali s vodními organismy, s rostlinami a živočichy spja-
tými s okolím potoka. Program se věnoval také tématu znečištění a ohrožení vod a 
možnosti, jak každý z nás může vody před těmito riziky chránit. Nedílnou součástí 
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programu byl i výlov a pozorování některých vodních živočichů a také pohybové 
aktivity. Podobný program absolvovali žáci pátého ročníku, který se uskutečnil u 
rybníčků na Lesné.
 
Žáci čtvrtého ročníku měli výukový program v oboře Holedná, poznávali kvetoucí 
jarní rostliny a v druhé části lovili všelijaké živočichy ve dvou rybníčcích pomocí 
sítek. Ke konci programu se jim poštěstilo vidět i mufl ony a divoká prasata.
 
Díky pěknému počasí se všechny akce vydařily, děti i učitelé si velmi pochvalovali 
výjezd do jarní přírody a připravené programy.

Autorka textu: Alžběta Grunwaldová

Autorka fotografi í: Lenka Hronová
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Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí, přijměte prosím srdečné 
pozvání na 4. schůzi rodičů, členů a příznivců SRPŠ při ZUŠ Ořechov, která se 
koná ve čtvrtek 10. května 2012, v 17:00 hodin, v sále budovy ZUŠ, na ulici Komen-
ského 4, OŘECHOV. 

Na minulé schůzi bylo, kromě jiného, schváleno založení bankovního účtu. Nyní tedy 
můžete posílat své příspěvky na účet sdružení č.: 2800244838 / 2010, vedený u pe-
něžního ústavu Fio banka, a.s.. 

Dále oznamujeme, že v současnosti dochází k úpravě rubrik SRPŠ na internetových 
stránkách školy: www.zusmore.cz. Prosíme vás tímto o strpení; již brzy zde naleznete 
aktuální informace ze života našeho sdružení.

Letos ZUŠ vyhlásila pro žáky hudební nauky soutěž SKOKAN PŮLROKU. Cena pro 
vítěze, je fi nancována z prostředků sdružení. Každý výherce za svou píli dostane 
MP3 přehrávač, v hodnotě 400,-Kč. První část soutěže v Ořechově již skončila, vyhrá-
li Lubomír Pár a Jan Procházka - gratulujeme. Nyní probíhá druhá část soutěže v 
Modřicích – držíme palečky.

Za SRPŠ vám všem přeji krásné jarní dny a těším se, že přijdete mezi nás.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ

723 627 389, irena@psenickova.cz

Pozvánka Základní um lecké školy v O echov  a Mod icích 

Vážení p átelé, 

srde n  Vás zveme na koncerty v nované 60. výro í založení školy 
a 100. výro í narození zakladatele a prvního editele Rudolfa Zavadila st.  
 
v pond lí 4. ervna 2012 v 17 hodin  v sále hotelu Gregor v Mod icích 
  
v ned li 17. ervna 2012 v 16 hodin  v Obecním sále v O echov  
možnost prohlídky školy od 14.30 hodin. 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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Koledníci na Velikonoční pondělí ve fotografi ích M. Hájka Dětský karneval 2012

V sobotu dne 21. 4. 2012 v 15 hodin se konal v sále hotelu Gregor dětský karneval 
na téma „Chrobáci dobráci  aneb co se děje v trávě“. Akci pořádalo město Modřice 
a organizátorem byla Kulturně školská komise. Stejně jako v loňském roce prováze-
lo celým programem naše nejmenší divadlo Netratrdlo. Dětem byl u vchodu nabíd-
nut balónek dle vlastního výběru a sladkosti. Během krátké doby se sál zaplnil do 
posledního místa. Balónky plněné héliem byly pro děti mnohdy problém. Každý 
z balónků, který se nechtěně vznesl ke stropu a čekal na svého smutného malého  
majitele, se však pokaždé dočkal návratu do správných ručiček. V průběhu celého 
odpoledne dostaly děti i jejich doprovod spoustu sladkostí. Odměnu si zasloužily 
všechny masky, neboť jedna byla krásnější a nápaditější než druhá. Po více než dvou 
hodinách byl karnevalový rej ukončen. Šťastné tvářičky dětí při odchodu byly největ-
ší odměnou pro organizátory a nejlepším poděkováním za úsilí spojené s přípravou 
akce.                                                                                                                             velen 

KULTURA

Koncerty - připravujeme novinku !

Pro letošní jaro bychom rádi vyzkoušeli novinku - Nedělní hudební matiné. Na neděli 
24. června 2012 v 11 hodin dopoledne jsme proto do sálu na radnici připravili "Pěvec-
ký a klavírní koncert v hudbě vážné i nevážné" paní profesorky Jarmily Mazourové 
s mladým zpěvákem Robertem Benno Štěpánkem - rezervujte si čas a dobré rozpo-
ložení.

ČeV 
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Středa 30. května 2012 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

57.

Město Modřice připravilo

Májové pěvecké setkání 2012
Smíšený pěvecký sbor města Modřice, diriguje Lucie Tomečková, 
jako hosté Alena Borková ml. - zpěv, Alena Borková - klavír

Program:  lidové a další písně, W. A. Mozart, A. Dvořák, G. B. Pergolesi

Pozvání na 17. června do Předklášteří 

Podhorácké muzeum v Předklášteří pořádá v době od 19. května do 23. září 2012 
výstavu svátečních krojů svobodných na Moravě před 80 lety s názvem "Ta jeho 
milá modré oči má ...". Výstava bude doplněna doprovodnými akcemi pro veřejnost 
i pro děti a na jednom z takových pořadů v neděli 17. června odpoledne v 15 hodin 
vystoupí i náš Dětský folklorní kroužek města Modřice. Program bude probíhat na 
Náměstí 5. května v sousedství areálu kláštera Porta Coeli, v příp. špatného počasí 
ve společenském sále radnice tamtéž.
 
Nepatříme sice k souborům s národopisnými kořeny a nové originální modřické kro-
je našich dětí případnou budoucí národopisnou tradici teprve začínají vytvářet, ale 
vynasnažíme se, abychom naše město dobře reprezentovali. Pokud byste nás přijeli 
povzbudit - budeme rádi.

text V. Čevela, foto z dětského folklorního plesu M. Hájek
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Vernisáž výstavy "Obrazy a obrázky" v muzeu 26. 4. 2012Komorní koncert 28. 3. 2012 ve fotografi ích Miroslava Hájka

Poděkování

Děkuji vedení města a osobně panu starostovi, že mě umožnili konat výstavu „OB-
RAZY a OBRÁZKY“ v prostorách Městského muzea. Současně děkuji za pomoc při 
přípravě, instalaci a celkové organizaci výstavy Mgr. Petru Fialovi. Byť se to nezdá, 
byla to práce dosti náročná. 
Jsem rád, že vedení města podporuje společenské, kulturní a sportovní akce. Život 
v našem městě je tak bohatší a pestřejší. 

Tomáš Paufošima Paufec 

foto: M. Hájek
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Skauti v Modřicích

Možná jste již zaznamenali, že od konce loňského roku působí v Modřicích skautský 
oddíl Quercus. Proč Quercus? Znamená to latinsky dub a protože Modřice mají ve 
znaku dubovou ratolest, myslíme si, že je to hezký a výstižný název. Zatím jsme malý 
oddílek s 11 členy, ale rozrůstáme se. Schůzky probíhají každý čtvrtek od 16 do 18 
hod. na faře (Masarykova 146).

A co jsme už za tu krátkou dobu zažili a podnikli? Koncem listopadu proběhl v místní 
škole na prvním stupni nábor, spojený s naší první akcí „Hledání ztraceného po-
kladu“. V prosinci jsme před radnicí rozdávali Betlémské světlo. V lednu podnikli 
výpravu do Pouzdřanské stepi, kde jsme „odlovili“ dvě kešky (speciální schránky s 
předměty k výměně). V únoru jsme našli další kešku. A na Velikonoční neděli jsme 
uspořádali v areálu Pod Kaštany tzv. „Velikonoční skautské kuřátko“. Tato akce byla 
spojená s celostátní sbírkou Pomozte dětem a podařilo se nám pro ni vybrat celkem 
3245,- Kč.

Co plánujeme dále? V květnu bude výprava na tábořiště v Kochově, kde také v termí-
nu 30.6. - 14.7.2012 pořádáme stanový tábor otevřený všem dětem a mládeži ve věku 
5 - 26let. Ještě máme posledních 11 volných míst za cenu 2 500,- Kč.

Skauting jako jediný má program pro členy v podstatě od kolébky do nejzralejšího 
věku a naleznete ho ve 216 zemích světa (přes 40 milionů členů). V naší republice 
se ke skautům hlásí více než 50 000 členů ve 2 500 oddílech. Český skauting letos 
slaví 100 narozeniny. Také náš oddíl Quercus je oslaví podzimní výstavou věnovanou 
skautingu s bližším představením činnosti.

Chtěli bychom rovněž touto cestou požádat pamětníky modřického skautingu a také 
majitele vlajek a kronik, či jiných skautských materiálů o spolupráci. Prosíme, ozvěte 
se nám na email: quercus@centrum.cz nebo tel. 722 948 984 - Veronika Morongová 
(vůdkyně oddílu), případně za námi zajděte v době schůzek na faru.

95.skautský oddíl Quercus Modřice

http://www.quercus.estranky.cz/

Velikonoční skautské kuřátko 2012

Je celorepubliková akce pořádaná skauty spojená se sbírkou Pomozte dětem. Mod-
řický oddíl Quercus, žáci prvního stupně ZŠ Modřice a maminky při setkání na faře 
vyrobili krásná kuřátka, která skauti prodávali za libovolný příspěvek, podařilo se 
nám ve prospěch sbírky vybrat 3 245,- Velikonoční skautské kuřátko v Modřicích 
vyvrcholilo zabavním odpolednem Pod kaštany, kde děti plnily různé úkoly, např. 
krmení medvídka, procvičení paměti v tzv. Kimovce, hledání vajíček, velikonoční 
kreslení, zajíčkodráha atd. Na konci jsme také losovali z účastníků výherce poukazu 
v hodnotě 500,- Kč do wellness Sceptrum Modřice, který vyhrál Adam Kovařík a 
kurz dětských masáží v hodnotě 1 500,- Kč vyhrála Adéla Říhová, která byla také 
vylosována z podaných přihlášek na tábor a vyhrála tak účast na táboře v hodnotě
2 500,- Kč zdarma. Bohužel vzhledem k počasí, které nám vůbec nepřálo, byl pro-
gram poměrně zkrácený a některé soutěže nešly kvůli silnému větru provést. Snad 
se i tak účastníkům líbilo a slibujeme, že na příští rok objednáme sluníčko a teplo :-)

95.skautský oddíl Quercus Modřice

SKAUTI
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V letošním roce se naše taneční skupina „Lady Dancers“ přejmenovala na X-trim, 
abychom tak otevřeli cestu případným zájemcům o tanec i mužskému pohlaví. 
Natrénovali jsme novou choreografi i ve stylu street dance s názvem „Step by step“. 
S touto skladbou jsme se zúčastnili několika soutěží. Úspěšní jsme byli na jedné z 
největších soutěží v ČR, DLT (Dance Life Tour), kde jsme se v regionálním kole v 
Brně v Boby Centru umístili na 4. místě v kategorii Zemská III. liga a postoupili jsme 
na mistrovství Moravy do Přerova. Mistrovství Moravy se konalo 21.4., takže jsme 
měli dostatek času na úpravu a doladění choreografi e i kostýmů. V Přerově jsme 
vybojovali krásné 2. místo, ale ještě v semifi nále jsme byli na 1. místě, které nám ve 
fi nále uniklo pouze o jeden bod. Bodovali jsme i na jiných tanečních soutěžích, kde 
juniorky, děti i nejmladší děti vybojovaly dvě 1. místa, dvě 2. místa a dvě 3. místa.
Nyní nás čeká další z největších soutěží v ČR, a to je soutěž Taneční skupina roku 
Evropa 2. V regionálním kole, v základní lize freestyle choreografi e, jsme obsadili 
1. místo a postoupili jsme na mistrovství Moravy do Zlína kde jsme obsadili také 1. 
místo a zajistili si postup na mistrovství ČR, které se bude konat 6. 5. 2012 v Praze.
Přibližně ve druhé polovině června budeme pořádat besídku v Hotelu Gregor pro 
rodinu, přátele, kamarády a případné zájemce o tanec. Představí se všechny taneč-
ní složky X-trim, a to děti mini (3-5let), děti 6-12 let, junioři 11-15let a také rodiče, s 
choreografi emi, které natrénovali během školního roku 2011/2012, včetně úspěšných 
soutěžních skladeb.

Informace o nás najdete na: www.x-trim.webnode.cz
LŠ

X-trim 

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.modricek-
nihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

PRO DĚTI

Abedi: Potlesk pro Lolu!
Dahl: Obr Dobr
Klimek: Strašidlář
Kratochvíl: Rybáři a hastrmani
Paolini: Inheritance
Riodrdan: Percy Jackson. Poslední z 
bohů

PRO ŽENY

Campion: Králova milenka
Deveraux: Splněná přání
Jackson: Temný safír
Kelly: Klub zlomených srdcí
Körnerová: Děkuji, sestřičko…
Mlynářová: Kdo nehřeší, nežije
Plaidy: Dcery Španělska
Potter: Není přání jako přání
Putney: Nevěsta na prodej
Stockett: Černobílý svět

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA

PRO SILNÉ NERVY

Baldacci: Zastírací manévry
Banáš: Kód 9
Cornwell: Rebel, Zrádce
Černucká: Tajemství sedmi ještěrek
Gibbins: Trojská maska
Higgins-Clark: Příliš mnoho náhod
McEwan: Sobota
Niedl: Útěk do pekel
Roth: Spiknutí proti Americe
Welsch: Třetí strana mince

PRO POUČENÍ

Červený: Pohled do duše cyklotrem-
pa, Indočínou na kole
Dickman: Mistrovství digitální foto-
grafi e s DSLR
Doležalová: Domácí krabičková dieta
Fajmon: Margaret Tharcherová a její 
politika
Fejtová: Prýmkování



133132 www.mesto-modrice.czZpravodaj 5/2012Život v našem městě Život v našem městě 

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Co jiného než zázrak je
jak  jaro čaruje  -
tisíce životů probouzí,
tisíce nových daruje.

Jaro už nám zase předvádí svá něžná 
kouzla a my se marně těšíme na sluneč-
né hezké dny. To počáteční jaro máme 
už za sebou a dokonce nám i věnovalo 
pár krásných dnů, ale jinak bylo stude-
né, aprílové. Meterologové nás sice varu-
jí, že letošní rok bude suchý – doufáme 
však, že jim předpovědi nevyjdou.

Zahrádky nás drží při životě a i když 
budeme muset zalévat, výsledky naší 
snahy nás vždycky potěší. Někdy sice 
nám zbydou oči pro pláč, když naši 
úrodu navštíví srnky, bažanti, zajíci a 
zloději.. Nevzdáváme se. Práce na za-
hrádce nám totiž vyčistí hlavu, procvičí 
tělo, potěší duši i oko. Navíc sdružuje a 
posiluje sousedské vztahy, i když vyjím-
ky se také někdy najdou. Většina je však 
stejné „krevní skupiny.“

Není také doba daleká, kdy budeme 
rádi, že máme na zahrádce první salát, 
křupavou mrkvičku, brambory, jahůdky 
a jiné výpěstky, a to ryze české. Vždyť 
už není na trhu skoro nic českého, snad 
ještě na „Zelňáku“ nebo na farmářských 
trzích prodávají pěstitelé své české 
výpěstky. Kdepak je dnes česká země-
dělská velkovýroba? Český zemědělec 
nám pomalu vymírá.

Existuje totiž spousta výrobků co se u 
nás tradičně vyráběla, ale to už dávno 
není pravda.
Víte vůbec, že výrobky, které se dnes 
v obchodních sítích prodávají pod 
značkou Mochov - např. mochovská 
zelenina  - má na o balech napsáno 
Made in Austria? V Nelahozevsi se vyrá-

běly rostlinné tuky – Perla, Hera, Flora, 
Rama. Dnes jsou dováženy z jiných 
evropských zemí. Např. Hera se vyrábí 
v polských Katowicích, Perla na Sloven-
sku a pod. Z Polska se dováží i některé 
cukrovinky s logem Pražské čokoládov-
ny Hvězdy Orion, založené v roce 1896 u 
nás. Ze švýcarského koncernu Nestlé k 
nám teď doputuje oplatka Delissa. Káva 
Jihlavanka - nejprodávanější na našem 
trhu – místo v Jihlavě se nyní praží od 
roku 2005 ve Vídni. Sunar do roku 1999 
se vyráběl v Zábřehu na Moravě, nyní 
se dováží a vyrábí ve Velké Britanii. 
Některé  produkty této fy i ve Španělsku. 
Někdy je místo původu na etiketě uve-
deno jen Made in EU a někdy není ani 
uvedeno. Buďte pozorni a všímejte si 
údajů a dat na etiketách. Proto také není 
u nás dostatek pracovních míst, výroba 
se přesouvá za hranice naší země. Např. 
i Sedlčanský hermelín, na který máme 
známou televizní reklamu, tak některé 
šarže i sýr Lučina se vyrábí v Polsku. 
Želetavskou mlékárnu na Třebíčsku 
vlastní francouzký koncern a tomu je 
přece jedno do které své fi liálky a země 
výrobu převede. Část sýrů nesoucích 
stoletou českou značku Želetava se vyrá-
bí i na Slovensku.

A to tady uvádím jen výrobky potravi-
nářské, ale i mnoho jiných komodit a 
z jiných oborů, které ač české známé 
výrobky se vyrábí po celé Evropě. To 
jsme to dopadli, zatím co jiní bohatnou, 
my chudnem.
Ještě, že máme ty své milované zahrád-
ky a ti co si myslí o zahrádkářích Bůh 

ví co, příjdou brzy na to, že nám mají 
co závidět, a to nejen ty naše výpěstky 
a výrobky made in Česko - v našem 
případě made in Morava. Tak ať nám po-
časí přeje, ať se nám daří a ať se máme 
všichni rádi

Ještě upozornění – naše výrobky vyrá-
běné ještě v naší zemi mají na etiketě  
základní výrobní číslo začínající trojčís-
lím 859. Všímejte si !                          TOJA

Tip na výlet

Akátová věž Výhon

Dnešní tip na výlet upozorňuje na jedno z přírodně, kulturně-historicky i turisticky 
nejzajímavějších míst v širším modřickém okolí, kterým je kopec Výhon mezi Bluči-
nou a Židlochovicemi. Geologicky jej tvoří vápencové a další sedimenty, usazené v 
třetihorním moři před 15 až 16 miliony let (spodní baden), které patří mezi významné 
třetihorní paleontologické lokality na Moravě. K tomu snad zajímavé srovnání - 10 km 
vzdálené výběžky Bobravské vrchoviny nad Modřicemi patří k prvohorní či spíše 
starší Brněnské vrchovině a jejich horniny - např. hadce na severním svahu k Brnu 
nebo amfi bolit v želešickém lomu jsou tak o 550 milionů let starší. 

Na terase "Cezavy" nad Blučinou bylo před 3 tisíci lety významné sídliště lidí doby 
bronzové a v době stěhování národů v 5. století n.l. tam byl v bohatě vybaveném kní-
žecím hrobě pochován barbarský vládce. Podrobnosti a ledacos dalšího se můžeme 
dozvědět z tabulí naučné stezky, nebo v každé archeologické encyklopedii, protože 
šlo o skutečně mimořádný nález. 

Naše doporučení se ale tentokrát vztahuje na novodobou turistickou atrakci - dře-
věnou celoročně volně přístupnou rozhlednu - Akátová věž. Vedou k ní značené 
turistické trasy jak z Blučiny, tak ze Židlochovic a po vystoupání do výše 355m n.m., 
tj. asi 175ggm převýšení od hladiny Svratky k její patě a dalších 15m po 76 schodech 
můžeme obdivovat kruhový rozhled, který určitě stojí zato ...

text ČeV, foto Kateřina Koubková
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Rozšíření severní části ul. Masarykova v Modřicích
(příspěvek společnosti Chapel Invest k rozvoji lokality)

V červnu roku 2010 se rozhodl majitel společnosti Chapel Invest, spol. s r.o. pro opra-
vu objektu SO 28 (vedle prodejny Barvy-Laky) na adrese Masarykova 118, zvaného 
pracovníky bývalého podniku Fruta Brno, závod Modřice jako „objekt BTK”. Název 
objektu byl odvozen od názvu stroje na plnění džemů a hořčice do jednoporcových 
misek z PVC, jehož typové označení bylo BTK, a který byl v objektu instalován v roce 
1965.

Objekt SO 28 byl vybudován v rámci výstavby cukrovaru. Na plánu cukrovaru z roku 
1936 je označen jako Sýpka I a Sýpka II, z čehož se lze domnívat, že sloužil k usklad-
nění krmiva pro koňské a volské potahy. Této domněnce nahrává i členění objektu na 
čtyři relativně nízká podlaží. Pro zajištění nízké vlhkosti a dobrého větrání byl vybu-
dován kolem jižní a západní stěny odvětrávací kanál, který byl bohužel předchozími 
vlastníky zrušen tím, že byly zazděny větrací otvory a část kanálu byla zasypána.

Oprava objektu byla zahájena v září 2010 opravou střechy s tím, že byly částečně 
ošetřeny stávající střešní trámy a částečně nahrazeny novými. Poté byla provedena 
výměna střešní krytiny za novou. Uvnitř objektu byly odstraněny veškeré vnitřní 
omítky. Při této činnosti byla na východní a jižní straně obvodových zdí objektu v 
horní části objektu nalezena větrací okna, která byla dříve zazděna. Stejně tak i na 
severní štítové zdi bylo nalezeno původní zazděné okno. Majitel společnosti se roz-
hodl, že objekt uvede v maximální možné míře do původního stavu a okna znovu vy-
boural. V roce 2010 byly dále vybourány větrací otvory odvětrávacího kanálu, kanál 
vyčištěn a jeho funkce byla znovu obnovena. Následně byly práce na objektu v roce 
2010 přerušeny a objekt byl  po celou zimu provětráván k odstranění vlhkosti stěn.

V roce 2011 bylo pro budoucí využití objektu v jeho uličním traktu zrušeno 1. nad-
zemní podlaží a docíleno tak zvýšení světlosti skladovacího prostoru v přízemí. Dále 
byla v této části objektu zvýšena únosnost stropu ve 2. nadzemním podlaží a prove-
dena příprava na zvýšení únosnosti ve 3. nadzemním podlaží. Dále byly okenní otvo-
ry opatřeny okny v původních rozměrech a tvarech a objekt byl uzavřen. V závěru 
roku 2011 se provedly omítky. Ve spodní části stěny uličního traktu byla ve fasádě v 
úrovni 1.NP zdůrazněna původní v pozdější době zazděná okna a původní zazděná 
vstupní vrata.

Opravy budou ukončeny do konce měsíce dubna 2012 (při nepříznivém počasí pak 
do konce května 2012). V návaznosti na provedené opravy objektu BTK, majitel are-
álu zkoordinoval i opravu fasády sousedního objektu, a to ubytovny na adrese Ma-
sarykova 692.  

Součástí provedených úprav a změn bylo i provizorní přemístění autobusové zastáv-
ky ve směru na Brno, které zorganizovala společnost Chapel Invest a tím umožnila 
modřickým občanům nejen z oblasti Žižkovy ulice její snadnější dostupnost.

Provedené opravy uliční fasády ulice Masarykova bývalého areálu Fruta (vrátnice, 
bytovka a objekt BTK) opticky navazují na novou výstavbu protilehlého domu s pe-
čovatelskou službou Grand Residence, dále na novostavbu několika nových byto-
vých a rodinných domů přilehlých k ulici Masarykova a na soukromý pneuservis. 
Tyto novostavby a rekonstrukce vytvořily při vjezdu do Modřic z městské části Pří-
zřenice nový nepřehlédnutelný komplex. Dotvoření předmětné lokality však ještě 
vyžaduje rekonstrukci silnice ulice Masarykova a rekonstrukci a vzájemné propojení 
přilehlých chodníků vč. zřízení nezbytných přechodů pro chodce, to však z veřej-
ných fi nančních prostředků.

Ing. Jaroslav Lanči

Poloautomat BTK na plnění džemů a hořčice do jednoporcových misek z PVC



137136 www.mesto-modrice.czZpravodaj 5/2012Život v našem městě Život v našem městě 

Společnost Chapel Invest si dovoluje pozvat všechny občany města 
Modřice, zejména bývalé pracovníky, na bezplatnou prohlídku areálu 

bývalé Fruty Modřice na adrese Masarykova 118. Prohlídka s výkladem 
se uskuteční 

v pátek 1. 6. 2012 v 16.00 a v 17.00 hod

se srazem účastníků na vrátnici areálu. Každý návštěvník obdrží bezplat-
ně brožuru o průběhu rekonstrukce areálu v letech 1999 - 2012.

Pohled na bývalý závod Biochema od náhonu (před 2. světovou válkou).

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají
Rozloučili jsme se

Procházková Květoslava
Lukeštík Josef st.
Ing. Hrušková Marta
Matocha Jan
Čurilla Štefan
Doffková Věra
Dohnalová Marie
Dostálová Jitka
Ing. Kolář Karel
MUDr. Frelich Milan
Vidlák Vladimír

Bartl Jaroslav
Kittnerová Božena

blahopřejeme Vám !
Katko a Rosťo,

Všichni z radnice i kolegyně a kolegové z RR.
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27. kontejner se zdravotnickým materiálem do Indie odeslán!

Nejchudší z chudých v indickém velkoměstě Kolkatě žijí v příbytcích z igelitu, re-
zavého plechu, hadrů, úlomků desek a zbytků starých krabic. Celá rodina, několik 
generací, žije v jediné „místnosti“, kterou si ani nedokážeme představit. Několik me-
trů krychlových bez nábytku slouží všem jako jídelna, ložnice, místo k odpočinku i 
k práci. Žijí a pracují na ulici. Živí se vším, za co jsou bohatí ochotni jim zaplatit, na-
příklad přenášením jejich zavazadel nebo převážením turistů na vozících. V období 
monzunových dešťů stojí po kolena ve vodě a, aby se v ní neutopili, spí ve stoje. U 
jejich příbytků není žádná kanalizace ani pitná voda, umývají se na ulici, pijí dešťo-
vou vodu, která splachuje špínu města. Žijí, dokud jsou zdraví nebo schopni „vydělá-
vat“ nebo si aspoň v odpadcích najít něco k zachování života Když onemocní, jejich 
rodina nemá peníze ani na jídlo pro ně, a už vůbec ne na jejich léčení, kterého se jim 
proto nedostane. 
Mezi těmito nejchudšími z chudých začala v roce 1948 pracovat blahoslavená Matka 
Tereza z Kolkaty. V jejím díle nyní pokračují sestry a bratři, Misionářky a Misionáři 
lásky ve 126 zemích světa. Vedou domovy pro umírající, pečují o odložené děti, o 
malomocné, nemocné tuberkulózou, AIDS a dalšími chorobami. Starají se zdarma 
výhradně o nejchudší z chudých, o které se nikdo jiný nestará. Nepřijímají nemocné, 
kteří mohou být léčeni ve státní nemocnici.
Brněnská Nadace svatého Františka z Assisi podporuje od roku 1999 indické Misio-
nářky lásky zasíláním kontejnerů se zdravotnickým materiálem. Minulý, 27. kontejner 
s 13 tunami darů v celkové hodnotě 7 596 260 Kč, byl do Kolkaty odeslán letos 26. 
března. Po domluvě se sestrami jsme nakoupili a darem od dodavatelů získali  zdra-
votnický materiál v hodnotě 7 575 920 Kč. Především léčiva (25 000 tablet antibiotik, 
160 000 tablet léků proti bolesti Panadol, Veral a Ibuprofen, 852 000 tablet vitamino-
vého preparátu ABC multivitamin,  100 800 šumivých tablet Calcia C neo, efferv., 1 
500 kg hroznového cukru Glukopur, 360 l dezinfekce do ran Betadine a 8 800 tub 
dezinfekční masti Betadine za  1 784 262 Kč. Dále obvazový materiál (gázu, obvazy, 
pružná obinadla, vatu), 2000 infuzních souprav, injekční jehly a stříkačky, chirurgic-
ké rukavice aj. za  2 503 675 Kč. 
Pro zmrzačené malomocné věnovali lidé dobré vůle z Prahy a Brna, Domovy senio-
rů z Přelouče a Pardubic 93 párů berlí pro děti a dospělé a 6 invalidních vozíků. Dob-
rodinci dále darovali gázu, obvazy, buničitou vatu a vitamíny. Pro odložené,  opuš-
těné kojence věnovaly maminky devět kojeneckých lahví s náhradními savičkami. 
Celková hodnota věcných darů dosáhla 20 340 Kč.
Kontejner jsme začali plnit v noci 25. března v Červeném Kostelci ve výrobně obva-
zů, zbytek zdravotnického materiálu jsme naložili druhého dne v Brně – Modřicích 
ve skladu areálu fi rmy Chapel Invest. Kontejner byl téhož dne na brněnské celnici za-
pečetěn a dopraven do německého přístavu v Hamburku. Nalodění na loď „HANJIN 
UNITED KINGDOM“ korejské lodní společnosti Hanjin proběhlo 31. března. Předpo-

kládané připlutí do kolkatského přístavu přes transitport v Singapuru bude 6. května. 
Kontejner bude rozpečetěn až v Kolkatě do rukou Misionářek lásky.
Doposud jsme sestrám odeslali 26 kontejnerů s 276 tunami pomoci v hodnotě 69 
milionů Kč a všechny jim přišly v naprostém pořádku. Sestry nás po přijetí každého 
kontejneru písemně informují, jak zdravotnického materiálu využily. Po obdržení 26. 
kontejneru, který byl vypraven loni v únoru, nám  napsaly: „Je to opravdu smutná 
realita, že těmto trpícím lidem je odepřena léčba ve státních nemocnicích. Do našich 
domovů a leprosních center přichází každý den více a více pacientů, z nichž je větši-
na ve velmi ubohém stavu….Nejvíce oceňujeme, že vaše zásilky obsahují potřebné a 
kvalitní věci, kterých můžeme využít.“      
S pomocí spolupracovníků a dobrodinců jsme ihned začali připravovat 28. kontejner, 
který bychom rádi odeslali do Kolkaty na jaře příštího roku. Vaši pomoc s vděčností 
přivítáme, číslo našeho misijního účtu je 2028869399/0800.  Můžete nás kontaktovat 
na telefon. číslech 608 879 663 (Ing. David Cichra), 721 550 623 (Mgr. Dana Jarošová), 
nebo emailu: nadace.svfr@seznam.cz. Více informací o naší práci naleznete na http://
artax.karlin.mff.cuni.cz/~omelka/Nadace/intro.html 
Za poskytnutou pomoc děkujeme.

Mgr. Dana Jarošová, předsedkyně správní rady Nadace sv. Františka z Assisi



 

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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Hledám spolupracovníka
k celoročnímu sběru papíru a 
plastů. Sběrnu kompletně vy-
bavím, podmínkou je vlastní 
objekt (garáž, forhaus, stodo-
la). Info na tel. 602 717 668   

SEKÁNÍ zahrad, upravu, 
výsadbu nového trávníku a 
prací spojených se zahrádkou, 
provede - fa. Minster.

Tel: 775 242 041

Salon Iv
Iveta Šubrtová

Masarykova 118, Business Park Modřice
(areál bývalé Fruty)

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

www.brno-masaze.webnode.cz

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

•Havajská masáž (lomi lomi) •Medová ma-
sáž + maska •Lifting obličeje •Baňkování

Dárkové poukazy - Výhodné permanentky
Věrnostní slevové karty - Zaměstnanecké benefi ty

Akční nabídky

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

1Inzercei



 

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 

Autodoprava Novák 
hledá řidiče dodávky 
na občasné záskoky

zhruba 5 x měsíčně
za 600,- Kč denně.
Tel. 608 408 882 

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012

143142Inzerce www.mesto-modrice.cz InzerceZpravodaj 5/2012

2012 st 16.5. vystoupení Bohdalové - sál hotelu Gregor od 19:30 Zpravodaj 5/2012

so 26.5. očkování psů před radnicí od 14:00 do 16:00 Zpravodaj 5/2012

 so 26.5. Rostov 1942 - vojenská historie, areál Pod Kaštany od 14:00 Zpravodaj 5/2012

21.5.-25.5. sběr starého papíru - ZŠ na Komenského ul. Zpravodaj 5/2012

st 30.5. Komorní koncert na radnici v 19:00 Zpravodaj 5/2012

pá 1.6. prohlídka areálu bývalé Fruty, Masarykova ul. Zpravodaj 5/2012

2.6.-3.6. 1. Parní Olympiáda - Olympia Centrum Zpravodaj 5/2012

so 2.6. dětský den v areálu Pod Kaštany od 13:00  Zpravodaj 5/2012

28.5.-1.6. přijímací zkoušky na ZUŠ Modřice, Benešova ul. od 14:00 Zpravodaj 5/2012

po 4.6. koncerty ZUŠ k výročí - sál hotelu Gregor od 17:00 Zpravodaj 5/2012

ne 24.6. Komorní koncert na radnici v 11:00 Zpravodaj 5/2012

                                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 Brabcová

Provedu v Modřicích
drobné opravy oděvů,
 výměny zipů apod. 

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

Kontakt: 608 305 720

Čištění koberců, sedaček
a čalouněných povrchů. 

Ceny: koberce od 13,- Kč m2, seda-

cí soupravy – jednosed 100,- Kč

Doprava zdarma.
Tel. 775 242 041

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

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.



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: Kateřina Koubková
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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