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ZPRÁVA STAROSTY

Vážení spoluobčané
Právě otevíráte další vydání Zpravodaje města Modřice, které vychází po pravidelném zasedání Zastupitelstva města Modřice, a to je čas na krátké čtvrtletní zhodnocení činnost MěÚ a RMM. Uplynulé období bylo vyznačováno zejména zahájením
plánovaných investičních akcí, přípravou výběrových řízení na realizaci dalších investic, přípravou projektové dokumentace (dále jen "PD") na následující stavební
záměry a také probíhajícími soudními kauzami či žalobami.
Ve svém podrobnějším výčtu bych začal od podaných návrhů na soudní vypořádání
sporů města s jinými právními subjekty. Zejména se jedná o podanou žalobu na
neplatnost Zásad územního rozvoje JMK (dále jen "ZUR JMK"), kterou bude projednávat Nejvyšší správní soud (dále jen "NSS"). JMK se neustále brání výroky, kterými
zpochybňuje NSS jako příslušný orgán k projednání žaloby sdružení měst a obcí proti platnosti ZUR. I přes tyto napadání ze strany JMK proběhlo dne 19. 6. 2012 soudní
přelíčení na NSS, na kterém soud rozhodl o zrušení ZÚR jako celku.
Druhou kauzou, která se týká pouze našeho města je neoprávněný závoz pozemků v
majetku města v lokalitě Primál. V dnešní době je podána žaloba u soudu, který předal spis Policii České republiky (dále jen "PČR") a vyžádal si jeho došetření. PČR již
šetření provádí a je v kontaktu jak s naším právním zástupcem, tak s námi co by poškozenými. Opět budu o průběhu kausy informovat v dalších vydáních Zpravodaje.
Nyní k realizovaným investičním akcím města. Tou asi nejvýznamnější je dokončení
výstavby nového mostu přes železnici na ulici Benešově. Práce se blíží ke svému
závěru, a jak jistě všichni vidíte, výsledek je pro město velmi pozitivní. Druhou dopravní stavbou je realizace 4 přechodů ve městě a to na ul. Masarykova (3) a na
ulici Benešova (u školy 1). Přechody na Masarykově jsou těsně před dokončením, u
školy na Benešově hlavní práce probíhají. S realizační ﬁrmou je uzavřena smlouva s
termínem dokončení do 30. 6. 2012. Významnou investiční akcí města, potažmo naší
příspěvkové organizace MŠ Modřice, je realizace nádstavby kontejnerové budovy
MŠ. Byla vybrána dodavatelská ﬁrma Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o.
prostřednictvím výběrového řízení s cenou necelých 5,1 mil. vč. DPH ( DPH je 20%
a tvoří značnou část položky). V dnešní době dle sdělení ředitelky MŠ a vedení realizační ﬁrmy jsou nové kontejnery objednány a vlastní montáž započne na přelomu
června a července. Akce bude dokončena tak, aby v září mohly do nových prostor
již nastoupit děti. V současné době probíhají i práce na úpravách okolí kolem budovy
školy na Komenského ulici. Obě akce si příspěvkové organizace zajišťují vlastními
silami a ﬁnancují je z prostředků získaných od města. Poslední investiční akcí, na
kterou je dnes již ukončeno výběrové řízení a měla by být v nejbližší době zahájena
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její výstavba, je Bytový pasivní dům pro seniory (dále jen PBDPS). Do veřejné obchodní soutěže nakonec podalo nabídku 6 subjektů a RMM na doporučení hodnotící
komise dnes na zasedání vybrala nejvhodnější nabídku od sdružení ﬁrem Inter-stav
s.r.o. a Komfort a.s. za celkovou částku 63.996.962,44 bez DPH (s daní 72.956.536,-Kč).
Nabídnutá cena plně odpovídá plánovaným nákladům na výstavbu domu. Pro město
to znamená, že výše předpokládaného úvěru na výstavbu by neměla přesáhnout 45
mil. Kč. Na poskytnutí úvěru některým bankovním domem bude provedeno výběrové řízení. Další plánované investiční akce jsou ve stádiu příprav a zpracování PD. Na
základě požadavků BVaK je připravována PD na odvedení dešťových vod ze škvárového veřejného hřiště prodloužením hlavního řádu dešťové kanalizace v ulici U Hřiště, připravuje se PD včetně nezbytných vyjádření dotčených orgánů státní správy
pro získání stavebního povolení na výstavbu parkovacích ploch v ulicích Sadová a
Komenského a jako poslední je vyhlášeno výběrové řízení na zpracovatele PD na
zřízení zastávky hromadné dopravy v lokalitě Bobrava, kde se podařilo s majitelem
většiny pozemků najít prostor pro umístění této zastávky. Z dokončených investic
bych zmínil ukončení prací na rekonstrukci RD Benešova 247, který je předurčen ke
směně s paní Sklenářovou, ukončení terénních a sadových úprav hřbitova a ukončení stavebních úprav objektu radnice provedených za účelem zlepšení přístupu pro
občany.
Co se týče personálního obsazení městského úřadu došlo k zásadním změnám. RMM
zrušila dosavadní 2 odbory – majetkový, správní a ﬁnanční. Nově byly na úřadě vytvořeny 3 odbory a to majetkový, vnitřních věcí (nahrazuje správní a ﬁnanční) a samostatný odbor ﬁnanční. Tímto krokem jsme oddělili ﬁnanční úsek od úseku personálního. Na nově vytvořeném samostatném ﬁnančním odboru proběhlo výběrové
řízení na vedoucího odboru, kterým se stal dosavadní hlavní ekonom města Ing. Mulíček a bylo vytvořeno další místo účetní, které prostřednictvím malého výběrového
řízení získala pí. Huňařová.
Na závěr mé zprávy bych se ještě zmínil o uskutečněných či připravovaných kulturních akcích města. Již tradičně v dubnu proběhl dětský karneval, na konci dubna pak
pálení čarodějnic a v novém kabátu s pohádkovými náměty dětský den. Všechny
akce proběhly úspěšně. V polovině května bylo na poslední chvíli zorganizováno vystoupení populární herečky Jiřiny Bohdalové, které ale i přes věhlas vystupující mělo
nízkou účast. Akci zajišťovala naše KŠK a musím konstatovat, že nebýt předsedy zastupitele Ventruby, tak nevím, jak by vše dopadlo. V citovaném období proběhly také
akce, které město podporuje pouze záštitou nebo ﬁnančně. Uskutečnil se v areálu
Pod Kaštany Den vojenské techniky Rostov 42 a nohejbalový oddíl uspořádal turnaj
neregistrovaných hráčů v nohejbale trojic O pohár starosty města Modřice. Tímto
výčtem kulturních akcí končím dnešní zprávu o činnosti MěÚ a RMM za poslední 3
měsíce a konstatuji, že nás zahájením výstavby PBDPS bude čekat nelehké cca 2 leté
období.
Ing. Josef Šiška, starosta města
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USNESENÍ RMM č. 20/2012

Z usnesení RMM č. 20/2012
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
11. června 2012
Územní plán - změna IX.
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi
městem Modřice (objednatel) a Ing.
arch. Alenou Košťálovou (dodavatel)
na zpracování a projednání PD Změny
č. IX. územního plánu sídelního útvaru
Modřice v ceně 48.000,- Kč vč. DPH týká se úpravy křižovat na D2, zmíněné
náklady ponese žadatel o změnu - ﬁrma
KOTONA a.s. (3.1 a Z-5/2012-5)
Rekonstrukce el. rozvodů NN
RMM schvaluje smlouvu č.
014990001834/001 o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu za
úplatu 63.020,- Kč bez DPH mezi městem Modřice (povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. (oprávněný) na
vedení rozvodů NN v ulicích Sokolská
a Komenského (3.3
Ženáčské hody - sponzorování
RMM schvaluje smlouvu na poskytnutí
peněžního daru ve výši 4.000,- Kč na
organizaci akce „Ženáčské hody Modřice 2012“ ve dnech 4.-6.5.2012 od ﬁrmy
KAMOKO, s.r.o. a 3.000,- Kč od ﬁrmy
BAT MARKETING s.r.o. (3.6 a 3.9)

Praxe studentů na Městském úřadě
RMM bere na vědomí smlouvu o zajištění odborné praxe studentů v období
28.5.-8.6.2012 mezi městem Modřice
a Střední školou informatiky a spojů
Brno (3.7)
MŠ Modřice - nadstavba kontejneru
RMM bere na vědomí uzavřené smlouvy mezi MŠ Modřice a ﬁrmou Jihomoravská stavební a obchodní spol. s r.o.
na zajištění výstavby a Ing. Karlem Pelikánem na zajištění stavebního dozoru
akce „Nádstavba kontejnerové budovy
MŠ Modřice“ (3.8)
Pronájem pozemků města
RMM schvaluje pronájem pozemku p.č.
2128/2 o výměře cca 292m2 společnosti
Agro Tuřany a.s. a části pozemků p.č.
1690/189, 1690/182, 1438/57, 1667/52 o
výměře dle geometrického zaměření
Družstvu vlastníků půdy se sídlem v
Rajhradě za cenu 0,25 Kč/m2/rok - jedná se o rozorané polní cesty uprostřed
lánů a v případě 1690/182 o bývalou
spojovací cestu od Primálu po horním
okraji lesa směrem k Bobravě. (4.2)
Státní vyznamenání
RMM schvaluje návrh Občanského
sdružení PAMĚŤ na udělení státního
vyznamenání paní Drahomíře Strouhalové z Modřic za protikomunistický
odboj v roce 1950 a její následnou perzekuci komunistickým režimem (6.1)

71

Zprávy z radnice

ZŠ Modřice - příjem daru
RMM bere na vědomí oznámení ZŠ
Modřice o přijetí věcného daru v
celkové výši 1.221,- Kč v měsíci květnu
od Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ
Modřice (6.3)

Kaiser servis, spol. s r.o. byla ze soutěže
vyloučena pro neprokázání splnění technického kvaliﬁkačního předpokladu dle
§56 odst. 2 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. (6.7)

MŠ Modřice - počet žáků ve třídě
RMM dle §2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005
Sb. o předškolním vzdělávání schvaluje
vyjímku z počtu žáků umístěných v
jedné třídě MŠ pro školní rok 2012/2013
z 24 na 25 dětí na třídu (6.4)

Dům pro seniory - výběrové řízení
RMM schvaluje za dodavatele akce
„Pasivní bytový dům pro seniory Modřice“ sdružení s názvem „INTER – STAV –
KOMFORT, pasivní DPS Modřice“ vedoucí účastník sdružení INTER – STAV, spol. s
r.o. za cenu 63.996.962,44 Kč bez DPH.

MŠ Modřice - příspěvek rodičů
RMM na návrh ředitelky MŠ schvaluje
zvýšení příspěvku rodičů na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů MŠ z
dosavadních 200,- Kč/měsíc na 300,Kč/měsíc od školního roku 2012/2013
(6.5)
MŠ Modřice - vyřazení majetku
RMM schvaluje MŠ Modřice vyřazení a
likvidaci 21 ks kovových dětských lehátek z důvodu jejich poškození (6.6)
Svoz odpadu - výběrové řízení
RMM schvaluje za dodavatele služeb
„Zajištění činností spojených se sběrem, svozem a odstraněním odpadů v
Modřicích“ společnost SITA CZ, a.s. za
cenu 9.083.394,- Kč bez DPH za 4 roky.
Dalšími uchazeči v pořadí na základě
matematických výpočtů hodnotících
kritérií byly ﬁrmy Van Gansewinkel
a.s. (cena 11.404.631,42 Kč), AVE CZ
Odpadové hospodářství s.r.o. (cena
9.169.776,48 Kč), A.S.A. s.r.o. (cena
14.644.314,96 Kč). Další uchazeč ﬁrma

Dalším uchazečem v pořadí byla ﬁrma
REKO a.s. (cena 69.921.504,40 Kč). RMM
současně schvaluje vyloučení ostatních
uchazečů z výběrového řízení -METROSTAV a.s. pro neprokázání splnění
technických kvaliﬁkačních předpokladů
ve smyslu ustanovení §22 odst. 1 písm. c),
ZIPP Brno s.r.o. pro neprokázání splnění
profesního, ekonomického a ﬁnančního
a technických předpokladů ve smyslu
ustanovení §22 odst. 1 písm. c), Sdružení
s názvem „Pasivní dům pro seniory Modřice“ vedoucí účastník sdružení Skanska
a.s. pro neprokázání splnění technických
kvaliﬁkačních předpokladů a pro rozpor
nabídky s právními předpisy ve smyslu
ustanovení §22 odst. 1 písm. c) a ustanovení §22 odst. 1 písm. d) a Sdružení s názvem „Sdružení COOPTEL-ROSS“ vedoucí
účastník sdružení COOPTEL, stavební
a.s. pro neprokázání splnění profesního a
technického kvaliﬁkačního předpokladu
ve smyslu ustanovení §22 odst. 1 písm.
c) - vše dle zákona č. 137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů (6.8)
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Dům pro seniory - technický dozor
RMM schvaluje text zadávacích podmínek na výběrové řízení „Technický
dozor investora akce Pasivní bytový
dům pro seniory Modřice“ , komisi pro
otevírání obálek a hodnotící komisi
výběrového řízení ve složení Ing.
Šiška ml., Ing. Chybíková, p. Doleček,
p. Höklová, Ing. Mulíček s náhradníky
Ing. arch. Mattušová, Ing. Šiška st., p.
Šula, p. Habartová, p. Huňařová. Dále
schvaluje oslovení ﬁrem Libor Kočíř,
Ing. Josef Bárta, Ing. Petr Pokorný, DEA
Energetická agentura s.r.o., TRESTAV
s.r.o. k podání nabídek do výběrového
řízení. (6.9)

76.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy (6.11)

Dům pro seniory - ﬁnancování
RMM schvaluje ﬁrmu Tender invest
s.r.o. jako zpracovatele výběrového řízení na získání úvěru ve výši
45.000.000,- Kč za částku 150.000,- Kč vč.
DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Na úplné dokončení
stavby Domu pro seniory se uvažuje
s čerpáním úvěru ve výši cca 35 až 38
milionů Kč a to bez získaní předpokládané dotace a bez platnosti zákona o
změnách v rozpočtovém určení daní.
Částka 45 milionů byla zvolena jako
případná rezerva s tím, že základním
požadavkem čerpání úvěru v nezbytně
potřebné výši je vedle nabídkové ceny
hlavní podmínkou pro výběrové řízení.
(6.10)

Přechody pro chodce - vícepráce
RMM schvaluje vícepráce na akci
„Modřice – přechody v Modřicích“ ve
výši 72.817,- Kč bez DPH, předložené
ﬁrmou M – Silnice a.s. Jde o opěrnou
zídku, prodloužení chodníku a současně s realizaci požadavku Správy silnic
na opravu historické podkladové vrstvy na 30m2 komunikace poblíž restaurace vše u přechodu před restaurací U
Matěje. (6.13)

Zastávka MHD na Bobravě
RMM schvaluje jako zpracovatele PD
zastávky hromadné dopravy v lokalitě
Bobrava do získání stavebního povolení ﬁrmu EUROTRACE s.r.o. za cenu

Areál Pod Kaštany - kabel NN
RMM bere na vědomí předložené nabídky na rekonstrukci přívodu kabelu
NN do areálu Pod Kaštany za cenu
elektromontážních prací 82.554,- Kč bez
DPH a za cenu zemních prací 140.596,Kč bez DPH. Práce bude provádět ﬁrma Elektro Procházka a stavební ﬁrma
TRESTAV s.r.o. Důvodem rekonstrukce
je zabezpečení kvalitního průběhu
akcí, které jsou v areálu realizovány a
současného částečně nevyhovujícího
přívodního vedení. (6.12)

Most u Sokolovny - dokončování
RMM schvaluje cenu prací nad rámec
SoD (Smlouva o dílo) na výstavbě
mostu na ul. Benešova v celkové výši
17.051,- Kč bez DPH za ochranné transformátory VO a stání pro kontejnery
na tříděný odpad. (6.14) Stavba mostu
byla dokončena v termínu 10.6.2012 a
nyní probíhá proces uvedení stavby
do předčasného užívání a to zejména
komunikace a chodníků směrem do
ulice Benešova. Po vydání souhlasu s

www.mesto-modrice.cz

předčasným užíváním mostu, komunikací a chodníků Stavebním úřadem
Šlapanice bude most průjezdný kompletně (horizont procesu cca 14 dní od
dokončení prací).
Svoz odpadu - dočasná objednávka
RMM schvaluje objednávku na svoz
TKO a s tím spojených služeb ﬁrmě
SITA CZ, a.s. na měsíc červen 2012 v
cenové úrovni výběrového řízení (6.15
a Zpravodaj 1/2012-7)
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Směna nemovitosti - příprava
RMM schvaluje penále za nedodržení termínu dokončení rekonstrukce
RD Benešova 247 ve výši 38.900,- Kč
a částku za úhradu spotřebovaných
médií (voda, plyn, elektro) v průběhu
stavebních prací na RD Benešova 247
ve výši 21.503,- Kč (6.21)
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body
úplného znění usnesení, které je k dispozici u
asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.
cz (red-ČeV)

Dětské hřiště Za Humny
RMM schvaluje Návštěvní řád dětského hřiště při ulici Za Humny. (6.17)

USNESENÍ ZMM č. 8/2012
z 8. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 11. června 2012 v 18 hodin v
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné
(v počtu 15, jmenovitě viz prezenční
listina)
Usnesení 8.Ú/2012: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 8. řádného veřejného zasedání ZMM Bc. Kateřinu
Brabcovou
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 8.
řádného veřejného zasedání ZMM
MUDr. Jiřího Ventrubu, CSc. a Ing.
Libora Procházku, MBA
ZMM schvaluje program 8. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 8.1/2012: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o
činnosti Městského úřadu Modřice
a Rady města Modřice za období od
12.03.2012 do 11.06.2012
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: viz samostatný příspěvek.v úvodu
Zpravodaje.

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 8.2.1/2012: ZMM ukládá
ﬁnančnímu odboru oslovení všech
předložených bankovních domů
k předložení nabídky na uložení
částky 20 mil. Kč
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Jde o ﬁnanční rezervu města, naspořenou z minulých let.

Usnesení 8.2.2/2012: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města o plnění
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úkolů uložených na předchozích zasedání ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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31.12.2011 ve výši 23.701.805,10 Kč
na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Projednání hospodaření
města za rok 2011
Usnesení 8.3.1/2012: ZMM bere na
vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Modřice
za rok 2011
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.3.2/2012: ZMM schvaluje celoroční hospodaření města Modřice
a závěrečný účet města Modřice za
rok 2011 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Modřice za rok
2011 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření a přijímá toto opatření:
• Město vypracuje směrnici pro
oceňování majetku určeného k
prodeji reálnou hodnotou tak, aby
byl dodržen zákon č. 563/1991 Sb.
o účetnictví a veškeré související
právní předpisy. Termín: do příštího
zasedání ZMM
• Město ve své směrnici o inventarizaci zajistí, aby byly výkazy
příspěvkových organizací města
předkládány tak, aby mohly být
proúčtovány do podrozvahové evidence v termínu pro sestavení roční
uzávěrky města. Termín: do příštího
zasedání ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.3.3/2012: ZMM schvaluje
převedení zisku z hospodaření
města Modřice po zdanění za rok
2011 dle Výkazu zisků a ztráty k

Bod 4 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 8.4.1/2012: ZMM schvaluje
úpravu darovací smlouvy v bodě
smluvní pokuty mezi městem Modřice (obdarovaný) a společností
ALLOD CZ, a.s. (dárce) na darování
stavby dešťové a splaškové kanalizace v Modřicích – Rodinné domy
Za Humny a pověřuje starostu
města jejím podpisem
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová,
Procházka)
Komentář: Úprava smlouvy vznikla po vzájemném vyjednávání starosty a majetkového
odboru města s vedením ﬁrmy ALLOD CZ a.s. k
odstranění dosavadní neúnosné patové situace a
dokončení převodu všech sítí v lokalitě Za Humny do majetku města. Realizací bezúplatného
převodu budou vytvořeny nezbytné podmínky
pro zajišťování nutné průběžné údržby a oprav,
které bude přímo zajišťovat město Modřice.

Usnesení 8.4.2/2012: ZMM zamítá nákup
pozemku p.č. 1624/7 v k.ú. Modřice
od p. Jaroslava Kotlána
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.4.3/2012: ZMM schvaluje
prodej nemovitostí p.č. 1245/1,
1245/2, 1248/1 a 1248/2 v k.ú. Modřice Věře Mošatové za částku 1.520,Kč/m2 a pověřuje majetkový odbor
dalším dohledáním nabývacích titulů. Termín uzavření kupní smlouvy
ZMM stanovuje do 31.12.2013
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Sládek)
Komentář: navazuje na usnesení č. 7.5.1/2012 Zpravodaj 4/2012-7
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Usnesení 8.4.4/2012: ZMM zamítá
prodej části pozemku p.č. 1292/58
v k.ú. Modřice panu Petru Maryškovi a nedoporučuje RMM ani jeho
pronájem
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová,
Procházka)
Komentář: Pozemek je využíván jako obslužný
dvůr u existujících garáží, který není dostatečně
veliký a v době přívalových dešťů hrozí značné
riziko zátop dotčeného dvora.

Bod 5 – Převod majetku z TJ Sokol
Modřice na město Modřice
Usnesení 8.5/2012: ZMM schvaluje
dodržení smlouvy o bezúplatném
převodu nemovitosti mezi městem
Modřice (nabyvatel) a Tělocvičnou
jednotou Sokol Modřice (převodce)
schválené usnesením 5.3.8/2011 ze
dne 12.9.2011 a pověřuje starostu
města dalším jednáním s Českou
obcí Sokolskou
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: viz samostatný příspěvek dále.

Bod 6 – Projednání hospodaření
města v roce 2012
Usnesení 8.6.1/2012: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice v období 1-4/2012
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.6.2/2012: ZMM schvaluje
pololetní odměny členům KV a FV,
kteří nejsou členy ZMM ve výši Ing.
Vostrejš 1.000,- Kč, Ing. Vykoukal
1.000,- Kč, Ing. Jahoda 1.000,- Kč
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.6.3/2012: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č.2/2012 ve
výši příjmů po úpravě 70.719.400,-
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Kč a ve výši výdajů po úpravě
92.130.300,- Kč bez výhrad. Schodek
rozpočtu města bude uhrazen z
rozpočtové rezervy let minulých
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 3 (Bernátová,
Procházka, Kratochvíl)
Komentář: viz tabulka jako samostatný příspěvek
dále.

Bod 7 – Změna názvu části ulice U
Dálnice
Usnesení 8.7/2012: ZMM schvaluje
změnu názvu severní části ulice U
Dálnice na název U Parkové dráhy
Hlasování: pro 14, proti 1 (Sládek), zdržel se 0

Bod 8 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 8.8.1/2012: ZMM bere na
vědomí zápisy č.013, č. 014 a č. 015
ze zasedání FV
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 8.8.2/2012: ZMM bere na
vědomí zápisy č. 3/2012, č. 4/2012
a č. 5/2012 ze zasedání KV ZMM a
zápis z kontroly SZK vč. vyjádření
předsedkyně, zápis z kontroly KŽP
vč. vyjádření předsedy, zápis z
kontroly SDH Modřice vč. vyjádření
starosty SDH Modřice a zápis z kontroly TJ Sokol Modřice vč. vyjádření
starosty TJ Sokol Modřice provedené KV ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Projednání obecně závazných vyhlášek
Usnesení 8.9.1/2012: ZMM schvaluje
OZV č. 1/2012 o místních poplatcích
s úpravou schválených změn
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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Usnesení 8.9.2/2012: ZMM schvaluje
OZV č. 2/2012 o stanovení míst a
času, ve kterých lze provozovat
loterie a jiné podobné hry
Hlasování: pro 13, proti, 2 (Sládek, Tomandlová),
zdržel se 0
Komentář: při projednávání vznikla diskuze nad
návrhem ke zkrácení provozní doby do 22:00 hod
- na základě výsledku hlasování zůstala uzavírací
hodina 24:00 dle dříve platné vyhlášky.

Bod 10 – Změna zřizovací listiny ZŠ
Modřice
Usnesení 8.10/2012: ZMM schvaluje v
souladu s ust. § 27 odst. 1 a 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a
ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
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dějších předpisů změnu přílohy č. 1
zřizovací listiny Základní školy Modřice, okres Brno – venkov, příspěvková organizace, ze dne 14.10.2002,
ve znění jejích pozdějších dodatků
a novelizací
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 11 – Různé – diskuse
Usnesení 8.11.1/2012: ZMM schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě o soustředění prostředků na společnou jednotku požární ochrany uzavřenou
mezi městem Modřice a Statutárním
městem Brnem MČ Brno – Chrlice
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil Ing. Josef Šiška - starosta města.
(red-ČeV)

na 9. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 10. ZÁŘÍ 2012 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.
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Příprava výstavby Pasivního bytového domu pro seniory
Vedení města Modřice připravuje od roku 2009 výstavbu objektu pro ubytování soběstačných občanů v seniorském věku. V rámci ubytování se počítá s poskytováním
částečně nadstandardních služeb v podobě zajištění úklidu bytů, praní, žehlení, dodávky obědů a dalších nenáročných drobných služeb. V roce 2010 město získalo na
tento objekt stavební povolení a požádalo o přidělení dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace byla po více jak jednom roce městu přiznána.
Po získání písemného vyjádření o přidělení dotace město vypsalo výběrová řízení
na generálního dodavatele stavby, technický dozor investora (TDI) a koordinátora
bezpečnosti práce (KBP). Podklady do výběrového řízení na generálního dodavatele
stavby si převzalo celkem 12 zájemců. Nabídku v termínu předložilo pouze 6 uchazečů, kde tři byli tvořeni sdružením dvou a více subjektů. Z předložených nabídek
byla vyhodnocena a vybrána jako kompletní a nejvýhodnější nabídka od sdružení ﬁrem INTER STAV spol.s r.o. a KOMFORT a.s.,. které nabídlo realizovat stavbu za
částku 63.996.962,44 Kč bez DPH. K dnešnímu dni byly ze strany uchazečů doloženy
dvě odvolání proti rozhodnutí o vyřazení těchto uchazečů za soutěže pro nesplnění
většinou kvaliﬁkačních předpokladů požadovaných v zadávacích podmínkách výběrového řízení.
Po ukončení odvolacího řízení bude město oprávněno uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo a tím zahájit vlastní výstavbu objektu. Termínově lze předpokládat zahájení v průběhu několika málo následujících měsíců. Do té doby budou ukončena probíhající zbylá dvě výběrová řízení na TDI a KBP. S dokončením výstavby se
počítá ke konci roku 2013, kdy by se do domu měli stěhovat první obyvatelé.
V souběhu s řešením technického zajištění výstavby město oslovilo koncem roku
2011 a počátkem roku 2012 zájemce o umístění v tomto zařízení, proběhla veřejná
diskuse hlavně na téma budoucího ﬁnancování služeb ze strany klientů a současně
byly ze strany zájemců o umístění vzneseny další náměty pro budoucí provoz domu.
Z těchto výstupů vzešlo mnoho zajímavých podnětů, kterými se vedení města bude
zabývat v rámci uzavírání nájemních smluv a přípravy vlastního provozu.
Závěrem lze konstatovat, že realizace Pasivního bytového domu pro seniory je připravena, díky nabídnuté ceně ﬁnančně zajištěna cca z ½ z vlastních zdrojů a z ½ pak
hrazeno z plánovaného bankovního úvěru, který není pro město Modřice problémem
obdržet a bude na jeho získání vypsáno výběrové řízení. Věřím, že se celý projekt
podaří zdárně dokončit a uspokojit tím spousty zájemců o pohodové a klidné bydlení
uprostřed bytové zástavby Modřic.
Ing. Josef Šiška, starosta města
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Zrušení platnosti Zásad územního rozvoje JmK
O vydaném dokumentu Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje (ZÚR JmK)
bylo na stránkách zpravodaje uvedeno již dost. Nicméně bych Vám nyní chtěl, pro
Vaši lepší orientaci, sdělit několik drobných poznámek.
ZÚR JmK byly schváleny Zastupitelstvem JmK dne 22.9.2011. Dnem 17.2.2012 nabyly
účinnosti a to potvrzením o vyvěšení dokumentace na dobu stanovenou zákonem
ve všech obcích JmK na jejich úředních deskách.. V dokumentu jsou navrženy komunikace nadmístního významu (tangenty JZT, JT, JVT), které prochází přes katastr
našeho města v jeho západní a jižní části. Proti poloze těchto tras a dalším nepřesnostem v dokumentaci podalo město Modřice společně s dalšími 26 subjekty (obce
i jednotlivci) žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu (NSS) na neplatnost vydaných
ZÚR JmK.
NSS svým rozhodnutím v rámci soudního přelíčení ze dne 21.6.2012 zrušil ZÚR JmK
v celém rozsahu. JmK tak má za úkol znovu vypracovat tento dokument a dát jej
na odsouhlasení všem obcím kraje a dotčeným orgánům státní správy. Co se změní
oproti zrušené variantě dnes nelze předjímat. Město Modřice se ale dále bude bránit
všemi dostupnými prostředky zavedení dalších komunikací dálničního charakteru
do blízkosti obytné zástavby.
Ing. Josef Šiška, starosta města
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Tento postoj značně ovlivňuje plánované úpravy v současném areálu Sokola Modřice (plánování výstavby nové haly, budování venkovních hřišť pro veřejnost, zpřístupnění kurtů v neobsazené době atd.) natolik, že by bylo nutné veškeré ideje
přehodnotit a upravit dle dostupnosti převedených ploch. Jelikož toto stanovisko
nám nebylo doloženo písemně, tak na zasedání Zastupitelstva města Modřice dne
11.6.2012 bylo přijato usnesení, ve kterém zastupitelstvo trvá na převodu celého majetku modřického sokola tak, aby bylo město oprávněno budovat na svých nemovitostech další sportoviště pro širokou veřejnost bez vlivů třetích osob či subjektů.
V případě, že se stanovisko krajské sokolské župy nezmění a ve stejném duchu rozhodne i vedení České obce sokolské, bude město nuceno hledat jiná schůdná řešení
pro vybudování víceúčelového sportovního zařízení v blízkosti budovy ZŠ na Benešově ulici. V tomto případě by ale největším poraženým byl místní Sokol Modřice, čemuž se vedení města bude snažit zabránit. Věřím, že se nám nakonec podaří
společně s vedením místní jednoty vše dotáhnout do zdárného konce, aby byly v
Modřicích dostupnější a kvalitnější podmínky pro sportovní vyžití všech občanů bez
nutnosti organizovanosti v místní jednotě.
Ing. Josef Šiška, starosta města

Převod majetku TJ Sokol Modřice na město Modřice

První třídy ZŠ ve školním roce 2012/2013

Jak již bylo dříve zmíněno a Zastupitelstvem města Modřice projednáno a schváleno,
má město Modřice eminentní zájem o převod nemovitého majetku TJ Sokol Modřice
do majetku města. Tento převod se má uskutečnit z důvodu lepší dostupnosti města
k zajištění údržby stávajícího sportovního zařízení a v budoucnu vybudování nové
víceúčelové sportovní haly bez zásahu do stávající zahrádkářské kolonie a zeleně v
okolí travnatého fotbalového hřiště.
Majetkový odbor města připravil veškeré potřebné doklady (znalecký posudek,
technické posouzení stávajícího objektu, převodní a nájemní smlouvy atd.), místní
jednota Sokola na své Valné hromadě konané dne 21.3.2011 odsouhlasila převod svého majetku a takto vyhotovené podklady zaslalo město Modřice na vedení Sokolské
župy Jana Máchala v Brně, pod kterou místní Sokol Modřice spadá, k vyjádření a
odsouhlasení převodu.
Vedení župy Jana Máchala, pravděpodobně na doporučení z ústředního vedení České obce sokolské v Praze a dle platných stanov České obce sokolské nedoporučuje
ani po vzájemné diskusi se mnou jako starostou města Modřice převod kompletního
majetku, ale pouze převod budov a pozemků pod těmito budovami. Ostatní pozemky nezastavěné (zahrádka restaurace, kurty, zelená plocha a příjezdová cesta) by
nadále zůstaly majetkem Sokola.

Jaká jsou pravidla pro počty žáků a kolik bude otevřeno prvních tříd ?
Vyhláška o základním vzdělávání (48/2005Sb. par.4) stanovuje počet tříd tak, aby na
jednu třídu v průměru připadlo nejméně 17 žáků a nejvyšší počet žáků ve třídě byl
30. Školský zákon (561/2004Sb. par.23/5) pak dává zřizovateli možnost zvýšit maximální počet žáků ve třídě až na 34.
Počet zřízených tříd navazuje nejen na zmíněné limity a statistiku, ale i na ﬁnanční
náklady. Ty činí asi 400.000,- Kč/rok na vyučujícího a přibližně shodnou částku na
vybavení učebny a školní pomůcky. Odměňování pedagogů přitom není vázáno na
počet tříd, ale na celkový počet žáků a při rozhodování je proto nutné zohlednit i
jejich úbytek předčasnými odchody na gymnázia.
V současné době (12. července) máme 61 přihlášených žáků a proto počítáme se zřízením tří prvních tříd. S ohledem na možnost snížení tohoto počtu ale nelze vyloučit,
že budou nakonec zřízeny pouze dvě. Mohu však rodiče ujistit, že náš pedagogický
sbor má natolik schopné a zkušené vyučující, že větší nebo menší počet dětí ve třídě
kvalitu výchovy a vzdělávání neovlivní, jak se potvrdilo i v podobných případech z
nedávné minulosti.
Mgr. Kateřina Koubková - ředitelka školy

Život v našem městě
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Hasík u nás ve škole ...
Co vlastně Hasík je?
Jde o preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Děti se zde od těch nejpovolanějších, hašičů, dozvídají zajímavé i praktické informace, které jim jednou mohou pomoci zachránit život. Učí se řešit krizové situace
a dozvídají se, jak je práce hasičů náročná a důležitá pro nás všechny.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den dětí na prvním stupni ZŠ
Mezinárodní den dětí, který se slaví v mnoha zemích světa, letos připadl na pátek. Na
prvním stupni neprobíhala tradiční výuka. Každá třída měla svůj sváteční program.
V prvních třídách oslavili tento den karnevalem. Po karnevalovém reji v prostorách
školy, uspořádali průvod po Modřicích, který zakončili zmrzlinou a dováděním na
dětském hřišti.
Ve třídách 2. A, 2. B, 3. třídě a 4. A proběhl „jednohubkový den“. V prvních hodinách
žáci jednohubky tvořili a zdobili stoly. Poté paní učitelky obcházely jednotlivé třídy,
hodnotily a ochutnávaly, co děti připravily. Síly byly vyrovnané. Jednohubky se dětem povedly jak po stránce estetické, tak po stránce chuťové. Nakonec paní učitelky
dospěly k jednotnému výsledku. Všichni zúčastnění byli moc šikovní a každý si zaslouží malou odměnu.
Třídy 4. B a 5. třída se vydaly na výlet do Lednicko-valtického areálu, kde žáci navštívili hned několik zajímavých míst - jeskyni Grotta, Minaret, zámecký skleník a Janův
hrad.
text: Mgr. Kristina Pudelková
foto: paní učitelky z prvního stupně

A pro koho je tento program určen?
Výuka se zaměřuje na děti druhých a pátých ročníků. Děti absolvují 2 hodiny výuky
ve škole a v poslední části, na kterou se všichni těší, prozkoumávají hasičské auto a
jeho příslušenství.
My děkujeme hasičům ze Židlochovic, kteří s velkou ochotou a trpělivostí zodpovídali všetečné otázky našich žáků. Děti si mohly vše osahat, potěžkat a třeba i vyzkoušet tíhu ochranného obleku a helmy.
Text a foto: Mgr. Eliška Novotná
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče,
v příštím školním roce 2012/2013 bychom chtěli věnovat více pozornosti mimoškolní
činnosti našich žáků, a proto přicházíme s rozšířenu nabídkou volnočasových aktivit.
Zájmové kroužky, které chceme v příštím roce realizovat, se uskuteční pod záštitou
společnosti Rytmik a budou probíhat na základní škole pod vedením našich pedagogů případně vyučujících společnosti Rytmik. Věříme, že tímto přispějeme k rozvoji
tvořivosti dětí a současně tak podpoříme smysluplné trávení jejich volného času.
Nabídka zájmových útvarů:
• Tvořivá dílna
• Výroba šperků
• Vaření pro nejmenší
• Šikovný kuchař
• Počítačový kroužek
• Divadelní kroužek pro 2.st.
• Divadelní a dramatický kroužek pro 1.st.
• Poznáváme naše město
• Míčové hry
• Kroužky anglického jazyka
• Kroužek ruského jazyka
• Zdravotní kroužek
• Hra na kytaru
• Pěvecký sbor
• Bojové sporty

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Časomíra odpočítávající konec školního roku je na nule a vysvědčení je rozdáno. Ať
už děti obdržely známky nebo slovní hodnocení - dozvěděly se, co se jim povedlo, v
čem se zlepšily a kde musí poněkud přidat.
My ostatní, podobnou pomůcku nemáme. Nedostaneme list papíru, který by nám
řekl, jak jsme zvládli uplynulé měsíce a na co si příště dát pozor.
Úplně bez nápovědy, ale nejsme.
Pro nás je vysvědčením nebo chcete-li vizitkou, zájem vás rodičů. Vy jediní, svou
podporou, peněžitými příspěvky, dary a přízní, dáváte našemu sdružení výslednou
známku. Naším posláním pak je, udělat maximum proto, aby to byla jednička.
V příštím školním roce pro vás chystáme několik akcí a samozřejmě se těšíme na vaši
účast.
Ovšem v tomto čase, vám přeji krásné prázdniny, příjemnou dovolenou, dostatek pohody a odpočinku, teplé slunečné dny a krásné zážitky.
Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ, 723 627 389, irena@psenickova.cz, bank.účet č. 2800244838 / 2010

Budeme rádi, když si z naší nabídky vyberete. Přihlášky s konkrétními termíny obdržíte v prvních zářijových dnech.
Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy
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Vzkaz do Modřic
Přijel jsem v pondělí 4. června do Modřic, abych se na pozvání své vnučky účastnil
koncertu tamní Základní umělecké školy. Déšť mně nedovolil přijít včas, krátce jsem
se opozdil. Rozhodl jsem se počkat u vchodu do sálu, až zazní potlesk, abych nerušil
pozdním příchodem. Nemusel jsem čekat, protože dveře byly trvale v permanenci.
Stále někdo vstupoval a odcházel, i když byla produkce v plném proudu.
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Základní umělecká škola v Modřicích je výjimečná svou úrovní. Město Modřice,
jak pravila jeho zástupkyně v závěru, je si toho vědomo. Jsem přesvědčen, že rodiče žáků si to také uvědomují, ale snad jim ani nepřijde, že by bylo potřeba tuto
vděčnost prokázat i další formou. A právě o tom jsem potřeboval napsat několik
upřímných poznámek.
Ať se vám v Modřicích daří! Nazdar!.

To bylo první překvapení. Sál, ve kterém jsem byl poprvé, na mě udělal příznivý
dojem. Byl zaplněn pozornými diváky v přední polovici, zatímco ve druhé jsem si
připadal jako na hřišti. Hemžilo se to tam malými dětmi, které pobíhaly kolem židlí,
občas i pokřikovaly. Cítily se tam dobře. Ne tak diváci, kteří stáli o to, účastnit se
programu s patřičnou pozorností. Na jevišti, které bylo osvětleno dvěma skromnými
světly, vystupovali mladí umělci víceméně ve stínu. Taneční kreace žáků z tanečního
oddělení na to doplatily nejvíc, protože jejich kostýmům chybělo to nejdůležitější –
světlo.
Bylo mi z toho smutno. Vím z vlastní zkušenosti, co to dá těm mladým žákům odříkání od her, zábavy, aby věnovali čas umění, kterému se zasvětili, které jim přináší
vnitřní uspokojení a jejich rodičům u příležitosti veřejné prezentace, jako byla tato,
radost. Nabízí se otázka, zdali té píli a tomu nadšení mladých muzikantů a tanečníků
bylo vytvořeno odpovídající adekvátní prostředí.
Znám veřejné produkce z několika základních uměleckých škol. Namnoze přicházejí
na ty koncerty rodiče a veřejnost u vědomí, že je to pro ně sváteční příležitost. Jsou
tak oděni, a tak se také chovají. Nikdo během produkce neodchází, protože by tím
vlastně účinkující urazil. Program je připraven odpovědně, důstojnosti jsou si vědomi nejen účinkující, ale i publikum. Chápou svůj přístup k akci ne jako záležitost
společensky formální, ale jako významný příspěvek výchovný. Ne tak v Modřicích.
Chvílemi to bylo jako na trhu. V sále nebylo zdaleka pozorné ticho. Stále někdo přicházel a odcházel.
Zvláštní pozornost si zaslouží rodiče malých účinkujících, kteří, když jejich ratolest s
úspěchem dokončila výstup, sebrali se a odešli. To stáli jen o výkon svého potomka?
Ti ostatní je nezajímali? Nemyslíte, vážení rodiče, že se dopouštíte na svém dítěti
nezanedbatelný výchovný přestupek? Jak chcete své dítě vychovávat k umění, které
je v dnešní produktivní společnosti popelkou? Nezdá se vám, že se podílíte na tomto
tristním stavu? V Brně vídám malé děti s rodiči i na operních a koncertních produkcích.

Život v našem městě

Jan Kouřil z Moravských Bránic

Dovětek editora čísla k zamyšlení
Jistě není nic příjemného přečíst si kritiku, která se nás dotýká, navíc zveřejněnou
v místním tisku. Dovolte mi ale poznámku. Autor předchozího příspěvku má plnou
pravdu, i když jsem přesvědčen, že to není problém pouze Modřic. A už vůbec ne
pouze naší ZUŠ, která koncert svých žáků pořádala. Ten problém je totiž hlubší a týká
se nás všech.
Všichni bychom si asi občas měli vstoupit do svědomí, zda svým jednáním vždy
projevujeme slušnost a běžnou mezilidskou úctu ke svému okolí. Zda např. svým
předčasným odchodem z akce dětí pro rodiče a rušením jeho průběhu, neprojevujeme k těm účinkujícím neúctu k jejich několikaměsíčnímu snažení? Zda těm dětem
nedáváme špatný příklad do života? Nepodporujeme leckdy naším chováním v těch
dětech spíše sobeckost? A neukazuje takové bezohledné chování na naši vlastní nekulturnost a potažmo neslušnost?
Většina z nás si jistě přeje, aby Modřice byly místem pro lidi příjemným a vstřícným.
Zkusme pro to tedy každý z nás něco udělat. Zkusme být vnímavější k práci a snažení ostatních a zvláště tam, kde nám jí chce ten druhý udělat radost, buďme otevření
a slušní. A u akcí dětí pro rodiče to platí dvojnásob. Děti vychováváme především
svým příkladem.
J.M.
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PRŤATA
Prťata Modřice
Kroužek pro maminky
s dětmi od 6 měsíců do 4 let

Kroužek Prťata funguje od prosince 2007 a je hojně navštěvován. Město Modřice
nám zdarma poskytlo klubovnu městského úřadu (nad knihovnou), kde jsme se i v
letošním školním roce setkávali v úterý a čtvrtek 9.30 – 11.00 hod.
Kroužek je koncipován převážně pro děti od 1 do 3 let. Děti, které ještě samy nechodí, zvládnou zpívání a tancování u mámy v náručí. Při výtvarné části se dívají, co
máma tvoří a můžou si zkoumat různé výtvarné materiály.
Na začátku se s dětmi přivítá Zebra Gábinka a pak zpíváme, tancujeme, říkáme básničky, pohádky, cvičíme a hrajeme hry. Potom si něco malého vytvoříme. Před Vánoci jsme vyráběli svícínky ze zavařovacích skleniček, před Velikonoci vytvořili poštovní přáníčka našim blízkým pro radost. Jindy děti zkoušely malovat vodovkami,
modelovat z hlíny mističky a kachlíky s obtiskem ručiček, vyrobit zvířátko z chlupatých drátků a ruliček toaletního papíru apod. Za odměnu, že pěkně zpívají i malují,
dostanou děti razítko do deníčku a někdy i něco navíc.
Kroužek by nefungoval nebýt úžasných maminek, babiček a tet, díky nimž máme na
závěrečné hraní a řádění (po zpívací a malovací části) hračky, knížky, atd. Několik
šikovných maminek se zasloužilo o veselé nástěnky, a tak si děti nemusí hrát mezi
holými zdmi.
Schůzky Prťat ve školním roce 2012/2013 začnou v září. Informace o jejich organizaci,
kontakty a další aktuality najdete na http://www.prtatamodrice.estranky.cz.
Text E. Kroutilová
Za Prťata K. Veselá, foto
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BRABROUCI
Vážení spoluobčané,
končí 13. rok činnosti oddílu Brabrouci v
Modřicích. A myslím, že to vůbec nebyl
rok nešťastný, jak by mohlo číslo napovídat. Podařilo se nám založit další družinku
Komárů, kterou vedou bývalí Luční Koníci a v této družince se sešly moc šikovné
děti, ze kterých můžeme mít jen radost.
I počasí nám letos přálo a žádnou plánovanou akci jsme nemuseli kvůli počasí
zrušit, což taky není obvyklé každý rok.
Prostě pohoda :)
A co jsme letos prožili? Začali jsme Pionýrským orientačním během, prvním závodem Zelené ligy v tomto školním roce, v listopadu jsme měli oblíbený rozdělený výlet, na kterém jsme tentokrát opustili přírodu a
vydali se poznávat Brno a skončili jsme v aquaparku v Kuřimi.
Pak následovaly podzimní prázdniny v Silůvkách, kde jsme si obzvlášť užili novou
hru, kterou jsme se naučili od kamarádů a to Bränball. Vánoční sobotu jsme strávili
na bojové hře na Vajglu a večer na vánoční besídce, na kterou jsme si museli půjčit
sál na obecním úřadě, protože je nás už 70 a do naší klubovny se všichni nevejdeme.
V lednu byla již tradiční akce – dopoledne
nominace na další závod Zelené ligy – tentokrát uzlovací závod Dračí smyčka a večer
opékání špekáčků s rodiči Pod Kaštany. V
únoru již zmiňovaná Dračí smyčka, která
pro nás byla o to obtížnější, že jsme byli
jejími pořadateli, a tak se v naší modřické
škole sešlo na 250 závodníků, aby si poměřili síly ve vázání uzlů na čas. V březnu jsme měli výlet do Mariánského údolí
společný s kamarády z oddílu Severka, a
na začátku dubna jsme uklízeli areál Pod
Kaštany. Ani byste nevěřili, kolik nepořádku tam bylo.

Velikonoce jsme prožili se staršími dětmi na Domě dětí v Hustopečích a pak už následoval nejdůležitější závod Zelené ligy –Setonův závod. Všechny závody se nám
docela podařily a tak i nadále patříme mezi 7 nejlepších oddílů JM kraje, tentokrát
na 3. místě. V květnu proběhla oblíbená Kuličkiáda a ještě sraz pionýrských tábornických oddílů v kempu pod Wilsonkou. V červnu si Píďalky vyzkoušely Laser Game
– napínavou hru, na kterou získaly peníze tím, že zvítězily v Energetické olympiádě.
Této soutěže se účastnily po celý rok a
podařilo se jim vyhrát. Gratulujeme!!! Poslední víkendovou akcí byl Vývar – výlet
s vařením, na který jsme šli na Bobravu, a
jedním z největších zážitků z výletu bylo
to, že jsme v Bobravě našli velké raky. Fotky ze všech letošních akcí můžete najít na
našich stránkách www.brabrouci.cz, které máme od letošního roku také nové – a
moc hezké – koukněte se.
A co nás ještě čeká? O prázdninách tábor v Kladkách Bělé, kde jsme byli už loni a moc
se nám tam líbilo. Letos se vydáme na Putování s kašpárkem. A na konci prázdnin
Lužnice.
Schůzky v příštím roce budou začínat od druhého školního týdne, od 10. 9., aby byl
čas zjistit rozvrh a uspořádat schůzky. V příštím školním roce nebudeme zahajovat
činnost další družinky, jen do Komárů budeme přijímat 5-6 dětí z první třídy.
Přejeme všem krásné a pohodové léto
Barbora Pokorná
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Dětský den v areálu Pod kaštany 2. 6. 2012

Den vojenské historie v Modřicích - Rostov 1942
Dne 26. 5. 2012 uspořádal vojensko-historický klub Erika Brno v prostoru areálu Pod
Kaštany v Modřicích vojensko historickou ukázku s námětem bojů na východní frontě.
Kluby vojenské historie z celé České republiky a Slovenska se sešly, aby přihlížejícím divákům předvedli v první ukázce boje okolo města Rostov na Donu a v druhé
ukázce přepad německého zajateckého tábora.
Podle ohlasu diváků se Den vojenské historie velmi vydařil a již se těší na další,
čtvrtý ročník akce.
Závěrem, bychom rádi vyjádřili své poděkování městu Modřice za podporu, Muzeu
města Brna za propagaci a sboru dobrovolných hasičů z Modřic a Chrlic za skvěle
odvedenou práci na akci.
Za organizační tým
Pavel Čermák

foto: M. Hájek
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Středověká bitva v areálu Pod Kaštany 23. 6. 2012

foto: Liba Nesvatbová
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KULTURA

7. ROČNÍK MODŘICKÉHO HUDEBNÍHO FESTIVALU

PodKaštany
Kontrolla
Fakers
Grimasa čápa
Začalovec
Rock | Brno | http://kontrolla.cz/kontrolla/

Grunge-Rock | Brno-Modřice | http://fakers.cz/

Funk-Jazz
http://bandzone.cz/grimasacapa
Funk
Jazz | Brno | http://bandzone
cz/grimasacapa

rock | Kyjov | http://bandzone.cz/zacalovec

28. 7. 2012
r

TRAMVAJ Č. 2 – ZAST. TYRŠOVA

f

areál Pod kaštany (Modřice)
start ve 20.00 hod. | vstupné 80 Kč

PIVO, LIMO, GRIL A ČERSTVÉ ŠTÁVY

WWW.PODKASTANY.TYM.CZ
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KONCERTY NA RADNICI
Májové pěvecké setkání - 57. koncert 30. 5. 2012

Úspěšné nedělní hudební matiné

Alena Borková ml. - zpěv, Alena Borková st. - klavírní spolupráce
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - dirigent Lucie Tomečková

58. komorní koncert na radnici v Modřicích 24. 6. 2012
Robert Benno Štěpánek - zpěv, Jarmila Mazourová - klavír

foto ČeV - velké fotoalbum přináší http://mim.cemotel.cz/12-q2/kk58
http://mim.cemotel.cz/12-q2/kk57
foto: M. Hájek
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Vystoupení folklorního kroužku v Předklášteří 17. 6. 2012

Dětský folklorní kroužek města Modřice
nabízí pro malé děti s rodiči nácvik zpěvu pro připravovaná
vystoupení na Svatováclavských hodech a dalších akcích.
Zveme holčičky od 3 do 6 let a kluky přiměřeného věku.
Schůzky každý pátek v zasedacím sále na radnici od 17 do 18 hodin.
Po prázdninách začínáme 7. září 2012.
Internetové stránky mim.cemotel.cz/folklor a v rubrice MĚSTO
na novém internetu radnice, kontakt pro přihlášky a další informace:
Jana Studená, chorca@seznam.cz, tel. 603 543 327

Slavnostní předávání vysvědčení 22. 6. 2012

Závěrečná na fotbalovém hřišti 22. 6. 2012

foto Petr Studený a Veronika Sláčíková
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MUZEUM
Práva horenská městečka Modřic
/pokračování článku ve Zpravodaji 6/2012-24 /

Modřické horenské právo je velmi podobné židlochovickému. Liší se od okruhu vinohorenského práva mikulovského. To se dochovalo až v poněkud pozdějších opisech – modřický zápis je jeden z nejstarších na Moravě ! – a namísto hrdelních trestů
oběšení či upálení stanoví za obdobné přestupky nápravu v penězích.
Neuvěřitelné tresty a neuvěřitelná osobní zodpovědnost
Nejpřísněji měli být v Modřicích trestáni nepoctiví vinaři, kteří při obdělávání vinice poškozovali své sousedy. Jakmile byl jednou jejich zločin prokázán, porušením
„svobody“ vinohradu (frajunk) se z nich stala osoba „falešná“: nemohli už hledat
azyl a spravedlivý soud (svobodu) před podobným právem jiným: jak praví naše
horenská kniha „ve městě nebo na hradě“.
„Dále také vytýkáme: kdo by jeden vinný peň nebo více z vinohradu svého souseda pod zemí do svého vinohradu přetáhl a peň mu vzal, bude-li usvědčen jedním
perknosem čili přísežným horným nebo dvěma lidmi z obce, pak propadá hrdlu,
je falešník a patří (k upálení) na rošt (so ist er des hols verfallen, und ist falsch, und
gehert auff den rast).
Pakli uteče, propadá veškerý jeho majetek movitý i nemovitý jeho pravému pánu; a
je to psanec a nemůže se nikde dovolávat svobody (ist eÿn werZalter mann vnd
mag nÿndert freyung haben).“
Následující obdobné ustanovení nám dává nahlédnout také do tehdejšího způsobu
pěstování révy, kdy se nové kmínky vytvářely prostě hřížením nebo zasazením řízků
z přízemní letité hlavy.
„kdo by peň dolovaný nebo oblouk (grubstock ader pogen) ze svého místa vytahoval nebo od otcovské (dnes spíše „matečné“) hlavy odřezával sobě k užitku a vinohradu ke škodě, ať by ho prodal nebo jinde vysadil, bude li přistižen, přijde o hrdlo
a patří na rošt.“
Dvojí registra, právní mapa středověké krajiny, únava z války
Pravomoc perkmistra a horních konšelů se v těchto věcech trestních asi uplatňovala
jen výjimečně. Hrdelní právo nám slouží spíše jako doklad samostatného postavení vinohradů v pestré mozaice středověké a raně novověké právní krajiny. Své
vlastní právo měly také vody (právo mlynářské a rybářské), lesy (například lovecké
právo na hradě Buchlově), hlubiny země (právo dolování kovů).
I jednotlivé vinohrady se pak ještě mohly v právním ohledu lišit, a to jednak na vinice příslušné k domům a gruntům – ty se s domy-městišti prodávaly a zapisovaly
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spolu s ostatními pozemky, a patřily tedy do pravomoci modřického rychtáře; jednak na vinice „svobodné“, které právě vedl ve svých registrech modřický rychtář
nad horami (perkmistr). Prodávaly, zastavovaly a dědily se zvlášť.
Uvnitř vinohrad dále rozdělovaly vnitřní meze mezi jednotlivými majiteli a (patrně
horizontálně vedené kamenné) ohrady, které mu daly jméno. Ve frídách-ohradách se
v 15. století připomínají také šafránice.
„kdo bude ve vinohradě přistižen, ať je den nebo noc, ať hrozen vezme nebo ne, ten
přišel o hrdlo a bude prohlášen za zloděje. Kterýkoliv soused by takového zajímal,
tomu má celá obec před právem pomoci, buď před rychtářem, nebo kdekoliv před
soudem, a má s ním trpět soudní výlohy.
Také vytýkáme: kdo by šel po ohradě (také česky: frídě) nahoře či dole (wer an dem
fried geht), a neukradl by nic, ale měl by to na mysli, byl-li by přistižen, je podle práva považován za zloděje a ztratí hrdlo.“
Kolem vinohradů vedly veřejné cesty; unavení poutníci mohli přísežného hlídače
(hotaře) požádat o hrozen nebo vzít si jako oporu k hlavám nezaražený kůl. Provoz
na hlavních cestách pak regulovala například mýtní privilegia, také termíny výročních trhů, kdy se do míst jejich konání mýta nevybírala, povinnost skladu zboží v
obchodních centrech (u nás Brno), i jednotlivé zásahy zeměpána určující směr obchodních cest (Brno na místě Měnína v polovině 14. století).
Zájem na obdělávání vinohradů pak na konci dvacátých let 15. století spojil i tak
zapřisáhlé nepřátele, jakými byli u nás za husitských válek táborské posádky v Ivančicích a M. Krumlově na jedné straně, a brněnští měšťané na straně druhé. V řadě
příměří, ke kterým přistoupili také významní kališničtí a katoličtí páni, si vzájemně
zaručili, že budou svobodu na cestách respektovat, že v okruhu své moci nebudou
poddaným svých nepřátel bránit v pracích na vinohradech, převážení moštu a vybírání desátků.
Soudce, smírčí soudce, katastrální úředník, prostě horný
Středověk neuplatňoval v praxi moderní pokusy o oddělování moci soudní a výkonné. Působnost perkmistra se převážně uplatňovala ve sféře výkonné a administrativní.
Mimo trestání a řešení majetkových sporů dohlížel na řádné obdělávání vinic,
reguloval mzdy dělníků, vedl svá registra o majetkových převodech a zakládání
nových vinohradů, určoval dobu, kdy se „zavírala hora“ před sklizní, vyhlašoval termín společného sbírání hroznů a poctivého odvodu desátků, zaručoval bezpečnou
přepravu v Modřicích koupeného vína etc. etc. – to vše na místě pána země, kterému
byl také za všechno zodpovědný.
Modřická horenská kniha je toho živým dokladem: za textem horenského práva
ihned počínaje rokem 1529 pokračují zápisy perkmistra. To je na našem prameni
unikátní:
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„Nyní následují všelijaké záležitosti a směny a prodeje (nun folgt ellerlaÿ sach vnd
handl vnd kauff)
… rovněž Burda z Chrlic uplatnil přede mnou, perkmistrem Jakubem Fyčlem, svůj
nárok půl čtvrté kopy a jednoho bílého groše na vinohradě Janka Hlupého, který leží
tam vedle (vinohradu) Tomana Šoukale z Chrlic a (z druhé strany) Ondřeje Bernáškového syna. To se stalo v den Nalezení Svatého Kříže v roce 1531.
Podle následnujícího záznamu Burda svůj vinohrad z modřických horách za uvedenou sumu cca 200 grošů před perkmistrem prodal a následující rok přijal od kupce
jako splátku polovinu prodejní ceny:
„Rovněž 1532 v neděli po Očišťování Panny Marie na částce půl čtvrté kopy přijal dvě
kopy, jež složil Martin Paur; toho času za perkmistra Wolfa-Wolfganga Zetla“
Už v prvním záznamu se jeden prodávaný vinohrad lokalizuje také místním názvem, který se udržel dodnes : in dem lausennpelcz. Indikační skica tak označuje
svahy od Vajglu dolů k dnešnímu areálu Pod kaštany. A právě v této trati se hned v
roce 1532 setkáváme s dokladem zakládání nových vinohradů a s další důležitou
osobou – modřickým nejvyšším úředníkem (amptmann, hauptman), tedy biskupským správcem celého panství „panem Ryšanem“:
„Rovněž roku 1532 v den svatého Michala pan Jan Ryšan, toho času hejtman na
místě pána Jeho Milosti, ponechal (na vinohrady) jeden lán ležící v Lauzempelci u lesa. A k tomu dal na čtyři roky svobodu (osvobození od vrchnostenských
povinností).“
Téhož roku dal pan Jan Ryšan také svobodu Petru Polákovi z Holatic na čtyři roky na
jeden pustý vinohrad, ležící ve starém Lausempelci.“
Rukopis č.8 z fondu městečka Modřice poskytuje množství námětů ke studiu, ať pro
historika, paleografa, topografa, nebo badatele, který se zabývá vývojem kancelářského německého jazyka.
Co se do Modřického zpravodaje nevešlo, máte možnost vidět na tradiční podzimní
„hodové“ výstavě o historii místního vinařství v Muzeu města Modřice.
Nejen mapy, reprodukce a přepisy archiválií, ale také dřevěný lis na víno z 19. století, kovový lis z počátku minulého století
a množství zajímavých exponátů zapůjčených z Regionálního muzea v Mikulově.
Srdečně Vás zve městské muzeum
a muzejní spolek.
Mgr. Petr Fiala, správce Muzea města Modřice
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Muzeum města Modřice a Muzejní spolek Modřice
Vás zvou na výstavu hmotných památek a písemných dokumentů

Modřické vinohrady od 15. do 20. století
Výstava bude otevřena od 22. září do 14. října 2012
vždy v sobotu, neděli, pondělí a úterý 10.00 – 17.00
ve výstavní síni na ulici Komenského 397 Modřice, tel. 547 216 124,
nebo jindy do konce října po ohlášení na tel. čísle: 732 706 753, Email:
petr.ﬁala@email.cz

Vážení, milí spoluobčané,
naše letošní hodová výstava bude věnována vinohradnictví v Modřicích. Jeho málo
známá historie sahá hluboko do minulosti a zaslouží si pozornosti.
Potěšilo by nás, kdybyste zapátrali ve svých domácnostech a hospodářstvích a půjčili nám na výstavu předměty, které se k pěstování révy a ke sklepnímu hospodářství
vztahují – staré sudy a kádě, mlýnky, vědra, naběračky, motyky, nože …
Ozvěte se prosím muzeu na Komenského ulici – tel. 547 216 124 – nebo kdykoliv přímo správci muzea Petru Fialovi na čísle 732 706 753.
Každý příspěvek (včetně fotograﬁí) uvítáme.
Muzeum a muzejní spolek v Modřicích

FARNOST
MFK Modřice – Minorité
Za stolem klubového bufetu netrpělivě posedával trenér domácích a nervózně pozoroval nezadržitelný úprk hodinových ručiček. Protože do zahájení utkání chybělo
jen několik minut a z týmu MFK bylo přítomných jen „pár“ svěřenců, vytáhl z kapsy
mobilní telefon a začal volat. „Nezapomněl jsi? Dnes hrajeme. S těmi faráři. Určitě
přijď.“ Po čtvrthodině se do příjemného sportovního areálu dostavili všichni. Potleskem je přivítali skalní fanoušci i sváteční diváci, z nichž někteří dosud ani dost dobře
nevěděli, kde se hřiště nachází.
Proti klubu, který je již několik let ozdobou první „bé“ třídy nastoupilo mužstvo minoritů, mezi nimiž post stopera a hrajícího trenéra zaujal páter Robert Mayer, mladý
duchovní správce naší farnosti. Pan rozhodčí mohl za potlesku kolemstojících ko-
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nečně utkání zahájit. Po zprvu vyrovnaném úvodu se brzy začalo ukazovat, kdo drží
taktovku. I když pan farář dělal, co mohl, úsilí jeho i celého týmu přece jen nestačilo
na sehranější MFK. Na každou branku vstřelenou kněžským a ministrantským mužstvem odpověděli domácí třemi úspěchy.
Souboj neskončil ani po závěrečném hvizdu. Cestou do šaten se hráči začali přetahovat o výsledek. Jedni tvrdili, že utkání skončilo 9:3, ti druzí byli přesvědčeni, že to
bylo 10:3. A rozhodčí, který na takové skóre není zvyklý, také nevěděl. Jedno je však
jisté, bylo to pěkné a příjemné předprázdninové odpoledne.
Text a foto Josef Chybík

Za kořeny křesťanství do polského Kladska
Cesta po českých silnicích rychle ubíhá. Brzy jsme na státní hranici. A protože se u
našich severních sousedů koná EURO 2012, také na přechodu, kam přijíždějí modřičtí farníci, je v pohotovosti polská policie. Přesto, že nevypadáme jako fotbaloví „rawdies", nevyhneme se kontrole. Její ostří mírně otupuje plakátek za předním sklem
autobusu s nápisem „Wambierzyce pielgrzymka“. Policisté se ještě dotazy ubezpečují, že na fotbal opravdu nejedeme. Bez další prohlídky věří, že jsme společnost, která
míří na jedno ze stěžejních evropských poutních míst.
Vjíždíme do městečka Wambierzyce, přezdívaného slezský Jeruzalém. Svědčí o tom
také biblické názvy okolních kopců Tábor, Sion a Oreb nebo potoka Cedron. Tradice
poutního místa je spojena s legendou ze 13. století a zázračným uzdravením slepého
muže.
Symbolikou je prodchnut každý detail. Například vstupní schodiště má 57 stupňů,
což představuje součet 33 let života Ježíše, 15 let spojených s početím P. Marie a 9
andělských chórů. Barokní stavba je zasvěcena Zvěstování Panně Marii a pochází z
let 1715 až 1720. V bohatě zdobeném interiéru poznáváme vyobrazení krajanů – sv.
Jana Nepomuckého a sv. Jana Sarkandera. Kostel, který byl v roce 1936 povýšený na
baziliku minor, několikrát navštívil i blahoslavený Jan Pavel II. Jako vzácná relikvie
je zde vystaveno několik kapek papežovy krve. V chrámových prostorách, v nichž
český jazyk není neznámý, celebruje otec R. Mayer s asistencí otce A. Wolného a
bratra Stanislawa slavnostní poutní mši svatou.
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Po opuštění kostela stoupáme po příkrých schodech na jeden z kopců, na němž je
rozeseta více jak stovka drobných i větších staveb lemujících trasy několika křížových cest. Společně s nimi nás upoutávají v krajině instalované obří ocelové zvony
s vročením 1949. Na zpáteční cestě se ještě zastavujeme u proslulého vambeřického
betléma z roku 1882, který čítá na 800 objektů.
Po kvalitní silnici jedeme do města Kladska, centra příhraničního oblasti, které se
pyšní erbem s dvouocasým českým lvem. Vstupujeme do františkánského kostela
Panny Marie Růžencové, který od poloviny 13. století stojí na ostrově, vymezeném
řekou Nisou. Pokračujeme po romantickém středověkém mostu ze 14. století ozdobeném sochami svatých. Toto znamenité stavitelské dílo je právem považováno za
zmenšeninu pražského Karlova mostu. Úzkou středověkou uličkou se dostáváme na
centrální náměstí s impozantní budovou radnice, barokní kašnou, morovým sloupem a nepřehlédnutelnými památkově chráněnými měšťanskými domy. Černou bránou, kolem sochy sv. Jana Nepomuckého a podél jezuitské koleje se protahujeme
ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie. Zde v málo vídané nádheře goticko-barokního
chrámu nacházíme stopu dalšího krajana. Je jím první pražský arcibiskup Arnošt z
Pardubic (1297-1364), který v Kladsku prožil mládí a v chrámu je také pohřbený. U
hrobu tohoto významného krajana se společně modlíme.
Prohlídku města končíme u kladské pevnosti, vystavěné na místě bývalého hradu. S
rozlohou 32 hektarů působí monumentálně. Patří k nejlépe zachovaným evropským
obranným systémům ze 17. – 18. století.
Nedaleko, za polskými hranicemi, se na samotném okraji České republiky rozprostírá obec Bílá Voda. Jsme před proslulou piaristickou kolejí vybudovanou v letech
1724-1733, na Moravě dobře známým architektem G. P. Tencallou. V roce 1950, kdy
nově zavedený režim zrušil v českých zemích ženské kláštery, byly řádové sestry
násilně vystěhovány a koncentrovány do sběrných stanovišť. Jedním z vybraných
míst se stala Bílá Voda. Vystřídalo se zde přibližně 1000 řeholnic, z nichž přibližně
700 jich spočinulo na bělovodském hřbitově, který je od roku 2000 národní kulturní
památkou.
Text a foto Josef Chybík
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto
Léto
- to je koupání,
vítr vlnku nahání,
naháčky v nich prohání.
Léto
- to je vlásků čechrání,
do balonu kopání,
všude plno výskání,
rozpustilé chechtání …..
Protože nejen prací je člověk živ, vydali
jsme se na malou dovolenou do nejkrásnějších lázní východního Maďarska,
abychom načerpali sil, zlepšili stav
našich kloubů i páteře a také poznali
některé pamětihodnosti našich téměř
sousedů.
Počasí nám moc přálo a nebýt jedné
noční bouřky, která trochu osvěžila
rozpálenou zem, ani bychom se řádně nevyspali. Hned první den jsme
se cestou stavili v Tatě, abychom si
prohlédli Starý hrad, arboretum a staré
římské náhrobky v parku Eszterházy a
odpoledne jsme již využívali minerální
koupele v termálních lázních Mezökövesd. Celou dobu jsme byli ubytováni
v hotelu Tiszaújvarosi, kde jsme vždy
večer v hale sledovali fotbalové mistrovství a společně fandili.
Také jsme navštívili barokní městečko
Sárospataky, ve kterém působil jako
vychovatel a učitel ve službách rodu
Rakoczi Jan Amos Komenský. Velmi si
ho považují dodnes (má zde pamětní

desku) a zrovna v kolejní knihovně měli
velkou výstavu o J. A. Komenském.
Starobylá knihovna s nádherně malovaným stropem byla důstojným místem
pro památku J. A. Komenského. V tu
chvíli jsme velmi hrdi na to, že pocházel
z Moravy.
Navštívili jsme také národní park Hortobágy, krásně udržovaný se spoustou
mnohověkých dřevin všech druhů a odrůd. Viděli jsme spoustu čápů, volavek,
dravců i pasoucích se stád ovcí, krav i
koní. Projeli jsme údolím řeky Tisy, která se zde na pár kilometrů rozděluje a
tak utváří v národním parku ostrov, aby
se po pár kilometrech opět spojila.
Koupali jsme se v těch nejkrásnějších
lázních, ať už to byly jeskynní lázně
Miškolc-Tapolka, nebo Tiszaújvárosi a
také v jedněch největších termálních
lázních Maďarska – v Hajdúszoboszlö,
kde na obrovském tobogánu se svezla s
ostatními i odvážná dorostenka „Hana
Blechová“.
Do Ortobáče jsme se jeli podívat na
architektonický skvost, krásný kamenný
klenutý most. Měli jsme štěstí, že se zde
zrovna konali lidové folklórní slavnosti
s přehlídkou maďarské lidové tvorby.
Bylo se na co dívat.
Maďarská města, která jsme navštívili,
včetně Budapešti, jsou čistá, plná zeleně
a pestrobarevných květinových záhonů
všude kam se podíváte i na sloupech
elektrického vedení. Lavičky po pár
metrech, sochy, která nikdo nezničil i
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po staletích stojí na svých místech –
staré vedle nových. Debrecín – krásná
architektura, všude spousta vody v
kašnách, kaskádách a jiných vodních
dílech. Uprostřed hlavní třídy se táhne
pás zeleně, podél cyklostezky samé
květiny, čisto, lavičky. Ochránci zeleně
by zajásali, my také.
Ochutnali jsme také víno z tokajské
oblasti, viděli rozsáhlý vinný sklep,
ve kterém by člověk zabloudil. Stejně
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ale nejchutnější víno je to naše z jižní
Moravy.
Zůstanou nám pěkné vzpomínky, i když
Maďarsko se také potýká s ekonomickou krizí, lázní se to asi nebude týkat,
jsou stále plné. Přestože nás zastihla
zpráva o havarii českého autobusu
v Chorvatsku, dojeli jsme bezpečně,
dobře naladěni i odpočati.
Přeji Vám krásnou dovolenou a dětem
hezké prázdniny.
TOJA
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KNIHOVNA

Včelí pastva.

Městská knihovna v Modřicích

Je to aktuální téma, tak aktuální, že po dalším zdražování plynu a elektřiny nadnárodními společnostmi přijdeme snad o všechny stromy, které nám nabízejí bohatou včelí
pastvu. Ty padnou nejspíše za oběť novodobým šetřílkům a paličům všeho, co hoří.
Situace nemusí být tak dramatická v menších obcích a odlehlejších oblastech, kde
lidé mají k sobě blíž a kde si včelaři lépe své stromy ohlídají. U větších aglomeracích
je ale situace jiná. S hrůzou pozorujeme ve svém okolí, každoroční úbytek lip, vrb,
javorů i dalších dřevin, které někomu překážejí, někomu stínily, nadzvedávaly chodníky, bránily výstavbě slunečních elektráren, nesmyslných skladů na orné půdě,
zatímco další prázdné sklady o kus dál po nocích rozebírají bezdomovci a šrotaři.
Výsadba ohromného množství lánů řepky na semeno nebo slunečnice na výrobu
oleje vede k tomu, že ubývá pestré včelí pastvy a tím i úbytku protilátek včelám a
jejich náchylné podlehnutí různým nemocem.
Dnes žijeme ve společnosti, kde si každý váží jen své práce a práci druhého neuznává. Za této situace každý začínající (a nejen začínající) včelař nebo i občan má
přímo povinnost zasadit několik stromů, lépe několik desítek významných včelařských stromů. A to ve vlastním zájmu. V opačném případě hrozí, že bude sklízet za
pár let jen med řepkový nebo slunečnicový. Lepší je výsadba na vlastním pozemku,
kde stromy mají šanci dožít se vysokého věku. Stačí pozvat k výsadbě svého syna,
dceru, před vysazeným stromkem se vyfotit a připomenout jim, že tento stromek je
památkou na vás.
Není nic úžasnějšího než pozorovat jak stromek sílí, na podzim shazuje listí a jak
se poprvé na několika květech zjevují i první včely. Slýcháme také řeči: „já se toho
nedožiju, nic sázet nebudu“. Takovým lidem je potřeba odpovědět: „hlavně, že jste
se dožili toho, že sklízíte med ze stromů, které vysadil někdo před vámi“. Čas dnes
utíká hrozně rychle a s ním jako by i stromy rostly rychleji. Zasazené lipové stromky
již kvetou třetím rokem a po desetiletích od výsadby několika lip se vám jejich nektar
dostává i do medníků
V některých obcích už se snaží zkrášlit naši krajinu výsadbou několika medonosných stromů nebo keřů. Nebo zakoupí stromky a při nějaké příležitosti je společně s
občany v obcích zasadí a také se někteří o stromy starají, což je velice chvályhodné.
Aby ti, kteří přijdou po nás, mohli úspěšně chovat včely stejně, jako se to daří nám.
Když dostanete pod oko žihadlo, poděkujte za ně, protože i tak nepatrný dárek Vám
změní alespoň na pár dní život.
Zpracoval Jaromír Pokorný.

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

Půjčovní doba:
Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa
Pátek
9 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 18
13 - 16

UPOZORNĚNÍ
Ve dnech 16. – 27. července 2012 bude knihovna z důvodu revize knihovního
fondu UZAVŘENA. Jinak nebude o prázdninách provoz knihovny omezen.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Bešťáková: Ježeček Dupálek
Doskočilová: Dvě veselé pohádky
Farmer: Hrad
Hegerová: Buď slušný, Chrochtíku!
Riordan: Bohové Olympu- Proroctví
Winston: Co dělá tebe tebou?
PRO ŽENY
Birkner-Mahler: Anděl nebo hříšnice,
Osudová žena, Zapadlé hnízdo
Cartland: Hon na manžela
Dumas: Madame Lafarge
Heřmanová: Návštěvy se nežerou
Chadwick: Proti králi
Kleypas: Místo v životě
Longinová: Kukačky
Rolečková: Hofmistr královny Johany
PRO SILNÉ NERVY
Arnaldur: Růže smrti
Canell: Třefa do černého

Connelly: Pátý svědek
Patterson: Nedostatek důkazů
Perry: Pohřeb v modrém
Pospíšilová: Boty do nebe
Rottová: Případ zeleného hadru
Viktor: Záhada ostrova Flatey
PRO MILOVNÍKY FANTASY A SCI-FI
Procházka: Druhý krok nikam, Ken
Wood-Meč krále D’Sala
Vrbenská: Vítr v píniích
Žamboch: Drsný spasitel, Koniáš-Muž na stezce, Maverick-Pěšec na
odpis, Megapolis
Série Agent JFK: Budiž nám měsíc
lehký, Hořící andělé, Kalibr 45, Není
krve bez ohně, Odplata, Pár kapek
krve, Pašeráci v oblacích, Se smrtí v
zádech, Svůj svět si musíme zasloužit, Válka pašeráků, Věk mloků
Série Mark Stone: Peggy v nesnázích,
Questaharská stezka
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Den otevřených dveří v bývalé modřické Frutě
Dne 1. 6. 2012 se na základě předchozího pozvání občanů města Modřice prostřednictvím Modřického zpravodaje č. 5/2012 a prostřednictvím městského rozhlasu
uskutečnil v bývalé Frutě Den otevřených dveří. Prohlídka se uskutečnila v 16.00 a
následně v 17.00 hod.
Prohlídky v 16.00 hod se zúčastnilo cca 110 návštěvníků, vesměs bývalých pracovníků Fruty. S ohledem na kapacitu promítacího sálu byla tato skupina operativně
rozdělena na dvě části. Prohlídky v 17.00 hod se zúčastnilo cca 40 osob.
Z celkového počtu cca 150 návštěvníků se 96 osob zapsalo do Prezenční listiny
(nezapsaní tvořili zejména více početné rodiny nebo ve Frutě dříve nepracovali).
Návštěvníci také obdrželi bezplatně sborník „Cukrovar, Biochema, Fruta a Chapel
v proměnách času …“, ve kterém jsou kromě historických dat zobrazeny fotograﬁe
jednotlivých objektů před a po rekonstrukci provedené v letech 1999 – 2012. Tento
sborník vydal Chapel Invest jako stávající vlastník areálu u příležitosti ukončení 13
leté rekonstrukce areálu.
Z celkového počtu zapsaných osob, 63 návštěvníků uvedlo, že dříve pracovali v bývalé Frutě. Naprostá většina bývalých zaměstnanců Fruty uvedla i své konkrétní bývalé pracoviště (např. ředitelka závodu 02, expedice, vedoucí výroby dietních jídel,
dispečer výroby, chemik, úřednice, bednář, laborant, soustružník, skladník, účetní,
řidič, dělník, energetik, …).
O průběhu Dne otevřených dveří byla pořízena řada fotograﬁí.
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Návštěvníci měli možnost prohlédnout si ve sklepních prostorech i „malé muzeum“,
ve kterém bylo možné shlédnout předměty nalezené při samotné rekonstrukci areálu (např. originální uzavřenou skleněnou láhev Coca-Coly).

Muzeum města Modřice obdrželo od vnuka bývalého hlavního účetního Biochemy,
pana Michala Medka, soubor fotograﬁí z období Biochemy (kolem r. 1937). Zájemci
mohou kontaktovat modřické muzeum, kde si mohou fotograﬁe prohlédnout a pomoci s identiﬁkací neznámých osob. Dále Muzeum obdrželo 54 fotograﬁí pořízených
na Dnu otevřených dveří dne 1. 6. 2012, kopii prezenční listiny návštěvníků a sborník
„Cukrovar, Biochema, Fruta a Chapel v proměnách času …“.
V rámci Dne otevřených dveří bylo návštěvníkům představeno třetí vydání knihy
„Zítra bude líp“, manželky ředitele Biochemy, Zdeny Kaprálové. Tato kniha mimo
jiné pojednává o vzniku Biochemy.
Na uliční fasádě vrátnice byla umístěna pamětní deska s údajem o založení areálu v
r. 1850 a názvy čtyř předchozích vlastníků (Modřický cukrovar, Biochema, Fruta a
nyní Chapel Invest).
K nezapomenutelné atmosféře přispělo i osobní setkání bývalých zaměstnanců Fruty a zejména mnoho vzájemně vyslovených vzpomínek.
V závěru prohlídky paní Ing. Chybíková, místostarostka města Modřice, ubezpečila
přítomné, že vedení obce si váží zejména toho, že v tomto areálu nevznikl Brownﬁeld
(urbanistický termín označující opuštěná území s rozpadajícími se obytnými budovami, nevyužívané dopravní stavby a nefunkční průmyslové zóny).
Vedení společnosti Chapel Invest tímto děkuje všem návštěvníkům za projevený zájem i přes proměnlivé počasí a za neopakovatelnou atmosféru.
vedení společnosti
Chapel Invest, spol. s r.o.
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Tip na výlet

Liga vozíčkářů nabídne unikátní službu hendikepovaným

Hrad a zámek v Dolních Kounicích

Samotě a nudě se každý rád v životě vyhne obloukem. Lidé se zdravotním postižením jsou ale často odkázáni na druhé, aby jim v boji proti těmto dvěma nepřátelům
pomohli. Liga vozíčkářů připravila jedinečnou nabídku pro ty z nich, kteří chtějí čas
trávit ve společnosti, rozvíjet se, chtějí zažít něco zajímavého. Nové prostory od září
otevírá lidem se zdravotním postižením z Brna a okolí Centrum denních služeb.

Necelou půlhodinu autobusovou linkou č. 512 od nádraží v Modřicích nebo autem
leží město, které nabízí nebývalé množství u historických i přírodních zajímavostí.
Jednou z nich je hlavní dominanta na strmém kopci nad řekou - bývalý gotický hrad,
přestavěný na rozsáhlý zámek. Původně ochrana kláštera, panské sídlo, přes sklady
a depozitáře k rychle chátrající ruině až po znovuzrození k živému kulturně společenskému centru - taková je stručná historie.

V nových bezbariérových prostorách najdou od září zájemci nejen nové zážitky, ale
i individuální přístup. „Budeme se společně učit různým výtvarným technikám, pracím s různými materiály, vyzkoušíme si relaxační cvičení i vzdělávací a tréninkové
programy, můžeme uspořádat výlet za kulturou a za sportem, například se naučíme
pétanque nebo minigolf“, popsala vedoucí programu Hana Svobodová. Všechny aktivity jsou však dobrovolné, pokud by někdo raději pracoval na počítači nebo se
věnoval jiným činnostem, najde v centru podporu zrovna tak.
Vhodné je pravidelné docházení v určitém intervalu, který si každý může sám zvolit
– například tři dny v týdnu. A taky věk – klienti by měli být ve věku od 19 do 64 let. „V
Brně a okolí se podobné služby vyskytují, většinou jsou však zaměřeny na seniory,
na mentálně postižené nebo duševně nemocné lidi. My chceme oslovit především
tělesně postižené, pro které zatím podobná možnost neexistuje,“ dodala Hana Svobodová. Centrum denních služeb ale uvítá i klienty s jiným postižením, je dobré se
v tomto případě domluvit, zda se jedná pro konkrétního člověka o vhodnou službu.
A proč se vlastně tento projekt takto rozšiřuje a nabízí moderní a krásné prostory v
ulici Bzenecká na brněnských Vinohradech? Mnoho lidí nemá s kým trávit čas, mnozí pečovatelé potřebují chvilku oddech a odpočinek. „Navíc chceme klienty naučit
něco nového, Centrum denních služeb bude fungovat od 8:00 do 15:00 každý všední
den,“ upřesnila vedoucí programu. Zájemci se můžou dozvědět víc na webových
stránkách Ligy vozíčkářů (www.ligavozic.cz), nebo se rovnou můžou obrátit na Hanu
Svobodou (537 021 485, 777 010 335, hana.svobodova@ligavozic.cz).
Hana Svobodová

Nenajdeme zde zámecké pokoje s naleštěnými parketami, ale o to více můžeme celkově i v podrobnostech vnímat rozsáhlé prostory zámeckých budov s někdy i unikátními stavebními detaily. A taky ocenit systematické úsilí o obnovení "života na
zámku" - i když v nové moderní podobě. V bývalé sýpce jsou sály pro výstavy, pod
klenbou se starými freskami na pozadí zatím neupravených zdí se konají svatby s následným posezením v příjemně restaurovaném purkrabství, kousek za opravdovým
gotickým obloukem vstupní brány.
Mimořádné výhledy z hradeb a především z oken při víkendových prohlídkách,
soutěže s tajemstvím pro výlety školních dětí a každý měsíc velké zábavné akce ve
stanech a na louce, doprovázené gastronomickými specialitami. Letos ještě budou
21. července, 25. srpna a 8. září 2012. Na internetu http://www.zamekkounice.cz/ jsou
podrobnosti k programům, historický přehled i bohatá fotogalerie, která mj. ukazuje
proměny hradu-zámku v posledních letech.
text Čev, foto Karel Kovář
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SOBOTA dopoledne

Městský fotbalový klub Modřice zve všechny fanoušky fotbalu na
XII. Ročník Mezinárodního turnaje mladších žáků

O pohár starosty města Modřice
ve dnech 3. – 5. srpna 2012 na hřištích v Modřicích, Chrlicích a Hrušovanech
u Brna, kde se utkají družstva z Čech, Moravy, Slovenska, Ukrajiny a Chorvatska

Pořadatelé
Vedení turnaje

Čestný předseda turnaje

MFK MODŘICE, komise mládeže JmKFS,
občanské sdružení MLADÝ FOTBAL
Jaroslav Sommernitz – ředitel turnaje
Ing. Petr Zoufalý – manažer turnaje
Stanislav Kratochvíl – předseda STK
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice

Sk. B – MODŘICE (2)

Sk. C – CHRLICE

1 – NK Zadar

1 – MFK Modřice

1 – MŠK Žilina

1 – FK Senica

2 – SK Slavia Praha

2 – AC Sparta Praha

2 – FC Zbrojovka Brno

2 – FC Zbrojovka Brno (2002)

3 – FC Baník Ostrava

3 – FC Spartak Trnava

3 – MFK Petržalka

3 – SK HS Kroměříž

4 – SFC Opava

4 – FC Tescoma Zlín

4 – MFK Karviná

5 – SK Prostějov

5 – Nižni Novgorod

5 – MFK Frýdek Místek

5 – FK Teplice

Časový rozpis utkání
PÁTEK
B - MODŘICE (2)
Sparta – Novgorod

C - CHRLICE
•Zbrojovka – Frýdek

C - CHRLICE

D - HRUŠOVANY

•Ostrava – Zadar

•Trnava – Modřice

Petržalka – Žilina

Kroměříž – Senica

10:00

•Slovan – Slavia

•Opava – Sparta

Zlín – Zbrojovka

Karviná – Zbrojovka

11.00

•Prostějov – Zadar

•Novgorod – Modřice

Frýdek – Žilina

Teplice – Senica

Čtvrtﬁnálové skupiny: Skupina E: A1, A2, D1, D2
Skupina F: B1, B2, C1, C2
Skupina G: A3, A4, D3, D4

Skupina H: B3, B4, C3, C4
Skupina I: A5, B5, C5, D5

SOBOTA odpoledne
MODŘICE (1)
14:00

•A1 – D2

MODŘICE (2)

CHRLICE

HRUŠOVANY

•A3 – D4

B3 – C4

A5 – B5

B4 – C3

C5 – D5

15:00

•B1 – C2

•A4 – D3

16:00

•A2 – D1

•B2 – C1

17:30

•Slavnostní zahájení turnaje na hřišti v Modřicích
•Exhibiční utkání: Menšíkova jedenáctka (osobnosti) vs. trenéři zúčastněných družstev
na hřišti v Modřicích
•DISCOTÉKA, večeře mužstev + raut sponzorů, hostů a trenérů na hřišti v Modřicích

Sk. D – HRUŠOVANY

4 – ŠK Slovan Bratislava

A - MODŘICE (1)

B - MODŘICE (2)

9:00

19:30

Sk. A – MODŘICE (1)

Slavia – Prostějov

A - MODŘICE (1)

18:15

Obsazení turnaje:

12:00
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D - HRUŠOVANY
Zbrojovka – Teplice

13:00

Ostrava – Slovan

Trnava – Opava

•Petržalka – Zlín

Kroměříž – Karviná

14.00

Zadar – Slavia

Modřice – Sparta

•Žilina – Zbrojovka

Senica – Zbrojovka

15:00

Prostějov – Ostrava

Novgorod – Trnava

Frýdek – Petržalka

Teplice – Kroměříž

16:00

Zadar – Slovan

Modřice – Opava

Žilina – Zlín

•Senica – Karviná

17:00

Slavia – Ostrava

Sparta – Trnava

Zbrojovka – Petržalka

•Zbrojovka. – Kroměříž

18:00

Slovan – Prostějov

Opava – Novgorod

Zlín – Frýdek

•Karviná – Teplice

NEDĚLE
MODŘICE (2)

CHRLICE

HRUŠOVANY

8:30

MODŘICE (1)
•D1 – A1

•C4 – B4

D4 – A4

D5 – A5

9:30

•C1 – B1

•C3 – B3

D3 – A3

B5 – C5

10:30

•D2 – A2

11:30

•C2 – B2

•o 13. místo

o 15. místo

13:00

•o 5. místo

•o 11. místo

o 9. místo

14:00

•o 3. místo

•o 7,místo

15:00

FINÁLE

16:00

Vyhlášení výsledků a slavnostní zakončení turnaje na hřišti v Modřicích

11:00

A5 – C5

12:00

B5 – D5

Události označené (•) bude možné sledovat on-line či ze záznamu na www.turnaj-modrice.cz

Život v našem městě

s

521

Zpravodaj 7-8/2012

www.mesto-modrice.cz

1

Společenská kronika

531

Inzerce

NÁMĚT K LETNÍMU ZAMYŠLENÍ
Když je na sluníčku přes 40 ...

Významného kulatého
výročí se dožívají
Hrdová Anna
Ing. Kořínek Miroslav
Šedá Veronika
Ing. Kovář Karel
Man Vladimír
Smetanová Ludmila
Vágnerová Jindřiška
Herzigová Anna
Hradská Marie
Kotlán Jaroslav
Makovská Libuše
Mariánek Josef
Mulíček Vladimír
Pospíšil Karel
Sklenská Anna
Vaněk Dušan
Lukeštíková Marta
Jašová Zdeňka
Nedělka Karel
Patočková Božena
Pospíšilová Marie
Romulusová Ludmila
Hrdličková Věra
Kočíř František
Toncrová Radomíra
Hladíková Anna
Hradský Antonín
Vetterová Ludmila

Rozloučili jsme se
Wahner Karel
Pilcová Zdeňka
Ryšavý Václav

Vítáme do života
Prokop Jan
Smejkalová Tereza
Smejkal Jakub
Mičíková Anežka
Špaček Jan
Havlíček Michal
Havlíček Dominik
Brtník Alex

a člověk nesedí v klimatizovaných prostorách kanceláře nebo auta, ale kráčí po ulici tradičně pěšky, tak má příležitost si uvědomit hodnotu stromů, které poskytují
stín - jak o tom byla řeč kolem ankety ve Zpravodaji č. 2/2012-23. Stačí ze sálajícího
horka přejít i jen na pár desítek metrů pod stromy - třeba na zmiňované ulici Příční,
Benešově vedle školy, Komenského, či jinde, aby bylo znát ten rozdíl, který může
být až 10 stupňů.
Podle prognóz budou letní vedra v budoucnu spíše narůstat. Proto je důležité, aby
byla možnosti automatické klimatizace městských prostor pomocí stromů a parků
věnována patřičná pozornost. Pěší procházka či posezení na lavičce není přepych,
ale běžná potřeba. Rodiče nebo prarodiče s dětmi, senioři a ostatní, kteří za takovou
relaxací nemohou nebo nemíní cestovat jinam, by ji měli v přiměřené míře nalézt
doma v blizkosti bydliště ...
Vlastimil Čevela
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MALBY 14,-Kč/m , nátěry
2

Nádražní 540
ModĜice 664 42

mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz
x
x
x
x
x
x
x
x

Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpeþovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250,Kč! Modřice a okolí.

Provedu v Modřicích
drobné opravy oděvů,
výměny zipů apod.
Dále prodám oblečení po chlapečkovi 0-1 rok + autosedačku.
Kontakt: 608 305 720

STAVEBNÍ PRÁCE
Řemeslníci - živnostníci Vám zajistí od rozpočtu až po
úspěšné dokončení jakékoliv stavební zakázky. Stavíme
od základů, provádíme veškeré rekonstrukce, výměny
oken, zateplení, opravy střech, uděláme koupelnu Vašich
snů. Na práci dáváme standardně 5ti letou záruku.

V případě zájmu podrobnější informace:
mobil 732 534 550, e-mail gurustav@seznam.cz.

www.mesto-modrice.cz
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4IT.cz
Nádražní 540
ModĜice 664 42
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

www.4it.cz
info@4it.cz

Nabízíme:
x
x
x
x

Prodej RD v Modřicích
Rodinný dům 5+kk, garáž s dálkovým ovládáním vrat, přístřešek
pro druhý vůz s dálkově ovládanou bránou, okrasná zahrada se
samozavlažováním, bazén, sklep,
prostorný zahradní domek.
Info na tel. 777 243 453

Koupím zahradu
v Modřicích, ev. pozemek
ke zřízení zahrady.
Telefon: 603 822 171

PC, notebooky, veškeré
komponenty a pĜíslušenství k
výpoþetní technice
Tiskárny, kopírky a spotĜební1
materiál
Externí správu IT, záruþní a
pozáruþní servis
SíĢová Ĝešení, návrhy, realizace,
certifikace

PRONÁJEM
GARÁŽE
V areálu ﬁrmy
Eurobond Invest a.s.
Havlíčkova 198, Modřice
1200,-Kč/měs.
Info: 777 295 508
VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU
Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle vašeho zadání.
Nyní AKCE 30% SLEVA na:
- OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE
DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
- VÝBĚR z 300 DEKORŮ,
- LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB
- cena je bez montáže a vrtání
(možno dodat).
Domestav, Špitálka 23, Brno
www.kovaninabytkove.cz, M: 776 334 190

VÝUKA ANGLIČTINY
V MODŘICÍCH POKRAČUJE
KDY:

září 2012 – červen 2013

KDE:

Modřice, Rybníček 533 (vchod z parku pod kostelem)

PRO KOHO: začátečníci, mírně pokročilí (individuálně
i v malých skupinách – max. 4 osoby)

KDO:

Sylva Bernátová, tel. 547 243 661, 732 243 837

PROČ: příjemné prostředí, kvalitní výuka, velmi slušná cena
V případě zájmu volejte na výše uvedená telefonní čísla.
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MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012
Události
1.7.2012 - 31.8.2012

Školní areál pro veřejnost

1.7.2012

Zapálení OlinPijského ohně

16.7.2012 - 27.7.2012

Uzavření knihovny

28.7.2012

Pod Kaštany 2012

3.8.2012 - 5.8.2012

Mezinárodní fotbal 2012

11.8.2012

ČASomíra 2012

3.9.2012

Zahájení školního roku

7.9.2012

Začátek zkoušek FK

10.9.2012

Zastupitelstvo 09/2012

22.9.2012 - 14.10.2012

Modřické vinohrady od 15. do 20. století

22.9.2012

Kaštánkové veselí 2012

26.9.2012

59 - Moravské klavírní trio

28.9.2012 - 1.10.2012

Svatováclavské hody

Pravidelně opakovaně týdně
po

út

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

www.mesto-modrice.cz

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

17:00

Lady Dancers tancování pro děti 4-6let – ZŠ Komenského

17:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

www.biskupstvi.cz/petrov
http://ladydancers.webnode.cz/
www.biskupstvi.cz/petrov
http://ladydancers.webnode.cz/
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz
Zpravodaj 3/2009

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako 9:30

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

mim.voda.cz/sbor.htm

st

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

www.mesto-modrice.cz

>>>

Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

čt

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

17:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

pá

ne

17:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

Shodně jako út
Shodně jako út
http://ladydancers.webnode.cz/
www.biskupstvi.cz/petrov
http://ladydancers.webnode.cz/
Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů
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