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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 42/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 42. schůze RMM  konané dne 
7. 4. 2014

Výpověď z nájmu
Uživatel části městského areálu Hybe-
šova 596 dal městu Modřice k 1. 4. 2014 
výpověď z nájmu. Prostory jsou opětov-
ně vyvěšeny k možnosti pronájmu na 
úřední desce.
(k usnesení 42.3.2/2014)

Pronájem nebytových prostor
RMM schválila dodatek k nájemní 
smlouvě restaurace Na sokolovně s 
fi rmou Vanvera s.r.o. v likvidaci. Jedná 
se o úpravu platby nájmu (měsíčně) a 
změnu pronajímatele ze Sokola Modřice 
na město Modřice.
(k usnesení 42.3.8/2014)

Zpětný odběr a využití odpadů z 
obalů
RMM schválila smlouvy a dodatky ke 
smlouvě se společností ECO-KOM s.r.o., 
která přes městský Sběrný dvůr vybírá 
recyklovatelný odpad a následně městu 
hradí stanovené odměny.
(k usnesení 42.3.10/2014 a 42.3.11/2014)

Ženáčské hody
Ženáčské hody 2014 podpořily svými 
fi nancemi tyto subjekty:
- BOVAKO s.r.o. 5.000,- Kč

- Brněnské pole s.r.o. 5.000,- Kč
- SIMAF CZ, s.r.o. 8.000,- Kč
- Vít Makovský 1.500,- Kč
- KAMOKO s.r.o. 4.000,- Kč
- DEA Energetická agentura, s.r.o.
 2.000,- Kč
Všem dárcům děkujeme.
(k usnesením 42.3.12/2014, 42.3.13/2014, 

42.3.14/2014, 42.3.15/2014, 42.3.16/2014, 

42.3.17/2014)

Praxe studentů
RMM schválila smlouvu s Obchodní 
akademií ELDO o.p.s. o absolvování 
praxe studentů na Městském úřadu 
Modřice.
(k usnesení 42.3.18/2014)

Hudba Václavské hody 2014
RMM schválila smlouvu s dechovou 
hudbou Ištvánci na produkci při Václav-
ských hodech 2014 za cenu 41.000,- Kč 
vč. dopravy.
(k usnesení 42.3.19/2014)

Reklamní plochy
RMM zamítla záměr na umístění reklam-
ní plochy na oplocení areálu Hybešova 
596.
(k usnesení 42.4.1/2014)

RMM zamítla pronájem části pozemku 
p. č. 1977/74 (zahrádkářská lokalita 
u ČOV) na umístění 2 ks reklamních 
zařízení.
(k usnesení 42.4.3/2014)

Obsazení Pasivního bytového domu 
pro seniory
RMM schválila Smlouvy o poskytnutí 
příspěvku na služby v Pasivním byto-
vém domě pro seniory ve výši 1.000,- 
Kč/měsíc celkem 5 klientům. Žádost o 
příspěvek na služby v Pasivním byto-
vém domě pro seniory ve výši 1.000,- 
Kč/měsíc pak zamítla u 2 klientů. Dále 
schválila přidělení bytu 1+kk celkem 9 
klientům a 2+kk 2 klientům. Přidělení 
bytu zamítla 1 žadateli pro nesplnění 
podmínek pro přijetí.
(k usnesení 42.6.1/2014, 42.6.2/2014, 42.6.3/2014, 

42.6.4/2014, 42.6.5/2014, 42.6.6/2014, 42.6.7/2014, 

42.6.8/2014, 42.6.9.1/2014, 42.6.9.2/2014 a 

42.9.3/2014)

Roční účetní závěrka Základní školy 
Modřice
RMM schválila roční účetní závěrku a 
rozdělení zlepšeného hospodářského 
výsledu ZŠ Modřice za rok 2013 a pře-
vedení částky 470.279,27 Kč ze zlepše-
ného hospodářského výsledku školy 
do investičního fondu na pokrytí úhrad 
investičních akcí.
(k usnesení 42.7.3.1/2014 a 42.7.3.2/2014)

Zvýšení kapacity školy
RMM schválila zvýšení kapacity školy z 
350 na 400 žáků, kapacity školní družiny 
ze 120 na 150 žáků a navýšení kapacity 
školní jídelny ze 400 na 500 obědů.
(k usnesení 42.7.4/2014)

Roční účetní závěrka Mateřské školy 
Modřice
RMM schválila roční účetní závěrku a 
rozdělení zlepšeného hospodářského 

výsledku MŠ Modřice za rok 2013 a 
převedení částky 219.598,10 Kč ze zlep-
šeného hospodářského výsledku MŠ do 
investičního fondu na pokrytí doplatku 
za vybudovanou zahradu MŠ.
(k usnesení 42.7.6.1/2014 a 42.7.6.2/2014)

Oprava chodníků Nádražní a část 

Husovy
RMM schválila zadávací dokumenta-
ci, oslovení fi rem a složení hodnotící 
komise vč. náhradníků pro realizaci 
akce „Oprava chodníků na ul. Husova, 
Nádražní Modřice“. 
Oslovené fi rmy: Luděk Vondra, SITA CZ 
a.s., Van Gansewinkel a.s., Ekostavby 
s.r.o. a Trestav s.r.o.
Složení komise: Ing. Šiška, Ing. Chybíko-
vá, Ing. Strnad, paní Hoklová a pan Šula.
Náhradníci: pan Doleček, MUDr. Vent-
ruba, pan Kočír, paní Habartová a Ing. 
Mulíček.
(k usnesení 42.7.8.1/2014, 42.7.8.2/2014, 

42.7.8.3/2014 a 42.7.8.4/2014)

Výběr zhotovitele
RMM za zhotovitele akce „Modřice-
-vodní nádrž a tůně“ po doporučení 
hodnotící komise vybrala společnost 
ZVÁNOVEC a.s., Č. Budějovice za cenu 
1.889.050,- Kč vč. DPH. Pro nesplnění 
podmínek výběrového řízení ze soutěže 
vyloučila fi rmy Sdružení-Modřice Eko-
les, KUBIKO s.r.o. a AQUEKO spol. s.r.o.
(k usnesení 42.7.9.1/2014 a 42.7.9.2/2014)

Zateplení Základní umělecké školy
RMM schválila nabídku fi rmy MIX MAX-
-Energetika s.r.o. ve výši 78.100,- Kč bez 
DPH na zajištění přípravy (projektu) a 
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POZVÁNKA na 16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva

města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 9. ČERVNA 2014 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí

Svobody 93. 

Program bude vyvěšen na informačních tabulích

a na internetových stránkách města Modřice. 

výběrového řízení na dodavatele za-
teplení a rekonstrukci tepelného zdroje 
budovy ZUŠ, Benešova 271.
(k usnesení 42.7.10/2014)

Vybavení Pasivního bytového domu 
pro seniory
RMM schválila kupní smlouvu na 
nákup 9 ks stolů a 46 ks židlí do spole-
čenských prostor Pasivního bytového 
domu pro seniory od fi rmy KOVOBEL 
a.s., za cenu 96.465,60 Kč bez DPH.
(k usnesení 42.7.11/2014)

Autorský a technický dozor
RMM schválila nabídku a smlouvu o 
dílo na autorský a technický dozor

investora s Ing. Luďkem Halašem za 
cenu 56.600,- Kč bez DPH.
(k usnesení 42.7.16/2014)

Lávka a chodník přes náhon
RMM ustanovila hodnotící komisi a 
jejich náhradníky pro vyhodnocení 
podaných nabídek na dodavatele akce 
„Účelová komunikace, lávka, chodník 
ul. Chrlická, Modřice“.
Složení komise: Ing. Šiška, pan Doleček, 
Ing. Strnad, paní Höklová a pan Šula.
Náhradníci komise: Ing. Chybíková, 
MVDr. Slaný, pan Kočíř, paní Habartová 
a Ing. Mulíček
(k usnesení 42.7.17.1/2014 a 42.7.17.2/2014)

1Informace pro občanyi
OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamujeme:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční
v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
v sobotu dne 24. května 2014 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

POZOR ZMĚNA NĚKTERÝCH ULIC A ČÍSEL POPISNÝCH 

VE VOLEBNÍCH OKRSCÍCH

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost ZŠ Modřice na 
ul. Komenského 343 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 

Brněnská
Bobravská
Evropská
Husova
Komenského
Nádražní
Pančochy
Popovická
Příční
Sadová (všechna ostatní čísla 
popisná kromě čísla uvedeného 
ve volebním okrsku č. 2)

Spojovací
Stará Cihelna
Tyršova
U Hřiště
K Lesu
Poděbradova (č.p. 335, 230, 578, 
524, 411, 574, 580, 577, 581)

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v klubovně 
radnice v Modřicích na náměstí Svobody 93 (vchod z ul. Masarykova) pro voliče 
hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní ob-
čanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diploma-
tickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem), nebo 
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie. Neprokáže-li volič 
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hla-
sovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na matrice 
MěÚ v Modřicích, na tel. 537 001 024 a ve dnech voleb i okrskové volební komise o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

6. Volič může hlasovat způsobem: 
a) Vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Tím je dán hlas kandidátům této voleb-
ní strany v pořadí dle hlasovacího lístku. 

b) Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořa-
dového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyzna-
čit, kterému z kandidátů dává přednost. 

7. Každý volič si může do 21. 05. 2014, v úředních hodinách, na matrice a evidenci 
obyvatel na MěÚ Modřice ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. 

V Modřicích 30. 04. 2014

Ing. Josef Šiška, starosta

Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hybešova
Hřbitovní
Chrlická
Krakovská
Masarykova
Mayerova
nám. Míru
nám. Svobody
Pavlovského
Pilcova

Poděbradova (všechna ostatní čísla 
popisná kromě čísel uvedených ve 
volebním okrsku č. 1)
Polní
Prusinovského
Přízřenická
Rybníček
Sadová (č.p. 569)
Severní
Sokolská
Střední
Ulička
Za Humny
Zahrádky
Žižkova

Pasivní bytový dům pro seniory se stal nejlepší stavbou Jihomo-
ravského kraje

Jihomoravské stavební společenství při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR pod 
záštitou Jihomoravského kraje vyhlašuje každoročně soutěž o nejlepší stavbu Jiho-
moravského kraje. Odborná porota vyhodnotila náš Pasivní bytový dům pro seniory 
v kategorii bytové stavby jako nejlepší stavbu roku 2013, získali jsme 1. místo. Cenu 
předal na Stavebním veletrhu v Brně 24. 4. 2014 náměstek hejtmana Jihomoravské-
ho kraje Mgr. Václav Božek, CSc. a rektor Vysokého učení technického v Brně prof. 
RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.,

Ing. Hana Chybíková 
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Oznámení o zveřejnění a projednávání návrhu územního plánu 

Modřice a vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Modřice

na udržitelný rozvoj území

Městský úřad Modřice jako pořizovatel příslušný dle ust. § 6 odstavce  2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů oznamuje, že na webových stránkách města Modřice  http://
www.mesto-modrice.cz/mesto-samosprava/strategicke-koncepcni-materialy/
uzemni-plan/2-novy je zveřejněno úplné znění návrhu územního plánu Modřice a 
vyhodnocení vlivů návrhu ÚP Modřice na udržitelný rozvoj území. Zároveň je ten-
to dokument v tištěné podobě vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele na 
Městském úřadě Modřice, dveře č. 16. Bližší informace k tomuto dokumentu jsou 
uvedeny ve veřejné vyhlášce, která je rovněž k dispozici na výše uvedeném odkaze 
nebo na fyzické či elektronické úřední desce města Modřice.

Květoslava Höklová    

Myslivecké sdružení Modřice informuje

Květen a červen jsou měsíce, kdy se nám v přírodě rodí nový život. Na 
svět přicházejí mláďata srnčí zvěře, bažantí slepice začínají snášet a se-
dět na vejcích, rodí se zajíčata, a proto vyžadují maximální klid. Prosíme 
tímto širokou veřejnost: omezte vycházky do přírody mimo cesty, nesa-
hejte 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

Čerstvé mléko v Modřicích

Vážení občané, již několik dní je v našem městě možnost zakoupit si čerstvé kravské 
mléko z mlékomatu umístěného na náměstí Svobody v Modřicích. Toto mléko je čer-
stvý, neupravovaný produkt z chovu krav z farmy provozovatele mlékomatu. Kromě 
mléka je možné si zakoupit také sklenice, jogurtové kultury, syřidla a jiné doplňky na 
výrobu kvalitních jogurtů, domácího tvarohu, zakysaného mléka a výborných sýrů. 
Tyto Vaše výrobky budou určitě nesrovnatelně vyšší kvality a za podstatně nižší 
cenu, než Vám je nabízí obchodní řetězce. 

Kvalita mléka v mlékomatu je denně sledována a vyhodnocována v laboratoři mlé-
kárny, která mléko vykupuje. Tučnost mléka se celoročně pohybuje v rozmezí 3,6 až 
4,2 %.

Mléko obsahuje spoustu látek, které jsou nezbytné pro lidský organizmus. Nejdůleži-
tější je bílkovina, jako hlavní stavební složka kostí a svalstva. Bílkoviny jsou tvořeny 
menšími jednotkami nazývanými aminokyseliny. Tyto aminokyseliny jsou schopny v 
lidském organizmu identifi kovat a zneškodnit cizí bakterie a viry. Mají antibakteriální, 
antivirové, antiplísňové a antikarcinogenní vlastnosti. Důležitý zdroj bílkoviny pro 
výživu člověka je kasein. Ovšem důležitá je především jeho stravitelnost a využitel-
nost lidským organizmem. MVDr. Ing. Jan Dvořáček provedl v akreditované labora-
toři S.O.S. Skalice nad Svitavou s.r.o. pokus se stravitelností kaseinu enzymatickou 
metodou a výsledek byl obdivuhodný:

 -mléko z mlékomatu, stravitelnost kaseinu 90%

 -mléko plnotučné krabicové, stravitelnost 50%

Důvodem snížené stravitelnosti u krabicového mléka je technologický postup ve vý-
robě v mlékárně, a to zejména homogenizace.

V mléce jsou zastoupeny i jiné složky, např. laktóza - mléčný cukr, který je důležitý 
jako přirozený pomocník v procesu trávení a znovuvytváření střevní mikrofl óry po 
střevních infekcích, terapii antibiotiky a po plísňových chorobách střev. Mléko je ve-
lice dobrým zdrojem vápníku a celé řady dalších mikroprvků. Pokud po napití mléka 
máte zažívací potíže, patříte k malé části populace lidí nemající enzym laktázu. V 
tomto případě doporučujeme naočkovat mléko jogurtovou kulturou a bakterie zkvasí 
laktózu na kyselinu mléčnou. Tím si vyrobíte živý jogurt, což je nejlepší probiotikum 
pro vaše střevo.

Z tohoto krátkého a velice stručného rozboru je patrné, že kvalitní čerstvé kravské 
mléko je nezastupitelné v našem každodenním jídelníčku. Věřím, že i Vy si brzy na-
jdete cestu k této nabízené kvalitní potravině.

Ing. Josef Šiška, starosta

Zpracováno s využitím podkladů f. AGROS Vyškov-Dědice a.s.
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1Život v našem městěž Pálení čarodějnic v areálu Pod kaštany
Foto: M.Hájek (další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz)

Vítání jara 6. 4. 2014 ve fotografi ích Miroslava Hájka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Přípravný kurz na přijímací zkoušky, aneb Jak jsme se měli

na Vysočině

Celoroční úsilí žáků i učitelů 9. třídy vždy směřuje k jednomu cíli a tím je přijetí na 
vytoužené střední školy a učiliště. Úkol nesnadný, neboť požadavky náročné. Proto 
jsme se letos s paní ředitelkou Koubkovou rozhodly uspořádat čtyřdenní přípravný 
kurz z českého jazyka, matematiky, všeobecných studijních předpokladů a s přispě-
ním paní učitelky Grünwaldové i z náboženství. Zamířili jsme s žáky na Vysočinu, do 
hotelu Svratka.

Pracovali jsme tedy na všech frontách, třífázově, v malých skupinách a s maximál-
ním nasazením. Výsledkem byl sice dobrý pocit ze zopakovaného učiva a vypraco-
vaných přípravných testů, ale také se dostavila obrovská únava. Vždyť s výukou žáci 
mnohdy končili i v pozdních večerních hodinách, a to zcela vyčerpáni. Napočítali 
desítky složitých příkladů, rozebrali nepřeberné množství textů, prostě neustále ana-
lyzovali, vyvozovali a aplikovali. 

Tyto strastiplné chvíle pak vyvažovaly (ba možná i převyšovaly) okamžiky humor-
né, uvolňující. Po obědě jsme každý den vyráželi do lesa. Nikdo neprotestoval, šli 
jsme jako jeden muž a bylo to očistné. Hoši dokonale uplatnili svůj herecký talent a 
celé vycházky nás bavili svými improvizacemi. Nechyběla ani každodenní relaxace 
v bazénu.

Celý tento podnik hodnotíme jako mimořádně zdařilý, stále si připomínáme bezvad-
nou náladu, která tu vládla. Navíc měli žáci velmi silnou motivaci, snažili se, skutečně 
CHTÉLI pracovat, což je v dnešní době nebývalé. A už v těchto chvílích zaznamená-
váme první úspěchy – přijetí na BIGY, na Gymnázium Křenová, Vídeňská, na řadu 
odborných škol a věříme, že budou postupně přibývat i další. Tyto úspěchy žákům 
velmi přejeme, neboť víme, že jsou zasloužené. 

Přijďte se s nimi podělit o jejich radost na školní akademii, která se koná

24. června 2014 v 16.00 hodin v hotelu Gregor.

Jana Havlíčková, ZŘŠ

foto: veve



www.mesto-modrice.cz 117116 Zpravodaj 5/2014Život v našem městě Život v našem městě 

Když je v Praze blaze

Blíží se konec školního roku a s ním přichází období výletů za zábavou i poznáním. 
30. května jsme letošní „výletní sezónu“ odstartovali zájezdem do Prahy. Téměř kom-
pletní 8. třídu doplnila skupinka deváťáků, dále paní učitelky A. Grünwaldová, L. 
Hronová a M. Hájková a mohlo se vyrazit. 

Nejprve jsme se přemístili na Malou Stranu a navštívili budovu Parlamentu ČR. Ab-
solvovali jsme instruktážní fi lm o chodu této instituce a pak jsme na galerii byli účast-
ni rozprav i hlasování našich zákonodárců. Možná že ještě více než jednání samotné 
na nás zapůsobila všudypřítomná bezpečností opatření, jež jsme museli důsledně 
dodržovat.

Po malém pikniku na Kampě jsme se prošli po Karlově mostě tam a zpět a poté za-
mířili na protější břeh Vltavy, do Národního divadla. Místo, které známe z fotografi í a 
dokumentů, jsme měli možnost projít od sklepa po půdu, a to doslova. Na základní 
kámen z Řípu jsme sice nepoklepali, ale pozorně si ho prohlédli. Zjistili jsme, že do 
základů stavby byly zabudovány i obelisky z dalších koutů Čech, z Boubína, Troc-
nova, Domažlic, Blaníku i Buchlova, dokonce jeden připutoval z dalekého Chicaga. 
Zaslal ho tamější starosta Čermák se slovy „co krev pojí, moře nerozdvojí“. Milé.

Zopakovali jsme si historii tohoto místa a pak už jen obdivovali a nasávali atmosféru. 
Informace, které jsme o Zlaté kapličce dosud měli, se umocnily a dostaly v našich 
myslích reálnou představu. Skutečně v tomto divadle vnímáte jeho pohnutý příběh 
na každém kroku, dýchá ze stěn, soch i obrazů. Když sedíte sami v tichém hledišti, 
nemůžete necítit doby dávno minulé. Divadlo totiž hovoří tichou řečí předků, kdy 
slovo Čech a vlastenec mělo ještě svoji váhu.

Ačkoliv jsme v divadle pobyli necelé dvě hodiny, máme kromě nádherných dojmů i 
několik humorných zážitků, z nichž vyplývá několik praktických rad a doporučení. 
Chcete-li si např. představení vychutnat v největším lesku, dobře vidět a slyšet, nevá-
hejte zainvenstovat do vstupenek a usadit se na 1. balkonu uprostřed. Nejvyšší patra 
pak mají své kouzlo v tom, že jsou nejlevnější a stropní nástěnné malby Františka 
Ženíška máte téměř na dosah. Nevýhodou ovšem je, že se můžete z těchto strmých  
bidýlek celkem spolehlivě zřítit do orchestřiště. Trpíte-li závratí, pak se raději těmto 
místům vyhněte. 

Zvláštní kapitolou je střešní terasa. Tam jsme vystoupali též. Protáhli jsme se želez-
nými dvířky a ocitli se téměř v nebi, na střeše mezi obrovskými múzami upřeně 
hledícími v dál. 

Zato my opatrně shlíželi na hučící město pod námi a bylo nám vedle těch obrovských 
soch všelijak. Múzy vás zde obklopují všude. Prostě jen čekáte, kdy vás která políbí 
a inspiruje.

Národní divadlo je, ve vší úctě, takový malý labyrint, v němž se dá  poměrně lehce 
zakufrovat, což se přihodilo i nám, když jsme se kochali. Proto je vhodné chodit vždy 
ve dvou a ve spleti schodišť se držet skupiny. Pokud tak neučiníte, jsou dobrou orien-
tační pomůckou podobizny herců na chodbách. Když např. na své pouti několikrát 
minete Hugo Hasse, víte, že se točíte v kruhu a je třeba změnit směr. 

Každopádně jsme moc vděčni za tyto nevšední zážitky a těšíme se, že do těchto míst 
příští rok zavítáme znovu, tentokrát již na představení. 

Milí modřičtí občané, budeme rádi, když se k nám připojíte.
Jana Havlíčková, ZŘŠ

foto: A. Grünwaldová
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McDonald´s Cup – fotbalový svátek

Stejně jako vloni se žáci naší školy zúčastnili okresního přeboru školních fotbalových 
družstev. Letos však velmi úspěšný loňský tým postoupil do vyšší kategorie – tedy 4. 
a 5. tříd a zde byla silná konkurence. Jen o vlásek nám uniklo zlato. Chlapci bojovali 
statečně pod vedením koučů pana Čičmanského a pana Partla. Ve své skupině byli 
první, avšak souboj s prvními z druhé skupiny už byl hodně náročný, nejen kvůli 
silnému týmu protihráčů, ale i proto, že to byl pro naše kluky čtvrtý zápas během 
dopoledne. Skvěle však uhájili svou pověst výborného družstva, a tak i když tento 
duel prohráli, získali 2. místo v okrese a to je opravdu velký úspěch.

Dík patří všem hráčům: Štěpánu Súkeníkovi, Honzovi Hronovi, Dominiku Čičmanské-
mu, Vojtovi Partlovi, Michalu Nevyjelovi, Damiánu Strnadovi, Filipu Urbanovi, Patri-
ku Wagnerovi, Vojtovi Vybíralovi a Pavlu Luklovi. A že jim medaile slušely, můžete 
posoudit sami na fotu.

Text: Mgr. Iva Vaculíková, foto: p. Čičmanský

SRPŠ

Jaká byla jarní burza 2014?

Letošní burza sportovního vybavení pro jarní a letní sporty proběhla ve dnech 
11.–12. dubna. Oproti loňsku byl termín posunut o měsíc později a možná i proto 
byl sortiment nabízených věcí trošku jiný než v předešlých ročnících. Výhodně na-
koupit se tu dala hlavně jízdní kola, koloběžky a odrážedla všech velikostí. Ostatní 
sportovní vybavení jako cyklosedačky, kopačky, in-line brusle, skateboardy, helmy, 
chrániče bylo také možno koupit, ale nabídka už nebyla tak široká. Burzovní raritou 
bylo judistické kimono a zahradní nafukovací trampolínka pro malé děti. Přestože 
všechno nabízené zboží se nám nepodařilo prodat, z burzy odcházelo mnoho spo-
kojených kupců i prodávajících. Věříme, že i příští rok modřičtí občané využijí pří-
ležitosti prodat již nepotřebné nebo výhodně koupit chybějící sportovní potřeby, s 
možností osobního vyzkoušení a dohody o ceně. Žádný internetový bazar Vám totiž 
tyto možnosti nedá!
Děkujeme všem návštěvníkům burzy a těšíme se na setkání zase příští rok.

Text a foto: Milena Hladíková
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Zachraňte planetu 2014

V povelikonočním aprílovém týdnu probíhala na naší škole opět soutěž ve sběru 
starého papíru s podnětným názvem Zachraňte planetu. Od úterka do pátku bylo 
možno před budovou prvního stupně vidět nejen děti a rodiče obtěžkané svázanými 
balíčky papíru, ale také ochotné maminky a tatínky (nadšence ze SRPŠ), kteří zde 
papírový odpad neúnavně přebírali, vážili, evidovali a rovnali do přistaveného kon-
tejneru. 

Děti byly opět motivovány svou dobrou vůlí k pomoci životnímu prostředí a záchra-
ně několika stromů, které budou ušetřeny díky nasbírané recyklovatelné surovině. 
Soutěživého ducha v dětských hlavičkách zase podporovala vidina výhry některé z 
atraktivních cen pro první tři nejúspěšnější sběrače. Letošní boj o individuální pozice 
vítězů byl velmi těsný a bojovalo se doslova do poslední chvíle. Zato v kategorii tříd-
ní soutěže suverénně, s náskokem téměř půl tuny, zvítězila třída letošních prvňáčků 
1.A, která si právem zasloužila jedno společné dopoledne plné zážitků. 

Celkový výsledek 8641,4 kg  (v přepočtu na zachráněné stromky asi 172 stromů) je 
o maličko slabší než v předchozích soutěžích, ale možná to způsobil kratší týden, 
který jsme na sběr papíru měli, a dost možná už se začaly projevovat výsledky naší 
snahy  – naučit děti i celé rodiny, že třídit papír nedá tolik práce a je to zcela přirozená 
součást našich životů. Pak by bylo pochopitelné, že se starý papír v domácnostech 
již nehromadí, ale je pravidelně odnášen do příslušných kontejnerů.

Výsledky soutěže jsou uvedeny v následující tabulce. Žádného malého sběrače ne-
minula sladká odměna. Vítězům ze srdce a s uznáním gratulujeme a všem rodičům, 
babičkám, tetám, dědečkům, strýčkům...,  kteří dětem při sběru pomáhali, moc děku-
jeme. Učíte děti aktivně chránit jejich vlastní životní podmínky. Učíte je nemávnout 
nad tím rukou. Dobrá práce! 

Peníze utržené za odevzdaný papír použijeme jako obvykle ku prospěchu a radosti 
našich dětí ve školním prostředí. Aktuálně jsme pořídili novou knihovničku pro prv-
ní stupeň a účastníkům školního výletu za kulturními památkami Prahy z řad osmáků 
a deváťáků hradíme vstup na prohlídku Národního divadla. Věříme, že si děti veške-
rou naši podporu opravdu užijí.

Máte-li dobrou vůli a chuť zapojit se do práce pro naše školáky, přijměte pozvání do 
našeho sdružení a kontaktujte nás na srps@zsmodrice.org.

Krásné jaro Vám za členy SRPŠ při ZŠ Modřice přeje předsedkyně sdružení
Milena Hladíková

Pořadí Jméno Třída kg Pořadí Jméno Třída kg

1 Klára Zvěřinová 1.A 429,4 51 Patrik Kolenčík 2.B 53,6
2 Karel Brož 8. 407,6 52 Dóra Rebeka Molnár 2.A 52,9
3 Kateřina Štolfová 1.A 384 53 Markéta Holíková 2.B 51,3
4 Marek Svoboda 4.B 371,8 54 Jitka Křivánková 3.B 51,3
5 Adéla Petláková 3.A 353,8 55 Viktor Šťastný 3.A 43,1
6 Lukáš Novák 1.B 311,7 56 Anna Dvořáková 2.A 41,6
7 Lucie Semotamová 5. 278,4 57 Rosana Šaferová 3.B 41,3
8 Dominik Klanica 1.A 236,2 58 Marek Kalvoda 2.C 40,7
9 Otakar Chukir 2.C 203,5 59 LucieTrtilová 1.A 40
10 Viktor Hladík 2.A 200,2 60 Lucie Homolková 1.B 39,9
11 Tomáš Otáhal 3.B 196,4 61 Jakub Březina 3.A 39,3
12 Tereza Šteffelová 2.A 187,4 62 Karolína Šarounová 3.B 36,5
13 Klára Dvořáková 2.C 184,5 63 Petr Ocelík 3.A 31,6
14 Radek Vystrčil 3.B 177,1 64 Tereza Řehořová 2.B 30,6
15 Barbora Odehnalová 4.A 171,5 65 Sabina Křivánková 1.B 30,3
16 Anna Dufková 3.B 169,9 66 Adam Haluška 1.B 30,2
17 Julie Čechová 2.A 167,8 67 Tereza Vystrčilová 7. 29
18 Anna Flajšingrová 3.B 151,8 68 Pavla Havlínová 5. 27,9
19 Eliška Flajšingrová 3.B 151,8 69 Liliana Jana Bradáčová 4.A 27,5
20 Markéta Havlátová 4.B 151,8 70 Filip Komoň 3.A 26
21 Jana Hlaváčková 1.B 142,8 71 Anna Huňařová 4.B 25,1
22 Jana Frimmelová 4.A 138,4 72 Dominik Čičmanský 4.B 24,8
23 Daniel Novák 1.A 135,8 73 Vladimír Huňař 2.C 24,4
24 Tereza Čumová 5. 132,6 74 Natálie Zavadilová 4.A 23,5
25 Marie Čechovská 5. 123,3 75 Klára Vyhlídalová 1.B 21,6
26 Tomáš Vetter 3.A 119,4 76 Matyáš Michalec 2.A 21,6
27 Denisa Koubková 8. 114,1 77 Jakub Chovanec 2.B 20,1
28 Veronika Štustáčková 4.B 100,7 78 Veronika Chovancová 2.B 20
29 Libuše Mazálková 2.A 100,2 79 Monika Handlová 3.A 19,7
30 Jan Elbl 1.A 91 80 Eliška Stankovičová 2.B 18,2
31 Maxim Žitný 2.C 88,5 81 Simona Kapitániková 4.A 17,50
32 David Odehnal 2.B 88,1 82 Radka Nesvadbová 1.B 17,2
33 Filip Chramosta 4.B 87,5 83 Michal Nevyjel 4.A 16,5
34 Anna Kotková 6. 75,90 84 Regina Bartošová 1.B 15,4
35 Vojtěch Fic 2.A 75 85 Barbora Homolková 4.B 13,4
36 Daniel Mráz 1.A 73,8 86 Elena Studená 1.B 13,2
37 Barbora Loučanská 1.A 73,2 87 Petr Gajdušek 2.A 12,1
38 Vojtěch Mandelík 4.A 73,2 88 David Rexa 2.A 11,7
39 Matyáš Zápeca 3.A 70,7 89 Klára Mazálková 3.A 10,7
40 Josef Vitula 5. 66,9 90 Anna Podracká 2.A 10,5
41 Jan Drahonský 3.A 65,9 91 Filip Urban 4.A 9,7
42 Jakub Slavětínský 7. 65,7 92 Zuzana Vrbková 3.A 9,2
43 David Berka 1.B 60,7 93 Julie Lösslová 1.B 9
44 Kristýna Wossalová 3.B 60,4 94 Tereza Knappová 3.B 8,5
45 Denis Pospíšil 2.B 59,6 95 Adam Dvořák 6. 6,8
46 Ctibor Foltýn 3.A 57,5 96 Klára Kašparovská 3.B 6,5
47 Anna Foltýnová 4.B 55,6 97 Dominik Ševčík 3.B 6,5
48 Aneta Dvořáčková 1.A 55 98 Žaneta Šulová 1.A 6,3
49 Radek Havlát 2.B 55 99 Eliška Hadačová 4.B 5,2
50 Natálie Žejdlová 2.C 53,7 100 Michael Chmelina 3.A 5,1
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Skauti pomáhají dětem

Před letošními Velikonocemi jste nás mohli potkat v ulicích Modřic s pokladnička-
mi označenými žlutým kuřetem se záchranným kruhem – logem celonárodní sbírky 
Pomozte dětem (www.pomoztedetem.cz), kterou pořádá Nadace rozvoje občanské 
společnosti. Letos probíhá 16. ročník a skauti se zapojují pravidelně do pořádání 
místních sbírek pod názvem Velikonoční skautské kuřátko. Náš oddíl se tento rok již 
potřetí přidal k této dobrovolnické činnosti a členové družiny Vlků a Lišek tak mohli 
naplnit jeden ze tří principů, na kterých skautské hnutí stojí – povinnost k bližnímu.

Za odměnu jsme byli pozváni na natáčení živého vysílání pořadu České televize – 
Když hvězdy nejen tančí, který byl vyvrcholením sbírkové akce a při němž se vybra-
lo úctyhodných 6 876 563 korun.

Děkujeme družině základní školy v Modřicích, že nám dodala více než sto kuřátek, 
které lidé dostávali za libovolný příspěvek. Nám se letos díky občanům, které jsme 
oslovili, podařilo vybrat celkem 4421 Kč. A co se stane se všemi těmi penězi? Náš vý-
těžek jsme odevzdali nadaci a ta peníze rozdělí na projekty, které jsou zaměřeny na 
pomoc dětem žijícím v nepříznivých životních podmínkách, dětem týraným a zneuží-
vaným, dětem s výchovnými a vývojovými problémy, dětem s tělesným, duševním a 
smyslovým postižením, dětem žijícím mimo vlastní rodinu a také dětem ohroženým 
drogovou či jinou závislostí. 

Peníze takto pomáhají například malému Lukášovi, kterému se úplně nevyvinuly 
oční nervy a navíc trpí dalekozrakostí a astigmatismem. Za příspěvek ze sbírky Po-
mozte dětem mu mohla Společnost pro ranou péči pořídit speciální pomůcky, které 
jsou potřebné pro jeho vývoj. A to má určitě smysl.

Velikonocemi to však nekončí. „Kuře“ sbírá celoročně, a pokud jste nás zrovna neza-
stihli či jste u sebe neměli peníze, můžete pomoci teď nebo kdykoliv si vzpomenete. 
Způsobů je více. Zasláním dárcovské textové zprávy ze svého mobilního telefonu ve 
tvaru DMS KURE na číslo 87777 přispějete na konto kuřete částkou 28,50 ze 30 korun, 
které Vás odeslání zprávy stojí. Můžete také jednorázově či pravidelně posílat libo-
volnou částku přímo na účet číslo 505 333 505 / 5500.

Skauti děkují všem občanům, kteří přispěli či přispívají na dobou věc.

Kamil Morong
95. skautský oddíl Quercus

www.quercus.estranky.cz

SKAUTI

Foto: V. Morongová
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KULTURA
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SPORT

Nohejbalový turnaj

Dne 1. 5. 2014 se na nohejbalových kurtech uskutečnil další ročník tradičního nohej-
balového turnaje trojic neregistrovaných hráčů o Pohár starosty města Modřice.  
Letos se na turnaji prezentovalo 17 mužstev. Ta byla rozlosována do 4 skupin a z kaž-
dé z nich pak šla 2 mužstva do play-off.
Konečné pořadí medailistů pak bylo toto:
 1. Řízci Velké Pavlovice (Lebeda, Kadlec, Zechmeister)
 2. Želešice (Jandera, Mareček L., Starý)
 3. Obřany (Vohradský, Šmarda, Svoboda)
 4. Balkán (Skrušný, Bodó, Crhák)

Letošní fi nále mělo tedy stejné obsazení jako loni a i jeho výsledek určil, že pohár 
obhájilo mužstvo Řízci z Velkých Pavlovic.

Závěrem bych chtěl všem mužstvům poděkovat za prezentované výkony, fair-play 
a současně děkuji všem, kteří mně s organizací turnaje pomáhali.  Mimořádný ku-
chařský výkon podal tradičně Milan Frimmel, který kromě hraní stihl také připravit 
obědy pro všechny hráče a navíc i pohoštění na večer.  „Prodejnu“ nápojů a dalšího 
občerstvení pak po celý den pevnou rukou řídila a kasu hájila paní Jarka.

Speciální dík pak patří městu Modřice za poskytnutou fi nanční dotaci, kterou jako již 
řadu let napomáhá rozvoji aktivit rekreačních sportovců v našem městě.

Za oddíl TJ Sokol SDS EXMOST Modřice 

Petr Jahoda

Pozvánka 
Tour de Zavadil 2014 – Velký t esk 

 
Vážení p átelé, došlo k ne ekané a v ru d stojné události. 

Dne 7. ervna 2014 
 bude v O echov  slavnostn  otev ena a pok t na ulice  

ZAVADILOVA. 
 

Zveme Vás na koncert do Obecního sálu v O echov  ve 14 hodin  
v novaný Rudolfu Zavadilovi ml.  

estnému ob anu m sta Mod ice,  
který by letos oslavil 80 narozeniny. 

 
Na koncert  vystoupí  

swingový a jazzový zp vák La a Kerndl se svým orchestrem,  
legendární kytarista Milan Kašuba. 

 
V úvodu koncertu zazní písn  a skladby R. Zavadila ml. v podání žák  a u itel  

Základní um lecké školy v O echov  a Mod icích. 
 

Posléze je plánován p esun na slavnostní otev ení ZAVADILOVY ulice, 
 kde se odehraje všeobecné veselí.  

 Slavnosti se zú astní také p átelé R. Zavadila – „stréci a tetiny“ -  pojízdní pocestní, 
kte í zap jí tradi ní kánon „ ídí nás óbrovská síla stréca Rudy Zavadila“. 

 
Z tohoto d vodu byla vyhlášena jednodenní  

TOUR de ZAVADIL  
s tradi ním startem U Trávní ka v Mod icích. 

Pokud se rozhodnete zú astnit a slavit tento den strécovsky,  
d stojným strécovským pozvolným tempem na velocipédu sm r O echov, 

 pak info získáte u Barbory K emenákové na tel. 604 942 427.   
 

Rudolf Zavadil ml. (12. 7. 1934 – 5. 1. 2008), emeritní profesor brn nské konzervato e, 
hudební skladatel, aranžér, skv lý improvizátor ve h e na klavír, um lecký vedoucí ady 
orchestr , editel hudebních škol. Jeho tvorba obsahuje instrumentální skladby, písn  pro 
p vecký sbor, pro d tský p vecký sbor, ty získaly ocen ní na sout žích eského rozhlasu. 
Upravil a aranžoval pro d tský sbor a big band sv tové koledy, které nato ila eská televize. 
Miloval jazz, jeho skladby, nap . Kapr na suchu, hrál a nato il orchestr Gustava Broma, 
polský big band Sami Swoji. Upravoval skladby pro r zná obsazení, spolupracoval s adou 
významných osobností artificiální a nonartificiální hudby. Stál u zrodu Velkomoravské 
univerzity strécovské, nekonven nímu sdružení muzikant , kumštý  a milovník  kultury. 
Jeho innost v oblasti kultury si zasloužila adu ocen ní, mimo jiné mu bylo ud leno estné 
ob anství m sta Mod ice.  
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Dětský karneval 26. 4. 2014 ve fotografi ích L. Ventrubové

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích

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

KNIHOVNA

PRO DĚTI
Ledové království
Zvonilka a piráti
Brycz: Dětský zvěřinec
Cullis: Velká kniha o velkých vlacích
Čtvrtek: O Kačence a tlustém dědeč-
kovi
Gillespie: Velká kniha o velkých trak-
torech
Karpianus: Prasátko Pigy a jeho kou-
zelný svět

PRO ŽENY
Benková: Haló, tady tvoje láska
Černá: Mikuláš, vévoda opavský
Deveraux: Pravá láska
Gabaldon: Lord
JohnGuhrke: Svádění jako lék
Keleová - Vasiliková: Lék na smutek
Kinsella: Svatební noc
Long: Hřích v barvě lilie
Mlynářová: Požitkářka

Petrlová: Mrkev pro vězně
Petrusová: S hlavou v (oblacích) pejru
Scanlan: Město života
Schejbalová: Zoufalec
Schneidt: Uvězněna v rodné zemi
Váňová: Babí léto
Wood: Had a hůl

PRO SILNÉ NERVY
Cleverly: Posmrtná zpráva, Zločin
v amfi teátru
Garwood: Sykot
Haidler: Smrt na holičkách
Hrůzová: Tajemství Bělského kopečku
Chandler: Hluboký spánek, Případ 
naruby
Chroustová: Naivní detektivka
z knihovny
Ratner: Stín banyánu
Stallwood: S vrahem za zády
Suvorov: Kontrola

UPOZORNĚNÍ

V pátek 6. června bude knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Stodolu umí zbourat každý osel,
ale postavit ji umí jenom tesař.“

Sam Rayburn

Dvacátého druhého dubna se každoroč-
ně slaví DEN ZEMĚ. Mnoho lidí to ani 
neví. Málo se staráme o tu naši Zemi. 
Každý občan může přispět svou všíma-
vostí a ukázněností k ozdravění planety 
Země.

Jen se rozhlédněte kolem sebe, kolik 
nepořádku dovede člověk způsobit v 
naší přírodě. Každý jen kritizuje a nadá-
vá, ale jeho snaha přispět ke zlepšení je 
minimální. Všimli jste si, že podél cest, 
po kterých denně chodíte, se povalují 
kusy papírů, plastů a láhví? A jsou i tací, 
kteří z balkonů odhazují vše, co se jim 
nehodí – nejen nedopalky cigaret, ale i 
použité papírové kapesníčky, dokonce i 
kondomy, ale že by je napadlo jít uklidit 
kolem svého bydliště  –  ani náhodou!

Jiní bojují za uschlý strom, který se má 
pokácet, aby nehyzdil nebo někomu ne-
ublížil. Napadlo takové bojovníky něco 
nového zasadit?
Zahrádkáři už poněkolikáté, ve spolu-
práci s komisí životního prostředí, na 
DEN ZEMĚ zasadí strom. Už nám pěkně 
roste například okrasný dub u muzea 
a jedlý kaštan v areálu školy. Letos 
nám počasí 22. dubna pokazilo naše 
úmysly, ale už rostou dvě magnólie na 

modřickém hřbitově. I tam bylo potřeba 
obnovit a upravit zeleň a náš hřbitov i 
úpravou a obnovou pomníků je dnes 
důstojným místem – posledním číslem 
pobytu našich zemřelých spoluobčanů 
– i když se v úpravách stále pokračuje.

Dodnes nechápu, jak může někdo jít na 
procházku do přírody, vypít láhev mine-
rálky, kterou si na cestu vzal, a prázd-
nou odhodit někde, kde se mu to zrovna 
hodí. Však ona se v trávě ztratí.
Na mnoha místech, i v našem okrese, se 
na DEN ZEMĚ dobrovolníci, skauti i jiná 
uskupení vydávají do přírody i lesů, aby 
přírodu zbavili tun nepořádků a odpad-
ků. Škoda, že to nejde i u nás.
Chodíme raději slepě kolem a děláme, 
že je vše v pořádku, a hlavně kritizuje-
me. Přitom máme pěkné město i okolí. 
Jen odpovědným přístupem se můžeme 
pokusit něco malého změnit – a i to je 
mnoho pro zkrášlení svého životního 
prostředí.

Už T. G. Masaryk napsal:
„Udělej něco kloudného pro sebe i 
svou vlast. O nic jiného nejde!“

Hezký zbytek jara.

TOJA

Furtluftdurchtour

Vystoupení Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové se konalo dne 4. dubna 2014 v sále hotelu 
Gregor.

Místa se zaplnila do 19. hodiny a všichni čekali na zahájení. Účinkující tentokrát na 
sebe nechali chvíli čekat. Úvodní ticho v sále však netrvalo dlouho a v promítaném 
obraze doprovázeném slovem jsme se ocitli nejdříve na letišti, potom v letadle spo-
lečnosti Furtluftdurchtour, která nám oznámila, že jsme právě přišli o zavazadla. Po 
vzlétnutí v imaginárním letadle se nám umělci omluvili za standardní zdržení časové-
ho rozvrhu leteckého provozu a začali program. 

Vtipné scénky rozhovoru s biskupem, výzkumu faraona v oblasti experimentální me-
dicíny nebo nahlédnutí do náplně práce policejního sboru byly prokládány vstupy 
zapomenutých umělců a skupin. Díky profesionálnímu předvedení jednotlivých scé-
nek a vtipným kostýmům diváci nešetřili potleskem. Pan Izer dostal na závěr progra-
mu meruňkovici pana starosty a slečna Vaňková velkou kytici.

velen

foto: E. Ventrubová, A. Woodová
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Strážníci Městské policie Modřice řešili v dubnu mimo jiné tyto 
zajímavé události: 

Dne 2. 4. byli strážníci přivoláni na vlakové nádraží, kde na zemi spal opilý muž, který 
byl po probuzení vypraven na vlak domů.

Dne 3. 4. strážníci navštívili první stupeň základní školy, kde dětem ukázali, jak se 
bránit při napadení. Dále dětem předvedli ukázky sebeobrany a části po-
licejní výstroje.

Dne 5. 4. bylo hlídkou MP řešeno rušení nočního klidu na hotelu Gregor, kde probí-
hala soukromá oslava. Návštěvníci produkci ztišili a celá věc byla na místě 
vyřešena.

Dne 6. 4. vypomáhali strážníci usměrňováním dopravy při akci Vítání jara.

Dne 8. 4. byla hlídka MP v poledních hodinách přivolána na konečnou zastávku, kde 
ležel silně opilý muž, který nebyl schopen ani vstát. Muž byl převezen na 
protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění.

Dne 13. 4. bylo hlídce MP oznámeno spuštění alarmu jedné z fi rem na ul. Tyršova. 
Hlídka se na místo okamžitě dostavila a zjistila, že objekt je otevřený. Stráž-
níci společně s majitelem objekt propátrali, včetně okolí areálu, ale žádné 
osoby již nenalezli. Celá věc byla předána státní policii k dořešení.

Dne 15. 4 bylo strážníkům oznámeno, že po rychlostní silnici směrem na Bobravu jde 
muž, který se motá v odstavném pruhu. Hlídka muže nalezla a ze silnice 
vykázala. 

Dne 17. 4. volala na linku MP žena, která se bála o život své matky, jíž se nemohla celý 
den dovolat na její mobilní telefon. Hlídka se vydala na danou adresu, kde 
zjistila, že paní je v pořádku, jen se jí ten den mobilní telefon porouchal.

Dne 18. 4. strážníci asistovali při dopravní nehodě na ul. Havlíčkova.

Téhož dne strážníci MP řešili oznámení z linky 156, na kterou se obrátil starší muž, 
jenž měl obavy o život a zdraví svého kamaráda, který mu již druhý den 
neotevíral dveře. Z tohoto důvodu se hlídka rozhodla překonat vchodové 
dveře a po prohledání nemovitosti nalezla hledaného muže již bez známek 
života. Celá událost byla předána PČR.

Dne 20. 4. po průtrži mračen byl zatopen podjezd pod rychlostní silnicí, strážníci zde 
poté odkláněli provoz. Dále po této průtrži volal velitel HZS Židlochovice a 
vyžádal si asistenci hlídky při úniku ropných látek do mlýnského náhonu.

Dne 24. 4. uspořádali strážníci MP dětský den pro Mateřskou školu města Modřice.

Stejného dne v nočních hodinách byl hlídkou MP zadržen podnapilý řidič, který při 
své jízdě poškodil jiné vozidlo a z místa nehody ujel.

Dne 25. 4. byli strážníci přivoláni na konečnou zastávku, kde ležel na chodníku zra-
něný muž, který krvácel z hlavy. Muži byla poskytnuta první pomoc a při-
volána RZS, která jej odvezla na chirurgii do FN Brno.

Dne 26. 4. kontaktoval hlídku MP muž, kterému byla z vozidla odcizena taška s osob-
ními věcmi. Pachatelé využili chvíle, kdy majitel zašel na moment do chat-
ky, a tašku odcizili. Strážníci zjistili svědky události a věc předali PČR OOP 
Rajhrad.

Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Procházková Květoslava
Lukeštík Josef st.
Huňařová Emilie
Urbánková Terezie
Vonka Jan
Kocmanová Jitka
Podhradský Jan

Cetlová Ludmila
Habrle Josef
Čech Jindřich

Kratochvílová Beata
Lock Václav
Sczeponiaková Vanesa
Žák Jan
Procházka Šimon
Skoumalová Karolína
Střítecká Mila
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NABÍZÍ: 
 

kompletní klempí ské, pokrýva ské a izola ní práce 
montáž st ešních oken Velux – certifikovaná firma 

izolace plochých st ech 
montáž hromosvod  

 montáž sn hových zachyta  
 nát ry žlab  a svod  

 
Ivo Šubrt    tel.:  777 121 219     Masarykova 118,   Mod ice 
E-mail: adach@adach.cz 

 
 
 

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 

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

Pedikúra
domů

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

Nabízím veškerý servis

počítačů a notebooků. 

Nabízím tvorbu webových stránek.

 

Více na www.hr-computers.cz,

Bc. Jan Ryšávka, tel.: +420 604 535 

647, info@hr-computers.cz

CVI ÍME 
 V  

T HOTENSTVÍ 
Mod ice, pátek 17 18h

(Rezervace nutná 774648823)
www.fit40tydnu.webnode.cz

1Inzercei
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Pronajmu
garáž

na ulici Tyršova
Tel.: 723 749 403

K dispozici je koupelový bazén s teplotou vody 
30 stupňů, vířivá vana, fi nská a parní sauna. Pro 
občerstvení bar. 

Najdi nás na Facebooku
wellnesscentrumhastrmanci 

Wellness Centrum Hastrmánci 
Masarykova 1018 
664 42 Modřice
budova Grand Residence 
Tel.: 530 508 624, 773 998 222
e-mail: info@hastrmanci.cz
www.centrumhastrmanci.cz 

Naleznete u nás kurzy plavání a cvičení dě  , in-
dividuální výuku plavání dě   i dospělých, plavání 
těhotných, aqua aerobik, Ladies night (večery 
jen pro ženy).
Od června letní vstupné! Otevřená venkovní za-
hrada s dětským hřištěm a posezením.
Dětský den se koná v pátek 30. 5. 2014 od 15 
hodin. K dispozici je wellness centrum a zahrada 
s atrakcemi (klaun, malování na obličej) za cenu 
59,-Kč/hod, dě   vstup zdarma.   
Letní příměstský tábor pro dě   od 4(3) do 8(9) 
let v období 14. 7. – 18. 7. 2014 a 11. 8. – 15. 
8. 2014. Cena při platbě do konce května je 
2.490,-Kč!

Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

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

Kontakt: 603 867 057 

Barvy REMO, s.r.o.
Změna adresy prodejny barev na 
Havlíčkova 194 (vchod z rybníčku).

Prodej barev:
- vodou ředitelné
- syntetické
- NITRO- výhodné ceny
- sprejové barvy Prisma color
- Bori lazury, Helios barvy
- Spektra vnitřní a fasádní 

Míchání barev.

Při nákupu nad 1000 Kč dovoz 
zdarma. 
Otevírací doba od 7 hodin.
Prodej na faktury. 

Vlastimil Pánek
email: barvyremo@seznam.cz
tel.: 603 276 868

 
POZVÁNKA DO NAŠÍ NOVÉ PRODEJNY 
 

 NÁ ADÍ  DÍLNA + ZAHRADA 
 ND   A V I A  -  M U L T I C A R   
 AUTODOPL KY – žárovky NARVA (SNR) 
 V ŠKERÉ NÁPLN  DO VOZIDEL 
 A U T O B A T E R I E  -  HYDRAULIKA 
 VÝROBA AUTOPOTAH  TRUCK 
 OPRAVY ALOUN NÍ AUTOSEDADEL  
 KRMIVA PRO DOMÁCÍ ZVÍ ATA   

 
 

AAVOSS s.r.o.    www.avoss.cz   avoss.brno@seznam.cz  
                          tel.       545233323                777723060 
Masarykova 118, Mod ice – bývalá prodejna barvy laky  

(po p edložení této inzerce jednorázová sleva 10%)
        
             akce :   GOLA 108 díl  =  1.590,- K   

POTRAVINY H&B 
-  VE ERKA  - 

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

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

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

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

Káva zdarma podmínky na prodejn .

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

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

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

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

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

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

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

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

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

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

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

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

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

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

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

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

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

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

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

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

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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

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

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

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

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

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

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

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

Opakovaně týdně

2. 5. - 3. 6. 2014 Výstava v muzeu

23. 5. - 24. 5. 2014 volby do Evropského parlamentu

28. 5. 2014 70. komorní koncert na radnici

30. 5. 2014 Kreativ ve školní družině

7. 6. 2014 Tour de Zavadil 2014

9. 6. 2014 Veřejné zasedání ZMM

14. 6. 2014 Dětské folklorni setkání 2014

21. 6. 2014 Šermířský den

24. 6. 2014 Školní akademie, hotel Gregor

Události

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

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

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

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



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

Redakční rada: Miroslav Hájek, Kateřina Koubko-

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

Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: 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). Preferovanou formou příspěvků je zadávání 
přes uživatelské formuláře na internetových strán-
kách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty 
i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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