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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 43/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-

sení ze 43. schůze RMM  konané dne 

12. 5. 2014

Změna dodavatele

Jelikož vybraný dodavatel na akci 

„Modřice – vodní nádrž a tůně“ fi rma 

Zvánovec, a. s., Č. Budějovice odmítla 

uzavřít smlouvu o dílo, bylo nutné oslo-

vit uchazeče umístěného ve výběrovém 

řízení na druhém místě. Tím byla fi rma 

Agromeli, s. r. o., s cenou 2 344 505 Kč 

bez DPH.

(k usnesení 43.2.1.1/2014 a 43.2.1.2/2014)

Provoz sokolovny

RMM schválila smlouvy o dodávkách 

energií pro areál sokolovny.

(k usnesení 43.2.2/2014 a 43.2.3/2014)

Prodej pozemků

RMM schválila Kupní smlouvu na pro-

dej pozemků p. č. 1245/1, 1245/2, 1248/1 

a 1248/2 na ulici Brněnské za cenu 600 

980 Kč s panem V. M.

(k usnesení 43.2.5/2014)

Dary na Ženáčské hody

Na zajištění konání akce Ženáčské hody 

2014 poskytly fi nanční příspěvek tyto 

subjekty:

- MFK – Group, s. r. o. 5000 Kč

- Mgr. Petra Hrachy 2000 Kč

- Kovolit, a. s.  5000 Kč

- Olympia Brno, s. r. o. 10 000 Kč
(k usnesení 43.2.6/2014, 43.2.7/2014, 43.2.8/2014 a 

43.2.9/2014)

Pojistné smlouvy města

K pojistným smlouvám města byly 

schváleny dodatky, které upravují 

korespondenční adresu pojistníka, do 

níž byla zahrnuta adresa pojišťovacího 

makléře.

(k usnesení 43.2.11/2014 a 43.2.12/2014)

Prezentace města

Byla aktualizována Smlouva o prezenta-

ci města ve Zlatých stránkách za cenu 

17 044 Kč vč. DPH.
(k usnesení 43.2.13/2014)

Praxe studentů

Na základě schválené smlouvy byla 

umožněna praxe studentce střední 

školy v Městské knihovně Modřice po 

dobu 14 dnů.

(k usnesení 43.2.14/2014)

Pronájem nebytových prostor

Byl schválen pronájem dvou místností v 

objektu Hybešova 596 panu V. K.

(k usnesení 43.3.1/2014)

Provoz Pasivního bytového domu pro 

seniory

RMM schválila darovací smlouvu na 

příspěvek k pokrytí služeb v Pasivním 

bytovém domě pro seniory jednomu 

klientovi a přidělila byt 2+kk na dopo-

ručení komise jednomu manželskému 

páru.

(k usnesení 43.5.1/2014 a 43.5.2/2014)

Projednání ÚP Modřice

Dne 14. 5. 2014 proběhlo projednání 

návrhu ÚP Modřice s dotčenými orgány 

státní správy. Pro zpracování připomí-

nek se uskuteční veřejné projednání ÚP 

Modřice s veřejností.

(k usnesení 43.7.1/2014)

Rozpočtové opatření č. 4/2014

RMM schválila rozpočtové opatření

č. 4/2014, které byla oprávněna provést 

na základě usnesení ZMM č. 7.4.1.2/2012 

bod 1. písm. a). Na straně příjmů se tyto 

navyšují o 147 600 Kč (zvýšený výběr 

poplatků za hrobová místa a doplatek 

od státu za volby do Poslanecké sně-

movny). Na straně výdajů se ušetřená 

částka na výběrovém řízení akce „Mod-

řice – vodní nádrž a tůně“ ve výši

1 000 000 Kč přesunuje na vybavení 

Pasivního bytového domu pro seniory.

(k usnesení 43.7.3/2014)

Pronájem zahrady při ZŠ Modřice

RMM na žádost ZŠ Modřice podpoře-

nou aktivitami SRPŠ při ZŠ schválila vý-

pověď z pronájmu zahrady po skončení 

letošního vegetačního období a schváli-

la možnost přidělení náhradní zahrádky 

stávajícímu pronajímateli.

(k usnesení 43.7.5/2014)

Ozvučení akcí pořádaných městem 

Modřice

RMM schválila nabídku na ozvučení 

kulturních a sportovních akcí pořá-

daných městem Modřice v roce 2014 

předloženou panem Markem Nejezem 

ve výši 29 519 Kč.

(k usnesení 43.7.6/2014)

Průzkum a inventarizace zeleně

RMM schválila provedení dendrologic-

kého průzkumu a základní inventarizaci 

stromů ve městě Modřice fi rmou Safe 

Trees, s. r. o., za cenu 99 458 Kč bez 

DPH.

(k usnesení 43.7.7/2014)

Úpravy hřbitova

RMM schválila úpravy areálu hřbitova 

(úpravu historických hrobů, výsadbu 

zeleně) prováděné fi rmou TRESTAV, s. 

r. o., za cenu 170 271 Kč vč. DPH.

(k usnesení 43.7.8/2014)

20 let od získání titulu města

RMM schválila prezentaci města Mod-

řice v příloze deníku Rovnost v ceně 

do 40 000 Kč bez DPH k dvacetiletému 

výročí od udělení titulu města. Příloha 

vyjde 26. 9. 2014 u příležitosti konání 

Václavských hodů 2014.

(k usnesení 43.7.10/2014)

Kulturní akce

Na podnět SDH Modřice RMM schválila 

uspořádání kulturní akce s degustací 

piva pod pracovním názvem „Modřické 

krýgl“ v termínu 16. 8. 2014. Předpo-

kládané příjmy i výdaje jsou na obou 

stranách ve výši 60 000 Kč.

(k usnesení 43.7.12/2014)
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Lávka a chodník do Olympie

Ve výběrovém řízení na dodavatele 

akce „Účelová komunikace, lávka, chod-

ník ul. Chrlická, Modřice“ byla vybrána 

společnost PORR, a. s., za cenu 2 066 

090 Kč bez DPH.

(k usnesení 43.7.13/2014)

Odložení přidělení bytu

RMM odložila rozhodnutí o přidělení 

uvolněného bytu č. 8/41 v BD Za Hum-

ny a pověřila SZK prošetřením dalších 

žadatelů o byt.

(k usnesení 43.7.16/2014)

Přidělení bytu

RMM na doporučení SZK schválila 

přidělení bytu č. 2/7 v BD Za Humny 

matce samoživitelce.

(k usnesení 43.7.17/2014)

Zamítnutí nabídek

RMM zamítla nabídky na audit datové 

sítě, na vytvoření aplikace Elektronický 

úřad a na pojištění právní ochrany za-

stupitelů a zaměstnanců města Modřice.
(k usnesení 43.7.9/2014 , 43.7.19/2014 a 

43.7.20/2014)

Přihlášení do soutěže

Po úspěchu stavby Pasivního bytového 

domu pro seniory v soutěži o stavbu 

roku JMK 2013 (1. místo v kategorii byto-

vé výstavby) RMM schválila přihlášení 

stavby Pasivního bytového domu do 

celorepublikové soutěže Stavba roku 

2014. Poplatek za přihlášení činí 32 670  

Kč vč. DPH.
(k usnesení 43.7.21/2014)

Volby do Evropského 
parlamentu ve dnech 23. a 24. 
kv tna 2014 

Okrsek 1 
Komenského ul. 

Okrsek 2 
nám. Svobody 

Mod ice celkem 

Po et hlas  
% 

Po et hlas  
% 

Po et hlas  
% 

Voli  zapsaných ve stálém a 
zvláštním seznamu 

1735 1828 3563

Celkem odevzdáno platných hlas  338
19,5

409 
22,4 

747
21,0

Hlasy pro jednotlivé strany v Mod icích 

1 – SNK Evropští demokraté 0
0

2 
0,5 

2
0,3

3 – Klub angažovaných nestraník  1
0,3

1 
0,2 

2
0,3

4 – Ne Bruselu - Národní  
demokracie 

4
1,2

0 
0 

4
0,5

5 – KDU- SL 23
6,8

46 
11,3 

69
9,2

6 – Strana zdravého rozumu-
nechceme EURO 

1
0,3

8 
2,0 

9
1,2

7 – Koalice TOP 09 a STAN 44
13,0

53 
13,0 

97
13,0

8 – Liberáln  ekologické strana 1
0,3

4 
1,0 

5
0,7

9 – LEV 21 – Národní socialisté 2
0,6

0 
0 

2
0,3

10 – KS M 33
9,8

28 
6,9 

61
8,2

11 – evropani.cz 0
0

1 
0,2 

1
0,1

14 – SSD 57
16,9

39 
9,5 

96
12,9

16 – ANO 2011 74
21,9

89 
21,8 

163
21,8

18 – Moravané 6
1,8

5 
1,2 

11
1,5

19 – eská strana region  1
0,3

0 
0 

1
0,1

Výsledky voleb do EP v Modřicích

Hledáme nové stárky. 
Zveme všechny mladé k rozší ení našich ad. 
P ij te na první informativní sch zku, která se bude konat  
v úterý 24. ervna 2014 v 19:00 v klubovn  nad knihovnou. 

T šíme se na Vás!  

Za všechny stárky Marek a Markéta  
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20 – ODS 26
7,7

41 
10,0 

67
9,0

21 – VIZE 2014 0
0

1 
0,2 

1
0,1

22 – Úsvit p ímé demokracie 
Tomia Okamury 

10
3,0

6 
1,5 

16
2,1

23 – Strana zelených 19
5,6

28 
6,9 

47
6,3

24 – Strana svobodných ob an  13
3,9

36 
8,8 

49
6,6

26 – KS eskoslovenska 1
0,3

3 
0,7 

4
0,5

27 – Volte Pravý Blok 
www.cibulka.net 

0
0

1 
0,2 

1
0,1

29 – D lnická strana sociální 
spravedlnosti-Ne diktátu Bruselu 

3
0,9

0 
0 

3
0,4

32 – eská pirátská strana 18
5,3

14 
3,4 

32
4,3

33 – eská suverenita 0
0

2 
0,5 

2
0,3

39 – Ob ané 2011 1
0,3

1 
0,2 

2
0,3
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Ženáčské hody ve fotografi i Miroslava Hájka
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výsledky přijímacích zkoušek na střední školy pro školní rok 

2014/2015

Po roce vám opět přinášíme přehled o umístění našich žáků na středních školách:

- gymnázia: 7 žáků (Gymnázium Křenová Brno 5 žáků

  Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno 2 žáci)

- hotelová škola: 1 žák

- střední průmyslové a odborné školy: 21 žáků (z toho 4 žáci zvolili tříletý obor,

  ostatní žáci obory čtyřleté maturitní)

- konzervatoř: 1 žák

Z 5. třídy na víceletá gymnázia odejdou 3 žáci.

Všem budoucím středoškolákům blahopřejeme a přejeme mnoho zdaru při dalším 

studiu.
Mgr. Martina Žáková, výchovný poradce

Beseda – Prevence úrazů páteře a míchy

Dne 9. května se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili besedy s názvem PREVENCE ÚRAZŮ 

PÁTEŘE A MÍCHY.

Tyto besedy jsou realizovány pod záštitou náměstkyně primátora Magistrátu města 

Brna Ing. Jany Bohuňovské a ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie FN Brno a 

Policií ČR.

Nejprve nám MUDr. Lia Vašíčková vysvětlila příčiny úrazů, dozvěděli jsme se, že 

mezi nejčastější patří silniční havárie, pády, skoky do vody a sport. Uvědomili jsme 

si důsledky těchto úrazů – především ochrnutí, ale i poruchy dýchání, trávení, poté 

jsme zjistili,  jak můžeme předcházet těmto úrazům – umět odmítnout v euforii 

vymyšlený nápad.

Npor. Ing. Milan Havlíček nám vysvětlil, co je pro nás moc důležité v silničním pro-

vozu – helma a jakékoli refl exní prvky. Zhlédli jsme několik dopravních situací, které 

nás mohou ohrozit, a naučili se, jak se při nich chovat. Teď už víme, jak nebezpečná 

jsou sluchátka na uších.
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Pohár Rozhlasu

Tuto atletickou soutěž každoročně vypisuje OR Asociace školních sportovních klubů 

Brno- venkov, v letošním školním roce ve spolupráci s ŠSK Židlochovice. Už samotný 

fakt, že se letos konal 45. ročník této soutěže, hovoří sám za sebe. Je to soutěž druž-

stev, ve kterých soutěží maximálně tři závodníci v každé disciplíně. Do hodnocení se 

započítávají výsledky dvou nejlepších.

Soutěž mladších žáků se konala v úterý 6.5. na atletickém hřišti ZŠ Židlochovice. Zá-

vodilo se v lehkoatletických disciplínách – běh na 60 m, běh na 1000 m, skok daleký, 

skok vysoký, hod kriketovým míčkem a štafetový běh 4x60 m. Každý závodník může 

soutěžit maximálně ve dvou disciplínách a ve štafetě.

Soutěže se zúčastnili Adam Dvořák, Jiří Ventruba, Václav Svoboda, Daniel Kváš, Lu-

káš Burian a Martin Dvořáček ze šesté třídy a Denis Pytela, Jakub Slavětínský a Mi-

chal Jonas ze sedmé třídy.

Také jsme besedovali s Filipem, který skončil na vozíčku jízdou na půjčené motorce. 

Řekl nám toho spoustu zajímavého o životě vozíčkáře. Co mu úraz vzal i dal.

Co jsme si odnesli??? Neriskovat, přemýšlet!

Na závěr jsme si prohlédli auto, kterým Filip přijel.
Text a foto: Milena Petkovičová

V hodnocení jednotlivců uspěl na výbornou Jiří Ventruba, který dokázal v běhu na 

60 m porazit všech 15 soupeřů a umístil se na vynikajícím 1. místě. Jirka se prosadil 

i ve skoku dalekém, kde obsadil 5. místo.

V hodu kriketovým míčkem se umístil Lukáš Burian na 3. místě, v náročné disciplíně 

běhu na 1000 m obsadil Denis Pytela krásné 4. místo.

Štafeta 4x60 m ve složení Pytela, Dvořák, Svoboda, Ventruba vybojovala 3. místo.

Další bodovaná umístění jednotlivců v jednotlivých disciplínách:

Běh na 1000 m – Adam Dvořák, 11. místo

Běh na 60 m – Denis Pytela, 8. místo

Skok daleký – Jakub Slavětínský, 8. místo

Hod kriketovým míčkem – Martin Dvořáček, 8. místo

Skok vysoký – Václav Svoboda, 7. místo

Celkově se družstvo naší školy umístilo na třetím místě z pěti škol, což je docela 

slušný výsledek.
Text a foto: A. Látalová
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Soutěž Jom ha šoa

V letošním školním roce se žáci devátého ročníku, kteří navštěvují Seminář spole-

čenských věd, zúčastnili soutěže k významnému dni Jom ha šoa. Jom ha šoa je Den 

vzpomínání na oběti holocaustu, který se připomíná 27. dne měsíce nisan v židov-

ském kalendáři, po židovských Velikonocích. Je připomínkou na šest milionů Židů, 

kteří byli zabiti během holocaustu.

Do soutěže jsme poslali práci, která netradiční formou, a to vydáním novin Modřické 

listy, informovala o židovských občanech spjatých s Modřicemi, kteří našli smrt v 

Terezíně nebo těsně před koncem války v Osvětimi. Kromě příběhů o židovských ro-

dinách obsahovaly Modřické listy i přehledy o transportech vypravovaných z Brna 

do Terezína a z Terezína do Osvětimi. Zmínili jsme i konkrétní označení transportů, 

jimiž naši židovští občané odjížděli do ghetta Terezín a nakonec vstříc jisté smrti do 

Osvětimi. Modřické listy obsahovaly kromě textové části i obrazové přílohy.

Soutěže se zúčastnilo 233 prací z celé republiky. Naše „noviny“ byly vyhodnoceny 

jako nejlepší výtvarná práce. Modřické listy byly vystaveny 28. dubna 2014 v Den 

vzpomínání na oběti holocaustu v Brně na Moravském náměstí před Místodržitel-

ským palácem. Někteří žáci byli přítomni na pietním aktu, kde probíhalo veřejné 

čtení jmen obětí holocaustu letos poprvé i v Brně. Během vzpomínání jsme veřejně 

přečetli jména obětí holocaustu, která byla uvedena i v našich „novinách“.

Text a foto: A. Grünwaldová
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SRPŠ

Po čem touží děti na ZŠ?

V průběhu letošního dubna jsme již tradičně rozdali všem žákům ZŠ dotazníčky, ve 

kterých nám měli možnost sdělit, co jim ve škole opravdu schází. Děti této možnosti 

využily naplno a my jsme získali cenné informace pro naši další práci. Na schůzce 

rodičů jsme přání dětí roztřídili a ve spolupráci s vedením školy jsme vybrali ty ná-

vrhy, které rádi podpoříme.

Brno a jižní Morava bez hranic

22. května se žáci 9. třídy ZŠ Modřice zúčastnili 4. ročníku projektu BRNO A JIŽNÍ 
MORAVA BEZ HRANIC, který zaštiťují JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského 
kraje, a Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna. Jedná se o spo-
lečný sportovní a zábavný integrační den pro děti a dospělé s různým postižením, 
žáky základních a středních škol a děti z dětského domova.

Celé dopoledne ve sportovním areálu VUT Brno soutěžily kombinované týmy a 
spousta hostů. Největší radost nám udělali kluci z Komety. My jsme letos pomáhali 
rozhodčím na jednotlivých stanovištích. Setkání bylo milé a příjemné, děti z Kocián-
ky nám dokonce zahrály a zatancovaly, všichni jsme se pobavili a na závěr jsme se 
odměnili medailemi a spoustou sladkostí.

Text a foto: Milena Petkovičová

Takže, po čem naše děti touží? 

1. stupeň, Komenského ulice

Poprvé jsme se ptali všech dětí od 1. tříd a zjistili jsme, že i prvňáčci jsou velmi zdatní 

v prezentaci svých tužeb. Přání dětí byla různá, ale jeden názorový proud počtem 

výrazně převažoval nad ostatními. Děti se jasně vyjádřily, že potřebují více prostoru 

a pohybu na čerstvém vzduchu! Máme obrovskou radost, že toto přání budeme moci 

s pomocí vedení školy již v dohledné době vyplnit. Rada města Modřice totiž nedáv-

no schválila naši žádost o rozšíření zahrady za budovou školy na Komenského ulici. 

Školní zahrada tedy bude již od nového kalendářního roku přímo sousedit s areálem 

pasivního domu pro seniory a děti budou mít možnost o velkých přestávkách volně 

drobit svačinky do trávy, dýchat čerstvý vzduch a hlavně se proběhnout. Chtěli by-

chom tímto vyjádřit radním města svůj velký dík za pochopení, podporu a vstřícnost 

při plnění tohoto velkého dětského přání. 

Vážená RMM, děkujeme Vám za naše děti! 

Opět jsme se setkali s přáním typu bazén, tobogán, trampolína, což pochopitelně ne-

jsme schopni vyplnit, ať už je to z fi nančních či bezpečnostních důvodů. Pískoviště, 

skluzavku nebo zahradní houpačku však zařazujeme do plánu budoucích investic. 

Děti nás opakovaně prosily o školní knihovničku, kde by si mohly o přestávce zalis-

tovat v knížce, kterou doma nemají, nebo si zahrát nějakou deskovou či karetní hru. 

Děti už dnes ví, že knihovnička stojí v prvním patře u sborovny a je dokonce naplně-

na krásnými dětskými knížkami, dle výběru jejich učitelek. Karetní hry a rychlé hry 

na postřeh, podporu logického myšlení atd. budeme dokupovat postupně. Musíme 

vybírat takové, které se dají dohrát v průběhu přestávky. Více informací o knihovnič-

ce na www.zsmodrice.org/srps. Přání mnoha páťáků – automaty na jídlo a pití – jsme 

opět jednohlasně zavrhli! Domácí svačina od maminky je jistě výživově mnohem 

hodnotnější než brambůrky, čokoládové tyčinky a kola. V každé třídě se objevilo 

přání na školní zvířátko. Ne že bychom chtěli bránit rozvoji vztahu dětí k přírodě, ale 

je potřeba brát v úvahu, že mnohé děti trpí nějakým typem „zvířecí“ alergie, a také 

je problém s tím, kdo bude o zvířátka pečovat přes víkendy a prázdniny. 

Jsme rádi, že se nám z loňských přání podařilo dětem některá vyplnit. Ještě nás čeká 

pořízení dětského pítka na zahradu. Musíme ale počkat, až bude nově vysetý trávník 

takové zátěže schopen, tedy asi do září.

2. stupeň, Benešova ulice

Naše mládež věděla přesně, co jim chybí, a protože se pravděpodobně snažila nás 

svými nápady pobavit, většinu těchto přání vnímáme jako úsměvná. Třívrstvý to-
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aletní papír nebo lepší jídlo v jídelně je podle nás neopodstatněné a stejně není v 

naší moci tyto věci ovlivnit. Co dětem rádi pořídíme, jsou fotbalové míče pro každou 

třídu. Nové moderní tabule, po kterých volají, jsou již v řešení, jak nás ujistila paní 

ředitelka. Žádosti o volně přístupnou wi-fi  sice chápeme, ale vzhledem k tomu, že do 

školy se žáci chodí vzdělávat, a ne „pařit, chatovat, blogovat, stahovat, likeovat…“, 

souhlasíme zcela se zamítavým postojem školy. 

Také na druhém stupni se mezi žáky vyskytl velký počet žádostí o hřiště pro první 

stupeň. Myslíme si ale, že to není výsledek solidarity s mladšími spolužáky, ale snaha 

o získání sportoviště na Benešové pro vlastní potřebu. Tady je nutno ujasnit, jak se 

věci mají. Sportoviště na Benešové je určeno v první řadě pro potřeby výuky tělocvi-

ku, pak pro potřeby školní družiny, a teprve pokud není areál využíván ani jedním 

školním subjektem, může paní ředitelka, za podmínky dodržování pořádku, umožnit 

mládeži využití sportoviště pro volnočasové aktivity. Proto prosíme naše puberťáky, 

aby pochopili, že se nejedná o areál veřejný, nýbrž školní, proto zde mají školní akti-

vity přednost a na tom se nic nezmění.

Je toho hodně, co by našim dětem udělalo radost, a my jsme moc rádi, že alespoň ně-

která přání můžeme splnit, s pomocí fi nančních darů rodičů. Také vstřícná a otevřená 

spolupráce se školou hodně pomáhá k uspokojivému výsledku.

Kromě realizace dětských přání přinášíme radost do dětských tváří i při jiných pří-

ležitostech, o kterých Vás pravidelně informujeme ve Zpravodaji či prostřednictvím 

webových stránek SRPŠ. Aktuálně připravujeme tradiční chladivé občerstvení za vy-

svědčení.

Děkujeme všem rodičům, kteří v letošním školním roce neváhali přispět na činnost 

sdružení. Každý se může podílet na plnění dětských přání, ať už osobní pomocí v 

SRPŠ nebo prostě příspěvkem na náš transparentní účet 2500189312/2010 u Fio banky.

Za všechny členy a členky SRPŠ při ZŠ Modřice 

Vám přeji krásný a pohodový začátek léta a za Vaše děti Vám děkujeme.

Ing. Milena Hladíková 

předsedkyně sdružení

SKAUTI

V pátek 30. 5. připravili skauti z Modřic pro školní družinu odpoledne plné tvoření 

s názvem KREATIV. Děti si zde mohly vyzkoušet práci se smršťovací fólií, poskládat 

origami, z korálků a drátků vytvořit náušnice, namalovat vlastní placku a vyrobit zví-

řátko nebo příšerku z chlupatých drátků bambulek. Akce měla mezi dětmi úspěch. 

Všechny, které ukázka části našeho programu zaujala, uvítáme na schůzkách v pon-

dělí a ve čtvrtek (více informací na našem webu: www.quercus.estranky.cz). Těšíme 

se na další spolupráci s družinou.
Text a foto: Jana Frimmelová a Veronika Morongová
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70. koncert na radnici – Sbory Řečičky z Řečkovic,

Naděje z Chrlic a Smíšený sbor z Modřic

Vystoupení Folklorního kroužku na Ženáčských hodech

Foto: M.Hájek Foto: M.Hájek
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KULTURA

Příspěvek Muzejního spolku k výročí  vypuknutí 1. světové války

O kapli na náměstí Svobody

V 1. světové válce padlo 1,1 milionu vojáků jen z rakousko-uherské monarchie – mla-
dých, zdravých mužů, a dalších 3,6 milionů bylo zraněno. A tak v každé i malé vísce 
vyrůstaly po osmnáctém roce pomníky a pomníčky, vzpomínající svých mrtvých 
vojáků.

V Modřicích dala vybudovat obec pomník padlým však již v roce 1916, a to jako 
výstavnou kapli uprostřed náměstí, v prostoru mezi barokní sochou sv. Floriána a 
bronzovým pomníkem císaře Josefa II. V brněnských novinách se nachází obsáhlý 
popis slavnosti položení základního kamene stavby, jež se konala dne 25. října 1916.

Nebylo obvyklé, aby pomníky padlým vojákům byly budovány jako kaple, tento 
způsob je právě v Modřicích docela ojedinělý. Mimořádně výstavná budova, kterou 
můžeme zařadit slohově do doznívajícího historismu – novobarokního stylu, pozna-
menaného zároveň prvky souběžně doznívající secese (mřížoví oken, převýšená 
střešní konstrukce), byla navržena německým brněnským architektem prof. Ferdi-
nandem Hicklem, pod jehož dozorem ji stavěli italští zajatci. 

O autorovi stavby nic dalšího není známo, jen to, že se zúčastnil poklepu na základní 
kámen stavby a je vyfotografován při této příležitosti společně s představiteli obce, 
okresu a vojenské správy na snímku vyobrazeném v pamětní knize někdejšího sta-
rosty pana E. Tomschika.  

Kaple je masivní budova na centrálním půdorysu s půlkruhovou apsidou, klenutým 
stropem, třemi půlkruhovými okny, obložená žulovým obkladem, kvalitně kamenic-
ky zpracovaným, a s vysokou mansardovou střechou. Nad klenutým portálem je 
vyveden emblém ověnčený vavřínovými ratolestmi. Kaple byla původně vybavená 
lavicemi, jež stály před oltářem s obrazem P. Marie umístěným na čelní stěně. Oltář 
sloužil k zádušním bohoslužbám. Na stěnách visely tabulky kamenné nebo opaxito-
vé se jmény modřických padlých. 

Popíšeme tu v krátkosti další osudy této stavby. Ladislav Šebestík sděluje, že ve vá-
lečném roce 1942 i přes protest faráře a některých věřících byl oltář zrušen a na-
hrazen jakýmsi kovovým mřížovým soklem či zábradlím se svastikou, a lavice byly 
odstraněny. Přechodem fronty v dubnu 1945 byla kaple poškozena (rozbitá okna, 
střecha). Poválečný místní národní výbor rozhodl o zachování kaple jako památní-
ku popravených a umučených vězňů. Místní truhlář p. Doležal zhotovil nový oltář, 
na který byla umístěná pěkná polychromovaná dřevořezba z umělecké dílny bratří

Kotrbů znázorňující sv. Václava. Na klenebním oblouku bylo napsáno na omítku 
modrými písmeny: Nedej zahynouti nám — ni budoucím. Kaple byla již v září roku 
1945 znovu vysvěcena.

Jak šla další léta, stavba chátrala. Byla dříve obrostlá loubincem, což působilo velmi 
dekorativním dojmem, zároveň však negativně ovlivňovalo stav kamenného oblo-
žení. Držela však  pohromadě a přetrvávala. S ledabyle zazděným západním oknem 
bez omítky, s polámanými okenními tabulkami a uraženým okapem, uzavřená kři-
vou zasklenou brankou, obestavěná panely s plakáty a vývěskami. Většinou nevyu-
žívaná, snad jen sporadicky o sv. Václavu. 

Opravit však v těch dobách jakoukoliv stavbu, dokonce atypickou stavbu (zájem 
o to však beztoho nebyl), byl téměř neřešitelný problém, což si dnes už málokdo 
dovede představit. A tak v osmdesátých letech minulého století někoho napadlo, že 
bude nejlepší kapli zbořit. Ten nápad využíval situace a měl politické pozadí. Brzy 
byl vydán stavebním úřadem demoliční výměr. 

Tento výměr byl naštěstí později, v roce 1987, zrušen. Vlastně ani nevíme, komu se 
podařilo toto nebezpečí odvrátit, praví se, že to bylo rázné rozhodnutí tehdy půso-
bící kulturně-školské komise při národním výboru. Jenom byl za jistých dramatic-
kých okolností snesen ze střechy kaple kříž, aby se údajně nevhod netyčil přímo 
nad tribunou smontovanou při kapli příležitostně pro oslavy nějakého důležitého 
politického výročí. 

Dobře to dopadlo, kaple dodnes stojí, vydržela a dočkala se rehabilitace. Již nikoliv 
místní národní výbor, nýbrž nové obecní zastupitelstvo brzy po svém zvolení v roce 
1990 dalo stavbu jako jeden z prvních úkolů obnovy opravit, chatrná střecha byla 
doplněna novými ručně vyrobenými taškami, zinkovými okapy, interiér byl uzavřen 
novou kovanou bránou provedenou opět v historizujícím stylu celé stavby. Na hrot 
střechy byla vztyčena kopie původního kříže (jen mu chybí diagonální paprsky, kte-
ré jsou patrné na starých fotografi ích).

Budovy je třeba udržovat stále. Dnes se už zase schyluje k potřebě střechu doplnit 
a svatého Václava konečně odborně zrestaurovat. Jestliže se k obnově dřevořezby 
před dvaceti lety nepřistoupilo, mělo to příčinu. V tom poněkud divokém čase totiž 
přišla vlna krádeží výzdoby sakrálních staveb a zastupitelstvo se obávalo, aby se 
krásně opravený patron země české nestal její obětí. 

Kaple je zapsaná v seznamu kulturních památek u Národního památkového ústavu 
pod evidenčním číslem 0820. V roce 1992 byla do interiéru zabudována v náhradu 
za zničené  tabulky a k připomínce jejího významu nová mramorová deska, na níž 
je psáno:
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Na paměť
modřických občanů,
kteří položili své životy
v krveprolití 1. světové války
1914–1918 
a umučených a padlých 
ve 2. světové válce
1939–1945
Jejich zmařené životy
nechť jsou výstrahou
pro naše činy.

Zapsala podle dostupných pramenů E. Mattušová

Foto: Archiv M.Hájka

PRO DĚTI

Havelka: Se Čtyřlístkem kolem světa

Hulpach: Ve spárech hororu

Janišová: Erilian 1-3

Peroutková: Anička a cirkus, Anička a 

její kamarádky, Anička a Velikonoce, 

Anička na horách, Anička u moře, 

Anička ve městě

Válková: Za Marie Terezie aneb Zami-

lovaný dragoun

PRO ŽENY

Brockmole: Dopisy z ostrova Skye

Forman: Jen jeden den

Jakoubková: Manžel v domě není pro 

mě

Janečková: Deník Gréty Kaiserové

Janouchová: Nalezenec

Körnerová: Třetí přístav

Kubelka: Adieu Vídni – bonjour Paříži

Laureen: Měsíc nad horami

Nosková: Ať si holky zapláčou

Nováková: Co by se kovbojkám stávat 

nemělo

Pekárková: Péra a perutě

Smetanová: Sonjin deník

Spencer: Nekonečná láska

Steel: Do skonání času

Šárková: Tři plus jedna

PRO SILNÉ NERVY

Forsyth: Seznam smrti

Francis: Odmítnutí poslušnosti

Gerritsen: Krvavá lázeň

Kessler: Děvky války

Mayle: Honba za Césanem

Phillips: Povinnost kapitána

Prošková: Tajemství planet

Rottová: Případ nechtěného milionu

Vondruška: Ještě že nejsem kat

PRO POUČENÍ

Blahušová: Zahrádka v květináči

Floriánková: Zdravý životní styl a 

jídelníček pro seniory

Janča: Malý receptář přírodní medi-

cíny

Kuras: Bláhové snění o světě bez 

padouchů

Peremská: Váš rodokmen krok za 

krokem

Růžek: V labyrintu zpravodajských 

služeb

Whitton: Toulky literární Anglií 

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

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

Půjčovní doba:

KNIHOVNA

O prázdninách nebude provoz knihovny omezen.
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Svátek sv. Gotharda 2014

Jak se pozná živá farnost? Samozřejmostí je, že farníci ctí přikázání Boží. S péčí se 

starají o chrám, faru, kaple, kříže a hřbitov. Zároveň nezapomínají na oslavu patro-

cinia místního kostela. To již před staletími bylo v Modřicích svěřeno sv. Gothardu 

(960–1038), který byl řeholníkem a opatem benediktinského kláštera v Niederaltai-

chu a biskupem v dolnosaském Hildesheimu. Před osmi lety s námětem na pravidel-

né připomenutí této významné osobnosti přišel tehdejší modřický farář, P. František 

L. Hemala. Myšlenka se ujala a letošní slavnost nesla pořadové číslo sedm. Předchá-

zela jí svědomitá příprava, kterou i když jen malou měrou, přece jen komplikovala 

zevrubná oprava farní budovy.

Před zahájením mše svaté prošli středem chrámové lodě velební pánové, kteří se o 

farnost významně zasloužili. S dojetím jsme sledovali, jak ve slavnostních ornátech, 

vstříc oltáři, kráčeli muži, kteří od něj v současnosti nebo před desítkami let proná-

šeli slovo Boží. Pan Vítězslav Janský přivítal hlavního celebranta, emeritního děkana 

P. Aloise Perničku. Spolu s ním k obětnímu stolu přistoupil P. František L. Hemala z 

Písku. Z Vyškova na Moravě přijel místní rodák, vojenský kaplan a jáhen Pavel Ma-

toušek. Nechyběli ani kněží, kterým duchovní a materiální správa farnosti připadá v 

současnosti – minorité P. Robert M. Mayer a P. Adam Wolny nebo jáhen Pavel Kilian. 

Vzácným hostem byl Mons. František Koutný z brněnské farnosti při kostele sv. Maří 

Magdaleny, exrektor konviktu Teologické fakulty UK v Litoměřicích. P. Alois Pernička 

v homilii vzpomenul Gothardův životní příběh. Zmínil se také o vyobrazeních z jeho 

života, která se nacházejí na kvalitně restaurovaných nástropních freskách, ozdobě 

modřického chrámu. 

Vedle tónů varhan bohoslužbu doprovodil smíšený chrámový sbor a orchestr. Těle-

so složené z místních hudebníků a zpěváků představilo písně, které slavnosti dodaly 

punc krásy a jedinečnosti. V samotném závěru přednesla místostarostka Hana Chy-

bíková zprávu o průběhu rekonstrukce kostelního a farního areálu. Také odezněla 

tradiční informace o zajímavostech kostela, tentokrát věnovaná oltáři sv. Jana Nepo-

muckého (1340 až 1350–1393), kterého na evangelní straně chrámové lodi doprovázejí 

mučedníci – sv. Štěpán a sv. Vavřinec.

Posléze oslava probíhala v areálu fary a na její zahradě. Ženy přichystaly bohatou 

hostinu. U prostřených stolů plných jídla, cukroví a nápojů se shromáždilo sto třicet 

spokojených návštěvníků. V nabídce jídel bylo na rožni pečené osmdesátikilové sele, 

které se do večera téměř celé snědlo. Hosté zavítali i na výstavu prací, které vytvořily 

děti se svými maminkami. Nejmenší návštěvníci se „vyřádili“ ve skákadle, z nichž ti 

nejobratnější na něm předvedli odvážná akrobatická salta. 

Mimořádným hostem byla cimbálová muzika Stanislava Gabriela z Babic u Uher-

ského Hradiště. A protože v podvečerních hodinách se ochladilo a snesl se déšť, 

osm hudebníků se přemístilo do čerstvě opraveného interiéru fary. Tady se konalo 

vystoupení znamenitého souboru, který hudbou a zpěvem přispěl k vytvoření jedi-

nečné nálady a skvělého uměleckého zážitku. Do části jejich produkce se zapojil i 

náš houslista Milan Obdržálek, který s kapelou odehrál několik slováckých lidových 

písní. Zpěvem se přidala řada poutníků a mladší z nich hudba přivedla do víru tance. 

Na úplný závěr na harmoniku zahrál ministrant Vojtěch.

Slavnost opanoval duch víry, přátelství, porozumění a dobré vůle. Poděkování patří 

všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli. Především kněžím, kteří k nám mnoh-

dy zavítali zdaleka. Také ženám a mužům, kteří akci připravili, zabezpečili a díky 

jejich nezištné práci, pomoci a darům se oslava mohla uskutečnit. Všem za to patří 

upřímné: Pán Bůh zaplať. 
Text a foto Josef Chybík 

FARNOST
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SPORT

Mistrovství v silovém trojboji mužů

Dne 3. 5. 2014 se v Praze konalo 22. Mistrovství ČR MASTERS v silovém trojboji mužů. 
V kategorii M3 (60 – 70 let) do 93 kg soutěžil za TJ Sokol Modřice Milan Voráč.
Výkonem 365 kg skončil druhý a získal stříbrnou medaili. 

E. V.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

„Mé dítě zlaté

poklade můj sladký

pojď, potěš srdce mé.“

(F. Gellner)

Květen máme za sebou, byl deštivý, 

slunečný a uplynul rychle jako voda. 

Každopádně můžeme být rádi, že v 

Modřicích nám prší méně než jinde, 

i když napršelo dost, bez povodní se 

však jistě obejdeme. 

Oslavili jsme také Den matek, sv. 

Gotharda, ale pozapomněli jsme – na 

rozdíl od jiných, že již 69 let žijeme v 

míru, a tu kytičku k pomníku padlých 

jsme mohli položit. Ti chlapci, co padli 

za osvobození Modřic a Brna, za nic 

nemohou. Já vím, že těm, co se naro-

dili po válce, to ani nepřijde, ale i dnes 

hrozba válečného konfl iktu tu stále je. 

Poslední dobou se v Evropě rozšiřují 

neofašistická hnutí. Konečně, nepokoje 

na Ukrajině i jinde – stále se ještě někde 

válčí. Škoda jen, že na to zapomínáme.

Jsou ale i jiné hrozby. Velmi aktivní 

hrozbou je v této době klíště obecné. 

Klíšťata jsou paraziti s ústním ústro-

jím, které je opatřeno četnými zoubky, 

kterými se zavrtávají do kůže a sají 

krev. Množství krve, které mohou vysát 

(zvláště samičky), je obrovské. Jistě 

znáte klíšťata, která jsou nasátá „jako 

pecka“ (můžeme to vidět u pejsků). 

Pro zajímavost uvádím, že samička 

může nasátím zvětšit svou hmotnost 

asi 230krát. Vypouští do rány zvlášt-

ní sekret – Ixodin, který mimo to, že 

zabraňuje srážlivosti krve, ještě snižuje 

bolestivost vpichu. Klíšťata přenášejí 

nebezpečné choroby, jako jsou encefa-

litida (neboli zánět mozku) a borelióza. 

Proto je třeba se jim vyhýbat a chránit 

– ošacením, postřikem, sprejem proti 

klíšťatům a ošetřením rány jodem nebo 

dezinfekčním prostředkem Betadine 

apod. Je-li zarudnutí po klíštěti větší, je 

lépe jít k lékaři.

Dalším nebezpečím, co zase trápí za-

hrádkáře po letošní suché zimě a mok-

rém jaru, jsou plísně a jiná poškození 

ovocných stromů, růží i zeleniny.

Letošní vlhké počasí přeje plísním a 

mikroskopickým houbám  –  souborně 

je nazýváme  mikroorganismy. Tvoří 

často plísňové povlaky na nejrůznějších 

látkách i na potravinách, které jsou 

nevhodně uskladněné ve vlhku a teplu. 

Ale pozor! Takový chléb postižený 

plísní nebo salám či kompot nebo mar-

meláda nestačí jen očistit od  zeleného  

povlaku. Mnohé tyto látky jsou jedovaté 

a po požití mohou poškodit některé 

orgány lidského těla, zvláště játra a 

ledviny.  Některé plísně jsou dokonce i 

užitečné – produkují penicilín – antibio-

tikum, které ničí choroboplodné zárod-

ky. Penicilín (PNC) nám tedy pomáhá, 

je výbornou zbraní proti některým 

bakteriím, ale bylo mylné myslet si, že 

plesnivý chléb nahradí PNC.

Proti rostlinným plísním, ať je to padlí 

nebo jiný druh, je mnoho chemických 

prostředků, které plísně zničí. O těch 

nám na červnové besedě bude poví-

dat pan Ing. Ackerman, jeden z našich 

významných brněnských odborníků. 

Takže o tom, co se dozvíme, vás budu 

informovat příště.

Tak pozor na klíšťata, a protože 

červen patří dětem, tak přeji výborné 

výsledky ve škole, pěkné dny a hurá 

na prázdniny!
TOJA
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NOHEJBAL

Nohejbalový oddíl TJ Sokol SDS Exmost Modřice uspořádal ve dnech 16. a 17. 5. 
2014 1. ročník UNIF Světového poháru mistrů družstev v nohejbale. Zúčastnilo se jej 
deset týmů ze tří kontinentů. Vítězem se stal domácí celek českého mistra. Den před 
samotným turnajem pak proběhl kongres světové nohejbalové asociace UNIF, a to v 
prostorách modřické radnice.
Už v pátek proběhl ve sportovní hale v Holubicích kvalifi kační turnaj čtyř nenasa-
zených týmů, ze kterého vyšli dva účastníci hlavního sobotního klání, hraného už v 
Brně. Turnaj ovládli hráči maďarského Kapošváru před Blokers Lodž z Polska, ukra-
jinským TC Golosievo Kyjev a KFIF z Dánska.
Sobotní čtvrtfi nálový program byl zahájen na třech kurtech brněnské haly VUT. Sku-
pinu A vyhráli nohejbalisté DPMK Košice před korejským Seshin Buffalo, francouz-
ským Tennis-Ballon Olonnais a Blokers Lodž z Polska. Skupině B dominovali domá-
cí hráči Modřic před Kapošvárem z Maďarska, švýcarským FTC Villars-Sur-Glane a 
FC Montreal z  Kanady. Svou dynamickou hrou sklízeli aplaus diváků korejští hráči, 
Francouzi, technicky výborně připravení Švýcaři a neznámí, ovšem výborně hrající, 
mladíci z Košic. Domácí borci zaujali především svým útokem, který téměř žádný 
tým nedokázal eliminovat.
Podvečerní semifi nálový blok začal krátce po 16. hodině ofi ciálním zahájením ve 
sportovní hale Sokola Brno. Organizátoři přivítali zúčastněná družstva, čestné hosty, 
sponzory a v neposlední řadě téměř tři stovky natěšených diváků. Vše pod dohle-
dem kamer České televize.
V prvním semifi nálovém utkání stačilo hráčům Košic k vítězství 2:0 vyhrát dvojici a 
trojici, aby se přes Kapošvár jako první kvalifi kovali do fi nále. V tom druhém pak, i 
přes komplikace v prvním setu dvojic, domácí Modřice doslova rozstřílely korejský 
Seshin Buffalo. A protože se o třetí místo nehrálo, bylo vše nachystáno pro fi nálový 
boj. Ve volných chvílích se město Modřice pochlubilo taneční skupinou X-Trim a 
znovu se ozýval z hlediště skandovaný potlesk.
Dalším bodem programu byl nohejbal v ženském podání mezi juniorkami České re-
publiky a Kanaďankami. Potom už nastoupili na kurt fi náloví aktéři a před jejich zra-
ky začali defi lovat zakladatelé nohejbalového družstva v Modřicích. Nohejbalový od-
díl před všemi aktéry poděkoval svým „otcům zakladatelům“, kteří v osmdesátých 
letech minulého století doslova vlastníma rukama (při budování kurtu) a následně i 
nohama (jako první účastníci nohejbalových soutěží) položili základ aktuálních mod-
řických úspěchů. Ti se dočkali zaslouženého aplausu celé haly.
Následně mohlo fi nále začít. Stalo se však jasnou záležitostí českého mistra. Díky zku-
šenostem, výškové převaze i jeho palebné síle. Ale na druhé straně také kvůli mládí 
a únavě úzkého kádru košických dorostenců. Otázkou ovšem je, proč Slovenská no-
hejbalová asociace vyslala na vrcholnou jednodopadovou akci zrovna dorostenecký 
tým, byť velmi kvalitní…

Předseda oddílu Petr Jahoda komentoval sestavu Košic takto:
"Náš oddíl připravoval tuto akci řadu měsíců a stála nás nejenom hodně fi nančních pro-
středků, ale také osobního nasazení na úkor našeho volného času a našich rodin. I když 
se po organizační stránce turnaj vydařil, o čemž svědčí reakce všech pozvaných výprav 
i dalších účastníků, bylo pro nás velkým zklamáním, že očekávaný sportovní vrchol se 
nekonal. Naši hráči poctivě trénovali a byli připraveni se utkat s hráči Košic v předpo-
kládaném fi nálovém utkání v plné síle obou mužstev. Věřili jsme našim schopnostem, 
a ty jsme chtěli ukázat proti soupeři v jeho plné sestavě. K tomu nakonec nedošlo, 
když slovenský tým již dopředu své nejlepší hráče do Modřic vůbec neposlal. Dle mého 
názoru tímto dopředu poněkud zdevalvoval sportovní stránku turnaje, protože i přes 
úctu k výkonům ostatních mužstev přece jenom plná košická sestava ty ostatní o mno-
ho převyšuje. Mladí slovenští hráči hráli opravdu velmi dobře a na svůj věk předvedli 
maximum. To, že nemohli konkurovat našim špičkovým hráčům, je však jasné, ale za 
to, že byli našim klukům takto ‚předhozeni‘, nemůžeme my, ale slovenští funkcionáři. 
Přesto bych chtěl mladým košickým hráčům poděkovat za jejich prezentaci a poblaho-
přát jim k jejich, pro ně skvělému, druhému místu". 
Celý program zakončilo slavnostní vyhlášení a dekorování všech čtyř účastníků zá-
věrečné fáze turnaje. Smíšené pocity měl po vyhlášení vítězů modřický kouč PETR 
GULDA. „Myslím si, že jsme celým turnajem prošli bez problémů. Jedinou zápletkou 
byl první set dvojic v semifi nále proti korejskému Seshin Buffalo, kdy jsme obraceli 
nepříznivý vývoj. Mrzí mě přístup Košic, jež neposlaly svou nejsilnější sestavu a trochu 
nám znehodnotily radost z vítězství. Ovšem je to jejich problém, ne náš. Myslím si, že 
jsme se po právu stali nejlepším klubovým týmem téhle planety.“
A jak hodnotí čerstvě zvolený první muž světové asociace premiérový ročník klubo-
vého Poháru mistrů? 
"Potěšil mne velmi obětavý a současně velmi precizní přístup zástupců oddílu z Modřic, 
kteří se zhostili organizace v mých očích téměř na jedničku. A to hlavně díky osobnímu 
nasazení pánů Jahody, Guldy, Jaška a jejich oddílových kamarádů. Velký dík také patří 
nohejbalovému oddílu z Holubic, který se postaral o páteční kvalifi kaci a umožnil tak 
Modřickým čas na páteční přípravu haly na VUT. Jsem rád, že má nohejbal na jižní 
Moravě podporu města Brna a hlavně podporu klubových partnerů, jakými jsou město 
Modřice a Exmost Brno. Komplikované na přípravu bylo téměř vše – příprava tří hal, 
sobotní přesun do jiné haly, ubytování až v šesti penzionech v Modřicích. Doprava 
účastníků z letiště ve Vídni a v Praze a přeprava osob z hlavního nádraží Brno do Mod-
řic. Vše ale proběhlo bez znatelných komplikací, které by měly vliv na akci samotnou. 
Skvělá byla závěrečná párty, kde se všichni účastníci společně více poznali a pobavili. 
Co se týká herní kvality, byla u všech družstev opět o malý schůdek vyšší než na posled-
ním MS 2012. Znatelný posun vpřed byl patrný zejména u hráčů dánského klubu KFIF. 
Korea prokázala, že hráči jokgu jsou velmi adaptabilní i na mezinárodní nohejbal a 
nově přijali i prvek hry tělem, který úspěšně využívali.“
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Konečné pořadí turnaje:

1. TJ Sokol SDS EXMOST Modřice (Česká republika)
2. DPMK Košice (Slovensko)
3. Seshin Buffalo (Jižní Korea) a Kapošvár (Maďarsko)

Závěrem dovolte, aby náš nohejbalový oddíl velmi poděkoval obrovské spoustě dob-
rovolníků, a to i z řad modřických občanů, kteří nám s přípravou i průběhem celé 
akce nezištně pomáhali. Děkuji i modřickým fi rmám, které zajistily perfektní ubyto-
vání a stravu pro všechny účastníky, což dělalo kolem 130 lidí!
Největší dík pak právem patří městu Modřice, které pro nás bylo v čele se starostou 
Ing. Josefem Šiškou partnerem nejvěrnějším a také fi nančně nejsilnějším.
Náš nohejbalový oddíl společně s městem Modřice zorganizoval dle hodnocení 
všech účastníků perfektně připravený turnaj se špičkovým zázemí včetně společen-
ské koncovky v rámci závěrečné párty, která trvala až do nedělních ranních hodin.
Věříme, že další obdobnou akci se nám již podaří plně zorganizovat na naší modřické 
půdě, a to včetně utkání v plánované nové sportovní hale.

TJ Sokol SDS EXMOST Modřice, Oddíl nohejbalu

Šampionát dvanáctiletých v baseballu 

Ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2014 se konal v Hluboké nad Vltavou šampionát ČR reprezen-

tačních výběrů kategorie dvanáctiletých světové série tzv. Little league v baseballu. 

Reprezentační tým SOUTH MORAVIA si vítězstvím zajistil postup do šampionátu 

Euro - Africké skupiny, který se bude v červenci konat v Kutně v Polsku. 

Jedinou dívkou v tomto týmu byla Eva Ventrubová z Modřic. Vítěz Euro - Africké 

skupiny pak postoupí do fi nále světového šampionátu, který se bude konat 14. – 24. 

8. 2014 v Pensylvánii v USA. Tyto fi nálové zápasy mají návštěvnost na stadionech 

20 – 30 tisíc diváků a zápasy přenášejí sportovní televizní kanály do celého světa. 

Držíme palce!
Velen

M stský fotbalový klub Mod ice zve všechny fanoušky fotbalu
na XIV. ro ník Mezinárodního turnaje mladších žák v kopané

O pohár starosty m sta Mod ice,
který se bude konat

1. – 3. srpna 2014
na h išti v Mod icích

www.turnaj modrice.cz
MFK.
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Informace o Chráněném bydlení pro osoby se zdravotním posti-

žením a osoby s demencí v Rajhradě

V návaznosti na již zveřejněné informace bychom Vám rádi poskytli další bližší infor-
mace týkající se výstavby nového zařízení Oblastní charity Rajhrad – Chráněného 
bydlení pro osoby s demencí, které se nachází v areálu kláštera Sester těšitelek BSJ v 
Rajhradě, v těsné blízkosti Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa. 
V současné době probíhá výstavba třetího nadzemního podlaží a začíná se v budo-
vě s elektroinstalací. Budova chráněného bydlení má celkem tři nadzemní podlaží, 
klienti budou bydlet v prvním a druhém patře. První podlaží disponuje rehabilitací 
a skladem kompenzačních pomůcek. Jídelna s pracovnou a společenskou místnos-
tí se nachází ve druhém np. V třetím nadzemním podlaží je plánováno zázemí pro 
administrativu společně s učebnou, kde budou kompletně zajišťovány aktivizace na 
podporu paměti klientů, zejména pak reminiscenční terapie, muzikoterapie, smyslová 
aktivizace atd. Po ukončení stavby vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji 
s příslušenstvím a se zázemím pro 20 osob trpících demencí. Zahájení poskytování 
sociální služby je plánováno od 1. ledna 2015. Žádosti o přijetí do sociální služby si 
můžete od září 2014 stáhnout na webových stránkách www.rajhrad.charita.cz – v od-
kazu „Chráněné bydlení“, případně vyzvednout osobně v budově hospice sv. Josefa, 
kontaktní osoba Mgr. Radka Pazderková. 
Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná osobám trpícím demencí. 
Za cíl si klade maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta, s 
důrazem na individuální přístup ke každému klientovi respektující jeho potřeby, přá-
ní, požadavky a celoživotní zvyklosti. 
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením – trpící demencí – středně 
pokročilé stavy.
Smyslem zařízení je umožnit osobám, které potřebují určitý dohled a dopomoc v jed-
notlivých denních aktivitách a činnostech, aby mohly žít vzhledem k charakteru své 
nemoci v chráněném a bezpečném prostředí.
Služba bude nabízet základní činnosti (v souladu s §  51 zk. č. 108/2006Sb):

* poskytnutí stravy,
* poskytnutí ubytování,
* pomoc při osobní hygieně,
* zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
* pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
   a při obstarávání osobních záležitostí,
* sociálně terapeutické činnosti,
* aktivizační činnosti.

Vedoucí projektu: ředitel Oblastní charity Rajhrad Ing. Jaromír Bílý
Informace o projektu Vám poskytne: Mgr. Radka Pazderková – tel.: 547 232 223, mob.: 736 529 322,
e-mail: radka.pazderkova@charit

DOMOV SENIORŮ MODŘICE

Oslava příchodu jara

Příchod jara se již tradičně slavil i v Domově seniorů Modřice. Děti ze základní školy, 
pod vedením paní učitelky Jitky Kafkové, si připravily pásmo písní, které si pobruko-
vali i naši klienti. Vyrobená srdíčka, která děti našim seniorům rozdaly, vehnala do 
očí slzy dojetí nejen ženskému publiku.

Z MŠ přišly popřát dámám našeho domova ke Dni matek také děti se svými učitel-
kami.

S paní Květou Holubářovou třída Myšek, s Danou Haňkovou třída Ježků a paní Ivana 
Malá vedla Zajíčky. Děti přednesly pásmo písniček, tanečků, básniček, říkanek a také 
zahrály pohádku O Palečkovi. Vyrobené dárky, které předaly seniorům, nyní zdobí 
všechny pokoje domova.  Závěr vystoupení patřil společné písni Beskyde, Beskyde 
a Červený šátečku. 

Děti si odnesly drobnou pozornost a také úsměvy našich spokojených klientů.
Mgr. Eliška Břoušková

foto: Dagmar Habltová
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Důvodem všeobecného vybíjení bobrů byla jejich kvalitní kožešina i chutné maso, 
později samotná srst na plstěné klobouky a obsah bobřích pachových žláz – tzv. 
castoreum (bobří stroj), které se hojně používalo při výrobě parfémů i pro léčení 
různých nemocí. Tyto žlázy obsahují koncentrované látky z kůry vrb a topolů, ze-
jména kyselinu salicilovou – tedy stejnou základní účinnou látku, jaká je v synteticky 
vyráběném aspirinu.
V některých případech, zejména v rybničních oblastech, byly důvody zabíjení bob-
rů velmi prozaické. Bobři si v březích rybníků dokáží hrabat nory až několik metrů 
dlouhé a majitelé rybníků měli pochopitelně zájem hráze před bobry ochránit.

Bobr na Svratce
První „novodobí“ bobři byli pozorováni na jižní Moravě na přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let dvacátého století, kam se šířili z Rakouska. Řeky Morava a Dyje, 
obklopené lužními lesy, jsou pro bobry výbornými migračními cestami a bobři již v 
devadesátých letech zcela obsadili území v okolí Novomlýnských nádrží. 
Po obsazení prostoru v nížinách, kolem velkých řek, začali bobři pod tlakem konku-
rence o prostor postupovat proti proudu přítoků a tak přišli po Svratce a Svitavě i 
do Brna. Na Svratce je pro ně těžko překonatelná překážka v podobě Brněnské pře-
hrady uprostřed zastavěného území (přehrady ve volné krajině bobři bez problému 
obejdou), po Svitavě už dorazili až vysoko nad Letovice.

Ochrana bobra v Evropě
Ochranou mizejících bobrů se začali zabývat nejdříve v Německu koncem deva-
tenáctého století. Po první světové válce se snahy o jejich záchranu rozšířily i do 
Skandinávie, Francie a tehdejšího Sovětského svazu. Po druhé světové válce začali 
postupně vysazovat bobry zpět na ztracená území v Polsku, Německu, Rakousku, 
Holandsku, Francii, Švýcarsku a v mnoha dalších zemích. Česká republika se k těmto 
aktivitám připojila v letech 1991 a 1992 vysazením dvaceti bobrů na řece Moravě u 
Olomouce. To už na jižní Moravě žili téměř deset let bobři, kteří se sem šířili proti 
proudu Moravy z Rakouska. Ve stejné době přišla na Děčínsko první zvířata po Labi 
a do Českého lesa se po odstranění „železné opony“ začali šířit bobři z Bavorska.

„Škody“ způsobené bobrem
Bobry pokácené stromy kolem řek máme tendenci vnímat jako škodu. Naučili jsme 
se za dlouhá léta, že každého stromu, který neskácíme pro svou vlastní potřebu, je 
„škoda“. Samozřejmě že bobří kácení v hospodářském porostu je škoda a dřevo z 
něj nám jednou může chybět. Ale bobři v naprosté většině kácejí vrby, olše a topoly 
podél říčních břehů, které pro nás nemají větší cenu než jako palivové dříví.
Zkusme množství stromů skácených bobry porovnat s množstvím dřevin, které vy-
kácejí správci toků, aby zachovali průtočný profi l na řekách. Kolik dřevin každoroč-
ně vykácejí správci silnic, aby se řidiči, kteří nedodržují rychlost, nezabili o kmen 
stromu? Nebo kolik jich vykácejí provozovatelé elektrických sítí, aby nedošlo ke 
zkratům a ztrátám energie pod vedením vysokého napětí?

Bobr evropský – náš staronový soused

Bobr evropský původně žil téměř v celé Evropě, ale s příchodem člověka byl na 
většině území vyhuben. Až přísná ochrana a vysazování zpět do přírody přinesly 
naději, že zcela nevyhyne. V současné době žijí v České republice asi čtyři tisíce bob-
rů, z toho asi ¾ na Moravě. Toto číslo se rok od roku zvyšuje a bobr se šíří na nová 
území. V nedávné době se opět usídlil také na rameni Svratky, lemujícím Modřice. 
Seznamme se tedy se základními údaji o tomto býložravém savci.

latinský název:   Castor fi ber  
max. hmotnost:   25–30 kg, výjimečně více 
max. tělesná délka:  110–130 cm vč. ocasu
ocas:    25–30 cm
max. délka dožití:  15–20 let, v zajetí i více
ochrana:   zvláště chráněný druh v kategorii „silně ohrožený“,
   druh z příloh II a IV směrnice o stanovištích

Bobr je velký živočich, proto má i velké nároky na množství potravy. Veškerá jeho 
potrava je výhradně rostlinná! Přes léto se bobři většinou pasou (a proto nejsou 
stopy jejich pobytu tolik patrné jako v zimě), v zimě musí čelit nedostatku potravy. 
Hlavní podzimní a zimní potravou se pak stává kůra, lýko a tenké větve stromů. Bobři 
sice v zimě nespí, ale protože ledový krunýř na hladině vody jim může znemožnit 
vystupovat po dlouhé týdny na břeh, dělají si během podzimu zásoby větví, které 
zabodávají do dna, a pod ledem si je pak vtahují do svých doupat, jež mají vchody 
hluboko pod hladinou vody, a tedy i pod ledem.
Kůra, dřevo a lýko obsahují bohužel jen málo energie, a spotřeba dřevin bobry je 
tak poměrně veliká. Často je bobři využívají nejen jako potravu, ale i jako stavební 
materiál pro stavbu hrází a tzv. „hradů“ tam, kde se jim nory propadají nebo kde je 
vysoká hladina podzemních vod.
Není proto divu, že bobři na podzim a v zimě pokácejí někdy až desítky stromů, což 
může vést k dojmu, že bobrů musí být na jednom místě velké množství. Ve skuteč-
nosti má takovou „paseku“ na svědomí jediná bobří rodina, ve které zpravidla žije 
pouze od dvou do osmi zvířat. Vedle rodičovského páru jsou součástí rodiny i mláďa-
ta z posledních dvou let, která se o sebe ještě sama nedokáží postarat.

Historie bobra v Evropě
Není to tak dávno, kdy byl pro nás bobr symbolem knížek o indiánech nebo, již jen 
jako symbol, bobříkem z knížek Jaroslava Foglara. Bobr evropský byl vyhuben téměř 
úplně a jeho jediného žijícího příbuzného (bobra kanadského) ze Severní Ameriky 
potkal na východním pobřeží USA a Kanady podobný osud.
Bobři, jejichž počet na celém evropském kontinentu původně dosahoval jistě mnoha 
milionů nebo možná i desítek milionů, žili v Evropě prakticky ve všech oblastech, 
kde byly stromy. Postupně byli člověkem vytlačováni a nakonec téměř zcela vyhube-
ni. Začátkem dvacátého století zbývalo v Evropě dohromady kolem 2–3 tisíc bobrů.
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Bobra tedy nemůžeme obviňovat z nějakého „kradení“ dřeva a škod na lesních eko-
systémech, protože bobr je jejich přirozenou součástí a „hospodařil“ v nich dříve 
než člověk.
V případě, že skutečně potřebujeme zachovat výšku vodní hladiny, ochránit vodo-
hospodářskou stavbu či preventivně chránit konkrétní lesní porost nebo významné 
stromy, vždy lze nalézt pro danou lokalitu nějaké řešení.
Škody působené bobrem máme tendenci přeceňovat. Hlavním důvodem je přede-
vším skutečnost, že o každé „problémové“ lokalitě (tedy takové, kde dochází ke stře-
tu zájmů člověka se zájmy bobra) se dobře ví, zatímco místa, na kterých žádné kon-
fl ikty nenastávají, unikají pozornosti. Z dosud provedených průzkumů na Moravě 
vyplynulo, že problémových lokalit je méně než 10 %. Jinak řečeno, na devět bobřích 
rodin, které nikomu nevadí a neškodí, připadá jedna rodina, která svými aktivitami 
vytváří problém, jejž by bylo vhodné dlouhodobě řešit. Naštěstí existuje řada mož-
ností, jak ochránit zájmy člověka a přitom zachovat výskyt bobrů na jeho území.

Význam bobra pro člověka a přírodu
V přírodě, tedy v přirozených, člověkem nedotčených podmínkách, má bobr mi-
mořádný význam pro zvyšování druhové rozmanitosti mokřadů a břehů řek i jezer. 
Mrtvá dřevní hmota pokácených stromů hostí řadu druhů hmyzu, houby a mechy. 
Rozkládající se dřevo vrací do koloběhu látek lesa cenné živiny a poskytuje energii 
rozkladným procesům a druhům na ně vázaným. Bobří hráze vytvářejí drobné vodní 
plochy, které se stávají trdlištěm ryb, vhodným místem pro larvy vodního hmyzu a 
pro rozmnožování obojživelníků i vodních ptáků. Bobří jezera zachycují splavenou 
lesní půdu i živiny. Vzhledem k rozsahu bobřích aktivit je vliv tohoto zvířete skuteč-
ně mimořádně významný a měli bychom jej vnímat jako nedílnou součást přírody.

Mgr. Jana Laciná a RNDr. Vlastimil Kostkan, Ph.D. (Conbios, s. r. o., www.conbios.eu)

Okousané kořenové náběhy topolů na rameni Svratky v Modřicích (za ulicí Polní).
Okus v tomto stadiu zatím neohrožuje stabilitu stromu. (foto Jana Laciná)
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Strážníci Městské policie Modřice řešili v květnu mimo jiné tyto 

zajímavé události: 

Dne 1. 5. byli strážníci MP přivoláni na ul. Severní, kde na jeden ze stromů u dět-

ského hřiště sedl velký včelí roj. Byl přivolán HZS Židlochovice, který jej 

odstranil.

Dne 2. 5. si hlídka MP všimla dopravní nehody na sjezdu z rychlostní komunikace na 

Želešice, která se naštěstí obešla bez zranění. Jelikož byla situace na mís-

tě nepřehledná, strážníci do příjezdu dopravní policie sami usměrňovali 

dopravu.

Během noci z 5. na 6. května byly strážníkům oznámeny dva újezdy od čerpací stani-

ce OMV, kdy řidiči natankovali a odjeli bez placení. Věc bude dále řešena 

u správního orgánu.

Dne 14. 5. v nočních hodinách kontrolovala hlídka MP podezřelé vozidlo a bylo zjiště-

no, že jeho řidič má zákaz řízení motorových vozidel. Muž byl předán OOP 

Rajhrad, která celou věc převzala.

Dne 15. 5. v odpoledních hodinách byla při hlídkové činnosti na chodníku ulice Ma-

sarykova spatřena ležící žena. Strážníci provedli ošetření ženy. Toho dne 

také strážníci uskutečnili kurz sebeobrany pro dívky 9. třídy ZŠ Modřice.

Dne 16. 5. hlídka zpozorovala ve dveřích zaparkovaného vozidla zapomenuté klíčky, 

které předala majiteli vozidla.

Dne 18. 5. provedla hlídka odchyt toulavého psa v ulici U Vlečky. Téhož dne řešila 

občanské soužití na ulici Poděbradova.

Dne 20. 5. uspořádali strážníci MP prohlídku stanice pro mateřskou školu. 

Dne 23. 5. byla na žádost PČR transportována občanka Modřice na OOP Rajhrad. Té-

hož dne strážníci řešili vzájemné fyzické napadání v restauračním zařízení 

na ulici Brněnská.  

Ve dnech 23.–24. 5. zajišťovali strážníci veřejný pořádek a usměrňovali dopravu na 

žádost HZS JMK, který zasahoval v prostorách OC Olympia.

Dne 24. 5. bylo řešeno rušení nočního klidu, které pocházelo z restauračního zařízení 

na ulici Brněnská. Tento den hlídka provedla obnovení veřejného pořádku 

v parku na ulici Komenského.

27. 5. řešila hlídka občanské soužití na ulici Sadová.

28. 5. řešili strážníci dvě krádeže v OC Olympia. Ten den se hlídka do OC Olympia 

vrátila k oznámení o zraněné ženě, u které provedla prvotní ošetření a při-

volala ZZS JMK. 

Dohled nad domovem

Občanům, kteří vlastní nemovitost v katastru města Modřice, nabízí Městská policie 

vizuální kontrolu rodinných domů, bytů či jiných objektů, které zanechají jejich maji-

telé během dovolené či jiné krátkodobé nepřítomnosti bez dohledu. Nejedná se však 

o fyzickou ostrahu objektu. 

Jestliže někdo o tuto službu zažádá, hlídky MP budou při běžné kontrole města pro-

vádět namátkově vizuální kontrolu hlídaného objektu. Hlídka tedy bude kontrolovat 

nenarušení objektu (neporušení dveří, oken atd.).

Tato služba pochopitelně neruší riziko napadení objektu, ale dle zkušeností toto ri-

ziko snižuje. Pokud by byl objekt i tak narušen, vyrozumí městská policie majitele a 

domluví se na dalším postupu a objekt tak nezůstane dále otevřen pro další zloděje.

Tato služba je poskytována bezplatně. Stačí vyplnit formulář a dostavit se na služeb-

nu MP Modřice. Formulář obsahuje údaje o majiteli, kontaktních osobách, nemovi-

tosti a telefonních číslech. Najdete jej na stránkách města Modřice, na podatelně MÚ, 

na služebně a na facebookových stránkách MP.
Za MP Modřice text a foto str. Bartošek a str. Fajks

140 Zpravodaj 6/2014
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HHrají:

Mediální partner

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Mazalová Anna

Brožová Helena

Kabelka Přemysl

Svoboda Jiří

Kocman Jan

Mgr. Vahalová Alenka

Pakostová Věra

Paufošima Tomáš

Smetana Wilfried

Ing. Chytil Zdeněk

Jelínková Ludmila

Brabec Karel

Ing. Karhánek Petr

Slavík Tomáš

Šafaříková Božena

Úlehla Petr

Handl Jiří

Bakanová Jana

Dolečková Sabina

Diviš Filip

Mošat Marek

Brennerová Natálie

Rodina Handlova děkuje za projevenou soust ast a květinové dar  na posledním rozloučení s panem Jiřím Handlem.

placená inzerce
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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

PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice 

• výroba klíčů od 35,- Kč
• broušení nástrojů
• opravy kol všech značek a prodej 

náhradních dílů
• opravy obuvi
• čištění a praní prádla
• čištění peří
• šití přikrývek 1099,-Kč/ks a polštá-

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

tel.: 603 156 063, 739 274 804

1Inzercei

MMINIŠKOLKA MR ATA 
P ij te se podívat do naší malé školi ky pro d ti od 2 let, rádi Vás
p ivítáme.
Pond lí až pátek od 7.00 do 16.00 hodin.
Ve t íd maximáln 8 d tí zaru ujeme tém rodinnou atmosféru.
Celodenní program a hrátky dle ro ního období.
Plánujeme pro Vaše d ti zpívánky, pohybové aktivity, tane ky, tvo ivou
dílni ku.

Provozovna miniškolky: Hotel Gregor, nám stí Svobody 6, Mod ice.

Více informací a Vaše dotazy zodpovíme na telefonním ísle 777 760 576
paní Hana Havelková.

Vernisáž výstavy Zdenka Bernáta v muzeu

foto M. Hájek



146Inzerce Zpravodaj 6/2014 139www.mesto-modrice.cz Inzerce147www.mesto-modrice.cz

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

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 

Hledám
pronájem
zahrádky

v lokalitě Modřice 

a blízkém okolí.

tel: 602 768 739

Hledám garáž
k pronájmu na ulici 
Sokolská, zn. spěchá.

Kontakt:
Pavel Vrbas 
+420 721 889 059 

Hotel Gregor hledá 
na drobné údržby 
parkoviště a okolí 

muže, který má
zájem o nepravidel-

ný přivýdělek.

Vhodné i pro důchodce.
Tel: 777 760 577

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

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.

 
 
 

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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Nabídka zájezd  CA Expressbus ve spolupráci s CK Metal 
Zákazník, který  s námi pravideln  jezdí, automaticky získává slevu z webových 
stránek, proto  Vám nabízíme zájezdy za tuto levn jší variantu. 
 -1% z ceny zájezdu 

ty denní kouzelná Pa íž pro ty, kte í cht ji intenzivn ji nasát magickou atmosféru 
Pa íže v etn  ubytování v hotelu 

31.7.- 3.8.2014, 21.-24.8.2014, 11.-14.9.2014 
Cena: 2290,-  + snídan  150,- K  
Zažijte kouzelnou atmosféru nejslavn jšího italského m sta Benátky s návšt vou 
ostrova Muráno a s koupáním na ostrov  Lido! 

20. - 22.6.2014 11. - 13.7.2014 25. - 27.7.2014 8.-10.8.2014 
Jednodenní zájezd na Mont Blanc s výletem do Ženevy 2014 
Termíny:  4. - 6.7.2014  

Cena: 1870,- K

Jednodenní zájezd Holandsko  – Amsterdam – Volendam 2014 
Termíny:  4. - 6.7.2014,  18. - 20.7.2014, 15. - 17.8.2014, Cena: 1690,- K  
Poznávací zájezd do Benátek s návšt vou ostrov  Buráno a Muráno

Termín: 8. - 10.8.2014 , 22. - 24.8.2014, Cena 1190,- K  
Poznejte krásy Pa íže se sluncem v zádech v letních dnech s návšt vou Sacre Coeur 
2014
Termíny: 20. – 22.6.2014 , 4. – 6.7.2014, 18.- 20.7.2014, 1. - 3.8.2014, 8. – 10.8.2014 , 
Cena:1690,- k  
Jednodenní zájezd do Koncentra ního tábora Osv tim a B ezinky 2014
Termín: 14.6.2014, 12.7., 26.7., 16.8.2014 
Cena: 549- K  
Navštivte s námi nejv tší zábavný park Duinrell v Holandsku s návšt vou v trných 
mlýn  a Amsterdamu v etn  ubytování v hotelu 
Termíny: 10.-13.7.2014, 21.-24.8.2014  Cena: 2990,- K

ty denní zájezd do Pa íže a Versailles v etn  ubytování 2014 
Termíny:  12. - 15.6.2014 10.- 13.7.2014     14.- 17.8. 2014   , Cena: 2799,- K   
 

Poznávací zájezd do metropole papež  íma, Vatikánu a ostrov legend a sn  Capri 
v .ubytování ve 4*hotelu 
Termíny: 24. - 27.7.2014, 7.-10.8.2014 Cena: 2949,- K  
 
Jednodenní zájezd do Legolandu v N mecku v etn  vstupenky
Termíny: Sobota  1.6.2014 , 28. 6. 2014, 19.7.2014, 26.7.2014, 16.8.2014 - Cena: 1390- 
K  

Jednodenní zájezd na Orlí Hnízdo, solné doly a nejhlubší jezero st ední Evropy  

Termín:  26.7.2014, Cena: 890k  ,  

Poznávací zájezd do Vatikánu, íma a Florencie s ubytováním ve 4* hoteluv . 
Snídan   2014 

Termíny:    10. - 13.7.2014,  31.7. - 3.8.2014, 21. - 24.8.2014, Cena: 2989,- K  

Jednodenní zájezd Medv dí sout ska, nejkrásn jší kouty Štýrska
Termíny: 25. 5. 2014, 1. 6. 2014, 19.7.2014, 2.8.2014 Cena: 549,- K
Milujete pláže? Užijte si jednodenní zájezd do Itálie s koupáním s azurovým mo em 
Termíny: 4. - 6.7.2014, 18. - 20.7.2014, 1. - 3.8.2014 , Cena: 1190,- K  
Poznávací zájezd do Toskánska, Florencie, San Gimignano a Sieny v . ubytování 
4*hotelu a ochutnávky lahodného vína 

17. - 20.7.2014, Cena: 2799,- K  
Jednodenní kouzelný výlet do Disneylandu s prohlídkou Eiffelovy v že 
1.- 3.8.2014 – 1690,- K  

 
V p ípadném zájmu a bližších informací volejte:   
776 776 156  pí.Coufalíková nebo pište na e-mail:  
zajezdy@expressbus.cz.                                         

Zájezd po ádá firma EXPRESSBUS Coufalík  www.expressbus.cz  
Ve spolupráci s CK Metal                      www.ckmetal.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

12. 7. 2014 Festival Pod Kaštany

1. – 3. 8. 2014 O pohár starosty města Modřice – fotbal. turnaj žáků

16. 8. 2014 Modřické krýgl

28. 6. - 31. 8. 2014 PRÁZDNINY

Události

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Koupím rodinný dům
se zahradou v Modřicích
nebo v blízkém okolí. 

Může být i k opravám.

Tel.: 721 332 622



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: Jan Mareček
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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