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1Zprávy z radnicez
ZPRÁVA STAROSTY

Vyhodnocení volebního období 2010–2014

Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou poslední číslo Modřického zpravodaje vydaného ve voleb-
ním období 2010–2014. Další vydání obdržíte až po nadcházejících komunálních vol-
bách, které proběhnou v termínu 10.–11. 10. 2014. Na konci každé etapy či období je 
přirozené provést rekapitulaci a vyhodnotit uplynulou dobu. Je tedy na místě, abych 
Vás podrobněji seznámil s historií končícího volebního období.
To započalo komunálními volbami v termínu 15.–16. října 2010, kdy jste si zvolili na 4 
roky 15 zastupitelů města. Politické rozložení zastupitelstva bylo následující:

6 mandátů ODS (Šiška, Ventruba, Slaný, Brabec, Petřík, Novák-Šulová)
2 mandáty KDU-ČSL (Chybíková, Havlátová)
2 mandáty  OS Za čisté a klidné Modřice (Bernátová, Procházka)
2 mandáty ČSSD (Matějková, Kratochvíl)
1 mandát SZ (Doleček)
1 mandát TOP 09 (Sládek)
1 mandát KSČM (Tomandlová)

Zastupitelé na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Modřice dne 8. listopadu 
2010 mezi sebou zvolili starostu, uvolněného místostarostu, neuvolněného místosta-
rostu, dva radní, kteří tak utvořili Radu města Modřice, a předsedy fi nančního a kon-
trolního výboru. 

Jednotliví zvolení zastupitelé ve čtyřletém období zastávali tyto funkce:
Ing. Josef Šiška -  starosta města
Ing. Hana Chybíková -  uvolněná místostarostka, předsedkyně KSDÚP
Ivan Doleček -  neuvolněný místostarosta, předseda KŽP
MUDr. Jiří Ventruba, CSc. -  radní, předseda KŠK
MVDr. Luděk Slaný -  radní, člen Školské rady
doc. Ing. Ludvík Novák, CSc. -  člen zastupitelstva, předseda FV
Bc. et Mgr. Tomáš Kratochvíl -  člen zastupitelstva, předseda KV
Ing. Jiří Brabec -  člen zastupitelstva, člen KŽP
Martin Petřík -  člen zastupitelstva, člen FV
Marie Havlátová -  členka zastupitelstva, předsedkyně SZK
Bc. Radka Matějková -  členka zastupitelstva, členka KV
doc. RNDr. Petr Sládek, CSc. -  člen zastupitelstva, člen FV
Sylva Bernátová -  členka zastupitelstva, členka KV
Ing. Libor Procházka, MBA -  člen zastupitelstva, člen KV
MUDr. Jaroslava Tomandlová -  členka zastupitelstva

Zastupitelstvo pro volební období ustanovilo celkem dva výbory. 
Finanční výbor (FV): doc. Ing. Novák (ODS) – předseda do 12. 9. 2011
 paní Šulová (ODS) – předsedkyně od 12. 12. 2012
 doc. Ing. Sládek (TOP 09)
 Ing. Vykoukal (OS) – člen do 31. 12. 2012
 Ing. Šrubař (TOP 09) – odstoupil 13. 6. 2011
 Ing. Jahoda (KDU-ČSL)
 pan Petřík (ODS) – místo doc. Nováka od 12. 12. 2011
 RNDr. Žák, CSc. (OS) – člen od 31. 12. 2012

Kontrolní výbor (KV): Mgr. Kratochvíl (ČSSD) – předseda
 Bc. Matějková (ČSSD) – členka
 Ing. Procházka (OS) – člen
 paní Bernátová (OS) – členka
 Ing. Vostrejš (OS) – člen

Rada města Modřice na své první schůzi ustanovila své poradní orgány v podobě 
těchto komisí:

- Stavebně-dopravní a územního plánování (KSDÚP) 
Předseda: Ing. Chybíková
členové: Ing. arch. Mattušová, Ing. Hökl, pan Brenner, pan Makovský

- Kulturně-školská (KŠK) 
Předseda: MUDr. Ventruba
členové: paní Bradová, pan Brenner, paní Brennerová, paní Cupalová,
paní Huňařová, pan Kačín, Mgr. Koubková, paní Manolovová,
Mgr. Procházková, pan Putna, pan Vašek, paní Ventrubová, Ing. Woodová

- Životního prostředí (KŽP)
Předseda: pan Doleček
členové: Ing. Rouzková, MUDr. Mareček, pan Pevný, pan Nos, Ing. Brabec

- Sociálně zdravotní (SZK) 
Předseda: paní Havlátová
členové: MUDr. Ergensová, paní Homolková, paní Studýnková

Vydávání měsíčníku Zpravodaje bylo zajišťováno prostřednictvím Redakční rady, 
která se za svoji činnost odpovídala Radě města Modřice a svoji činnost ve volebním 
období končí v tomto složení: předsedkyně Mgr. Koubková, členové MUDr. Mareček, 
paní Zápecová, pan Hájek, Mgr. Strnadová a paní Ventrubová.
Ve složení zastupitelstva došlo během volebního období k jedné změně, kdy dne 12. 
9. 2011 odstoupil ze všech svých funkcí a vzdal se zastupitelského mandátu doc. Ing. 
Ludvík Novák, CSc. (ODS) a na jeho místo zastupitele a následně i předsedy Finanč-
ního výboru dne 12. 12. 2011 nastoupila první náhradnice paní Kamila Šulová (ODS).
Účast jednotlivých zastupitelů na zasedání zastupitelstva byla velmi odpovědná. 
Všech doposud svolaných zasedání (bez září 2014 celkem 17) se účastnili Šiška, Ven-
truba, Chybíková, Havlátová, Bernátová, Procházka, Tomandlová a (pokud byl čle-
nem zastupitelstva) Novák; drobné omluvené pozdější příchody měla 2x Bernátová. 
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Na zasedání zastupitelstva se nedostavili, ale byli řádně omluveni 1x Slaný, Šulová, 
Petřík a Kratochvíl, 2x se omluvil Brabec (vždy z důvodů zahraniční služební cesty), 
Matějková (vždy ze zdravotních důvodů) a Sládek, který na druhé omluvené zase-
dání dorazil, ale až 10 min. před jeho ukončením. Ze zasedání zastupitelstva 1x před 
jeho ukončením ze zdravotních důvodů odešla Matějková.

Zasedání zastupitelstva města byla veřejná a konala se vždy druhé pondělí v mě-
síci jedenkrát za čtvrt roku. Termíny zasedání byly stanoveny na březen, červen, 
září a prosinec, což splňuje podmínku svolání Zastupitelstva stanovenou zákonem 
č. 128/2000 Sb. O obcích, ve znění pozdějších novel. Během čtyřletého období bylo 
doposud svoláno pouze jedno zastupitelstvo mimo řádné termíny a to se uskutečni-
lo 28. 4. 2014. Program a návrhy na usnesení připravovala na každé zasedání Rada 
města Modřice. Protinávrhy na usnesení k navrženým projednávaným bodům byly 
podávány buď před jednáním, nebo přednášeny přímo na jednání. Každé zasedání 
zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno a prezentováno v modřickém Zpravodaji, míst-
ním rozhlase a na úřední desce městského úřadu. Jedním z nejzákladnějších bodů 
projednávaných na zasedání zastupitelstva města bylo v měsíci prosinci vždy pro-
jednání a schválení rozpočtu města Modřice na následující kalendářní rok. Jedná se 
o jeden z nejdůležitějších dokumentů, který je nutný pro řádné fi nancování a zajiště-
ní řádného chodu města. Během roku pak na dalších zasedáních byly projednávány 
rozpočtové změny dle vývoje příjmů a výdajů rozpočtu. Rozpočet připravovala pra-
covní skupina ve složení Ing. Josef Šiška – starosta, Ing. Hana Chybíková – uvolněná 
místostarostka a Ing. Roman Mulíček – vedoucí fi nančního odboru. Dokument se 
začínal připravovat v polovině roku a na zářijovém zasedání zastupitelstva se již pro-
jednával nástin rozpočtu na další rok. Konečná podoba, ve které byly zapracovány 
potřeby provozu města, požadavky jednotlivých odborů, žádosti o dotace místních 
i mimomodřických organizací a spolků a plánované investiční projekty, byla připra-
vena do konce měsíce října. Následně byl návrh rozpočtu projednán na schůzi Rady 
města Modřice a na zasedání Finančního výboru. Teprve po odsouhlasení těmito 
obecními orgány bylo konečné znění rozpočtu předloženo k projednání a ke schvá-
lení zastupitelstvu. Nicméně i na tomto zasedání měli zastupitelé možnost předkládat 
návrhy a žádosti na doplnění rozpočtu.
Nyní k rozpočtům na jednotlivé roky volebního období 2010–2014 podrobněji.

Rok 2011
Rok 2011 byl prvním uceleným v tomto volebním období. Rozpočet byl připraven 
minulým zastupitelstvem a nové vedení provedlo pouze drobné úpravy. Rozpočet 
byl projednán na zasedání zastupitelstva dne 13. 12. 2010 v tomto návrhu:

Rozpočtové příjmy   66 963 600,- Kč
Rozpočtové výdaje 112 689 100,- Kč
Schodek rozpočtu - 45 725 500,- Kč
Finanční rezerva z let minulých k 1. 1. 2011   51 542 544,- Kč

V rozpočtu na rok 2011 byly zahrnuty mimo jiné následující investiční akce:
- Rekonstrukce budovy ZŠ ul. Komenského   18 600 000,- Kč
- Veřejné osvětlení ul. Brněnská        600 000,- Kč
                                ul. Komenského a Sokolská     1 800 000,- Kč
- Kanalizace na ul. Nádražní     7 000 000,- Kč
- Protihluková stěna jižního obchvatu silnice II/152     8 400 000,- Kč
- Nový most ul. Benešova (veřejné osvětlení a chodníky)     3 950 000,- Kč
- Bytový dům pro seniory   20 000 000,- Kč

Z příspěvků a z dotací zařazených do rozpočtu uvádím ty nejvýznamnější:
- Římskokatolická farnost Modřice (opravy kostela)        500 000,- Kč
- Diecézní charita Brno-Rajhrad (pečovatelská služba, hospic)          60 000,- Kč
- Pečovatelská služba Židlochovice        200 000,- Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Modřice        253 000,- Kč
- TJ Sokol Modřice        608 000,- Kč
- Svaz zahrádkářů Modřice          10 000,- Kč
- Myslivecké sdružení Modřice          30 000,- Kč
- 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci           10 000,- Kč

Rozpočet byl 13. 12. 2010 na zasedání zastupitelstva schválen poměrem hlasů:
Pro 10   - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný
         Brabec, Havlátová, Novák, Petřík, Tomandlová
Proti   4   - Bernátová, Kratochvíl, Matějková, Procházka
Zdržel se   1   - Sládek

Během roku došlo k oddálení zahájení výstavby bytového domu pro seniory a byly 
do dalšího roku přesunuty platby za práce při výstavbě nového mostu na ul. Bene-
šově. Rovněž se ve výběrových řízeních podařilo získat výhodnější ceny za stavební 
práce např. kanalizace ul. Nádražní, kde byla úspora téměř 3 mil. Kč.

Na konci roku po posledním rozpočtovém opatření byl konečný výsledek rozpočtu 
následující:

Rozpočtové příjmy   65 970 200,- Kč
Rozpočtové výdaje   85 847 700,- Kč
Schodek rozpočtu - 19 877 500,- Kč

Poslední rozpočtové opatření bylo schváleno jednohlasně všemi zastupiteli
12. 3. 2012.     

Rok 2012
Rozpočet pro rok 2012 byl již kompletně připravován pracovní skupinou s připo-
mínkami a náměty zvolených zastupitelů. Dokument byl projednán na zasedání 
zastupitelstva dne 12. 12. 2011 v tomto návrhu:
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Rozpočtové příjmy  67 303 000,- Kč
Rozpočtové výdaje  90 685 800,- Kč
Schodek rozpočtu                                                                  - 20 533 800,- Kč

Finanční rezerva z let minulých k 1. 1. 2012  31 665 044,- Kč

V rozpočtu na rok 2012 byly zahrnuty mimo jiné následující investiční akce:
- Bytový dům pro seniory  20 000 000,- Kč
- Výstavba 2. NP MŠ kontejnerová část    1 500 000,- Kč
- Veřejné osvětlení ul. Nádražní a část ul. Husova    2 000 000,- Kč
- Úhrada provedených prací
  na novém mostě ul. Benešova (chodník a veřejné osvětlení)    3 650 000,- Kč
- Přechody pro chodce ul. Benešova a Masarykova    1 286 000,- Kč
- Rekonstrukce kotelny BD Za Humny       820 000,- Kč
- Rekonstrukce RD Benešova 247 (ke směně za RD u sokolovny    2 800 000,- Kč
  pro získání prostoru na výstavbu sportovní haly)

Z příspěvků a z dotací zařazených do rozpočtu uvádím ty nejvýznamnější:
- Základní umělecká škola (příspěvek na provoz)         50 000,- Kč
- Římskokatolická farnost Modřice (opravy kostela a fary)       500 000,- Kč
- Diecézní charita Brno-Rajhrad (pečovatelská služba, hospic)         90 000,- Kč
- Pečovatelská služba Židlochovice       200 000,- Kč
- Sbor dobrovolných hasičů Modřice       250 000,- Kč
- TJ Sokol Modřice       329 000,- Kč
- MFK Modřice, o. s. (fotbalový klub vč. údržby veřejného hřiště)         190 000,- Kč
- Taneční oddíl X-Trim           8 000,- Kč
- Svaz zahrádkářů Modřice         10 000,- Kč
- Myslivecké sdružení Modřice         30 000,- Kč
- 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci           7 000,- Kč

Rozpočet byl 12. 12. 2011 na zasedání zastupitelstva schválen poměrem hlasů:
Pro 9  - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný,
       Havlátová, Petřík, Šulová, Tomandlová
Proti 5  - Bernátová, Kratochvíl, Matějková, Procházka, Sládek
Zdrželo se 0

Na zasedání nebyl přítomen zastupitel Brabec, který se řádně omluvil.

V průběhu roku dále došlo k realizaci rozpočtových opatření, a to zejména vlivem 
odsunu části plateb za provedené stavební práce při výstavbě Pasivního bytového 
domu pro seniory a úsporou fi nančních prostředků získaných při organizaci výběro-
vých řízení na dodavatele ostatních drobných investičních projektů. Na konci roku 
pak Rada města Modřice přijala poslední 7. rozpočtové opatření, kterým byl upraven 
rozpočet města roku 2012 následovně:

Rozpočtové příjmy   73 060 300,- Kč
Rozpočtové výdaje   73 365 600,- Kč
Schodek rozpočtu      - 305 300,- Kč
Toto konečné rozpočtové opatření bylo vzato na vědomí na zasedání zastupitelstva 
v březnu 2012 všemi přítomnými zastupiteli (řádně byla omluvena zastupitelka Ma-
tějková).

Rok 2013
Rozpočet byl předložen na zasedání zastupitelstva dne 10. 12. 2012 v tomto návrhu:
Rozpočtové příjmy   80 605 000,- Kč
Rozpočtové výdaje  140 537 100,- Kč
Schodek rozpočtu - 59 932 100,- Kč
Finanční rezerva z let minulých k 1. 1. 2013   31 359 744,- Kč

Jelikož uspořená výše rezervy byla nižší než plánovaný schodek rozpočtu roku 2013, 
byl zastupitelstvu na základě výběrového řízení předložen návrh na přijetí fi nanč-
ního úvěru včetně smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a. s. Úvěr na pokrytí vý-
stavby Pasivního bytového domu pro seniory byl navržen v celkové výši 45 mil. Kč. 
Úroková sazba úvěru byla uzavřena na 2,9 % per annum na dobu 15 let, s možností 
navýšení výše úvěru o 10 % z požadované částky. Městu v nabídce byly předloženy 
další velmi výhodné podmínky, jako např. čerpání úvěru až v momentě potřeb měs-
ta, možnost nevyčerpání celé výše úvěru nebo naopak přečerpání úvěru, splácení 
jen skutečně čerpané částky vč. úroků, splácení úvěru od roku 2014 apod., vše bez 
jakýchkoliv sankcí pro město. Přijetí úvěru bylo schváleno 10. 12. 2012 na zasedání 
zastupitelstva v tomto poměru hlasů:

Pro 11 - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný,
       Brabec, Havlátová, Petřík, Šulová, Sládek, Tomandlová
Proti   4 - Bernátová, Kratochvíl, Matějková, Procházka
Zdrželo se   0

V rozpočtu na rok 2013 byly zahrnuty mimo jiné následující investiční akce:
- Pasivní bytový dům pro seniory   76 000 000,- Kč
- Parkovací stání na ul. Komenského a ul. Sadová     3 400 000,- Kč 
- Veřejné osvětlení nám. Svobody     2 600 000,- Kč
- Výstavba nové zahrady pro MŠ Modřice     2 200 000,- Kč
- Bezpečný úsek cyklostezky Brno–Vídeň        800 000,- Kč

Z příspěvků a z dotací zařazených do rozpočtu uvádím ty nejvýznamnější:
- Základní umělecká škola (příspěvek na provoz)         50 000,- Kč
- Římskokatolická farnost Modřice (opravy kostela a fary)       500 000,- Kč
- Diecézní charita Brno-Rajhrad (pečovatelská služba, hospic)         90 000,- Kč
- Pečovatelská služba Židlochovice       200 000,- Kč
- Nadační fond Slunečnice – ústav nevidomých Chrlice         15 000,- Kč 
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- Sbor dobrovolných hasičů Modřice       108 000,- Kč
- TJ Sokol Modřice       210 000,- Kč
- MFK Modřice, o. s. (fotbalový klub vč. údržby veřejného hřiště)       200 000,- Kč
- Taneční oddíl X-Trim         20 000,- Kč
- Svaz zahrádkářů Modřice         10 000,- Kč
- Myslivecké sdružení Modřice         30 000,- Kč
- Svaz včelařů Rajhrad (členy občané Modřic)         10 000,- Kč 
- 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci                 0,- Kč
  Obdrželi dotaci dodatečně během roku ve výši 50.000,- Kč
- Muzejní spolek Modřice         10 000,- Kč
- Junák Modřice           7 000,- Kč

Rozpočet byl 10. 12. 2012 na zasedání zastupitelstva schválen tímto poměrem hlasů:
Pro 10   - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Brabec, 
                                                Havlátová, Petřík, Šulová, Tomandlová
Proti   4   - Bernátová, Kratochvíl, Matějková, Procházka
Zdržel se   1   - Sládek

Během roku bylo provedeno celkem 6 rozpočtových opatření, která byla vyvolá-
na částečným přesunem plateb za stavební práce na výstavbě Pasivního bytového 
domu pro seniory do následujícího roku a změnou rozpočtového určení daní pro-
vedenou státem, která městu Modřice do rozpočtu přinesla téměř 5 mil. Kč navíc, s 
nimiž se na počátku roku nepočítalo. Na konci roku 2013 po 6. rozpočtovém opatření 
byl upravený rozpočet města následující:

Rozpočtové příjmy   85 413 300,- Kč
Rozpočtové výdaje 120 040 000,- Kč
Schodek rozpočtu - 34 626 700,- Kč

Toto 6. rozpočtové opatření provedla dle svých pravomocí Rada města Modřice a 
zastupitelstvo jej vzalo na vědomí 10. 3. 2014 tímto poměrem hlasů:

Pro 11   - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Brabec,
                                                Havlátová, Petřík, Sládek, Šulová, Tomandlová
Proti 0
Zdrželi se 4   - Bernátová, Kratochvíl, Matějková, Procházka

Rok 2014
V roce 2014 nebude úřadující zastupitelstvo ve své funkci po celý rok, ale podstatnou 
část roku přece jen zajišťuje správné hospodaření města. Na zasedání zastupitelstva 
dne 9. 12. 2013 byl projednán návrh rozpočtu pro rok 2014 v tomto členění:

Rozpočtové příjmy   81 671 000,- Kč
Rozpočtové výdaje 109 435 400,- Kč
Schodek rozpočtu - 27 764 400,- Kč
Finanční rezerva z let minulých k 1. 1. 2014   13 032 225,- Kč
Čerpání částky z úvěru na výstavbu PBDS   15 336 700,- Kč

Ve schváleném rozpočtu nejsou zahrnuty přiznané, ale ještě nevyplacené dotační 
tituly získané městem na výstavbu Pasivního bytového domu pro seniory ze Státní-
ho fondu životního prostředí, jejíž výše byla schválena do 8,2 mil. Kč uznatelných 
nákladů. Schodek rozpočtu je kryt z rozpočtové rezervy získané z minulých let a ze 
schváleného úvěru u České spořitelny, a. s. Úvěr použitý pouze na výstavbu Pasiv-
ního bytového domu pro seniory je městem čerpán v celkové výši 42 812 335,- Kč 
(schválená maximální výše 45 mil. Kč).

V rozpočtu na rok 2014 byly zahrnuty mimo jiné následující investiční akce:
- Dokončení a doplatek PBDS   24 500 000,- Kč
- Lávka a chodník přes mlýnský náhon pro bezpečné 
  propojení města s OC Olympia pro chodce     3 900 000,- Kč 
- Oprava chodníku ul. Nádražní a část ul. Husova     3 500 000,- Kč
- Stavební opravy budovy ZŠ Benešova – stará část     1 500 000,- Kč
- Dokončení rekonstrukce objektu ZUŠ Benešova 274     1 200 000,- Kč
- Zastávky hromadné dopravy v lokalitě Bobrava     1 200 000,- Kč
- Rekonstrukce studny hřbitova        100 000,- Kč
- Vodní nádrž a tůně Modřice u Moravanského potoka     4 800 000,- Kč 

Z příspěvků a z dotací zařazených do rozpočtu uvádím ty nejvýznamnější:
- Základní umělecká škola (příspěvek na provoz)         50 000,- Kč
- Římskokatolická farnost Modřice (opravy fary a kostela)       500 000,- Kč
- Diecézní charita Brno-Rajhrad (pečovatelská služba, hospic)         90 000,- Kč
- Pečovatelská služba Židlochovice       200 000,- Kč
- Nadační fond Slunečnice – ústav Chrlice         15 000,- Kč 
- Sbor dobrovolných hasičů Modřice       108 000,- Kč
- TJ Sokol Modřice       210 000,- Kč
- MFK Modřice, o. s. (údržba škvárového hřiště,fi nance turnaje žáků)   300 000,- Kč
- Taneční oddíl X-Trim         30 000,- Kč
- Svaz zahrádkářů Modřice         10 000,- Kč
- Myslivecké sdružení Modřice         30 000,- Kč
- Svaz včelařů Rajhrad (členy občané Modřic)         10 000,- Kč 
- 43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci         10 000,- Kč
- Muzejní spolek Modřice         10 000,- Kč
- Junák Modřice         11 000,- Kč
- O. V. – příspěvek na opravy památkově chráněného
  soukromého RD         50 000,- Kč

Rozpočet byl 9. 12. 2013 na zasedání zastupitelstva schválen tímto poměrem hlasů:
Pro  9   - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Brabec,
                                         Havlátová, Šulová, Tomandlová
Proti 5   - Bernátová, Kratochvíl, Matějková, Procházka, Sládek
Zdrželo se 0   
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Již dnes můžeme konstatovat, že rozpočet roku 2014 svými rozpočtovými opatřeními 
dozná značných změn, neboť městu byla přiznána a vyplacena dotace na stavbu 
PBDS ve výši 6 150 000,- Kč, a tak bylo možné zařadit do rozpočtu realizaci ještě 
několika menších projektů, jako např. rekonstrukce rodinného domu Poděbradova 
413 pro zkvalitnění poskytování zdravotnických služeb, příspěvek Muzejnímu spol-
ku Modřice na vydání populárně naučné knihy o historii města Modřice a nákup 
rodinného domu na nám. Svobody. Po všech dosavadních rozpočtových opatřeních 
by město mělo mít na konci roku 2014 na rozpočtové rezervě částku 10 749 485,- Kč, 
která je dobrým odrazovým můstkem k přípravě dalšího plánovaného rozvoje města 
Modřice.  

Město v dnešní době hospodaří s nemalým majetkem. Jeho celková účetní hodnota k 
30. 6. 2014 činí 427 511 561,88 Kč. Z nemovitých objektů ve vlastnictví města Modřice 
lze zmínit např. budovu městského úřadu s knihovnou, objekt sídla městské policie 
na nám. Svobody, areál nového pasivního bytového domu pro seniory, areál sokolov-
ny vč. okolních pozemků, objekt muzea, hospodářský areál na Hybešově ulici, drob-
né komerční prostory na Hybešově ulici (vinotéka, kadeřnictví), 3 rodinné domy a 
2 bytové domy. Majetkem města jsou i objekty svěřené do výpůjčky příspěvkovým 
organizacím, jako je mateřská škola, základní škola a základní umělecká škola.
Město je povinno se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, což jsme 
dle našeho mínění zcela naplnili. Zvolení zastupitelé svým jednáním majetek města 
nejen prodávali, ale v poslední době pro město zejména nakupovali. Za uplynulé vo-
lební období město prodalo ze svého majetku pouze pozemky, a to v celkové hodno-
tě 2 857 594,- Kč, a nakoupilo nemovitosti v celkové hodnotě 12 366 000,- Kč. Z jednot-
livých transakcí lze vyzvednout prodej pozemku na rohu ulic Rybníček-Havlíčkova, 
který byl prodán v nabídkovém řízení nejvyšší cenové nabídce za 1 826 984,- Kč (což 
je 5 311 Kč/m2) nebo nákup areálu od fi rmy Cop-Cor na ulici Hybešova za cenu 7 000 
000,- Kč (znalecký posudek ocenil areál na 8 600 000,- Kč) k zajištění zázemí pracovní 
četě města a dobrovolným hasičům Modřice.
Město také získalo část majetku bezplatně, a to například po několikaletých nároč-
ných jednáních od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky 
pro vybudování nové zahrady mateřské školy nebo po téměř tříletém jednání od TJ 
Sokol Modřice celý areál sokolovny na ulici Benešově včetně okolních pozemků v 
celkové znalecké odhadní hodnotě 18 429 030,- Kč.
Zastupitelstvo při projednání prodeje či nákupu nemovitého majetku také některé 
žádosti na prodej městského majetku zamítlo, jako např. prodej pozemku v západní 
části katastru o rozloze 40 176 m2 nebo prodej pozemku navazujícího na přírodní 
amfi teátr Pod Kaštany.

V rámci zajištění služeb města jsou zřízeny příspěvkové organizace města jako Ma-
teřská škola Modřice a Základní škola Modřice. Ty mají majetek města ve výpůjčce 

a z rozpočtu města čerpají každý rok příspěvek na zajištění vlastního provozu a na 
fi nancování plánovaných investičních akcí. Základní roční příspěvek bez částky na 
projekty a obnovu majetku pro mateřskou školu je kolem 2,2 mil. Kč a pro základní 
školu je kolem 6,0 mil. Kč (částky se meziročně mění).

Život ve městě si nelze představit bez kulturních a společenských aktivit. Vedení 
města podporuje nejen zájmové organizace a kroužky (zahrádkáři, myslivci, dobro-
volní hasiči, Sokol, Brabrouci, Junák apod.), ale také samo organizuje a pořádá další 
kulturní akce jako Václavské hody, Ženáčské hody, Městský ples, Pálení čarodějnic, 
Den dětí, Šermířský den a jiné. Příspěvky jednotlivým skupinám a akcím jsou uve-
deny výše.

Nastává konec volebního období 2010–2014. Jak se podařilo město rozvíjet, co se 
úspěšně vybudovalo nebo co se naopak nepovedlo, budete ve výsledku hodnotit 
vy, občané města. Dnes můžeme konstatovat, že se všemi silami konečně podařila 
zajistit výstavba nového mostu přes železnici na ulici Benešově, vybudovat důstojné 
zařízení pro seniory, zajistit na kvalitní úrovni předškolní a školní výchovu a nastar-
tovat postupnou obnovu městských inženýrských sítí, zejména veřejného osvětlení 
a chodníků.

Vize dalšího rozvoje je podrobně zpracována ve Strategickém plánu rozvoje města 
Modřice pro roky 2008–2025. Ze široké škály rozvojových směrů a aktivit připravo-
vaných Radou města Modřice uvedu pouze ty nejzásadnější. Ke konci volebního 
období byl zahájen nový velký projekt, kterým je budoucí výstavba víceúčelové 
sportovní haly s návazností na budovu základní školy na Benešově ulici a s využitím 
pro širokou škálu různých zájmových aktivit. V dalším období jsou dále naplánová-
ny postupné rekonstrukce chodníků, budování dalších parkovacích míst, dokončení 
rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce městského muzea, budování a zkva-
litnění hracích ploch pro děti a mnoho dalších menšíchgf projektů. Věřím, že zvolení 
zastupitelé v nadcházejících komunálních volbách budou dále pokračovat v nastave-
ném rozvoji a budování našeho společného města.  

Závěrem se sluší poděkovat všem zastupitelům za jejich aktivní práci, všem obča-
nům činným v orgánech města za jejich pracovní úsilí a Vám ostatním občanům za 
podněty a pozitivní přístup při řešení někdy složitých problémů ve všech částech 
města. Vždyť budoucí nové vedení města a nově zvolené zastupitelstvo bude mít 
připravenu půdu pro další dynamický rozvoj našeho společného města Modřice.

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice

Zprávy z radnice Zprávy z radnice



USNESENÍ RMM č. 45/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 45. schůze RMM konané dne 
14. 7. 2014

Prodeje pozemků
RMM schválila Kupní smlouvy na 
prodeje pozemků p. č. 991/41 a 994/13 a 
Směnnou smlouvu na směnu pozemků
p. č. 72/10, 72/11 a 2023/21 za p. č. 72/9 a 
73/5 dle schválení ze zasedání červno-
vého Zastupitelstva města Modřice.
(k usnesení 45.3.1/2014, 45.3.2/2014 a 45.3.3/2014)

Charitativní sbírky
RMM schválila Dohodu o spolupráci 
s Diecézní charitou Brno o rozmístě-
ní sběrných kontejnerů na oděvy po 
Modřicích.
(k usnesení 45.3.6/2014)

Odborná studie dopravy
V rámci spolupráce s okolními obcemi 
při prosazování požadavků na vedení 
komunikací nadmístního významu v 
rámci zpracování Zásad územního roz-
voje Jihomoravského kraje se nechává 
zpracovat odborná studie „Posouzení 
dopravních koncepcí pro JmK z hledis-
ka relevantních aspektů jejich dopadů 
na veřejné zdraví a životní prostředí“ 
doc. RNDr. Miroslavem Martišem, CSc. 
Finanční podíl města bude stanoven dle 
počtu obyvatel města ve výši 
15 Kč/obyvatele.
(k usnesení 45.3.9/2014)

Pronájem reklamní plochy
RMM schválila žádost fi rmy Wikyland, 
s. r. o., na pronájem plochy oplocení 

zahrádkářské kolonie u ČOV k umístění 
reklamního poutače v cenách dle obec-
ně závazné vyhlášky a jako podmínku 
umístění reklamy opravu dotčeného 
oplocení.
(k usnesení 45.4.1/2014)

Sportovní oddíl Petangue Modřice
Nově vznikající oddíl Petangue Modřice 
požádal o vyjádření k možnosti využití 
části areálu travnatého hřiště ke vzniku 
hrací plochy na Petangue a RMM žádost 
podpořila. Budoucí pronájem bude 
řádně zveřejněn a projednán.
(k usnesení 45.4.2/2014)

Provoz Pasivního bytového domu pro 
seniory
Byly projednány nové žádosti o umís-
tění v Pasivním bytovém domě pro 
seniory. Jedna byla schválena a dvě 
byly zamítnuty z důvodu nesplnění 
podmínek pro přijetí. K 31. 7. 2014 je v 
zařízení umístěno 32 klientů z celkové 
kapacity 50 míst.
(k usnesení 45.5.1.1/2014 a 45.5.1.2/2014)

Základní škola Modřice
Základní škola Modřice předložila ke 
schválení Rozpočtové změny č. I a č. 
II. (příspěvek města na nákup žíněnek 
do tělocvičny na Komenského ulici a 
na provoz zájmového kroužku dětí se 
školním odkladem) a informovala o 
obdržení věcného daru v podobně 60 
kusů knih v hodnotě 10 076 Kč od SRPŠ 
při ZŠ Modřice.
(k usnesení 45.7.5/2014 a 45.7.6/2014)

Pronájem areálu Pod Kaštany
RMM schválila SRPŠ při ZŠ Modřice 
a ZUŠ Ořechov bezplatný pronájem 
areálu Pod Kaštany, bezplatný proná-
jem party stanu a úhradu stavby party 
stanu ve výši 4000 Kč na pořádání akce 
„Kaštánkové veselí“ konané dne 
19. 9. 2014.
(k usnesení 45.7.8/2014)

Rekonstrukce RD Poděbradova 413
Na schůzi rady byly projednány 
podmínky a příprava rekonstrukce RD 
Poděbradova 413 k budoucímu využití 
pro poskytování služeb občanům. Byly 
schváleny zadávací podmínky, složení 

hodnotící komise (Šiška, Chybíková, Hö-
klová, Tomandlová, Mulíček) a vybrány 
fi rmy k přímému oslovení: Trestav, s. 
r. o., VS-build, s. r. o., a Specializované 
práce Luděk Vondra. Výzva byla také 
zveřejněna na profi lu zadavatele.
(k usnesení 45.7.10.1/2014, 45.7.10.2/2014, 

45.7.10.3/2014 a 45.7.10.4/2014)

Zastávky Bobrava
RMM schválila výběr zhotovitele vý-
stavby zastávek hromadné dopravy v 
lokalitě Bobrava, fi rmu Trestav, s. r. o., 
za cenu 281 523 Kč bez DPH.
(k usnesení 45.7.11/2014)

USNESENÍ RMM č. 46/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-

sení ze 46. schůze RMM konané dne

11. 8. 2014

Kniha o dějinách města Modřice
RMM schválila zařazení fi nanční pod-
pory na vydání knihy o dějinách města 
Modřice do rozpočtu města pro Muzejní 
spolek Modřice. Celková předpokláda-
ná částka za knihu činí 725 000 Kč vč. 
DPH a bude hrazena ve třech splátkách. 
Dokončení vydání knihy je napláno-
váno na konec roku 2016. Rada města 
schválila Smlouvu o poskytnutí fi nanční 
podpory s Muzejním spolkem Modřice 
a uvolnění první platby ve výši 217 500 
Kč.
(k usnesení 46.2.1/2014 a 46.2.2/2014)

Zastávky hromadné dopravy Bobra-
va
RMM vybrala dodavatele a schválila 
Smlouvu na výstavbu zastávek hromad-
né dopravy v lokalitě Bobrava s fi rmou 
TRESTAV, s. r. o., za částku 281 253 Kč 
bez DPH.
(k usnesení 46.2.7/2014)

Oprava chodníků
Vlivem souběhu městem naplánované 
realizace oprav chodníků na ul. Nádraž-
ní a části ul. Husova s nárazovým zahá-
jením oprav mostů na jižním obchvatu 
(přes náhon a železnici) schválila RMM 
dodatek č. 1 s dodavatelem oprav 
chodníků fi rmou SVÍTIL PLUS, s. r. o., 
na úpravu termínu dokončení (postup 
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prací upraven tak, že nejdříve bude 
dokončena ul. Nádražní a poté teprve 
ul. Husova, nerealizovat opravy obou 
ulic souběžně dle původního plánu) a 
na úpravu způsobu platby za provedené 
práce měsíčně.
(k usnesení 46.2.8/2014)

Království Komety
RMM schválila prodloužení spolupráce 
s hokejovým klubem HC KOMETA Brno 
v rámci projektu „Království Komety“.
(k usnesení 46.2.10/2014)

Pronájem reklamní plochy
V rámci turnaje v kopané mladších žáků 
„O pohár starosty města Mořice“ RMM 
schválila smlouvu o pronájmu reklamní 
plochy s fi rmou MAGNUM Int, a. s., za 
cenu 6000 Kč bez DPH.
(k usnesení 46.2.12/2014)

Studna na hřbitově
RMM schválila Smlouvu o sdružených 
službách dodávky elektřiny ze sítě NN s 
fi rmou E.ON Energie, a. s., na napojení 
areálu hřbitova za účelem zprovoznění 
vodního hospodářství (studny) bez 
mechanického ovládání.
(k usnesení 46.2.15/2014)

Zastavení soudního řízení
RMM zamítla návrh společnosti GAS 
Transport, s. r. o., na zastavení soudního 
řízení ve věci návozu zeminy v lokalitě 
Primál.
(k usnesení 46.6.2/2014)

Vyúčtování Ženáčských hodů
Spolek ženáčů předložil RMM vyúčtování 
akce Ženáčské hody 2014 s výsledkem 98 
128 Kč na straně výdajů a 
98 128 Kč na straně příjmů. Město ze 
svého rozpočtu na akci přispělo částkou 
30 000 Kč, zbytek fi nancí byl získán od 
sponzorů (63 500 Kč) a aktérů akce (4628 
Kč).
(k usnesení 46.6.5/2014)

Oprava RD Poděbradova 413
RMM schválila výběr dodavatele a 
Smlouvu o dílo na akci „Přístavba a sta-
vební úpravy budovy Poděbradova 413, 
Modřice“ s fi rmou VS- build, s. r. o., za 
cenu 2 088 458,79 Kč vč. DPH. Po dokon-
čení prací bude objekt sloužit k zajištění 
služeb pro občany v oblasti zdravotnictví 
a regenerace.
(k usnesení 46.6.6.1/2014, 46.6.6.2/2014 a 

46.6.6.3/2014)

Víceúčelová sportovní hala
V rámci přípravy výstavby víceúčelové 
sportovní haly RMM schválila cenovou 
nabídku na vypracování Koncepce inves-
tičního závěru výstavby haly od společ-
nosti DEA Energetická agentura, s. r. o., 
ve výši 52 800 Kč bez DPH.
(k usnesení 46.6.7/2014)

Prodloužení funkčního období
Na základě zákonných předpisů RMM 
prodloužila ředitelce ZŠ Modřice Mgr. 
Kateřině Koubkové pracovní poměr na 
dobu určitou do 31. července 2020.
(k usnesení 46.6.9/2014)

1Informace pro občanyi
Vysvětlení k dopravní situaci v Modřicích

11. srpna 2014 byla zahájena akce „Silnice II/152 Modřice - rekonstrukce mostu 152/049, 
mostu 152-050 a oprava povrchu komunikace II/152 - úsek mezi mosty“. Jedná se o 
mosty na jižním obchvatu Modřic přes dráhu ČD a náhon a úsek mezi těmito mosty. 
Tuto opravu zajišťuje Jihomoravský kraj, respektive Správa a údržba silnic JMK (SÚS 
JMK), stavbu provádí SKANSKA a.s. a její dokončení je plánováno 30. 11. 2014.
Oprava mostů hned na počátku nabrala cca čtyřměsíční skluz (proto byla stavba 
zahájena až v srpnu) vlivem odvolání jednoho uchazeče o realizaci zakázky k Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže.
Město o tomto nebylo informováno, nepočítali jsme a ani netušili, v jakém stavu je 
příprava a zahájení této stavby.
Proto jsme bez problémů provedli poslední výběrová řízení tohoto volebního obdo-
bí na investiční akce města, jako jsou opravy chodníků, vodní nádrž a tůně při ulici 
Masarykova a chodník a lávka pro pěší přes mlýnský náhon ve spodní části nám. 
Svobody.
V době, kdy jsme byli o uzávěrce a opravě informováni, byly již naše stavby zaháje-
ny a nemohli jsme již nijak reagovat na korekci postupu prací, zejména na opravách 
chodníků ulic Nádražní a Husova.
S realizační fi rmou jsme alespoň upravili harmonogram postupu prací a termín tak, 
aby v co nejkratším termínu byla dokončena ulice Nádražní, která je přece jen užší 
než Husova a teprve po dokončení Nádražní byly zahájeny práce na ul. Husova.
Situace nám není lhostejná a vnímáme obavy občanů, zejména ze začátku školního 
roku. 
Snažíme se komunikací se zástupci SÚS JMK situaci průběžně řešit, ať úpravou do-
pravního značení nebo hledáním přijatelnějších řešení objízdných tras.
Také jsme požádali Krajské ředitelství Policie ČR Jihomoravského kraje o zvýšený 
dohled nad bezpečností silničního provozu ve městě, který nám byl přislíben.

Kontaktní osoby:
SÚS JMK – Ing. Markéta Karbanová, tel. 547120423, technický dozor investora.
Policie ČR, odbor služby dopravní policie - plk. Ing. Jindřich Rybka, tel. 974621250, 
602743713, krpb.osdp.podatelna@pcr.cz, vedoucí odboru.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Pronájem krytého garážového stání v objektu bytového domu Za 

Humny, Modřice

Zájemci mohou předložit žádosti na adresu:
Majetkový odbor, Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice.
Pro bližší informace, včetně možnosti prohlídky, kontaktujte paní Kateřinu Habarto-
vou, telefon: 725 011 334.

Informace pro občany

Rychlé informace o dění ve městě formou SMS

Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v našem městě a zlepšováním komunikace s 
občany zavádíme novou informační službu - SMS brána pro obce.
Jedná se o službu, díky které budete vždy a včas informování o důležitém dění z 
našeho města nebo blížícím se nebezpečí formou SMS.
Odběr novinek touto formou je zcela ZDARMA, stejně jako registrace, která je velmi 
jednoduchá.

Jak se registrovat?
 • na adrese: http://modrice.smsbrana.cz   
 • osobně na recepci Městského úřadu Modřice
 • sms na telefonní číslo: +420 728 529 745 s textem:
     sms ano, jméno a příjmení, ulice (nepovinné), telefonní číslo

Stejný postup zvolte i při odhlášení.

Věříme, že tato služba přispěje k vyšší informovanosti občanů.
Bc. Andrea Kovářová, vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ

Pasivní bytový dům pro seniory Modřice soutěží – konec

hlasování je 30. 9. 2014

Pasivní bytový dům pro seniory jsme přihlásili do soutěže E. ON Energy Globe 
Award ČR, což je soutěž, která oceňuje projekty a inovativní nápady z oblasti ochra-
ny životního prostředí a úspor energií. Náš projekt můžete podpořit hlasováním o 
projekt Sympatie na www.energyglobe.com/hlasovani/index nebo zasláním SMS 
zprávy ve tvaru EGA 1 na číslo 900 11 03 až do konce září!
Příznivcům děkujeme.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Oznámení o konání voleb

Oznamujeme občanům, že  

volby do zastupitelstev obcí se konají dne 10. a 11. října 2014.

V pátek 10. 10. 2014 se volí v době od 14:00 do 22:00 hod
a v sobotu 11. 10. 2014 se volí v době od 8:00 do 14:00 hod. 

Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let. 
Občan po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. 
Všem voličům budou doručeny hlasovací lístky prostřednictvím České pošty 
nejpozději 3 dny před dnem zahájení voleb. V případě nedoručení hlasova-
cích lístků je obdrží volič přímo v den voleb ve volební místnosti. Informace o 
způsobu hlasování bude přílohou hlasovacích lístků.  
Město Modřice je rozděleno do dvou volebních okrsků.

Volební místnost pro okrsek č. 1 se nachází v budově Základní školy Modřice, 
Komenského 343. 

POZOR ZMĚNA!
Volební místnost pro okrsek č. 2 se nachází ve velké zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Modřice, nám. Svobody 93, vstup hlavním vchodem na radnici.

Rozdělení ulic a bližší informace budou vyvěšeny na úřední desce a webo-
vých stránkách Městského úřadu Modřice.
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1Život v našem městěž
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Projekt Škola před školou

Dne 29. 8. 2014 v 8:00 proběhlo před budovou ZŠ Modřice na Komenského ulici slav-
nostní zahájení projektu Škola před školou – tedy otevření „nultého“ ročníku, který 
by byl přirozeným stupněm mezi mateřskou a základní školou pro děti s odkladem 
školní docházky. Hlavními účastníky byli samozřejmě samotní předškoláčci a jejich 
rodiče, které přivítala zástupkyně ředitelky paní Mgr. Jana Havlíčková a také starosta 
města Modřice pan Ing. Josef Šiška a ředitelka školy paní Mgr. Kateřina Koubková. 

Do projektu Škola před školou, který vznikl pod záštitou města Modřice, je přihlá-
šeno šestnáct dětí. Třídu povede Bc. Marcela Chudáčková a Veronika Matochová. 
Projekt si klade za cíl systematicky připravovat děti k úspěšnému zahájení 1. ročníku 
povinné školní docházky. Hravou a motivační formou je postupně učit školnímu reži-
mu, soustředěnosti a zvládání úkolů. Věříme, že za rok touto dobou budou z našich 
předškoláčků hrdí prvňáčci.                                                                  Marcela Chudáčková

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Žákovská Ludmila
Ježková Zdenka
Homolka Eduard
Talová Dobromila
Velebová Jaroslava
Darmovzalová Ludmila
Ryšavá Hildegarda
Šenkýř Václav
Chudáček Václav
Kučerová Dagmar
Mareček Alois
Matulová Jana
Smejkalová Marie
Stejskal Pavel
Šenkýř Václav

Pelikánová Danuše
Salajková Mária
Ing. Kadlec Oldřich
Kořínková Drahomíra

Šimek Jan
Bejčková Sára
Hýža Tomáš
Látalová Marie
Dukátová Ida
Vlčková Julie
Šmíd Ondřej
Žáková Amálie
Bartko Zora
Zerzaňová Adéla
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Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí. 

Slyšte, slyšte.
Na vědomost se dává, že se v pátek dne 19. 9. tohoto roku, od 16. hodin usku-
teční 3. ročník Podzimního festivalu dětského umění - Kaštánkové veselí 2014.
Prohlédněte si prosím plakátek uveřejněný v tomto Zpravodaji a zapište si do 
kalendáře. 
V případě nepříznivého počasí (jako tomu bylo vloni) přijmeme laskavou nabídku 
paní ředitelky Mgr. Koubkové a akce se bude konat ve vestibulu ZŠ na ulici Benešova 
332; o této změně bychom Vás informovali prostřednictvím místního rozhlasu.
Tak neváhejte a přijďte vidět, slyšet i ochutnat. Na Vaši návštěvu se těší členové spol-
ků SRPŠ při ZŠ Modřice a SRPŠ při ZUŠ Ořechov :o)).

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389

irena@psenickova.cz , bank.účet sdružení č. 2800244838 / 2010

 
 

OKÉNKO 
Ob anského sdružení rodi  a p átel školy p i Základní um lecké škole O echov ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Do Hluku na „Dolňácké“

Poslední akcí dětského folklórního kroužku v minulém školním roce byla účast na 
XXII. Dolňáckých slavnostech s Jízdou králů v Hluku 3. –7. 7. 2014. Vystoupení v 
kraji s velkými folklórními tradicemi je pro nás, troufám si říct, jedno z nejprestiž-
nějších. Velmi pečlivě jsme se na akci připravovali. Jitka Vystrčilová do poslední 
chvíle došívala nové kroje a škrobila spodničky. Chtěli jsme být perfektní, protože v 
Hluku opravdu krojům dobře rozumí. Čekal nás třídenní výlet našich dětí s rodiči. 
S potěšením jsme přijali i spoluúčast našeho pana starosty ing. Šišky s chotí a naší 
místostarostky ing. Chybíkové. Přišli nejen podpořit děti, ale sami chtěli vychutnat 
nezapomenutelnou atmosféru slavností na Slovácku.
Vystoupení dětských folklórních souborů bylo v pátek na pódiu v parčíku u staro-
bylé tvrze. Ideální místo pro vystoupení dětí. Vtipnou „vyvolávkou“ nás uvedli a 
už jsme byli na scéně. Děti (i my dospělí) jsme ze sebe vydali vše a díky skvělému 
ozvučení byl náš úspěch zaručený. Co pomůže skvělý výkon dětí, když selže ozvuče-
ní? Všechno bylo dobře zorganizováno, počasí nám přálo a my si jen užívali slova 
chvály od místních i cizích příznivců folklóru. Chválili i naše kroje. A neodpustím si 
poznámku: vyslechli jsme rozhovor, že čekali naše děti v kyjovských krojích. A proč 
v kyjovských? Vždyť my máme naše vlastní modřické, které jsme si s pomocí etno-
grafů sestavili. A touhle cestou chceme jít i nadále… Odměnou za vystoupení bylo 
občerstvení a poukaz na točenou zmrzlinu.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
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Modřické krýgl 

Dne 16. srpna 2014 pořádalo poprvé město Modřice ve spolupráci se Sborem dobro-
volných hasičů a Kulturně školskou komisí pivní slavnosti a názvem Modřické krýgl. 
Počasí bylo proměnlivé, ale návštěvníci si nenechali aprílovým počasím zkazit od-
poledne.

Pro děti byl připraven skákací hrad a plnoletí účastníci mohli ochutnat zlatavý pěni-
vý mok z pěti pivovarů. U stánků se nabízelo občerstvení v podobě uzeného bůčku a 
cigáry, pečeného selátka nebo u dětí oblíbených bramborových hranolků.

Na pódiu se střídaly kapely Bez kofejnu, Větry z jihu, se zlatým hřebem večera Jiřím 
Zonygou, a Stejšn. Moderování se zhostil plavovlasý Savana, kterého jsme znali už z 
předešlých ročníků Časomíry. 

Jako doprovodný program byla připravena klání ve válení sudu, Pivní štafeta nebo 
soutěž O nejlepší buchtu. 

Více než rivalitou mezi jednotlivci a týmy byla atmosféra doprovázena přátelstvím a 
dobrou náladou, která ke zdaru tohoto druhu akcí bezesporu patří.

Velen

Foto: Veronika Dvořáková, Miroslav Cetl

Sobota už byla volnější. Ráno se rodiče podívali na košt vína, prošli s dětmi výstavy, 
jarmark, kolotoče a odpoledne nás čekaly v památkových domcích dílničky pro děti. 
Největší úspěch mělo malování slováckých ornamentů (tetování) na paži. Dokonce 
jedna naše maminka neodolala a ornament si přivezla domů. Večer ti unavení odešli 
spát a ostatní sledovali večerní program v různých částech Hluku. Příjemné bylo, že 
mimo dechovek byl všude vstup volný. Sobotní večer nám zpestřili místní ochotníci 
divadelní hrou Hejtman Šarovec od spisovatele Františka Kožíka (psal o tomto kraji) 
a cimbálová muzika Babica.
Poslední den jsme celé dopoledne doprovázeli Jízdu králů a s úsměvem poslouchali 
vtipné vyvolávky královské družiny. Děti obdivovaly nazdobené koně, a že mohly 
sedět za krojovanými jezdci, to byl pro ně velký zážitek. Ještě nás ale čekal průvod 
ve třicetistupňovém vedru. Díky zajištění pitného režimu po celou dobu průvodu, o 
což se postarali rodiče, jsme vše zvládli a děti už po převlečení čekala slíbená zmrz-
lina. Slavnosti pomalu končí a my se budeme rozjíždět k domovu na prázdniny…
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem našim zúčastněným dětem a jejich 
rodičům. „Rodiče, máte skvělé děti!“ Teď už nejsme na Slovácku „ti Brňáci“, ale děc-
ka z Modřic, co něco umí a mají své vlastní kroje.

Ivana Cetlová, umělecká vedoucí za DFK města Modřice
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Foto: M.Hájek

PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM PRO SENIORY

Léto v PBDS

Prázdniny utekly jako voda, dětem začíná škola a podzim se začíná hlásit. V PBDS 
se naši senioři stále více zabydlují, postupně se seznamují a sžívají se sousedy a 
prostředím. Na společných besedách, kdy nás navštíví představitelé města, máme 
možnost si vzájemně popovídat – představíme nové nájemníky, vysvětlíme technic-
ké vybavení domu, nabídneme volnočasové aktivity a zábavu. Zaznějí slova kritiky i 
chvály, tak jak se společný život v domě s jezírkem vyvíjí. 

Navzdory tomu, že nám ještě chybí některé technické doplňky pro zpříjemnění živo-
ta, náš dům přímo rozkvetl! Přes prázdniny se v areálu PBDS zazelenala tráva i dře-
viny, mladé stromečky daly první ovoce, rozkvetly terasy bydlících, bublající voda v 
jezírku – to vše navozuje klidné bydlení. Jen sami nájemníci Vám mohou sdělit, jak 
se jim bydlení se službami, které jim personál poskytuje, v PBDS žije. 

V pasivním bytovém domě pro seniory máme ještě poslední volné byty, a tak na 
závěr výzva těm, kteří se stále rozhodujete: rozmýšlejte dobře a rychle! Vy, kteří 
ještě váháte a nevíte, zda by se Vám v domě dobře žilo, přijďte se podívat a zeptat 
obyvatel tohoto domu. Najdete nás v Modřicích, na ulici Nádražní 1123, kontakt: Jitka 
Kozumplíková, vedoucí PBDS, tel.: 538 728 183, 731 440 706.

Text a foto: J. Kozumplíková
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MUZEUM

Pozvánka do muzea na výstavu „Mellifera. 

Včely a včelaři v minulosti a dnes“. 

Výstava bude slavnostně otevřena v pátek 26. září 2014 odpoledne v 16 hod, stále pak 
každou sobotu, neděli, pondělí a úterý od 27. září do 28. října 2014 v čase 10-17 hod. 
Mimo tuto dobu můžete dohodnout návštěvu volbou telefonních čísel 732 706 753 
(správce muzea), 547 216 124 (muzeum), nebo na adrese petr.fi ala@email.cz.      

Památky na nejstarší a nejdelší období, kdy si člověk přivlastňoval med a vosk divo-
kých včel přímo v lese (brtnictví), nám zůstaly jen písemné. Není čeho se dotýkat, 
pokud si z lesa nepřineseme dutinu stromu i s celým včelím dílem do vlastní za-
hrady, jak činili i naši předkové. Odtud se uplatnila myšlenka vytvořit pro včelstvo 
umělý domov dlabáním. Takto vzniklé první úly, stojaté nebo ležaté „kláty“, si již 
budete moci na výstavě prohlédnout. Muzeum města Modřice si je vypůjčuje ze 
sbírek Etnografi ckého ústavu Moravského zemského muzea a ze specializovaného 
muzea včelařství v Rosicích. 

Klátem je někdy prostý kmen i s kůrou, někdy je klát různě a bohatě zdobený sym-
boly křesťanské víry, znameními úcty, kterou včelař prokazoval svým malým pomoc-
nicím. Z Horňácka a Podhorácka pocházejí nejstarší zachované vystavované nástroje 
- dlouhé včelařské nože různých typů, například k vykrajování medových plástů z 
dutiny včelího díla v klátech. K jejich přesné funkci se však dnes mohou vyjádřit 
jen odborníci a včelařští nadšenci, kteří s muzeem spolupracují. Kromě nožů a ji-
ných drobných nástrojů vystavujeme také staré perníkářské formy. Uvidíte, že jejich 
výzdoba překračuje motivy tradičně spojované s včelařstvím, jako byla především 
postava jeho patrona svatého Ambrože Biskupa.   

Další období ve vývoji úlů na výstavě zastupují úly slaměné, vypůjčené z ivančic-
kého fondu Muzea Brněnska. Vlastní sbírkové předměty k tématu letošní výstavy 
bohužel modřické muzeum postrádá, na rozdíl od předloňského tématu vinařství.
Nejpočetněji jsou na výstavě zastoupeny úly, úlové sestavy, medomety, rojáčky atd. 
z 20. století, které si již někteří návštěvníci mohou pamatovat, nebo se užívají dodnes. 
Nejkrásnějším objektem modřické muzejní hodové výstavy je ovšem sama včela me-
donosná – Apis mellifera – byť se někdy nechová jako správná modelka. Její druhové 
pojmenování jsme použili v názvu. Jednoduše se pokoušíme informovat o složitých 
otázkách života včely a včelstev, o jejich významu v přírodě, o včelích plemenech, 
o racionalizaci chovu včel, o kočování a strategii opylování, o léčení proti varroáze. 

Přejeme včelám i včelařům vždy hojnost květů v krásné, zdravé krajině.
Petr Fiala a Muzejní spolek Modřice Exponáty z připravované výstavy

Foto: M. Hájek a Muzeum
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Oprava fary

Fara je budova, ve kterém sídlí kněz 
a jeho úřad. Je to také místo, kde se v 
živé farnosti uskutečňují další, zejména 
neliturgické aktivity. V modřické farní 
budově v minulých letech přebývali 
významní představitelé církve, za kte-
ré můžeme vzpomenout děkana Mons. 
Karla Pavlíčka (1929-2010), který v Mod-
řicích působil v rozmezí roků 1974 až 
1979. Po celá osmdesátá léta byla fara 
domovem pozdějšímu telčskému děka-
novi P. Aloisi Perničkovi. Po něm zde v 
období 1990-1995 sídlil místní duchovní 
správce a řeholník P. Vojtěch A. Jeniš CF-
SsS (1946-2008) – generální představený 
Kongregace bratří Nejsvětější svátosti. 
Zatím posledním zde bydlícím farářem 
byl P. Dominik Eremiáš OSB. 

S farou mají někteří z dříve narozených obyvatel Modřic spojeny také vzpomínky na 
činnost místního oddílu Junáka. V letech 1945 až 1950 se v ní mladí skauti scházeli 
k pravidelným schůzkám. Pro děti se tady hrálo loutkové divadlo. Později se zde 
rozvíjela činnost místní pobočky Červeného kříže. Od roku 1994 poskytla fara své 
prostory dvouleté Dívčí katolické škole. 

Jako každá budova i fara potřebuje stálou péči. V polovině osmdesátých let za půso-
bení faráře P. Aloise Perničky se uskutečnila výměna oken a opravena byla fasáda. 
K rekonstrukci krovu a výměně střešní krytiny došlo v roce 2001. Tehdy duchovně i 
materiálně farnost řídil P. František L. Hemala CFSsS. V posledním období byla v roce 
2012 ve farním areálu svépomocně položena nová kanalizace.

Čas je však nemilosrdný. Pod dobře opravenou střechou, ale s poškozenou omítkou 
a řadou dalších stavebních i statických poruch se barokní budova postavená v roce 
1726, stala objektem, který v centru města nepůsobil nejlépe. Proto se hledala cesta, 
jak vzniklou situaci změnit. Na jaře letošního roku byla podle projektu Ing. arch. 
Zdeňka Bureše a s dohledem Národního památkového ústavu a brněnského biskup-
ství zahájena oprava. Finančními dotacemi přispělo město Modřice, Ministerstvo kul-
tury ČR a Jihomoravský kraj. Všem patří upřímné poděkování.

Sanací zdiva se z něj podařilo odstranit vlhkost. Došlo také k výměně již nefunkčních 
oken, statickému zpevnění nosných stěn, vnitřní výmalbě a nové fasádě. Vedle vstup-
ního portálu byl odstraněn rozpadlý zděný plot. Odborné rekonstrukce se dočkal 
kamenný reliéf v průčelí fary, vstupní dveře a vrata v průjezdu, včetně jejich kování. 

Světlá fasáda vyvolává u některých pozorovatelů mínění, že vnější stěny mohly být 
barevnější nebo některé části kontrastnější. Byl však zvolen decentní smetanový od-
stín, který je stejný, jaký můžeme vidět na kostele sv. Gotharda. Musíme si uvědomit, 
že se jedná o barokní objekt. Pro tyto stavby bylo charakteristické, že jejich barevnos-
ti byla věnovaná pozornost především v interiérech. Odstín fasád se u far, podobně 
jako u kostelů projevoval v jejich střízlivém ladění, což můžeme pozorovat i na jiných 
podobných církevních stavbách.

Farní budova v sousedství nové radnice, se společně se staticky zabezpečeným a 
opraveným interiérem kostela sv. Gotharda, čerstvě restaurovanou sochou sv. Flo-
riána, kaplí sv. Václava a dalšími církevními objekty, stala významnou, důstojnou a 
reprezentativní součástí historického jádra města. 

Text a foto Josef Chybík

FARNOST
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Čas strávený smíchem
je čas strávený s bohy.“

Japonské přísloví

Prázdninové měsíce utekly jako voda, 
které se nám nejprve nedostávalo a pak 
jí bylo až moc.
Zahrádkáři využívají letních měsíců k 
dovoleným, ale i k zájezdům. V posled-
ních letech jsme pobývali většinou za 
hranicemi České republiky, a tak jsme 
se letos rozhodli, že je načase poznat 
i kraje naší republiky a zjistit, co se za 
poslední léta změnilo.
Začátkem června jsme vyjeli do ZÁ-
PADNÍCH ČECH, abychom navštívili 
nejkrásnější a zároveň nejmenší ze 
všech krajů ČR – Kraj karlovarský, 
který je proslulý především lázeňstvím, 
kulturou i zdejší přírodou.
Ubytovali jsme se v Mariánských 
Lázních a odtud jezdili za poznáním. 
A nebyla nouze o překvapení. Že byly 
Karlovy Vary založeny českým králem a 
římským císařem Karlem IV. kolem roku 
1350 a jejich vznik a vývoj byl spjat s 
léčebnými účinky teplých minerálních 
pramenů a staly se lázněmi světového 
významu, to snad už ví každý. Překva-
peni jsme však byli velice tím, že jsme 
si připadali jako v Rusku. Karlovy Vary 
jsou krásně opravené, ale ruské. Všude 
ruské nápisy a až po nich české (na ob-
chodech apod.). Krásné secesní domy 
na hlavní (Sadové) třídě – majitelé Rusi. 
Víc není třeba dodávat.
Navštívili jsme také karlovarský závod 
Becherovky a ochutnali jsme nejen 
Becherovku, ale i ostatní produkty 
fi rmy Jana Bechera. Prohlédli jsme si 
závod včetně nově zrekonstruovaných 

sklepních prostor a zjistili, opět pře-
kvapeni, že náš stát toto „zlato“ prodal 
Francouzům.
Z Karlových Varů jsme odjížděli poně-
kud znechuceni. Kde jsme, my Češi, 
nechali hrdost? Karel IV. by se divil.           

Mariánské Lázně – pramenné a slatin-
né lázně, kde se léčí nemoci ledvin, mo-
čových a dýchacích cest, nemoci kožní, 
kloubů a poruchy látkové výměny. 
Prameny přírodní kyselky mají vyso-
ký obsah oxidu uhličitého a některé i 
železa. Výstavba lázeňského komplexu 
včetně parků začala v roce 1817. Z pamá-
tek zaujme pavilon Křížového pramene 
– jižně od něho stojí hlavní kolonáda 
a na konci kolonády byla v roce 1986 
postavena zpívající fontána. Nezapo-
menutelný zážitek slyšet ji „zpívat“ 
– každou lichou hodinu, při večerním 
nádherném osvětlení, hraje některou z 
osmi skladeb.
Památek nabízejí Mariánské Lázně také 
dost a navíc je tu mnoho zeleně – krás-
né parky, což ovšem mají i Františkovy 
Lázně, které se nám líbily snad nejvíc.

Od 18. století se kolem Františkova pra-
mene (univerzální kyselky objeveny v 
r. 1791) rozrůstaly empírové a klasicistní 
budovy obklopené rozlehlými parky. 
Mezi památkami je nejznámější soška 
malého chlapce – Františka od františ-
kolázeňského sochaře Adolfa Mayerla. 
Dále pak 2,2 m vysoká kopie sochy 
císaře Františka Josefa I., zhotovená 
podle originálu J. Pekárka (1870–1930), 
Aquaforum – což je komplex bazénů s 
vodními atrakcemi, fi tcentrem a re-
staurací, množství pramenů, empírový 
mostek apod. Bylo na co se dívat.
Navštívili jsme také malebné, historické 

městečko Bečov nad Teplou, kde jsme 
si prohlédli klášter premonstrátů (zal. v 
r. 1193) s nejstarší, dodnes dochovanou, 
architektonickou částí, kterou je trojlod-
ní halový kostel Zvěstování Páně ze 17. 
a 18 století a také vzácnou  knihovnou. 
To nejlepší jsme však viděli na zámku 
Teplá ze 14 stol., kde byl, po velkém 
pátrání, znovu objeven 5. 11. 1985 
pátracím týmem vedeným detektivem 
F. Maryskou- relikviář sv. Maura, který 
je výjimečnou zlatnickou památkou na 
území ČR. Patří mezi relikviáře domeč-
kové. Tato románská památka je jakýmsi 
muzeem středověkých zlatnických 
technik. Svou uměleckou a historickou 
hodnotou je odborníky srovnáván s 
korunovačními klenoty českých králů. 
Udivuje výjimečnou kvalitou a způsoby 
svého zpracování (140 cm délka, 70 cm 
výška a šířka soklu 42 cm). 

Navštívili jsme také hrad Loket a lázně 
Kynžvart s empírovým zámkem kanclé-
ře Metternicha. Na zámku je mimořádně 
cenná knihovna se čtyřiadvaceti tisíci 
svazky a také je zde uložena 3500 let sta-
rá egyptská mumie a muzeum porcelán-
ky i jiné pozoruhodnosti.
Hrad Loket (druhá polovina 12. století) 
je krásný, zachovalý a majestátní. V 
přízemí hlavní budovy je umístěna stálá 
expozice karlovarského porcelánu a 
také porcelán z první proslulé české 
porcelánky v Horním Slavkově, která 
byla otevřena v r. 1792. Až donedávna v 
ní vyráběly šikovné české ruce nádher-
né soupravy i jednotlivé kusy. Bohužel 
porcelánku v H. Slavkově koupil „ruský 
pán“ a přivedl ji k úplnému konci. Dnes 
je zarostlá trávou a prý ji odkoupil 
Čech, a tak se snad blýská na lepší časy. 
Takovou informaci máme od zdejších 

domorodců, kteří kdysi v této porce-
lánce vyráběli ten krásný porcelán, 
který byl žádán i za mořem. Dnes jsou 
bohužel bez práce.

Navštívili jsme také přírodní rezervaci 
SOOS, kterou tvoří rozsáhlé rašeliniště 
a minerální slatiniště s jezírky, kde na 
několika místech jen proráží výrony 
oxidu uhličitého, místy s minerálními 
prameny vyvěrajícími v malých kráte-
rech – jsou to bahenní sopky.

Na závěr jsme zavítali do Chebu (nej-
starší zmínka je z r. 1061). Pro zajíma-
vost – byl zde v roce 1634 zavražděn 
Albert z  Valdštejna. Nejznámější památ-
kou města je tzv. „Špalíček“ (skupina 
jedenácti pozdně gotických domů z 16. 
stol.) a pozdně románský farní kostel sv. 
Mikuláše z počátku 13. století. V koste-
le, který stojí vlastně na pomezí Čech 
a Německa, se snoubí kult českých a 
německých světců. Po stavební stránce 
se jedná o zajímavé dílo spojující různé 
stavební slohy. Celá oblast, kterou jsme 
projížděli, leží v CHKO Slavkovský les 
(60 400 ha), kde se mimo lesnaté plochy 
nacházejí rozsáhlé louky plné vzácné 
květeny. Louky se smí sekat pouze ko-
sou – ručně. Technika je přísně zakázá-
na. Pohled je to ale nezapomenutelný.

První srpnovou sobotu jsme navštívili 
ještě naše přátele v Petrově-Plžích, kde 
slavili „Den vinařů“ s Mistříňankou. 
Krásné počasí i prostředí, dobré víno i 
muzika. Na závěr nás ještě čeká jed-
nodenní výlet do Telče, Nové Říše a 
Slavonic.

A pak už zase do práce – ještě že na 
jižní Moravě jsou vinice naše. 

TOJA
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Zahrádká ský spolek Mod ice
ve spolupráci se Zahradnickým centrem BRABEC Mod ice

Vás srde n zve na

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KV TIN A JINÝCH VÝTVOR ,
která se koná v rámci Svatováclavských hod

28. zá í 2014 /ned le/ od 9.00 do 18.00 hodin
29. zá í 2014 /pond lí/ od 9.00 do 16.00 hodin

na nám. Svobody 90, ve dvo e sídla m stské policie
(vedle radnice). P ij te se mezi nás podívat
a posed t s p áteli u tradi n dobrého bur áku
a cimbálové muziky.

Vystoupení mod ického p veckého sboru v ned li
28. zá í 2014 v 14,30 hodin.

P íjem vzork : 27. 9. 2014 (sobota) od 16.00 do 18.00 hodin
Výdej vzork : 29. 9. 2014 (pond lí) od 16.00 do 18.00 hodin

Foto: Ing. Brabcová
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Fotbalový turnaj mladších žáků O pohár starosty

města Modřice 1. - 3. 8. 2014

Foto: M.Hájek

SPORT
Memoriál Miloně Svobody v nohejbale

Letošního 4. ročníku Memoriálu Miloně Svobody v nohejbalu trojic hráčů nad 50 let 
se zúčastnilo 6 mužstev.

Složení mužstev bylo:
Slovácko: Kováč, Drápal, Řezníček, Moštek
Hasička: Cupák, Putna, Čelechovský
Biskupice: Seidl, Brázda, Dohnal
Strakáči: Bodó, Crhák, Straka
Staříci: Kotouček, Frimmel, Lukl L., Rumpa
Mix: Bubniak, Soukal, Mareček

Nejprve se hrálo systémem každý s každým na dva vítězné sety a následně se čtyři 
nejlepší mužstva utkala v klasickém play-off. 

Výsledné pořadí:
1. Biskupice
2. Slovácko
3. Strakáči
4. Mix
5. Staříci
6. Hasička

Mužstvo ze Slovácka tedy neobhájilo svůj loňský a předloňský primát a naopak po-
prvé se při svém čtvrtém startu dočkalo mužstvo Biskupic, když ve vyrovnaném 
fi nále zvítězilo 2:1.

Celý turnaj provázelo velmi teplé počasí, a tak si všichni účastníci sáhli opravdu až 
na dno svých sil. Za zajímavost stojí, že věk všech hráčů dohromady představoval 
1171 let, přičemž nejstarším hráčem letošního ročníku byl opět Honza Rumpa s těžko 
uvěřitelným věkem pro aktivního hráče nohejbalu 74 let!
O skvělé občerstvení se tradičně po celý den staral Milan Frimmel, který se tak kro-
mě vedra na kurtu ještě „ohřál“ u vaření.
Děkuji všem hráčům, kteří si přijeli zahrát pro radost, ukázat své zkušenosti a také 
uctít památku našeho kamaráda Miloně.  

Za oddíl TJ SOKOL SDS EXMOST Modřice

Petr Jahoda
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Pracovní četa

Vážení občané,

rádi abychom Vás informovali o rozsahu prací, které zajišťuje pracovní četa během 
celého roku. V tomto článku se soustředíme na zásadní úkoly, jejichž výčet není úpl-
ný a vyčerpávající. Zaměstnanci čety se snaží pracovat co nejefektivněji a s maxi-
mální pílí. Jejich práce je náročná a celoročně hodně závislá na povětrnostních a 
klimatických podmínkách.

Během celého roku se v pondělí a v pátek provádí úklid odpadků z veřejných ploch, 
okolí místních komunikací a chodníků, černých skládek, uklízí se stanoviště separo-
vaného odpadu, vysypávají se veřejné odpadkové koše včetně košů na psí exkre-
menty. Uklízejí se také podchody u tramvajových zastávek patřících městu.

V letních měsících zabere sečení trávy většinu pracovního času. Provádí se po čás-
tech, tak aby pracovníci zvládli posekat daný úsek a následně ho i uklidit. Ne vždy 
se to ale podaří, ať již z časových důvodů nebo kvůli nevhodnému počasí, zejména 
dešti.  Plynule se postupuje po travnatých plochách města, jakmile se dokončí jeden 
posek města, druhý ihned začíná. Zvláštní pozornost se věnuje plochám dětských 

hřišť, kde se údržba provádí dle možností co nejčastěji. Údržba travnatých ploch 
se provádí vlastními silami a částečně i soukromou fi rmou, tak aby bylo možno vše 
zvládnout v přiměřeném čase a kvalitně.

Na podzim začne nekonečný sběr listí, ořezy stromů a keřů a dále pak ořezy u komu-
nikací a chodníků, aby byl umožněn průjezd techniky při zimní údržbě. Tato činnost 
s sebou přináší komplikace zejména kvůli často nejasnému vlastnictví dotyčných 
dřevin. Každé kácení nebo ořez je vždy pečlivě posouzeno a pokud možno s poten-
ciálním majitelem projednáno. Ne vždy lze dojít ke shodě, ale na prvním místě je 
zachování průchodního a průjezdního profi lu pro techniku. V žádném případě se v 
našem městě neničí zeleň.

Nejnáročnější období je v zimě při odklízení sněhové nadílky. Postupuje se v souladu 
s plánem zimní údržby tak, aby nejfrekventovanější úseky silnic a chodníků byly v 
brzkých ranních hodinách zprůchodněny, a to zejména chodníky na vlakové nádraží, 
zastávky MHD, dále pak samozřejmě cesty ke školám a školce. Zimní údržba spočívá 
ve zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti – závada je taková změna, kterou 
chodec či řidič nemůže předpokládat při přizpůsobení se povětrnostním podmín-
kám. Pokud nesněží, provádí se údržba strojů a zařízení, úklid garáží a skladovacích 
prostor pracovní čety.

Na jaře se uklízí po zimě, provádějí se další prořezy stromů a keřů, odvážejí se ořezy 
keřů z okolí bytových domů, vyměňuje se písek v pískovištích a provádí se příprava 
strojů na letní sezónu.

K dalším celoročním povinnostem pracovní čety patří asistence při materiálním za-
bezpečení akcí podporovaných nebo organizovaných městem, například příprava 
i úklid areálu Pod Kaštany, návoz stolů, lavic, stavění stanů, výpomoc stárkům při 
obojích hodech. Samozřejmostí je pomoc základní a mateřské škole s různým stěho-
váním a odvozech nepotřebných věcí. Tyto činnosti jsou sice jednorázové, ale někdy 
časově náročné.

Snad se podařilo nastínit základní činnosti pracovníků údržby a čištění města a vy-
světlit, že jejich práce je během roku různě časově i fyzicky náročná. Závěrem dě-
kujeme všem, kterým není vzhled našeho města lhostejný, kteří se snaží pomáhat s 
úklidem, a to nejen vyhozením odpadku nebo psího exkrementu do koše, ale třeba 
i správným tříděním odpadu nebo úklidem před domem, ve kterém bydlí, i když 
pozemek před ním není v jejich vlastnictví. Zároveň prosíme ty, kteří tak doposud 
nečiní, ať to zkusí. Žijeme všichni v jednom městě a prostředí a čistotu si tady aspoň 
trochu můžeme tvořit i sami.

vedoucí údržby a čištění města

J. Š.

Do konce r. 2014 jsou pro všechny příznivce hudebních zážitků připraveny

KOMORNÍ KONCERTY NA RADNICI

72 - středa 22. října 2014 
Lucie Czajkowská – sólový klavír
Pěvecký sbor pravoslavného chrámu Brno

73 - středa 10. prosince 2014 - Předvánoční zpívání 
sólisté BROLN
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
začátky vždy v 19 hodin, podrobnější informace o programu budou v následujícím 
vydání Zpravodaje a na plakátech 

Vlastimil Čevela

KULTURA
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Poradna Justýna radí v Brně obětem trestných činů

Tisková zpráva

Brno, 25. 7. 2014

V červenci byla v Brně založena poradna Justýna zaměřující se na pomoc obě-
tem trestné činnosti. Každý, kdo se setkal s trestným činem, se tak může bez-
platně informovat o svých právech, průběhu trestního řízení, jeho alternati-
vách a dalších souvisejících oblastech. Poradna je otevřena každé pondělí a 
úterý na Malinovského náměstí.

V poradně Justýna najdou oběti trestných činů odbornou pomoc i pochopení. „Naše 
poradna nabízí služby každému a bezplatně. Klientům nabízíme základní právní a so-
ciální poradenství, zprostředkování kontaktu na další organizace, zvláště zranitelným 
obětem také doprovázení a právní pomoc. Jako sociální pracovnice pracuji také pří-
mo v terénu, za klienty tedy mohu přijet do místa jejich bydliště,“ vysvětluje sociální 
pracovnice brněnské pobočky Markéta Nešporová.

„Lidé, kteří se stali obětí trestné činnosti, často nevědí, jak mají jednat, neznají svá 
práva a s průběhem trestního řízení nemají žádné zkušenosti. Cílem poradny tedy je 
klienty informovat o trestním řízení i možnostech mimosoudního řešení celé situace. 
Těm, kteří využijí služeb poradny, můžeme poradit například při podávání trestního 
oznámení, vyřizování peněžité pomoci či náhrady škody,“ upřesňuje Nešporová.  

V srpnu loňského roku vstoupil v platnost také Zákon o obětech trestných činů, který 
obětem přiznává některá nová práva. Oběti však často zákon neznají a svých práv do-
statečně nevyužívají. „I v této oblasti dokážeme klientům poradny pomoci. Poradíme 
jim například, jak získat informace o průběhu řízení či jak se chránit před hrozbou 
opakovaného útoku,“ dodává sociální pracovnice.

Poradna Justýna je otevřena každé pondělí od 12 do 19 hodin a úterý od 8 do 15 hodin 
na adrese Malinovského náměstí 4. Zájemci o poradenství se mohou předem objed-
nat na telefonním čísle 773177104 nebo e-mailu marketa.nesporova@in-ius.cz. 

Poradna Justýna funguje pod hlavičkou obecně prospěšné společnosti In Iustitia. 
Tato nezisková organizace se zabývá zejména násilím z nenávisti. In Iustitia se věnuje 
poradenství a právní pomoci obětem násilí z nenávisti, ale také vzdělávání, spoluprá-
ci s orgány činnými v trestním řízení, sledování legislativní činnosti a výzkumu. Více 
o organizaci najdete na webu www.in-ius.cz.

PRO DĚTI

Baker: Seznamte se s prasátkem 

Peppou

Binar: Bořivoj a blecha Flo

Klimek: Strašidlář

Vodňanský: Máme doma gorilu

PRO ŽENY

Day: Očarovaná

Dueňas: Čas mezi šitím

Hayes: Odvlečená

Matyášová: Lucie v pozici stromu

Morton: Tajemství letního odpoledne

Randol: Hříchy darebáka

Řeháčková: Návraty do lázní

Scott: Šlechtična z pomezí

Taylor: Doktore, ne tak zhurta!, Dokto-

re, to je ale kotrmelec!

Urbaníková: Sex a jiné city

PRO SILNÉ NERVY

Adler-Olsen: Složka 64, Vzkaz v lahvi, 

Zabijáci

Berry: Alexandijská knihovna, Jan-

tarová komnata, Pařížská pomsta, 

Rasputinovo proroctví, Rukopis 

Karla Velikého, Templářské dědictví, 

Třetí tajemství

Coben: Šest let

Dán: Kráska a zvíře

Läckberg: Andělíčkářka

Roslund: Odplata, Tři vteřiny

Sarebrant: 36. týden,  Druhý dech,  

Místo tebe

Stevens: Loutka, Neviňátko

Theorin: Mlýny osudu

Vondruška: Smrt ve Vratislavi

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

Zapište si do kalendáře – plán akcí v knihovně na 2. pol. r. 2014

Den otevřených dveří – neděle 28 .9. 2014

Virtuální univerzita 3. věku – podzimní semestr začíná 6. 10. ve 14 hodin – téma:

Dějiny módy – cena: 300,-- Kč.

Výstavy:

září-říjen - Šikovné ruce paní Š. – výstavka ručních prací

listopad-prosinec – Prodejní výstava dekorativního pečiva

Besedy:

čtvrtek 23. 10. 2014 v 17 hod. – Karibik-velká trojka – manželé Monika a Jirka Vackovi

čtvrtek 13. 11. 2014 v 17 hod. – Írán-pohled do zákulisí - Jiří Sladký

čtvrtek 27. 11. 2014 v 17 hod. – autorské čtení pana Jindřicha Coufala z knihy Vzpomněnky
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Foto: archiv MP

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Strážníci Městské policie Modřice řešili v červenci a v srpnu 

mimo jiné tyto zajímavé události: 

Červenec:
Dne 7. 7. byli strážníci MP hned dvakrát přivoláni na konečnou zastávku MHD, kde 

ztotožňovali černé pasažéry pro revizory dopravního podniku.
Dne 8. 7. byla hlídka MP přivolána do zahrádkářské kolonie, kde jeden z majitelů 

přistihl cizího muže při krádeži zeleniny. Při ztotožňování muž uvedl smy-
šlené jméno, proto byl předveden na státní policii, kde byla zjištěna jeho 
skutečná totožnost. Muž poté dostal za krádež blokovou pokutu.

Během července při přívalových deštích strážníci čtyřikrát usměrňovali provoz při 
zatopeném podjezdu pod rychlostní komunikací č. 52.

Den 28. 7. byl plodný na zajímavé události:
 – Nejprve strážníci MP asistovali rychlé záchranné službě při převozu dvou 

intoxikovaných mužů, kteří v areálu OC Olympia spolykali několik prášků 
a zapili je alkoholem. Muži po požití kombinace prášků a alkoholu začali 
na zastávce MHD kolabovat, čehož si všimli návštěvníci centra. Poté byla 
přivolána RZS JMK a strážníci záchranářům vypomáhali při jejich převozu 
do FN u svaté Anny, kde byli hospitalizováni.

 – Později byla hlídka přivolána do ul. Komenského, kde měli dva muži 
nabízet „levnější energii“. Osoby byly vypátrány a následně uvedly, že ob-
cházejí pouze své klienty. Jelikož nedokázali doložit jejich seznam, bylo 
jasné, že se snaží svoje služby nabízet komukoliv. Muži byli upozorněni na 
nařízení města o zákazu podomního prodeje. Na základě těchto skutečnos-
tí přislíbili, že již tyto služby ve městě nabízet nebudou, a odjeli. Děkujeme 
občance města za upozornění na tyto prodejce.

 – V podvečerních hodinách hlídka MP přijala oznámení od občana, že se 
na ul. Brněnská pohybují tři podezřelé osoby, které obcházejí ulici a pro-
hlížejí si domy. Hlídka muže podle popisu nalezla a ztotožnila. Ti uvedli, že 
přijeli pouze pro kamarádku, která byla toho dne vystěhována. Tato sku-
tečnost se potvrdila. Přesto děkujeme za zavolání a všímavost občanům, 
kterým není lhostejná bezpečnost města.

Dne 29. 7. strážníci vypomáhali policistům z OOP Rajhrad při pátrání po dvou dív-
kách, které se měly nacházet v OC Olympia. Děvčata měla v obchodním 
centru schůzku s cizím mužem a rodičům nebrala mobilní telefon. Z obavy 
o bezpečnost nezletilých informovali PČR. Dívky se našly v pořádku.  

Dne 30. 7. byla hlídka MP upozorněna na dva muže ležící na silnici na ul. U Vlečky, 
kteří byli pod vlivem alkoholu a leželi v příkopu tak, že jim do silnice trčely 
pouze nohy. Byli probuzeni a po chvíli odešli po svých na blízkou ubytov-
nu.

Srpen:
O víkendu 1.–3. 8. strážníci MP usměrňovali provoz při fotbalovém turnaji dětí.
Dne 12. 8. vypomáhala hlídka MP dopravní policii při řešení dopravní nehody, kdy 

bylo poničeno veřejné osvětlení nad přechodem na ul. Brněnská.
Téhož dne usměrňovali strážníci dopravu na křižovatce Husova–Poděbradova, kde 

se stala dopravní nehoda, při níž osobní automobil srazil malé dítě. 
Dne 13. 8. bylo strážníkům telefonicky oznámeno, že se nějaký muž zřejmě vloupal 

do garáže a prohlíží si tam jízdní kolo. Hlídka na místě zjistila, že muž je 
majitelem garáže a kolo si kontroloval, neboť jej chtěl po delší době použít.

Dne 21. 8. strážníci MP vypomáhali hlídce OOP Rajhrad při úmrtí řidiče nákladního 
vozidla, kdy bylo potřeba zastavit provoz na obchvatu Modřic a poté muže 
vynést z kabiny vozidla k dalšímu ohledání. Po dokončení všech úkonů 
státní policie strážníci dohlíželi na nákladní vozidlo do doby, než OOP Raj-
hrad zařídilo veškeré formality. 

Dne 22. 8. volal na tísňovou linku muž, který si poranil nohu a nemohl se dostat k 
lékaři. Proto o pomoc požádal hlídku MP, která k muži přijela a odvezla jej 
k obvodnímu lékaři. Ten však nařídil hospitalizaci na chirurgii ve FN, kam 
muže již převezla sanita.              

Dne 23. 8. byli strážníci MP upozorněni na osoby, které měly na ul. Poděbradova po-
domně nabízet služby. Ty byly vypátrány a následně uvedly, že jsou Svěd-
kové Jehovovi a chtějí občany informovat o své víře. Muži město opustili, 
protože tato činnost je ve městě zakázána.

Nově lze Městskou policii Modřice sledovat i na ofi ciálních stránkách
www.mpmodrice.cz.                                                    Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks 
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Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz                                                       Zpravodaj Modřice

Modřický Internetový magazín                                              aktuálně  05-09/2014

Prázdninový výlet Kravsko-Drosendorf-Uherčice

Začínáme hodně zajímavou přírodou – v zámeckém parku v Kravsku u Znojma totiž 
kromě mohutné Douglasky a Klokočí (viz foto) roste především v našich podmín-
kách naprosto výjimečný, kolem 30 m vysoký Sekvojovec obrovský, známý ze seve-
roamerických lesů u pobřeží Tichého oceánu jako nejmohutnější strom světa.

Dalším zastavením je opět unikát – tentokrát jediné město v Rakousku s kompletně 
zachovanými hradbami. Drosendorf, česky Drozdovice jsou svým způsobem vý-
znamně spjaty i s naší historií – v roce 1278 se o dobytí jejich hradeb 16 dnů neúspěš-
ně pokoušel Přemysl Otakar II. a jeho protivník Rudolf Habsburský měl mezitím víc 
času na shromáždění svého vojska, se kterým pak na Moravském Poli zvítězil.

Rozsáhlý renesanční zámek s velkým anglickým parkem v Uherčicích je zatím turi-
sticky málo známý, avšak rozhodně stojí za návštěvu. Před „plyšákem“, jak tempera-
mentní průvodkyně svérázně označuje období do roku 1989, v něm byl státní statek, 
kriminál i vojáci při minimální nebo žádné stavební údržbě, což se na něm příslušně 
podepsalo. Dnes už je to naštěstí státní zámek s průběžně probíhajícími záchrannými 
pracemi. A právě prohlídková trasa B, která názorně ukazuje míru devastace a pro-
ces památkové obnovy je hodně poučná.   

Foto a video z květnového jubilejního 70. Komorního koncertu na radnici 
Úvod - Dětský sbor „Řečičky“ - „Naděje“ z Chrlic - Modřický sbor - společný závěr
Foto a video z Dětského folklorního setkání MODŘICE 2014 – 71. koncert 

V polovině června se v areálu ZŠ na ulici Benešova konalo již 2. setkání dětských 
folklorních souborů. Na rozdíl od loňska, kdy jsme chtěli srovnat ty nejmenší, bylo 
cílem letošního ročníku ukázat, čeho lze s dětmi dosáhnout, když se s nimi pracuje 
delší dobu. Z technických důvodů se povedlo pouze jedno video, které sice není 
pohledově příliš kvalitní, ale poslechově přináší svižnou cimbálovou muziku a tem-
peramentní zpěv - zato fotek je tentokrát 194.

Další tipy na výlet  
Procházka s rozhledy po kopcích mezi vinohrady kolem Mělčan a Dolních Kounic, 
po lesích přírodního parku Bobrava, nebo návštěva parku a kostela v Pohořeli-
cích ukazují další možnosti relaxace. Zajímavé pak jsou i mandloňové sady nad 
Hustopečemi s rozhlednou a opevněný kostel v Kurdějově. 

Na všech výše popisovaných nových stránkách jsou připojeny odkazy nejen na dal-
ší zdroje informací (wikipedie apod.), ale i na mapu s pozicí lokality.

příjemné prohlížení a poslech přeje Vlastimil Čevela
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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

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

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

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 

Pronajmu byt 2 + 1
na Sadové ulici, 3. p., výtah, balkon.

Bližší informace na č.: 730 646 704. 

Volejte prosím po 17 hodině.

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.

Koupím byt
2-3+1 v Modřicích,

balkon výhodou.

Tel. 722 712 978

Koupím udržovaný dům
nejlépe se zahradou

max. do 3. mil. Kč
v Modřicích.

Za nabídky děkuji.
Tel. 721 387 897

Kvalitní a levnou výuku

angličtiny, němčiny a latiny

pro děti, studenty i dospělé
nabízí učitelka s dlouholetou praxí. 

kontakt:
doucovanicizichjazyku@seznam.cz

1Inzercei
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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 .

 
 
 

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 

 
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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Kurzy angli tiny pro d ti (již od 2 let) i dosp lé v Mod icích 
 
P ipadne Vám zvláštní, když d ti po roce i dvou výuky angli tiny umí vyjmenovat barvy, n kolik zví at 
apod., ale nejsou schopny stvo it ani jednoduchou v tu?  
 
Znáte spoustu gramatických pravidel, ale d lá Vám problém anglicky opravdu komunikovat? 
 
Pokud se chcete anglicky opravdu nau it a ne jen do angli tiny „chodit“, jsou práv  pro Vás p ipraveny 
kurzy angli tiny pro d ti i dosp lé v Mod icích. 
 
Kurzy jsou šité p ímo na míru a vyžadují aktivní ú ast student  (v p ípad  d tí i jejich rodi ), bez ní to 
opravdu nejde. 
 
Pro nejmenší d ti, p edškoláky a mladší školáky jsou p ipraveny skupinové kurzy, ve kterých budou 
maximáln  4 d ti. Pro d ti starší než 9 let a dosp lé doporu ujeme spíše individuální výuku, aby bylo možné 
kurz opravdu ušít na míru.  
 
 

www.jazykovka-modrice.webnode.cz 
e-mail: jazykovka.modrice@seznam.cz 

tel.: 724 253 352 

Inzerce Inzerce
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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

19. 9. 2014 Kaštánkové veselí

26. 9. 2014 Zahájení výstavy včelařů

26. -28. 9. 2014 Svatováclavské hody

28. a 29. 9. 2014 Výstava ovoce, zeleniny, květin a jiných výtvorů

10. a 11. 10. 2014 Volby do zastupitelstev obcí

Události

Na nové pozice uklízeč/ka

hledá fi rma OLMAN SERVICE s. r. o.

pracovníky, osoby se zdravotním 

postižením na HPP.

Pracoviště Evropská - Modřice.

Volejte 730 186 797.

Psychiatrická ambulance
MUDr.  Ivana Palčíková

Nádražní 663, Modřice
Tel: 777 599 054

Vstřícná ordinační doba: 
17.oo – 21.oo 

Pondělí, úterý, středa,
pátek, sobota

Ordinace otevřena
od 1. srpna 2014

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

Inzerce Modřický kalendář



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: Eva Strnadová
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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