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Smrt nesem ze vsi, nové léto do vsi ..
foto: J. Studená
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ZPRÁVA STAROSTY O ČINNOSTI MěÚ

Vážení občané
období, o kterém se Vás nyní pokusím ve zkratce informovat, je prvním uceleným
obdobím od komunálních voleb v říjnu roku 2010. Na přelomu roku bývá doba
velmi hektická a tak tomu nebylo jinak ani tentokrát. Ať už přípravou prosincového
zasedání ZMM a s ním spojených nezbytných legislativních kroků (rozpočet města,
komise, rady, výbory ZMM atd.), tak i vlastním koncem roku 2010 a počátkem roku
2011.
I když nejužší vedení města zůstalo po volbách ve shodném složení, nedošlo za
uplynulé období k žádnému významnému jednání. Z důležitých dokumentů a z
hlediska vývoje katastru města Modřic je připravena k podpisu dohoda o společném postupu při projednání a připomínkování dokumentu ZÚR JmK (Zásady
územního rozvoje Jihomoravského kraje), kterou zastupitelé schválili na prosincovém zasedání ZMM. Vlastní podepsání dohody proběhlo 21.3.2011 na městském
úřadě v Modřicích. Dohoda slučuje celkem 8 okolních obcí a upravuje společný
postup při jednáních se zástupci kraje v rámci schvalovacího procesu výše citované dokumentace.
I přes tuto skutečnost se ovšem udály jiné významné události.
Nejhlavnějším a nejdůležitějším počinem bylo vypsání výběrového řízení na výstavbu mostu přes železniční trať na ulici Benešové. Výběrové řízení vypisoval Jihomoravský kraj. V hodnotící komisi mělo také město Modřice (jako spoluinvestor
akce – financujeme konstrukce chodníků a veřejného osvětlení mimo mostní konstrukci) dvoučlenné zastoupení v osobách starosty a místostarostky města. Řízení
bylo úspěšně ukončeno. Proti rozhodnutí se sice dva uchazeči odvolali, ale věřím,
že nyní již bude zbývat pouze podepsání smlouvy s vybraným uchazečem a může
se směle začít stavět. Podrobněji Vás o výstavbě budeme informovat v příštích
číslech Zpravodaje.
Z investičních akcí města bych se zmínil hlavně o dokončení protihlukové stěny
silnice II/152, která bude zkolaudována v měsíci dubnu či květnu po dokončení
výsadby zeleně a provedení kontrolních akustických měření. Ty jsou k dnešnímu
dni objednány, ale dle platných norem je nelze provést v zimních měsících. Další
významnou zakázkou, která byla ukončena před koncem roku 2010, byla výstavba kanalizace na ulici Masarykové. Výsledek kolaudačního řízení nám umožňuje
plné využívání této stavby včetně zajištění provozu společnosti BVK a.s. Brno. V
poslední řadě bych se u dokončených akcí zmínil o ukončení a získání kolaudačního rozhodnutí na vybudované VO v ulici Pilcové včetně bytového vnitrobloku
a částí ulic Poděbradové a Komenského. Tato akce byla rovněž dokončena před
vánočním obdobím a tak občané měli možnost posoudit, zda je rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě pro ně přínosem. Myslím si, že po ukončení celé výměny
Zpravodaj 4/2011

veřejného osvětlení bude ve městě v nočních hodinách nejen dobře vidět, ale také
tento stav poslouží jako prevence proti nekalým živlům.
Jinak uplynulé tři měsíce byly hlavně dobou příprav a výběrových řízení na plánované akce v režii města v příštích obdobích. Proběhlo výběrové řízení na dodavatele kanalizace na ulici Nádražní, kterou bude pro město provádět firma SDS
Exmost Brno se zahájením prací 1.3.2011. Dnes se na výstavbě již usilovně pracuje.
Další významné výběrové řízení se týká zateplení objektu a výměny oken ZŠ na ulici Komenského. Na tyto práce město požádalo o dotace a má akceptovanou dotaci
ze státního fondu životního prostředí. Uzavření smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem firmou INTER-STAV, spol. s r.o. proběhlo ve druhé polovině měsíce března
tak, aby nebyl ohrožen termín realizace kompletní rekonstrukce budovy školy. Ta
bude zahájena 1.4.2011 a ukončení prací se dle smlouvy předpokládá do 7.7.2011.
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Poslední výběrové řízení bylo vypsáno na dodávku sběrných nádob na bioodpad
a štěpkovač na vybavení sběrného dvora a to dle schválené dotace ze státního fondu životního prostředí, kterou má dnes město akceptovánu ve výši cca 1,8 mil Kč.
Doba kolem vánočních svátků, koncem starého roku a v prvních měsících roku
nového je také významnou dobou různých kulturních událostí a setkání. V loňském roce jsme vyzkoušeli poprvé nový model silvestrovské oslavy na náměstí
Svobody v Modřicích. Akce započala v 17,00 hodin zpívanou hymnou, následoval
tradiční proslov starosty města a na závěr proběhl slavnostní ohňostroj. V průběhu akce bylo příchozím podáváno zdarma občerstvení. I když se objevilo pár nespokojenců, myslím si, že nově zvolený formát silvestrovských oslav v Modřicích
se osvědčil a budeme v něm pokračovat i v dalších letech. Měsíce leden a únor
jsou tradičním obdobím společenských plesů. Ty pořádají místní spolky a některé
politické strany v tradičním kulturním stánku v hotelu Gregor. Mezi pořadateli nechybělo ani tentokrát město Modřice a svým 13. společenským plesem dne 4.2.2011
se připojilo k ostatním organizátorům. O bezproblémový průběh a zajištění doprovodného programu se postarala velmi dobře naše KŠK pod vedením zastupitele
Ventruby a za to všem členům komise, co se na průběhu podíleli, patří velký dík.
Zmiňované období také obnášelo ustanovení potřebných orgánů města pro nové
volební období 2010-2014. Byly ustanoveny komise rady města a to KSDÚP (Komise
stavebně-dopravní a územního plánování), KŽP (Komise životního prostředí), KŠK
(Kulturně-školská komise) a SZK (Sociálně-zdravotní komise). Všechny komise od
ledna pracují opět naplno.
Tímto bych ukončil moji krátkou rekapitulaci činnosti městského úřadu a vedení
města za poslední období cca 3 měsíců. Věřím, že naše vzájemná spolupráce se
bude i nadále rozvíjet jako v minulém volebním období a vedení města vynaloží
veškerou snahu na co nejkompletnější naplnění předvolebních slibů.
Ing. Josef Šiška – starosta města
www.mesto-modrice.cz

51

USNESENÍ RMM č.5/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
7. března 2011

kanalizace na ul. Nádražní za částku
5.000,- Kč bez DPH (2.4)

Vozový park města - pojištění
RMM schvaluje výpověď pojistné
smlouvy č. 54680612-T2 k 30.4.2011
uzavřené mezi městem Modřice
(pojistník) a Českou pojišťovnou a.s.
(pojišťovna) - nové levnější nabídky
jsou ve stadiu posuzování (2.1)

Opuštěná zvířata - útulek
RMM schvaluje příkazní smlouvu o
zajištění péče o opuštěná zvířata mezi
městem Modřice (příkazce) a Pavlem
Kočvarou, Útulek pro opuštěná zvířata
Bulhary (příkazník) na umístění opuštěných zvířat odchycených v k.ú. Modřice. Ceny péče se pohybují dle velikosti
zvířete od cca 40 do 60 Kč/den po dobu
stanovenou zvl. předpisem. (2.5)

Kanalizace - ul. Masarykova
RMM schvaluje dodatek č. 23 nájemní a provozní smlouvy uzavřené
dne 12.3.2002 mezi městem Modřice
(pronajímatel) a BVK a.s. (nájemce)
na pronájem a provozování kanalizačních stok splaškové kanalizace. Jedná
se o doplnění nové stoky z ulice
Masarykovy. (2.2)

Volnočasová studie - smlouva
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi
městem Modřice (objednatel) a Rostislavem Matouškem (dodavatel) na vypracování díla – studie „Analýza možnosti
volnočasových aktivit občanů v Modřicích a blízkém okolí“ za částku 35.000,Kč vč. DPH. Podrobnější informace v
samostatném příspěvku dále. (2.6).

Městský úřad - modem
RMM schvaluje dodatek ke smlouvě
o poskytování služeb a koupi zboží
(internetový modem pro notebook
starosty) mezi městem Modřice a
společností Vodafone Czech Republic
a.s. (2.3)

Jižní obchvat - most přes R52
RMM schvaluje smlouvu o právu
provést stavbu mezi městem Modřice
(město) a Správou a údržbou silnic JMK
(stavebník) na umožnění provést stavbu
„II/152 Modřice, most 152-048a“ na pozemku p.č. 1344/1 v k.ú. Modřice. Jde o
most přes rychlostní silnici R52 směrem
na Želešice a stavba je součástí záměru
JMK, postupně opravit všechny mosty
na obchvatu (2.13).

Archeologický výzkum - ul. Nádražní
RMM schvaluje smlouvu o provedení záchranného archeologického
výzkumu mezi městem Modřice
(objednatel) a Ústavem archeologické
památkové péče Brno (dodavatel) na
archeologický výzkum při realizaci
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Dům pro seniory - trafo
RMM schvaluje smlouvu o umožnění
provedení stavby mezi městem Modřice
(město) a společností E.ON Distribuce,
Zpravodaj 4/2011

1780/16 – 63m2 mezi městem Modřice
a Oldřichem Juřinou a nedoporučuje
ZMM schválit tuto výměnu, protože
pro nabízené pozemky nemá využití.
(3.1)

Elektrické vedení - smlouvy
RMM schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi městem Modřice (budoucí povinný) a společností
E.ON Distribuce, a.s. (budoucí oprávněný) na umístění nového kabelového vedení VN a NN na pozemcích p. č. 592/1,
2052/2, 2048/4, 2048/3, 2052/1, 838, 839,
878/4, 877/1, 877/2, 878/1, 878/3. Jde o
přípravu rekonstrukce el. rozvodů a
veřejného osvětlení na ul. Komenského
a Sokolská (2.17)

Letní zahrádka - ul. Komenského
RMM zamítá pronájem pozemku
před bytovým domem ulice Komenského 600 pro provozování letní zahrádky Erice Kulíškové – pro nejednoznačně předloženou žádost, která
současně není podložena souhlasem
obyvatel bytového domu Komenského 600 (3.2)

Dětský karneval - smlouva
RMM schvaluje smlouvu o zajištění karnevalu pro děti mezi městem Modřice a
společností NETRATRDLO – netradičně
tradiční divadlo hrající pro radost sobě
i Vám konaného dne 9.4.2011v celkové
délce 120 minut za částku 6.000,- Kč vč.
DPH (2.18)

Hrací automaty - zamítnutí
RMM dle Obecně závazné vyhlášky
č. 4/2010 schvaluje záporné rozhodnutí k požadavku na novou instalaci hracích terminálů a přístrojů v
objektu Benešova 274, protože není
splněna požadovaná minimální vzdálenost od objektu základní školy na
Benešově ulici. (3.4)

Minorité Brno - dotace
RMM schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace mezi městem Modřice (poskytovatel) a Konventem minoritů v Brně
(příjemce) na zajištění pořízení dresů
pro ministrantský fotbalový tým ve výši
10.000,- Kč (2.19)

Navážka zeminy u Primálu
RMM schvaluje výzvu firmě GAS
– TRANSPORT s.r.o. k odstranění
neoprávněně navezené zeminy na
pozemek města p.č. GP 1665 v k.ú.
Modřice. Firma dosud neuhradila
požadované finance a nemá uzavřenou příslušnou smlouvu. V řešení
smluvního vztahu přestala komunikovat (4.2.1)

Výměna pozemku města
RMM zamítá výměnu pozemku p.č.
2025/32 o výměře 50m2 za pozemky
v majetku pana Juřiny u trati Sazenice 1780/30 – 122m2, 1780/22 – 70m2 a

Oblastní vodovod - zastoupení
RMM pověřuje jako ZMM ustanovenou zastupitelku pro sdružení Vírský
oblastní vodovod, sdružení měst,
obcí a svazku obcí Ing. Hanu Chybí-

www.mesto-modrice.cz
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Z usnesení RMM č. 5/2011

a.s. (stavebník) na umožnění provedení
trafostanice na pozemku p. č. 838 v k.ú.
Modřice. Jde o trafo, umístěné v areálu
ZŠ Komenského, které bude napájet
Dům pro seniory (2.16)

71

Zadávání veřejných zakázek
RMM schvaluje interní směrnici č.
6/2011 pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Oproti
původní směrnici 2/2009 snižuje
jednotlivé hranice pro schvalování a
rozděluje zakázky do 3 skupin. (6.2)
Kanalizace - čištění
RMM bere na vědomí provedení čištění splaškové a dešťové kanalizace v
lokalitě Za Humny firmou Moravská
fekální a kanální za částku 46.860,- Kč
bez DPH (6.3)
Infocentrum na radnici
RMM bere na vědomí nabídku Ing.
Miroslava Dorazila na provedení PD
pro stavební řízení na stavební úpravy v objektu radnice – vybudování
infocentra a kanceláře právníka za
částku 9.900,- Kč vč. DPH. Podrobněji
v INFO-servisu dále. (6.4)
Majetek ZŠ - vyřazení
RMM schvaluje žádost ZŠ Modřice
na vyřazení majetku (starý nepotřebný nábytek a vybavení) v počtu
247 ks v celkové pořizovací hodnotě
382.760,50 Kč a požaduje předložit
protokol o vyřazení a doklad o likvidaci (6.5)
Příspěvek města - ročenka MNK
Z důvodu zvýšení finančního požadavku RMM zamítá žádost Ing. Jiřího
Drápela Eq. M., kancelář Moravský
národní kongres o.s. o finanční pří-
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spěvek na vydání Moravského historického sborníku – Ročenky MNK za léta
2006-2010 (6.6)
Folklorní kroužek města
RMM schvaluje založení dětského
folklórního kroužku pod vedením Jany
Studené s termínem zkoušek v pátek od
17:00 do 19:00 hodin ve velké zasedací
místnosti na radnici (6.7)
Pozemky města - myslivci
RMM schvaluje výpůjčku pozemků v
lokalitách Vajgl p.č. 1451/46 a 1444/1 a
v lokalitě Primál p.č. 1667/67, 1667/74,
1667/3, 1667/73 a 1690/186 Mysliveckému sdružení Modřice. Pozemky jsou využívány pro postavení krmelců, úpravy
přírodního prostředí a pěstování krmení
pro zvěř (6.8)
Pozemky města - Agro Tuřany
RMM schvaluje pronájem pozemků p.č.
460/3, 460/22, 460/184, 460/186, 2490 a
1667/38 pro zemědělskou výrobu firmě
Agro Brno – Tuřany a.s. (6.9)
Muzeum - nový počítač
RMM schvaluje pořízení nové PC
sestavy pro muzeum města Modřice
za částku 23.824,- Kč vč. DPH 20% od
Rostislava Brabce (6.11)
Vlajka pro Tibet - vyvěšení
RMM schvaluje vyvěšování vlajky a
připojení se k mezinárodní akci „Vlajka
pro Tibet“ ve volebním období 20102014 (6.12)
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)
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USNESENÍ ZMM č. 3/2011
z 3. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 7. března 2011 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 3.Ú/2011: ZMM schvaluje zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou
a ověřovatele zápisu Bc. Radku
Matějkovou a MVDr. Luďka Slaného.
ZMM schvaluje program jednání 3.
zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 3.1/2011: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o činnosti
městského úřadu Modřice za období
od 2. řádného zasedání ZMM do
7.3.2011.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: zpráva je uveřejněna jako samostatný
příspěvek.

města (Zpravodaj 1/2011-7), je širší informace
pro občany připravována též do Zpravodaje.

Usnesení 3.2.2/2011: Vzhledem k
finančnímu rozsahu akce „Domov
pro seniory“ všechna zásadní rozhodnutí musí být schválena ZMM.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 3.2.3/2011: ZMM bere na
vědomí plnění úkolů uložených
na minulém zasedání ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 3 – Bezpečnostní situace
města
Usnesení 3.3.1/2011: ZMM bere na
vědomí zprávu o bezpečnostní
situaci ve městě Modřice za rok
2010 zpracovanou PČR Krajským
ředitelstvím policie JMK obvodním oddělením PČR Rajhrad
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 3.3.2/2011: ZMM bere na
vědomí výroční zprávu o činnosti
MP Modřice za rok 2010
Hlasování: pro 15, proti 0 , zdržel se 0

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
Usnesení 3.2.1/2011: ZMM ukládá RMM
zpracovat do příštího zasedání ZMM
Technicko – ekonomické zadání
(TEZ) akce „Domov pro seniory“.

Bod 4 – Projednání hospodaření
města v roce 2010
Usnesení 3.4.1/2011: ZMM schvaluje
dodatečně rozpočtové opatření č.
5/2010 provedené starostou města
ohledně technického zabezpečení
konce roku 2010 bez výhrad

Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Bernátová)

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Komentář: v návaznosti na diskuzi na minulém
jednání ZMM a stanovisko starosty s vedením

Usnesení 3.4.2/2011: ZMM bere na

www.mesto-modrice.cz
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kovou k zastupování města Modřice
na členské schůzi sdružení „Vírský
oblastní vodovod sdružení měst, obcí
a svazků obcí“ dne 25.3.2011 (6.1)
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vědomí zprávu o procentuálním
plnění rozpočtu města Modřice v
roce 2010
Usnesení 3.4.3/2011: ZMM schvaluje zápis ústřední inventarizační
komise o výsledku inventarizace
majetku města k 31.12.2010
Hlasování: pro 15, proti 0 , zdržel se 0

Bod 5 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 3.5.1.1/2011: ZMM schvaluje
kupní smlouvu č. 668/10 mezi městem Modřice (kupující) a Českou
republikou ÚZSVM (prodávající)
na prodej pozemků p.č. 1292/72 a
1292/73 o celkové výměře 1216 m2
za částku 745.000,- Kč

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová,
Procházka)
Komentář: viz dále

Usnesení 3.5.1.2/2011: ZMM pověřuje starostu města projednáním
možnosti snížení navrhované ceny
na prodej pozemků p.č. 1292/72 a
1292/73 od ČR ÚZSVM do 30.4.2011
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Komentář: jedná se o pozemek v jižní části ulice
Tyršova vedle areálu fy Ptáček a prodávající
slevil na ceně z původních 2,2 milionu. Vzhledem k plánované bytové výstavbě v sousední
lokalitě, považuje vedení města za potřebné, aby
zde existoval prostor pro občanskou vybavenost
(park, hřiště a pod.)

Usnesení 3.5.3/2011: ZMM schvaluje
darovací smlouvu mezi městem
Modřice (obdarovaný) a Jiřinou
Šmídovou a Zdeňkem Mojžíšem
(dárci) na darování pozemků p.č.
823/4, 823/6 a 823/10 o celkové
výměře 593 m2 v k.ú. Modřice
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Komentář: pozemky byly řádně vykoupeny a
zaplaceny, ale převod nebyl dokončen v katastrální dokumentaci.

Usnesení 3.5.4.1/2011: ZMM schvaluje
vyloučení Doc. Sládka z projednávání nákupu nemovitosti na ul.
Benešově č.p. 664 na p.č. 920/1 na
základě oznámení podjatosti k realitní kanceláři REAL PROFIN s.r.o.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0

Komentář: Doc. Sládek byl vyloučen z projednávání na vlastní žádost z důvodu spojení s
projednávanou kauzou.

Komentář: jedná se o pozemek sběrného dvora
o jehož nákup město požádalo v roce 2005. Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM) tehdy stanovil cenu ve výši 195 tisíc
Kč. Během probíhajícího řízení došlo na straně
ÚZSVM ke změně finančních podmínek, které
se projevily změnou původní ceny. Proto bude
jednáno o možnosti jejího snížení.

Usnesení 3.5.4.2/2011: ZMM schvaluje
nákup nemovitosti na ulici Benešově č.p. 664 na p.č. 920/1 za částku
1.990.000,- Kč plus provize realitní
kanceláři REAL PROFIN s.r.o.

Usnesení 3.5.2/2011: ZMM schvaluje
nákup pozemku p.č. 1299/4 od firmy MONSTA Brno s.r.o. za částku
1.560.000,- Kč

Komentář: jde o areál bývalého Místního
hospodářství, později auto-pneuservisu vedle
ZŠ. Záměrem vedení města bylo získat prostor
pro garážování techniky k údržbě města a pro
technickou základnu Sboru dobrovolných
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Hlasování: pro 12, proti 0,zdržel se 2 (Bernátová,
Procházka)

Zpravodaj 4/2011

hasičů. Bohužel se nákup nepodařilo uskutečnit,
protože bylo více zájemců a jeden z nich nabídl
o 200 tisíc Kč vyšší cenu.

Bod 6 – Upřesnění rozpočtu roku
2011
Usnesení 3.6.1/2011: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města
v období 1-2/2011.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 3.6.2/2011: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření sociálního
fondu města Modřice č. 1/2011 bez
výhrad
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 3.6.3/2011: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2011 bez
výhrad

Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Bernátová,
Procházka)
Komentář: přesun 2 milionů, ušetřených z
investice na kanalizaci, na nákup nemovitosti
dle bodu 3.5.4.2

Bod 7 – Projednání úpravy zřizovací
listiny MŠ
Usnesení 3.7/2011: ZMM schvaluje
zřizovací listinu MŠ Modřice včetně
přílohy č. 1 Nemovitý majetek
svěřený MŠ Modřice a přílohy
č. 2 Ostatní majetek svěřený MŠ
Modřice.
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 8 – Projednání úpravy zřizovací
listiny ZŠ
Usnesení 3.8/2011: ZMM schvaluje
zřizovací listinu ZŠ Modřice včetně
přílohy č. 1 Nemovitý majetek
svěřený ZŠ a přílohy č. 2 Ostatní
majetek svěřený ZŠ Modřice
www.mesto-modrice.cz

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 9 – Projednání úpravy OZV o
místních poplatcích
Usnesení 3.9/2011: ZMM schvaluje
obecně závaznou vyhlášku města Modřice č. 1/2011 o místních
poplatcích beze změn

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

Hlasování: pro 15, proti 0 , zdržel se 0

Hlasování: pro 11, proti 4 (Bernátová, Procházka,
Kratochvíl, Matějková), zdržel se 0

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 10 – Zprávy z činnosti FV
ZMM
Usnesení 3.10.1/2011: ZMM schvaluje
snížení počtu členů FV ze 7 na 5
členů FV s účinností od červnového zasedání ZMM.
Hlasování: pro 9, proti 6 (Bernátová, Procházka, Kratochvíl, Matějková, Sládek, Novák),
zdržel se 0

Komentář: Toto rozhodnutí bylo ze strany
koaličních zastupitelů (ODS, KDU-ČSL, SZ)
prosazeno v zájmu rozložení sil v orgánech
zastupitelstva, které by odpovídalo přání
občanů dle výsledku voleb. Při kompletním
obsazení Kontrolního výboru členy opozice (ČSSD a OS-ČKM) by dle předloženého
návrhu na personální obsazení měla opozice
většinu i ve Finančním výboru, což by při
rozdílných názorech mohlo ohrozit řádné
fungování řídících orgánů města.

Usnesení 3.10.2.1/2011: ZMM bere na
vědomí zápis č. 001, č. 002, a č.
003 z jednání FV ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 3.10.2.2/2011: ZMM schvaluje „Postup při provádění kontrol
Finančním výborem ZMM ve volebním období 2010-2014“ včetně
plánu práce FV ZMM za volební
období 2010 – 2014
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 3.11.2/2011: ZMM ukládá
starostovi, jako vedoucímu
městského úřadu, aby ustanovené dílčí inventarizační komise
na veškerý majetek města vždy
měly minimálně 3 členné složení
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 3.11.3/2011: ZMM ukládá
starostovi, jako vedoucímu
městského úřadu zabezpečit v
dalších obdobích inventarizaci
pozemků namátkovou fyzickou
kontrolou pozemků
Hlasování: pro 11, proti 2 (Bernátová, Procházka), zdržel se 2 (Kratochvíl, Sládek)

Komentář: město má v majetku kolem
600 pozemků a u většiny z nich se jejich
využívání dlouhodobě nemění. Ze strany
některých členů ZMM požadována jejich pravidlená úplná fyzická kontrola by znamenala
neodůvodněné a nehospodárné plýtvání
časem kvalifikovaných pracovníků 3-členných inventarizačních komisí. Proto bylo
rozhodnuto tuto kontrolu provádět pouze
namátkově.

Usnesení 3.11.4/2011: ZMM ukládá
starostovi, jako vedoucímu
městského úřadu prokazatelně
informovat osoby pověřené činností pokynem starosty o jejich
úkolech

Bod 12 – Projednání návrhů na
změny ÚP
Usnesení 3.12/2011: ZMM zamítá předloženou žádost firmy KOTONA, a.s.
o změnu ÚPN SÚ Modřice
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Komentář: jedná se o požadavek na změnu
využití pozemků mezi budovou fy Gigasport a
dálnicí D2.

Bod 13 – Různé – diskuse
Usnesení 3.13.1/2011: ZMM bere na vědomí zprávu o průběhu otevřeného výběrového řízení na veřejnou
zakázku III15280 Modřice most
15280-2 (most u sokolovny)
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 3.13.2/2011: ZMM schvaluje
přesun nevyčerpané částky poskytnuté dotace městem Modřice
Římskokatolické farnosti Modřice
v roce 2010 ve výši 195.531,- Kč do
roku 2011

USNESENÍ RMM č. 1/2011
Z usnesení RMM č. 1/2011

komentář k vybraným bodům
z mimořádné schůze Rady města
Modřice (dále RMM), konané dne 21.
března 2011
ZŠ Modřice - zateplení
RMM dle návrhu hodnotící komise
schvaluje za dodavatele veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Modřice“ firmu INTER
– STAV, spol. s r.o. s cenovou nabídkou
2.141.2920,- Kč bez DPH. Současně
schvaluje též smlouvu s vybraným
dodavatelem na dodávku díla a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
po uplynutí lhůty pro podání námitek,
případně po vypořádání podaných
námitek. Dále dle návrhu hodnotící
komise schvaluje vyřazení firmy STOFFBAU s.r.o. a firmy Build Service Group
s.r.o. z hodnocení výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu(1.1.1 až 1.1.3)

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Usnesení 3.13.3/2011: ZMM podporuje
snahu občanů z ulice Havlíčkova u
obchvatu II/152 minimalizovat vliv
hluku z provozu silnice II/152 ve
vztahu k majiteli této komunikace.

Most u Sokolovny - příprava
RMM dle návrhu hodnotící komise
schvaluje za dodavatele objektů financovaných městem Modřice v rámci veřejné zakázky „III/15280 Modřice most

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0

Komentář: jedná se o reakci na interpelaci občanů, podanou v rámci zasedání Zastupitelstva
Doplňující komentáře k vybraným bodům připravil Ing. Josef Šiška - starosta města.
(red-ČeV)

Zpravodaj 4/2011

Pozemky města - pronájem
RMM schvaluje nájemní smlouvu
mezi městem Modřice a firmou
AGRO Brno – Tuřany, a.s. na pronájem pozemků k zemědělským účelům. Jedná se o p.č. 460/3, 460/22,
460/184, 460/186, 2490 a 1667/38 za
cenu 5.746,- Kč/rok (2.3)
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)

INFO-servis
www.mesto-modrice.cz/info
Přispěvky tentokrát připravili
starosta města Josef Šiška (JŠ)
místostarostka Hana Chybíková (Ch)
místostarosta Ivan Doleček (ID)
redakční spolupráce Vlastimil Čevela (red)

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
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15280-2“ firmu Sdružení most Modřice FIRESTA – FIŠER, rekonstrukce,
stavby a.s. s cenovou nabídkou
2.431.361,35 Kč bez DPH. Současně
schvaluje též příslušnou smlouvu a
pověřuje starostu města podpisem
smlouvy po vypořádání podaných
námitek. Dále dle návrhu hodnotící
komise schvaluje vyřazení firem
DSH – Dopravní stavby Praha a.s.,
SMP CZ, a.s., Sdružení Modřice Most
Held & Francke CZs.r.o., Sdružení
MTS+DPS Modřice Metrostav a.s.,
Sdružení GJW-MPS. (1.2.1 až 1.2.3)

Zprávy z radnice

Bod 11 – Zpráva z činnosti Kontrolního výboru ZMM
Usnesení 3.11.1/2011: ZMM bere na
vědomí zápis ze dne 6.1.2011 a
ze dne 3.2.2011 ze zasedání KV a
zápis ze dne 21.2.2011 z kontroly
provedené v rámci inventarizace majetku města Modřice

www.mesto-modrice.cz

Komise stavebně dopravní a ÚP
022-(doplnění 4/2011)
Hlavní náplní činnosti komise je
projednávání žádostí k povolením staveb – ať už se jedná o územní řízení,
stavební řízení nebo jiná řízení podle
stavebního zákona, také projednává připomínky k územním plánům
sousedních obcí a námitky k Zásadám
13
51
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Infocentrum na radnici
085
V zájmu usnadnění komunikace občanů s pracovníky městského úřadu a
poskytování informací pro návštěvníky města, byla zahájena příprava k
vybudování infocentra v prostorách
radnice. V současné době je zpracováván projekt na potřebné stavební
úpravy, aby bylo možné poskytování
informací a vybraných služeb (kopírování, czech point a pod.) v průběhu
celého týdne i mimo úřední hodiny
- (JŠ).
Databáze volnočasových aktivit
086
Na internetových stránkách radnice
v rubrice "INFO-servis" na adrese
"www.mesto-modrice.cz/info/volnycas" byla spuštěna veřejná databáze
volnočasových aktivit (DB-VA). Tím
byla zahájena práce na studii "Analýza možností volnočasových aktivit
občanů v Modřicích a blízkém okolí".
V průběhu následujících 6 měsíců by
v rámci této studie měly být formou
zmíněné DB-VA popsán současný
stav a zhodnocen potenciál dalšího
rozvoje včetně překážek, které tento
rozvoj omezují. O postupu práce na
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tvorbě databáze a přijatých či realizovaných závěrech budou občané průběžně
informováni prostřednictvím Zpravodaje - podrobnosti viz dále - (red).
Kulatý stůl pro volnočasové aktivity
v přírodě
087
V návaznosti na volnočasovou studii,
kterou pro vedení města zpracovává
pedagog volného času Eva Matoušková, uspořádali ředitelka ZŠ Kateřina
Koubková a místní koordinátor studie
Vlastimil Čevela neoficiální a neformální
pracovní setkání u "Kulatého stolu".
Zúčastnili se ho dále Květoslav Brabec,
Miroslav Hájek, Roman Chalupa, Anna
Kepertová, Petr Kurečka, Barbora Pokorná, Jana Pokorná, Jaroslav Pudelka,
Stanislava Pudelková, Zuzana Rouzková, Zdeněk Teker.
Jmenovaní se v různé míře angažují v
organizování dobrovolných volnočasových aktivit občanů (redakční rada
Zpravodaje, hasiči, myslivci, běžecké a
cyklistické závody, pionýrské oddíly a
sdružení pro pobyt v přírodě, časté individuální vycházky se psem a podobně)
a tak svým způsobem reprezentují názory významné části aktivní modřické
veřejnosti. Další především veřejně aktivní občané budou postupně osloveni
v rámci řízených rozhovorů, anebo mají
možnost se přihlásit ke spolupráci mailem (viz stránky DB-VA) nebo sdělením
svého kontaktu asistence starosty (viz
tiráž Zpravodaje).
Hlavním účelem setkání byla informace
o studii, která by měla v oblasti volnočasových aktivit sloužit jako podklad k
práci a rozhodování vedení města, zaZpravodaj 4/2011

stupitelstva a dalších orgánů. Účastníci
setkání ocenili možnost konkretního
vyjádření k jednotlivých problémům a
námětům a jsou připraveni s řešitelkou
studie při tvorbě databáze aktivně
spolupracovat. Současně také přivítali
záměr Rady města, aby databáze dle
studie sloužila jako rámec pro koordinaci těch, kdo se problematikou volného
času zabývají a jsou připraveni dle
možností spolupracovat i na realizaci konkretních akcí - (red).

Nové vycházkové trasy
088
Na začátku letošní turistické sezóny
radnice ve spolupráci s myslivci
připravila dvě nové vycházkové
trasy. Již dřívě majetkově i technicky
připravovaný malý okruh "Kolem
náhonu a Svratky" a dle inspirace z
databáze volnočasových aktivit nový
úsek "Pěší spojka do Popovic" - podrobnosti viz dále - (ID)

Zprávy z radnice

územního rozvoje Jihomoravského
kraje.
Dále se zabývá dopravními závadami a dopravní situací, zejména na
místních komunikacích ve městě.
Navrhuje úpravy dopravního značení,
ať už z vlastního podnětu nebo z podnětu občanů. V této oblasti se chce
v tomto volebním období zaměřit na
parkování ve městě – hledání prostor
pro nová parkovací stání. - (Ch)

Zadání volnočasové studie
Dne 1. dubna byla na radnici podepsána smlouva na zpracování analýzy o možnostech volnočasových aktivit v Modřicích a okolí. Starosta města Ing. Josef Šiška
při té příležitosti uvedl, že vedení města považuje za potřebné záměry poměrně
obecného strategického plánu kvalifikovaně aktualizovat a konkretizovat. Jako velice důležitou věc připomněl, že mezi občany města je malá informovanost o již existujících možnostech a přitom zdůraznil užitečnost jejich prezentace ve Zpravodaji
formou přílohy "Kam v Modřicích ...".
Řešitelka studie, pedagog volného času Mgr. Eva Matoušková upozornila na značný zájem o aktivní spolupráci ze strany dobrovolných organizátorů volnočasových
aktivit, se kterým se v Modřicích setkala v rámci přípravných jednání u "Kulatého
stolu" i mezi vedoucími pionýrského oddílu Brabrouci. Společně pak byly probrány
nejbližší konkretní kroky při tvorbě databáze, do které by měly být v nejbližší době
postupně zavedeny k veřejné diskuzi náměty ze strany p. starosty a dalších členů
řídících orgánů města.
Základním výsledkem studie bude již nyní existující průběžně aktualizovaná a postupně doplňovaná databáze na internetu radnice. Informace v databázi jsou uspořádány ze tří základních pohledů. Jde o věkové kategorie s přímou návazností na
kategorie aktivit a obecné infrastruktury. Samostatně pak se počítá se zpracováním
souhrnné analýzy a zhodnocením vybraných témat potenciálního rozvoje. Hlavním způsobem komunikace bude forma řízených rozhovorů, především s veřejně aktivními spoluobčany, avšak může se k nim přihlásit, nebo své věcné náměty a
připomínky zaslat mailem či písemně kdokoliv, kdo projeví zájem. Další podrobnosti přináší INFO-servis a příslušné internetové stránky.
připravil Ing. Vlastimil Čevela
pověřený koordinací kontaktů řešitelky s občany a MÚ

www.mesto-modrice.cz
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Informace pro občany

Pátek 6.5.2011
Ženáčské hody

Organizace svozu odpadu v Modřicích v roce 2011
Bioodpad:
Jeden velkoobjemový kontejner na bioodpad je již trvale přistaven na sběrném dvoře. Provoz sběrného dvora: úterý až sobota 9:00 – 17:00 hodin.
Velkoobjemové kontejnery (zpočátku jeden, podle potřeby dva) budou přistavovány na obvyklé místo u fotbalového hřiště v sudém týdnu v pondělí 1 x za 14 dní
počínaje 4.4.2011.
Termíny svozu: 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9.,
19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. V zimních měsících se odpad nevyváží.
Svoz od občanů v pytlích 1 x za 14 dní sudý týden v pondělí od 4.4.2011.
V tento den musí být zavázané pytle umístěny před domem na viditelném místě do
9.00 hodin. Žádáme občany, aby pytle umísťovali před dům maximálně den před svozem.
Pytle lze zakoupit na městském úřadě v úřední dny u sl. Hiclové 1 ks za cenu 4,- Kč
maximální odběr 5. pytlů. V ulicích, kde je zaveden svoz bioodpadu v biopopelnicích
(Sokolská, U Hřiště, Příční, Hybešova, Rybníček, Nám. Míru, Benešova, Komenského jen rodinné domy, Hřbitovní, Havlíčkova) se již letos svoz v pytlích neprovádí!
Termíny svozu: 4.4., 18.4., 2.5., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 11.7., 25.7., 8.8., 22.8., 5.9.,
19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., poslední svoz 28.11. V zimních měsících se odpad
nevyváží.
Svoz biopoplenic v ulicích Sokolská, U Hřiště, Příční, Hybešova, Rybníček, Nám.
Míru, Benešova, Komenského - jen rodinné domy, Hřbitovní, Havlíčkova, bude probíhat 1 x za 14 dní ve středu sudý týden, první svoz se uskuteční 6.4.2011.
Biopopelnici přistavte na obvyklé místo, jako popelnici na komunální odpad, v určený den od 6.00 hodin, svoz může být proveden i v odpoledních hodinách. V těchto
ulicích již nebude naše pracovní četa provádět svoz v pytlích!
Městu byla přidělena dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky v
rámci Operačního programu Životní prostředí a rozšíření biopopelnic do dalších ulic
v Modřicích předpokládáme během letních měsíců.
Termíny svozu: 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., ,1.6., 15.6., 29.6., 13.7., 27.7., 10.8., 24.8., 7.9.,
21.9., 5.10., 19.10., 2.11., 16.11., 30.11.
Zimní svozy budou včas oznámeny.
U ostatních odpadů (komunální, separovaný, textil) bude probíhat svoz jako obvykle.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Sobota 7.5.2011
Ženáčské hody
Oslava svátku sv. Gotharda
Neděle 8.5.2011
Ženáčské hody
Program před radnicí
Vystoupí

Zpravodaj 4/2011

9:00 – 15:00 zvaní občanů
15:00 - požehnání stárkům v kostele sv. Gotharda
14:00 - slavnostní mše svatá v kostele sv. Gotharda
15:30 - společenské posezení v prostorách fary
12:00 - průvod stárků městem
15:30 - předání práva před radnicí
16:30 - hodová zábava u Sokolovny
14:00 – 15:30
žáci ZŠ Modřice
žáci ZUŠ Modřice
Šermířský spolek CARPE DIEM
Dětský folklórní soubor Modřice
Smíšený pěvecký sbor města Modřice

Výstavy
Muzeum města Modřice, Komenského 397
„OPPIDUM NOSTRUM MEDRIC – NAŠE MĚSTEČKO MODŘICE“
Výstava o stavebním a právním vývoji obce
Slavnostní otevření 29.4.2011 v 16:00, sobota – úterý 30.4 – 22.5.2011 10:00 – 17:00
Prostory radnice, nám. Svobody 93
práce žáků ZŠ Modřice a ZUŠ Modřice věnované 870. výročí první písemné
zmínky o Modřicích
neděle 14:00 -17: 00, 9.5. - 15.6. 2011 v úřední dny a hodiny
Římskokatolická fara Modřice, Masarykova 147
„CO JSTE JEŠTĚ NEVIDĚLI – UM A ŠIKOVNOST MODŘIČANŮ“
sobota 7.5.2011 15:30 – 18:00
neděle 8.5.2011 10:30 – 16:00
neděle 15.5.2011 10:30 – 16:00

"Redakční rada Zpravodaje se omlouvá, že výše uvedený příspěvek nebyl omylem
zařazen do minulého čísla"

116

15:30 - stavění máje u Sokolovny
20:00 - předhodová zábava v sále hotelu Gregor
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Program oslav 870. výročí první písemné zmínky o Modřicích

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

www.mesto-modrice.cz

171

Pěší spojka do Popovic

NOVÉ VYCHÁZKOVÉ TRASY

Na východním okraji města byly letos přes
zimu péčí radnice ve spolupráci s myslivci
prosekány dosud překážející keře a tak
zpřístupněn celý úsek pěší vycházkové
trasy podél náhonu a Svratky. Z výchozího
místa za podchodem pod obchvatem trasa
vede necelých 250m po zvýšeném břehu
náhonu k jeho ústí do Svratky. Břeh je obrácen k jihu a ze severu chráněn vegetací
a tak tam v současné době kvetou (a voní)
fialky. Zajímavostí je, že právě v těchto místech při povodni v březnu 2006 vytékala z
náhonu voda, která zaplavila celé rozsáhlé
území až k Bobravě.
Při ústí náhonu do Svratky je menší travnatý prostor s poměrně strmými břehy,
místem pro rybáře a starými neudržovanými stromy. Dále pokračujeme již ve směru
toku řeky po nevýrazné polní cestě - vlevo
je křoví, vpravo pole. Po asi 100m zahneme
doleva přes zvýšenou mez a dostaneme se
na delší travnatý palouk, ze kterého je opět

výhled na řeku. Na konci palouku nás pak
čeká cesta téměř v tunelu mezi křovím a po
krátkém úseku podél hráze dojdeme ke křižovatce s kolmou polní cestou od benzínky.
Pokud chceme uzavřít malý okruh, tak se po
této cestě vydáme necelých 200m západním
směrem k Modřicím a pak zahneme polní
cestou doprava, kterou se vrátime k podchodu. O pokračování podél řeky na jih si povíme jindy. Popisovaný vycházkový okruh,
na přiloženém obrázku vyznačený včetně
odbočky z ulice Chrlická, měří celkem 1,5
km a je využitelný k vycházce pěšky, s dětmi
i se psem. S ohledem na blízkost křoví,
které poskytuje úkryt zvěři je však zvláště
na jaře a v časném létě nutné chování psa
ovlivňovat dle pravidel vzájmeného soužití
s přirodou.
souvislosti:
foto z povodně
- mim.cemotel.cz/0603-v3/0603-v3.htm
historický rybník
- Zpravodaj 3/2010 (příloha Kam-2)
pravidla pro chování psů - Zpravodaj 5/2010-31

Tahle novinka bude určitě zajímat každého,
kdo rád podniká delší pěší vycházky, nebo
dovede ocenit výlety na kole v přírodě. Na
základě námětu v Databázi pro volnočasové
aktivity (DB-VA) a iniciativy p. místostarosty
Dolečka byla dohodnuta obnova zatím asi
300m dlouhého úseku bývalé polní cesty
v majetku města. Jedná se o spojku jižním
směrem mezi existující cestou od dráhy
ke Svratce a říčkou Bobravou, zakreslenou
v digitálním katastru na rozhraní dvou
soukromých pozemků. Obnova bude zatím
provizorní, tj. ponechání asi 2m širokého
neosetého pruhu, ale již od počátku nabízí
velice zajímavé možnosti.

souvislosti:
DB-VA - www.mesto-modrice.cz/info/volny-cas
foto z výletu
- mim.cemotel.cz/0712-vylety/_holasic.htm
aktuální fotoalbum
- mim.cemotel.cz/11-q1/vychazky
text a foto Vlastimil Čevela
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Kolem náhonu a Svratky

ních vod přejít po ulici do středu obce.
Půjdeme-li kousek doprava, dojdeme
k rozvětvení buď mezi poli k samotě u
dráhy, anebo rovně do Popovic. Nejzajímavější však je pokračování z Popovic na
kole oborou do Rajhradu, pak cestou a
pěšinou do Holasic, případně dále lesem
až do Vojkovic. To celé v klidu přírodou
a prakticky bez kontaktu s auty - šťastnou
cestu ...!

Základní podmínkou je, aby se tuto "novou
cestu" a navazující asi 200m dlouhý úsek po
navigaci, podařilo udržet průchozí v době
vegetace. Po břehu Bobravy totiž můžeme
dojít k neoficiální lávce, která existuje na
okraji Popovic a umožňuje přechod na druhý břeh. Jde sice pouze o dvě klády, spojené
kramlemi, ale dobře umístěné mezi 4 stromy,
takže tam užitečně fungují už delší dobu.
Na Popovické straně Bobravy se můžeme
vydat nalevo po pěkné přírodní cestě až ke
Svratce, příp. u malé místní čistírny odpad-
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Na aktuální téma

Svými názory a informacemi přispěli - místostarosta a předseda Komise životního
prostředí Ivan Doleček (D), předseda Mysliveckého sdružení Zdeněk Teker (T),
ředitelka ZŠ Kateřina Koubková (K) a učitelka přirodopisných předmětů Alžběta
Grunvaldová (G). Sesbíral, redakčně připravil a komentoval Vlastimil Čevela (Č).
(Č) Začneme u Primálu, kde nedávno vzniklo dle mého názoru zbytečné vzrušení ...
(D) Jak jsme uvedli ve Zpravodaji 3/2011-8, v okolí rybníčku byla prováděna běžná
a potřebná každoroční údržba vegetace. O prořezu ochranných pásem el. vedení
jsme informovali předem ve Zpravodaji 2/2011-4
(Č) Takže likvidace suchých a přestárlých porostů kolem Primálu bude pokračovat ?
(D) Určitě tomu nic nebrání. Záměrem vedení města je, svěřit myslivcům údržbu
celé lokality ve tvaru přibližně čtverce o rozměrech necelých 200 x 200 m, která je
v majetku města. Pozemek zahrnuje i část prostoru nové výsypky, kde uvažujeme
s úpravou na přírodní park - to je ale dlouhodobější záležitost.
(Č) Představy myslivců byly mj. prezentovány u "Kulatého stolu" na ZŠ ...
(K) Myslím, že je velice důležité, aby se děti průběžně setkávaly s přírodou a získávaly o ní zajímavé informace. Máme v tomto směru zájem na spolupráci s myslivci, s pionýry, hasiči i dalšími, kteří se v této oblasti angažují. Proto jsme také
uspořádali setkání u "Kulatého stolu pro volnočasové aktivity v přírodě", o kterém
pojednává samostatný příspěvek.
(G) V rámci Dne země se žáci 7. ročníku pod patronací Mysliveckého svazu zúčastní výsadby sazenic dubů, které vypěstoval p. místostarosta Doleček. Je to v
souladu s myšlenkou trvale udržitelného rozvoje, kterou jim vštěpujeme ve výuce.
Kolem Modřic byly v minulosti dubové porosty a již od 14. století byla dubová
ratolest ve znaku města a na pečetidlech rychtářů. Proto vítáme myšlenku vrátit
tyto stromy do zdejší přírody a je dobře, že se děti na tom budou podílet.
(Č) Chystáte na Den země 20. dubna ještě další akce ?
(G) Inspirovali jsme se Světovým dnem vody, jehož letošním tématem je „Voda pro
obec a město“ a pro II. stupeň jsme připravili program, který má žákům přiblížit
vodu jako cenný přírodní zdroj, jímž je nutné šetřit. Proto se žáci 6. ročníku vypraví
do ČOV v Modřicích a starší žáci mají připravený program v Bystrci u přehradní
nádrže, aby se seznámili s problematikou pitné vody, přehradních nádrží, jejich
funkcí a významem.
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(Č) V samostatných příspěvcích informujeme o nových možnostech zajímavých vycházek, které jste připravili. U Svratky trasa vede mj. přes travnatý palouk, u Bobravy přes pole a po navigaci. Dokážete zajistit, aby příslušné úseky byly průchozí i v
době vegetace ?
(D) Částečně k tomu může přispívat i zájem veřejnosti, protože pokud budou trasy využívány, vznikne vyšlapaná pěšina. Je potřeba vzít v úvahu, že část trasy
u Svratky a úsek po navigaci Bobravy nevedou po pozemcích města, takže je nemůžeme oficiálně udržovat. I když pohyb lidí po hrázích není z hlediska Povodí
Moravy zakazován, není směřování a udržování pěšin na navigaci v zájmu jejich
správce. Je to tedy především otázka domluvy, vzájemné tolerance i neoficiální
spolupráce města se všemi, kdo mohou k vytváření a udržování takových místních
vycházkových možností přispět.

Informace pro občany

Informace pro občany

Primál, vycházky a příroda vůbec ...

(Č) Největší kontakt s přírodou v okolí města mají myslivci ...
(T) Myslivci chránili přírodu a její živočichy již dávno, kdy nikdo neznal nějaká
ochranářská či ekologická hnutí. A myslivci byli a jsou ti, kteří při svém každodenním pobytu v přírodě znají svojí honitbu v celém širokém spektru druhů a v čase
všech ročních dob. Příroda je unikátní, ve svém celku, ne pro jednotlivé, třeba
momentálně ohrožené, druhy. Právě na základě průběžného styku s přírodou, si
můžeme udělat dobrý přehled o tom, který druh je silně ohrožen a který ještě
,silněji'. Proto se mi nelíbí jednostranné pohledy některých ochranářů prizmatem
několika "zrovna jim blízkých" živočišných či rostlinných druhů.
Myslivci byli první, kteří navrhli doby hájení a i úplné hájení některých ubývajících druhů zvěře, a to i dravců. Již v minulosti je vedla láska k přírodě k tomu, že
se snažili zachránit druhy zvěře, kterým hrozilo vyhubení. Před čtyřiceti lety jsme
si stanovili hlavní cíl - zachovat dalším pokolením všechny druhy zvěře. Tento cíl
platí i v současnosti - ovlivňování životního prostředí přímo zvyšováním úživnosti
honiteb, vysazováním remízků, péčí o přežití, umělými chovy a nepřímo - mysliveckou osvětou u laické veřejnosti a výchovou k aktivní spoluúčasti při ochraně
přírody.
(Č) Velkým současným problémem jsou civilizační tlaky. Příkladem je Koncept nového ÚP, kde plány nových tranzitních komunikací (severní obchvat a JZ-JV tangenta)
v příslušných lokalitách přírodu významně omezují a místy přímo likvidují. Ty časy,
kdy bylo v přírodě dost místa pro všechny jsou nenávratně pryč a doba přináší i zcela nové výzvy, třeba v bytě chované psy, se kterými je nutno chodit ven ... Proto je
dobré, že se v návaznosti na "volnočasovou studii" ukazuje možnost intenzivnější
konstruktivní spolupráce v oblasti volnočasových aktivit v přírodě za účasti
myslivců, pionýrů, školy, hasičů a dalších, samozřejmě včetně radnice a její Komise
životního prostředí - uvidíme, jak se nám to povede ...
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Stěhování školy
V rámci přípravy na rekonstrukci budovy 1.stupně ZŠ na Komenského ulici bylo
nutno přestěhovat veškeré vybavení a nábytek do školy na ulici Benešova.
Přestože učitelé z 1.stupně stěhovali své věci průběžně celý měsíc, stále zůstávalo k přestěhování velké množství krabic, nábytku a lavic. Proto byla už dlouho
dopředu naplánovaná dvoudenní akce nazvaná „Kulový blesk.“ O výpomoc byli
požádáni všichni rodiče, dobrovolní hasiči a členky Svazu modřických žen.
Akce začala v úterý 22. 3. 2011 v 15 hodin. V plném počtu se dostavili členové
Sboru dobrovolných hasičů, členky Svazu modřických žen a 10 rodičů. Díky
pracovnímu nasazení účastníků se podařilo do večera školu přestěhovat. Proto
mohl být plánovaný druhý den stěhování zrušen a objekt k rekonstrukci předán
o několik dní dříve.
Tímto chceme poděkovat všem účastníkům a panu Radkovi Smejkalovi, který se
svým autem zajistil přepravu.
Mgr. Jana Kurečková, učitelka 1. stupně

Výlet ZŠ Modřice na Kociánku
V úterý 30. března 2011 navštívili žáci osmé a deváté třídy Kociánku v Králově
Poli. Žijí zde tělesně a mentálně postižené děti všech věkových kategorií. Po velmi vřelém přivítání od pana ředitele a pomocníků z Kociánky jsme se seznámili
s Martinem, Simčou a Terezkou. Všichni tři měli problémy s nohama, ale přesto
byli veselí a absolvovali s námi celý program.
Nejdřív nám ukázali jejich zvířátka. Mají tam koně na hipoterapii. Hipoterapie
je pro děti, které mají problémy s chůzí. Chůze koně je totiž nejvíc podobná chůzi člověka, a když na nich děti jezdí, vnímají rytmus kroků a může jim to pomoci.
Dále tam měli prasátka, kozy, husy a králíčky.
Potom jsme navštívili základní školu přímo v areálu. Dětem jsme donesli dárečky, které se jim moc líbily. Zazpívali jsme si písničky a šli do dílen, kde jsme
vyráběli ruční papír, velikonoční vajíčka z bambulí a také jsme vyšívali.
Nakonec jsme šli na hřiště. Přijely za námi další děti na vozíčku a vysvětlovaly
nám, jak složit a rozložit invalidní vozík a jak pomoct vozíčkářům v různých situacích. Turnaj v boči (hra podobná petanque) Modřice vs. Kociánka jsme prohráli
o 6 bodů.
Návštěva na mě zapůsobila velmi dobře, areál je krásný a bezbariérový, lidé,
které jsme tam potkali, byli přátelští a milí, umí se radovat ze života, i když k nim
osud nebyl milosrdný. Je dobře, že lidé s různým typem postižení mají místo, kde
najdou pomoc a oporu.
Jsem moc ráda, že jsem měla možnost prohlédnout si prostředí Kociánky a
poznat kousíček ze života těchto lidí.
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Život v našem městě

Zuzana Nesvadbová, 9. třída

Poděkování
Období uplynulých dní bylo pro nás všechny značně náročné. I přes dvouměsíční
přípravu a průběžné vyklízení zůstalo na tuto dobu ještě mnoho úkolů. Chtěli bychom tedy touto cestou poděkovat „pracovní četě“ našeho města, která se pustila
do zbývající práce. Čekalo je stěhování nábytku na budovu Benešova a také se
plně chopili vyklízení již vyřazených starých kusů do přistaveného kontejneru.
Jejich práce nebyla lehká, některé „kousky“ opravdu stály za to, o čemž se mohli
přesvědčit i rodiče v následujícím dni.
text a foto: Mgr. Jana Řehořová, učitelka 1. stupně
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foto: Mgr. Milena Petkovičová
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Kouzelná kuchyně

Ještě před uzavřením a opravou budovy I. stupně na Komenského ulici, v úterý 1.
března, stihli členové šachového kroužku při modřické základní škole sehrát pěkný
přátelský miniturnaj. Přicestovalo k němu 5 dalších šachových talentů z nedalekých
Hrušovan a Vranovic. Hlavním favoritem mezi 12 zúčastněnými byl zejména vranovický Straka, protřelý účastí v mnoha turnajích, včetně loňského finále mistrovství
republiky v Klatovech. Že však papírové předpoklady mohou někdy selhat, se potvrdilo právě v tomto případě. Domácí Robert Liška, žák páté třídy, se rozvzpomněl
na časy, kdy ještě pravidelně trénoval, využil ve vzájemné partii chvilkové nepozornosti svého hlavního konkurenta a vrátil mu porážku z podzimního přeboru škol. I
přes následnou prohru s Dominikem Řehořem, díky lepšímu vedlejšímu hodnocení,
mu konečné 4 body z pěti partií stačily na celkové vítězství v turnaji.
Po tomto zpestření tréninku čeká 2. dubna naše mladé šachisty velký turnaj v Rajhradě a konečně v sobotu 23. dubna se v prostorách místní radnice uskuteční okresní přebor jednotlivů, nad nímž převzal osobní záštitu pan starosta Ing. Šiška. Očekává se asi 40 šachistů - nejpočetnější výpravy přicestují patrně z Kuřimi a Zastávky u
Brna.Ten, kdo nikdy na vlastní oči neviděl, jak se fandí na šachovém turnaji, může
se tedy mezi 9.00 až 13. hod. přesvědčit na vlastní oči.

Tak se to stalo!
Do naší školy přišel kouzelník se svými pomocníky. A hledali nové
kouzelnické učně. A to mezi našimi šesťáky. Ale nejprve s nimi
museli do kouzelné kuchyně. Představte si – tu si zřídili přímo v naší
škole! No, ale co výuka fyziky, chemie, biologie a zeměpisu? Ale
přeci o tyto oblíbené předměty přímo šlo!
Kouzelník nejprve nechal rozlosovat
děti na modré, zelené, žluté a fialové.
Každý ve skupince dostal Kouzelnou
kuchařku a s tou se šesťáci vydali do
učení,tedy pardón, chtěl jsem říci na

Život v našem městě

Šachový turnaj na ZŠ Komenského.

 Stanoviště pokusů a kouzel,
 Stanoviště kouzelníka Pokustóna,
 Stanoviště smyslů a
 Stanoviště tajných skrýší a receptur.

text a foto: p. Šťastný

foto - pohled do "hracího sálu" - I.B.
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
9.
11.
12.
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Jméno
Liška Robert
Straka Vojtěch
Řehoř Dominik
Hodovský Pavel
Brož Karel
Rapcová Adéla
Kunz Michal
Večeřa Jiří
Řehoř Jakub
Stankovič David
Kilberger Ondřej
Veverka Vítek

Třída
ZŠ Modřice
ZŠ Vranovice
Gym. Židlochovice
ZŠ Hrušovany
ZŠ Modřice
ZŠ Vranovice
ZŠ Hrušovany
ZŠ Modřice
ZŠ Modřice
ZŠ Modřice
ZŠ Hrušovany
ZŠ Modřice

Body
4
4
3,5
3
3
2,5
2
2
2
2
2
0

Prog.
13,0
12,0
12,5
9,0
8,0
8,5
7,0
6,0
5,0
5,0
4,0
0
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A už se začalo vařit. Na pořad přišly
citróny, vajíčka, mléko, sůl, cukr, koření a
bylinky sbírané o půlnoci a různé tajné
ingredience. Některé vědomosti si musely
naše skupinky učedníků najít ve skrýších
na hřišti.
Šesťáci museli vynaložit veškerý um,
obratnost a dech, aby se připravili na
závěrečnou
zkoušku.
Ještě
perný
závěrečný test Riskuj a už to měli všichni
zdárně za sebou. Kouzelník a jeho pomocníci byli s učedníky nadmíru spokojeni. Takže mohli
rozdat učedníkům, zase pardón, absolventům
kouzelnické školy Řád kouzelné vařečky a
sladkou odměnu.

Nebyl to sen? Ale vůbec ne! To přišli studenti
pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
vedení doc. Petrem Sládkem, který toto zapsal.
www.mesto-modrice.cz
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Poděkování patří všem našim členům, svazu žen a všem co věnovali dary do tomboly:

Na přelomu roku 2010/2011 jsme se zapojili do práce, kvůli které jsme tento spolek
založili, a to pomáhat občanům našeho města a samotnému městu. Dne 26.12.2010
totiž praskl vodovodní řád u radnice města a zatopil její sklep. Přivolaná jednotka
hasičů sdělila zástupcům města, že nejsou ohroženy životy ani majetek a nemohou s tím nic dělat.
I přesto že nám chybělo potřebné vybavení, dokázali jsme je rychle zapůjčit a
vyšli jsme městu vstříc. Zatopený sklep odčerpáváme do dnes. Pravděpodobně je
za zdmi sklepa kaverna, ze které se sklep stále plní.
Jak jste se již mohli dočíst ve vydání 1/2011 Modřického zpravodaje, obdrželi jsme
od města dotaci ve výši 253 000 Kč, a to na technické vybavení, vybavení mladých
hasičů a na provoz SDH Modřice. Z této dotace jsme okamžitě zakoupili ponorné
kalové čerpadlo na čerpání zatopených sklepů atd.

APM-Brno, AV okna - Aleš Vlach, Autonova Brno, spol. s.r.o., Autoservis Homolka, Beta Brno s.r.o.,
Blue Sky Service, s.r.o., BOVACO, s.r.o.,Brabec František – zahradnictví, Cukrářství Čermák, Cupalová
Alžběta, Čepro a.s., Deratizace, dezinfekce - Jergl Svatopluk, Havlík Pavel, Herna - Bar U Pepy, Hotel
Gregor, Chovatelské potřeby – Sedlák, Klempířství - Horák František, Město Modřice, NEDO Plus s.r.o.,
Ovoce, zelenina - nám. Svobody, Perspekta, spol. s.r.o., Potraviny Homolka, Potraviny Pavel Hendrych,
Příbramský Milan, Přítel Myslivec, Restaurace U Matěje, Restaurace U Trávníčka, Sedláček František,
Sekerka Lubomír – masáže, SKYSCRAPERS, spol. s.r.o., SMS finanční poradenství,a.s. – Pravdíková,
Studio Laverda – manikůra, pedikůra, Škopová Františka, Textil - Havlátová Marie, Tkadlecová Hana,
Vít Špéra, vinný sklep Mutěnice, Vystrčilová Jitka, Zemědělství Homolka

Život v našem městě

Život v našem městě

SDH Modřice – informační servis

text a foto: Roman Chalupa, starosta SDH Modřice

II. Hasičský bál
Na závěr plesové sezóny již patří hasičský bál. V letošním roce jsme hledali novou
hudební skupinu, což se nám podle ohlasu moc nepovedlo, ale i přes to se všichni
moc bavili. Na hasičském bále vystoupili malí hasiči pod vedením Katky Zezulové
a Michala Mandelíka a předvedli, to co se za krátkou dobu jejich působení naučili.
Dále se představil Svaz žen (Jedna lepší než druhá), které nám programově vytrhly
trn z paty, protože dlouhodobě dohodnuté vystoupení bylo na poslední chvíli zrušeno. Našim ženám za to moc děkuji. Velkým překvapením bylo jejich závěrečné
představení, které se ženám podařilo utajit, a opět se ukázala jejich nekonečná
fantazie. Tohle jejich vystoupení o hasičích bylo opravdu skvělé. Díky zvládnuté
organizaci a dobrého programu, se bál vydařil.
text a foto: Roman Chalupa, starosta SDH Modřice
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Kam v Modřicích
Život v našem městě

Inspirační prospektová edice pro občany a návštěvníky města,
vyšlo jako samostatně oddělitelný dvojlist ve Zpravodaji Modřice č. 4/2011

Ženáèské
hody 2011

6.5. pátek

... za svědectvím 870 let psané historie
V Modřicích kromě nákupního a zábavního centra u bratislavské dálnice a
průmyslových hal u vídeňské silnice přece už dál nic pozoruhodného z historie není ... ale přesto zkusíme pátrat. Poprvé se místní jméno „Modrici“, které nejspíš znamenalo „ves lidí Modrových“, vyskytuje v listině Olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka „Henricus, episcopus Olomucensis“ z roku
1141 (donedávna datované do r. 1131). Je uvedeno v soupisu majetku tehdy
nejvýznamnějších kostelů na Moravě, které se nacházely na největších zemských hradech - Olomouc, Přerov, Spytihněv, Břeclav, Brno, Znojmo. U toho
brněnského „ad brennensem“ je s poznámkou „tota“ tj. jako „celá ves“ na
prvním místě před dalšími 12 jmény. Nedávné archeologické nálezy pohřebiště v místě dnešní ulice Havlíčkovy dokládají, že osada zde nepochybně
existovala již nejméně o sto let dříve.

15:30 hod - stavìní máje u sokolovny
20:00 hod - pøedhodová zábava - hotel Gregor
hraje skupina Hamrla Boy(S) z Chrlic
vstupné : 100 Kè - vstupenky a místenky v pøedprodeji
7.5. sobota
9:00-15:00 hod - zvaní obèanù
celý den doprovází dechová kapela Hovorané
15:00 hod - požehnání v kostele sv. Gottharda
8.5. nedìle
12:00 hod - sraz stárkù u ,,sedmipatrovky,, na ulici Sadové
prùvod a vyzvedávání žen stárkù
14:00 hod - doprovodný program pøed radnicí
15:30 hod - pøedání hodového práva u radnice
16:30 hod - hodová zábava na sokolovnì
vstupné : 50 Kè
celý den doprovází dechová kapela Liduška

Srdeènì zvou stárci
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Parohový předmět (délka asi 10 cm) z pohřebiště a slovanské osídlení
foto v pozadí stránky - 800 let staré kvádříkové zdivo původního románského kostela

Kam v Modřicích
První písemnou zmínku lze vztáhnout k doloženému osídlení nedaleko od
dnešního centra města východním směrem. Na katastru Modřic byly v té době
snad současně určitě 2, patrně dokonce 3 malé vesnice. Domky byly jednoprostorové s doškovou slaměnou střechou, s kůlovou (s košatinovým-proutěným
výpletem a hliněným omazem) nebo srubovou konstrukcí a pecí či ohništěm
v rohu. Nejspíš už většinou nebyly zahloubené v zemi a určitě ani v jejich
základech zatím nebyl kámen - ten se teprve začínal používat především při
stavbě hradů a kostelů. Jsme v oblasti s průběžně trvalým starým osídlením,
ale teprve skoro na začátku známé historie. Nedávno (1125) zemřel první český kronikář - Kosmas a od r. 1140 vládne kníže Vladislav, který se po bojích
s moravskými údělníky a křížových výpravách stane druhým českým králem
(1158). Na Moravě jsou jen 3 kláštery (benediktini) - Rajhrad (1048), Hradištko
u Olomouce (1078) a Třebíč (1109), které zatím shromažďují prostředky na své
pozdější proslulé stavby.

5

5

Kam v Modřicích
Po hradu před 700 lety, předpokládáném na mírném návrší jihozápadně vedle
kostela, archoeologové zatím nenašli žádné významné stopy a dobové dokumenty budou nejspíš někde v zaprášeném archívu ... nebo je to jinak? Lidé jsou
zvídaví, většinou i pracovití a tak byl systematickým úsilím archivářů už v 19.
století sestaven a vydán Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae. Tedy
„Soubor listin a listů moravských“ od nejstarších dob po rok 1411, označovaný
jako „Moravský diplomatář“, nebo zkratkou CDM. Je trochu smutné, že zatímco
tato „bible“ pro historii Moravy vznikla více než 50 let před podobným dílem o
Čechách, tak v současnosti pražské nakladatelství Academia ani za 10 let není
schopno dokončit vydání Uměleckých památek Moravy a Slezska - jediné souhrnné odborné práce o téměř polovině našeho historického státu. Zato maximální uznání si zaslouží Centrum medievistických studií Akademie věd a
Univerzity Karlovy, na jehož internetovém portále je volně zpřístupněno téměř
300 svazků edice k českým středověkým dějinám, kde samozřejmě těch asi 7
tisíc stran CDM nemůže chybět. A tak se díky technice 21. století můžeme na
internetové adrese v tiráži vydat na virtuální procházku za svědectvím o dobách
dávno minulých.

První zmínka v listině biskupa Zdíka z roku 1141

Za nějakou desítku let - počátkem 13. století je situace výrazně jiná. Skončila
doba údělných knížat a vzniklo markrabství moravské (1182), olomoučtí biskupové se stali hlavní oporou české královské moci na Moravě a byla zahájena
silná vlna kolonizace - především z Podunají. Je vysoce pravděpodobné, že
současně s příchodem nových německých osadníků vznikl v Modřicích také
původní románský kostel (kaplan Willehemus - 1222) a opevněný dvorec, který
byl později označován jako „castrum“ hrad. Ten tvořil nejen středisko panství,
ale především ve 13. a 14. století sloužil jako základna pro pobyty olomouckých biskupů na jižní Moravě v blízkosti markraběcího sídla. Počátkem
15. stol. se však už většina jednání, týkajících se modřického lenního obvodu,
odehrává v Brně a od roku 1590 do ukončení patrimoniální správy (1848) jsou
Modřice již součástí biskupského panství Chrlice.

Preparace hrobů z 11. století na ul. Havlíčkova

Jednoduché románské kruhové okno

Modřický kostel na výřezu z veduty Brna 1645 - 46 (Muzeum města Brna, foto Strnad)

Spolehlivých důkazem, že olomoučtí biskupové se svým dvorem v Modřicích
skutečně pobývali, jednali a vydávali listiny, je uvedení označení „Datum
Moderiz“ nebo podobně. Prvním překvapením je, že jich zde pod záhlavím
„episcopus Olomucensis“ od roku 1228 do počátku 14. století bylo vydáno více
než 60. Kromě toho je v CDM možno najít mnoho dalších listin - včetně té
první z roku 1141(1131), ve kterých je o Modřicích zmínka. Na asi 20 listinách,
vydaných ve zdejší rezidenci, je podepsán nejvlivnější z biskupů - Bruno ze
Schauenburgu, rádce českých králů Václava I. a Přemysla Otakara II a svého času i místodržící Moravy. Nemusíme zrovna umět latinsky - ze stránek s
modřickými listinami často stačí zalistovat dále nebo zpět - a můžeme si vychutnávat historicky docela vzrušující zážitky.

Kam v Modřicích
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současný pohled na barokně
přestavěný kostel sv. Gotharda

Autorské a redakční zpracování
Čevela - mim.cemotel.cz/historie, foto Hájek
spolupráce a foto Rudolf Procházka
překlad z citací CDM a foto Petr Fiala
Vydává město Modřice, duben 2011
www.mesto-modrice.cz
Grafická úprava a tisk: Poring s.r.o.

E
D
O

AR

C

C
I
JN

Život v našem městě

Hned za (1267-Nov) totiž snadno identifikujeme třeba vydavatele „Nos Otakarus dei gracia Boemie Rex Dux Austrie et Styrie ac Marchio Moravie ...“ jako
„My Otakar, z boží milosti král Český, vévoda Rakouský a Štýrský někdy markrabě Moravský ...“, za (1278-Aug) je listina římského krále Rudolfa Habsburského, vydaná krátce po bitvě na Moravském poli a na odkazu (1281-Sep) najdeme společně dokument téhož „Actum Znoym“, listinu královny Kunhuty
„Datum in castro Gradec“ a biskupa Theodorika „Datum Modericz“. Za modřickou (1305-Dec) pak pražskou listinu krále Václava III. dokonce v češtině. Že
při pobytech biskupů se také v Modřicích „dělaly dějiny“ snad nejlépe
dokládá odkaz (1291-Dec). Král Václav II. v únoru v Brně potvrzuje privilegia
Jevíčku, královna Kunhuta v Praze Pohořelicím a olomoucký biskup Dětřich
„Theodoricus“ v prosinci v Modřicích píše, že viděl originální nepoškozené
listiny králů Václava I. a Přemysla Otakara o privilegiích kláštera Tišnovského, nechal je přepsat pod vlastní pečetí a dokonce „napomíná královskou
výsost, aby kráčela ve šlépějích svých prarodičů a o tato práva pečovala
...“ - takže nejen nákupy v Olympii ...
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zbytky mohutné věže splývající se záp.
průčelím románského kostela
www.mesto-modrice.cz
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Vážení Modřičtí občané, milí farníci.

Klub maminek modřické farnosti

Maminky Modřice
Maminky Modřice

Klub maminek modřické farnosti se schází od září 2010 ve středu 9:30 – 11:00 hod.

za 14 dní (lichý týden) na modřické faře a jsou zvány maminky s dětmi 0 – 6 let.
Klubmodřické
maminek farnosti
modřickése
farnosti
schází
od září
ve středu
– 11:00
Klub jednou
maminek
scházíseod
září 2010
ve2010
středu
9:30 –9:30
11:00
hod.hod.
jednou
Při setkáních zpíváme, tancujeme, nacvičujeme písničky pro dětské mše v kostele
jednou
za 14týden)
dní (lichý
týden)
na modřické
faře zvány
a jsou zvány
maminky
s dětmi
06–let.
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za 14 sv.
dníGotharda
(lichý
na
modřické
faře
a
jsou
maminky
s
dětmi
0
–
v Modřicích (vždy 3. neděli v měsíci, teď výjimečně 10. 4. 2011, aby nebyla na
Při zpíváme,
setkáních zpíváme,
tancujeme,
nacvičujeme
písničky
dětské
mšev vkostele
kostele
Při setkáních
tancujeme,
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písničky
pro pro
dětské
mše
květnou neděli).
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z různých
materiálů někdy
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2011,
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povídáme si textu
o církevních
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Za klub maminek Markéta Klangová a Eva Kroutilová
Za klub maminek Markéta Klangová a Eva Kroutilová

Dovolte mi, abych Vás všechny pozdravil při příležitosti největšího křesťanského
svátku, totiž Velikonoc. Smyslu křesťanských Velikonoc můžeme lépe porozumět
na pozadí Velikonoc židovských. Obsahem židovského svátku je oslava Boha Zachránce (Spasitele). Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského zotročení
a slavné vyvedení (exodus) z Egypta. Hospodin totiž vysvobodil Izraelity celou
řadou mocných zásahů.
Na znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala Bohu beránka, který byl bez vady a jeho krví potřeli rám dveří svého domu. Izraelité takto byli
uchráněni před zkázou. Odtud také pochází židovský název velikonoc: "pesach"
- "uchránění, ušetření, přejití".
Záchrana Izraelitů se stala předobrazem spásy každého člověka od všeho zotročení, ponížení, zla a smrti. Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse
došly svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině znamená: "Bůh
zachraňuje, Bůh je spása". Ježíš sám zaujímá místo velikonoční oběti a stává se
obětovaným beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho důsledky:
utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na ochranu a spásu pro všechny.
Smrtí ale Ježíšova mise neskončila, Ježíš třetího dne vstal z mrtvých. Otevřel nám
tak cestu novou a věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu "exodu" vyjití, "pesachu" - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do Božího království. Tato
cesta je otevřena pro každého z nás.
Svátek Velikonoc je tedy oslavou a zpřítomněním naší spásy. Je tak oslavou vzkříšeného Krista.
Požehnané Velikonoce prožité v radosti a blízkosti zmrtvýchvstalého Ježíše Krista
přeje a vyprošuje
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Klub maminek modřické farnosti

o. Robert M. Mayer, farář.

Přehled Velikonočních
obřadůvv kostele
kostele sv.sv.
Gotharda
v Modřicích
2011
Přehled Velikonočních
obřadů
Gotharda
v Modřicích
2011

Nácvik písničky na dětskou mši a 1. dětská mše 17. 10. 2010
Nácvik písničky na dětskou mši a 1. dětská mše 17. 10. 2010

den
Květná neděle – 17.4.2011

čas
930 hod.

Zelený čtvrtek – 21.4.2011

1830 hod.

mše svatá

Velký pátek – 22.4.2011

18 hod.

obřady Velkého pátku

Bílá sobota – 23.4.2011

2000 hod.

obřady

velikonoční neděle – 24.4.2011
velikonoční pondělí – 25.4.2011

Mikuláš a karneval 2011

30

obřad
mše svatá

Mikuláš a karneval 2011

930 hod.
800 hod.

mše svatá
mše svatá

pozn.
zpívané pašije dle Evangelia sv.
Matouše.
den poslední večeře Páně –
památka ustavení mše svaté
den smrti Ježíše Krista na kříži,
zpívané pašije dle Evangelia sv.
Jana
oslava vzkříšení Ježíše Krista,
svěcení ohně, jako symbolu světla,
které vzkříšením vstoupilo do života
křesťanů.
Hod Boží velikonoční
mar.

Za klub maminek Markéta Klangová a Eva Kroutilová

130

Zpravodaj 4/2011

www.mesto-modrice.cz

311

(Modřice, 7.5.2011)

Modřice, 7.5.2011

POZVÁNKA

00
14
1400

patrona města Modřice a Modřické farnosti

cca od 1530

NA OSLAVU SVÁTKU
SV. GOTHARDA

cca od 1530

930

DĚKANSKÝ
DĚKANSKÝKOSTEL
KOSTELSV.
SV. GOTHARDA
GOTHARDA
slavnostní mše
mše svatá
modřickým
farářem,
slavnostní
svatá– sloužená
– sloužená
modřickým
farářem,
otcem
Robertem
Mayerem.
otcem Robertem Mayerem.
požehnání ženáčským stárkům
požehnání
ženáčským
PROSTORY
MODŘICKÉstárkům
FARY
PROSTORY
FARY
• setkání naMODŘICKÉ
faře
 • výstava
setkání„Co
na jste
fařeještě neviděli, aneb Um a šikovnost Modřičanů“
• melodie v rytmu swingu – vystoupení souboru
 výstava
„Co jste ještě neviděli, aneb Um a
saxofonových sólistů
šikovnost
• nostalgický Modřičanů“
příspěvek Mužáků
i další
překvapení
 • možná
melodie
v rytmu
swingu – vystoupení souboru
• posezení
u
ohně
se
zpíváním
u kytary
saxofonových sólistů
K občerstvení bude pečené sele, cukroví našich žen a dívek (sladké i slané),
 pivo,
nostalgický
příspěvek
Mužáků
víno, nealko pití,
káva čaj a další.
 možná i další překvapení
8.5.2011
 Nejpozdější
posezeníukončení
u ohně se
zpíváním u kytary
oslav nedělní mší svatou
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PROGRAM SLAVNOSTI SVATÉHO GOTHARDA
PROGRAM SLAVNOSTI SVATÉHO GOTHARDA

K občerstvení
pečené sele, cukroví našich žen a
v děkanském
kostelebude
v Modřicích
dívek (sladké i slané), pivo, víno, nealko pití, káva čaj a další.
Rádi přivítáme všechny občany Modřic a jejich příbuzné a známé.
8.5.2011
Přijďte se podívat a pobýt.
(mar)

930

Nejpozdější ukončení oslav nedělní mší svatou
v děkanském kostele v Modřicích

Pozvánka na výstavu

v sobotu, 7. května 2011
od 1400 hodin – mše svatá v kostele sv. Gotharda
od 1530 hodin společné setkání s programem ve farní zahradě
v případě nepříznivého počasí v prostorách fary.
Součástí oslav bude výstava „Um a šikovnost Modřičanů“

Rádi přivítáme všechny občany Modřic a jejich příbuzné a
známé. Přijďte se podívat
a pobýt.
Co jste
ještě neviděli
(mar)

Um a šikovnost Modřičanů

Výstava se koná jako součást oslav svátku sv. Gotharda.
Zahájení se uskuteční v sobotu dne 7.5.2011 v 15,30 hodin
a ke shlédnutí bude ještě v neděli 8.5. a 15.5. vždy od 10,30 – 16,00 hodin
v prostorách fary.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
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VČELAŘI

Jaro je tady v plné kráse a zahrádkáři,
kteří se již nemohli dočkat až se chopí
svého náčiní a začnou upravovat
záhonky –jsou v pilné práci.
Jarní dny už bývají teplé, ale přesto
musíme dávat pozor na noční mrazíky a jak jsme se v posledních letech
mohli přesvědčit, příroda je dnes
velmi nevyzpytatelná. Dnes proti
našim předkům máme výhodu, že si
můžeme zeminu ohřát netkanou textilií. Staří zahrádkáři tuto vymoženost
neměli, ale textilie nám dnes umožňují začít se zahradničením dříve, než to
bývalo kdysi možné.
Časně na jaře vysejeme semena na
záhon a přikryjeme povrch jednoduchou vrstvou textilie. S postupným
oteplením musíme začít i s ochranou
rostlin před slimáky a hlemýždi. Víte,
že se v poslední době rozšířili a u
nás zabydleli tzv „španělští plzáci„.
Osvědčené metody obrany je nasypámí rozdrcených vaječných skořápek
nebo ostrý štěrk kolem rostlin a nebo
také zapuštěná sklenice s pivem. Nejlépe je však posbírat a zničit.
V březnu jsme se z počátku ještě moc
na zahrádky nedostali, ale doufám, že
máte již ostříhanou vinnou révu, provzdušněné trávníky, vyhrabaný mech
a povápnění. Pokud počasí dovolilo
ke konci března již mnozí z nás vysadili sazečku, mrkev, petržel a někdo i
brambory. Na brambory je však ještě
čas až v dubnu, je lépe, když je zem
prohřátá.
Květinové záhonky posypte víceúčelovým organickým hnojivem a

134

vysazujte otužilé trvalky a letničky.
V dubnu můžeme vysazovat různé
pnoucí rostliny, vřesovce a keře z
kontejnerů. Pohnojte stávající růže,
použijte hnojivo pro růže. Odstraňte
zmrzlé výhony a seřízněte je až k nepoškozeným pupenům. Nově vysazené
zalévejte a kolem nich nasypte vrstvu
nastýlky, ale nehnojte.
Klíčící rostliny pokud je sucho zalévejte a okopávejte, přihrnujte brambory a
má –li mrznout přikrejte je. Pokračujte
ve výsadbě, vysévejte salát nejen do
pařeniště, ale i na záhon. Vysaďte ven
i otužilé bylinky. Patří k nim yzop, vavřín, levandule, máta, rozmarýn, šalvěj.
Vyséváme kopr, petržel, majoránku,
fenykl, Množte tymián. Odstraňujte
květy rebarbory, aby neubírali rostlině
energii. Okopejte a očistěte jahody, pohnojte speciálním hnojivem na jahody,
zalévejte v době sucha. Mezi jahody
zasaďte česnek – ochrání proti svilušce
jahodové.
Proveďte průklest peckovin, pohnojte
chryzantémy trochou víceúčelového
hnojiva a zapravte ho do půdy. Odstraňujte plevel. Okopávejte.
Koncem dubna vysazujeme pozdně
kvetoucí trvalky. Vysazujeme hrách. Z
odkvetlých narcisů a tulipánů odstraňujeme odkvetlé květy a hnojíme
trvalky. Nachystejte k sázení hlívy jiřin
a mečíků. Mečíky můžeme vysazovat
během dubna, s jiřinami vyčkáme do
května.
Vytvořte si krásnou a přirozenou
zahrádku, která vám bude přinášet
radost i užitek.

Včelky i včelaři se těší na jaro. Jaký bude letošní rok?
Je to tak. Vláda zimy pomalu a jistě končí a na dveře ťuká roční období, které
mám osobně moc rád. Všecko rozkvete, všude bude plno barev, spousta rozmanitých vůní...
Pozornému zraku a sluchu neujde ani jemný bzukot poletujících včel. Nejen my
včelaři, ale i naše pracovité svěřenkyně se těší na okamžik, kdy se sluníčko opře
svými hřejivými paprsky o česno a dá těm malým tvorečkům sílu rozletět se do
kraje.
V dnešním kratinkém příspěvku si dovolím shrnout momentální situaci. Jakkoli
byl loňský rok snůškově nepříznivý, péče o zdravotní stav včelstev probíhala
podle předepsané metodiky. Výsledky jsou uspokojivé. Rozbory zimního spadu
prokázaly, že včelaři svědomitě léčili svá včelstva vhodným a dostatečným způsobem. Úhyny nejsou buď žádné, nebo jen minimální. Dá se říct, že mezi námi
včelaři panuje opatrný optimizmus a očekávání. Ano, včelstva sice přestála zimu
bez větších ztrát, ale nikdo nedokáže dopředu odhadnout, jaká bude následující
včelařská sezóna. Nezbývá, než doufat, že lepší než loňská. A pokud ano, pak je
třeba říct, že v případě mnohých chovatelů půjde pravděpodobně o rok vyrovnávání loňských velkých ztrát. To ostatně dokládá fakt, že medné zásoby jsou
většinou vyprodané. Med se dá sehnat ještě u několika málo včelařů či větších
provozů.
Závěrem Vám chci popřát krásné jaro, hodně zdraví a síly. Pamatujte – včela není
Váš nepřítel. Zkuste se někdy zastavit a chvíli ji pozorovat třeba na květu pampelišky, jak neúnavně sbírá sladký nektar, abychom si měli po celý rok čím osladit
čaj, chleba nebo rohlík. Vážně to stojí za to...
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

text a foto: Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad
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MODŘICKÁ

Květen a červen jsou měsíce, kdy se nám v přírodě rodí nový život. Na svět přicházejí mláďata srnčí zvěře, bažantí slepice začínají snášet a sedět na vejcích,
rodí se zajíčata, a proto vyžadují maximální klid. Prosíme tímto širokou veřejnost
– omezte vycházky do přírody mimo cesty, nesahejte na srnčata a zajíčata, která
se vám zdají opuštěná, máma je určitě někde nablízku.
Žádáme také všechny majitele psů – kynology, aby v době od 15.5. do konce června nepouštěli své psi do honitby z výše uvedených důvodů.
Děkujeme za pochopení
MS Modřice

J
EDNADVACÍTKA
17. ročník „ cyklistické časovky jednotlivců “
Memorial Aleše Měřinského

Start:

Sobota 21.května 2011 ve 14.00 hodin.
Místo prezentace je v Modřicích na ulici
Tyršova, fa. Ptáček

Trať závodu:

Želešice-Hajany - Ořechov-Silůvky-PršticeOřechov-Hajany-Želešice -cíl CT park Modřice
Délka trati 23000m.

Organizace:

SPORT
Informační cyklokoutek
Vážení spoluobčané,
v minulém měsíci byly všem přihlášeným zájemcům předány nové cyklokalhoty,
které se nám podařilo zajistit ve spolupráci s brněnskou firmou ATEX Sportwear
a za finanční podpory našeho města. Tímto bych rád poděkoval vedení města
za výraznou podporu cyklosportu v Modřicích. V současné době vlastní velmi
početná skupina cyklistických nadšenců slušivé komplety, které se nám podařilo
v posledních dvou letech s panem Pavlem Kovářem zabezpečit. Ať už to je cyklistický dres, bunda nebo již zmiňované kalhoty. Všechny tyto cyklistické doplňky
si můžete přiobjednat na telefoním čísle 603841710 (Lubomír Sekerka).
Dále bych všechny rád upozornil na dvě velké cyklistické akce, které se uskuteční shodně v sobotu 21.5. 2011. Pro ty, kteří si chtějí zazávodit, je připravena
tradiční Modřická 21.
Cykloturisti mohou vyrazit na otvírání cyklistické sezóny. Tentokrát je termín posunut o tři týdny později a je přizpůsoben slavnostnímu otevření aquaparku v
Žabčicích. Program a čas odjezdu bude upřesněn ve vývěsce u sokolovny a vyhlášen v místním rozhlase. Věřím, že modřičtí cykloturisti budou znovu nejpočetnější výpravou celého otvírání a všichni majitelé nového cyklistického oblečení
se ukážou v plné parádě.
Závěrem bych rád všem příznivcům cyklistiky popřál v letošní sezóně pevné
zdraví, pěkné počasí a mnoho kilometrů bez nehody.
Lubomír Sekerka

Kategorie:
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Myslivecké sdružení Modřice informuje

Přihlášky od 13.00 hodin v místě prezentace.
Intervaly startů závodníků: 1 minuta.
Startovné 50 Kč.
Kontakt:
Pudelka.J@seznam.cz

Junioři, muži, ženy, veteráni (nad 45 let),bike.
Mládeži do 15.let je závod ZAKÁZÁN.

Závodí se podle pravidel cyklistické časovky jednotlivců, není dovolena jízda v závěsu. Závod se jede za plného silničního provozu. Účastníci jsou povinni dodržovat zákon č.361/2000 sb.a pokyny pořadatelů. Každý přitom startuje na vlastní nebezpečí.
Pořadatelé neručí za škody a nehody účastníkům vzniklé a jimi způsobené.
http://modricka21.webnode.cz/
Start

Želešice
Prštice

Cíl

Ořechov

Silůvky

!

Sponzoři závodu:
A.L. - služby Ludmila Pevná
Bachl Modřice výroba izolačních hmot
Cyklo Brno Tomáš Kočař

Hajany

Cyklo Brno Velo Hanák
IG Watteeuw - Vídeňská 130, Brno
Kovoplazma Modřice
Vonka racing Modřice
Kamoko Korek Modřice

Pořádá Městský úřad Modřice a TJ. Sokol Modřice
Těšíme se na Vaši účast, přijeďte si zazávodit.

136

Zpravodaj 4/2011

www.mesto-modrice.cz

373

foto S. Pudelková a ČeV
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ročník
1998
1999
1998

oddíl
AHA Vyškov
AK Dvorská Blansko
Biac Brno

Příjmení a jméno
1. Suchánek Michal
2. Brtníček Jiří
3. Sklenář Jiří

Příjmení a jméno
1. Poláčková Pavlína
2. Couralová Simona
3. Tancerová Tereza

oddíl
AHA Vyškov
Hvězda Pardubice
Sokol Přísnotice

ročník
1996
1996
1996

oddíl
VSK Univerzita Brno
Biatlon Vyškov
Modřice

Žáci st. - 1200 metrů

ročník
1996
1996
1996

Žákyně st. - 1200 metrů

Příjmení a jméno
1. Osolsobě Jan
2. Zamazal Michal
3. Tonner Miroslav

čas
04:01
04:06
04:14

čas
04:18
04:19
04:28

čas
04:01
04:25
04:30

čas
04:19
04:30
04:35

oddíl
UNI Brno ASC
Triangle Tri team
KOB Moira Brno

ročník
1993
1993
1993

oddíl
JAC Brno
AC Moravská Slavia
VSK UNI Brno

oddíl
KOB Moira Brno
AC Okrouhlá
UNI Brno Bučovice

oddíl
DINO sport Ivančice
Brno
Vysoké Tatry

Příjmení a jméno
1. Krátká Anna
2. Durnová Marta
3. Hlavatá Alexandra

ročník
1969
1964
1967

oddíl
TJ Svitavy
Branopac CZ Veselí
Brno

Ženy veteránky 1 - 4600 metrů

ročník
1972
1982
1986

Ženy - 4600 metrů

ročník
1992
1992
1993

Junioři - 4600 metrů

Příjmení a jméno
1. Doubková Kateřina
2. Kolková Lucie
3. Gánovská Patricie

Příjmení a jméno
1. Novotný Ondřej
2. Grun Vojtěch
3. Bílek Jan

Příjmení a jméno
1. Kutrová Eliška
2. Jeřábková Jana
3. Štěpánová Lenka

Juniorky - 4600 metrů

ročník
1994
1994
1994

oddíl
ASK Blansko
Moravec Benešov
ASK Blansko

Dorostenci - 4600 metrů
Příjmení a jméno
1. Jelínek Ondřej
2. Hajdamach Jiří
3. Mokrý Ondřej

ročník
1996
1998
1994

Dorostenky - 4600 metrů
Příjmení a jméno
1. Klepalová Kamila
2. Šafářová Adéla
3. Tesařová Markéta

čas
19:45
20:42
20:53

čas
19:27
19:51
20:02

čas
17:24
18:25
19:05

čas
20:52
21:28
22:58

čas
19:07
20:05
20:29

čas
20:40
22:22
24:06

oddíl

oddíl
Sokol Rudíkov
AK Perná
Cyklo Lasi

Příjmení a jméno
1. Kudlička Svatopluk
2. Bartal Lubomír
3. Stráník Aleš

ročník
1950
1951
1950

oddíl
LRS Vyškov
BK Hodonín
Blansko

Muži veteráni 3 - 9600 metrů

ročník
1960
1956
1954

UNI Brno, ASC Bučovice

UNI Brno, ASC Bučovice

oddíl
AC Moravská Slavia

UNI Brno

VSK UNI Brno

UNI Brno, ASC Bučovice

Muži veteráni 2 - 9600 metrů
Příjmení a jméno
1. Kratochvíl Pavel
2. Kolínek František
3. Rozman Ladislav

ročník
1970
1970
1971

ročník
1990
1985
1988

Muži - 9600 metrů

oddíl
TK Brno
Křenovice
Tesla Brno

Muži veteráni 1 - 9600 metrů
Příjmení a jméno
1. Orálek Daniel
2. Kotyza Petr
3. Palko Aleš

Příjmení a jméno
1. Homoláč Jiří
2. Kohut Jan
3. Rudolecký Roman

ročník
1950
1946
1944

oddíl
Brno
AC MS Brno
Barnex sport Brno

Ženy veteránky 3 - 4600 metrů
Příjmení a jméno
1. Dvořáčková Dagmar
2. Kociánová Marie
3. Liščinská Eva

ročník
1956
1960
1954

Ženy veteránky 2 - 4600 metrů
Příjmení a jméno
1. Slavíčková Jarmila
2. Budínská Hana
3. Kašová Hana

Pudelka J.

Žáci ml. - 1200 metrů

ročník
1998
1998
1998

Žákyně ml. - 1200 metrů
Příjmení a jméno
1. Šafářová Adéla
2. Strnadová Karolína
3. Mikušová Lucie

čas
36:23
39:18
42:05

čas
33:04
36:01
37:00

čas
31:36
32:19
32:40

čas
29:57
30:19
32:17

čas
25:15
27:20
27:35

čas
23:13
25:38
25:45

Dne 5. března 2011 se v Modřicích uskutečnil již 15. ročník běžeckého závodu,
který je součástí série běhů Brněnský Běžecký Pohár.
Ráno bylo jako obvykle chladné, ale na rozdíl od minulých ročníkům slunečné. V
nejmladší kategorii se sešel rekordní počet dětí. Proto museli pořadatelé zaimprovizovat a kategorii rozdělit na dvě skupiny - holčičky a kluky. Také celkový počet
účastníků byl vyšší než v předchozích letech. Dohromady se sešlo 497 běžců. Další rekord padl v kategorii mužů na trati dlouhé 9700 metrů. Jiří Homoláč trať zdolal
za 29:57 minut. (Časy nejrychlejších běžců v předešlých ročnících v Modřicích
vždy přesáhly 30 minut.) Novinkou bylo měření časů elektronicky pomocí čipů.
Díky městskému úřadu, TJ Sokolu Modřice, městské policii, sponzorům a pořadatelům se sportovní den vydařil.
Život v našem městě

Výsledky běžeckého závodu

Život v našem městě

Modřický běh
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x venku

16:30 SK Žebětín
16:30 Čechie Zastávka

Na závěr snad jen několik čísel:
64 … počet všech utkání, které naši hráči během sezony zvládli
163 … gólů jsme vsítili soupeřům, naproti tomu museli naši brankáři 180 x lovit puk z naší sítě
23 … počet gólů, které dal nejlepší střelec Komety (Radim Hruška)
20 … počet utkání, při kterých v brněnské hale Rondo zaznělo: „Vyprodáno“

Když už pro hráče Komety sezona skončila, nezbývá než fandit třem našim „vyslancům“ v přípravném
kempu před MS na Slovensku. Doufejme, že pro Marka Kvapila, Petra Hubáčka a Radka Dlouhého letošní
sezona skončí až 15.května pozdě večer, to by totiž
znamenalo, že by bojovali ve finále hokejového mistrovství světa v Bratislavě. Nuže, teď už držme palce
naší hokejové reprezentaci
a začátkem září se opět sejdeme v Rondu.

x doma

16:30 Družstevník Práče

Ing. Roman Mulíček

14:15 Ořechov

14:15 Kupařovice

16:30 Želešice B

14:15 Střelice
16:30 Šaratice

16:30 Rajhradice

14:15 Domašov
16:30 SK Měnín

16:30 Radostice

16:30 Troubsko B

16:30 SK Tuřany

16:30 A.S.A. ES Únanov

16:30 Moravské Bránice A
16:30 Moravské Bránice B

14:15 Dolní Loučky

14:15 Dolní Kounice
14:15 Hrušovany
16:30 Tatran Šatov

16:30 Dolní Kounice

16:00 SK Křenovice

16:00 Sokol Višňové

16:00 Ořechov B

16:00 Budkovice

13:45 Říčany

13:15 Rosice
16:00 Ivančice B
15:30 SK Újezd u Brna

15:30 SK Moravská Slávia

15:30 Nová Ves

dorost
B muži
A muži

Datum
So 2.4.2011
Ne 3.4.2011
So 9.4.2011
Ne 10.4.2011
So 16.4.2011
Ne 17.4.2011
So 23.4.2011
Ne 24.4.2011
So 30.4.2011
Ne 1.5.2011
So 7.5.2011
Ne 8.5.2011
So 14.5.2011
Ne 15.5.2011
So 21.5.2011
Ne 22.5.2011
So 28.5.2011
Ne 29.5.2011
So 4.6.2011
Ne 5.6.20111
So 11.6.2011
Ne 12.6.2011
So 18.6.2011
Ne 19.6.2011

Rozpis fotbalových zápasů jaro 2011

Rozlosování jaro 2011

Ve čtvrtek, 30.března skončila pro hokejisty brněnské Komety extraligová sezona
2010/2011. Během této sezony zažili hokejisté mnoho radosti z vítězství, i mnoho
rozpaků z proher.
Sezona jako celek nezačala pro naše hráče nejlépe, ono taky, kdo by chtěl první
zápas hrát proti jednomu z nejambicióznějších a nejsilnějších celků celé extraligy.
I přes to všechno odehráli naši hokejisté velmi kvalitní utkání a prohráli o jediný
gól.
V první polovině sezony Kometa patřila k nejlepším celkům celé extraligy. Bojovala neustále o čelní příčky tabulky. V té době vypadalo vše naprosto úchvatně
a nikdo nepochyboval o tom, že Kometa bude hrát play-off a někteří ji dokonce
pasovali do role černého koně soutěže a adepta na titul. Jenže potom přišel do
našich domů Mikuláš s čertem a podle všeho odnesli našim hráčům štěstíčko a
vše začalo vypadat úplně jinak. Od 10. prosince Kometa dokázala z 12-ti utkání
vydolovat pouhopouhé 2 body za jedno vítězství v samostatných nájezdech. A to
se pochopitelně muselo projevit i na umístění v tabulce, kdy následoval propad
až do nejhlubších pater. Jenže ani potom to nevypadalo o moc lépe.
V posledních 10-ti kolech dokázala Kometa bodovat pouze 4x a tak všemi toužebně očekávaný sen o postupu do play-off se rozplynul a zbyla pouze smutná realita
v podobě skupiny o udržení. V té už ale hráčům Komety a nic nešlo, jelikož jejich
náskok na poslední Mladou Boleslav byl obrovský a tedy zbývajících 12 zápasů
bylo zápasy „o nic“. Kometa si v nich udržela alespoň domácí neporazitelnost a v
posledním utkání sezony dokázala ještě vyhrát i na ledě pražské Sparty.
Nezbývá než věřit, že příští rok se bude dařit opět o něco lépe a konečně Kometa
postoupí do vytouženého Play-off.

Život v našem městě

Život v našem městě

Ohlédnutí za sezonou aneb Cesta téměř na vrchol
a pád do propasti

Martin Petřík
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umřela, tehdy dieti její s Janem k tomu dílu (;) který Anně v statku Hanušově otce
jejího přísluší (;) po smrti Hanušově právo míti má (! mají ?) tak mnoho, jako
by sama živa byla.“

MUZEUM
K připravované výstavě v muzeu (2. část)
V půlstoletí 1470 – 1520 nahrazuje v písemnostech moravských měst a městeček
latinský jazyk postupně němčina a čeština. Nejnovější studie prokázaly současné užívání obou řečí i jedním písařem jako samozřejmost v kancelářské
praxi, a to se ukazuje také v nejstarších zápisech modřických.
Takto přibližně zněla kancelářská čeština:
„Annorum domini 1517 v tu neděli po Svatým Valentýnu stala sie smlúva svatební dobrovolná celá a dokonalá / mezi Hanušem měščanem Modřickým s jedný, a
Janem synem Matějovým z Letovic z strany druhý (;) a to taková, že Hanuš dceru
svú Annu dává Janovi k Svatému manželstvie (;) a to takovú mierú: jestliže by
Pán Buoch na Jana smrt ráčil dopustiti dříve roku od datum smlúvy této, a počátek
(= počátku) plodu mezi nimi žádného nebylo (;) tehdy („aby“ škrtnuto) z statku
Janova Anně aby třicet hřiven vídeňských vydáno bylo, jakožto i (= Jan z Letovic)
uručil (;) a pakliby déle jemu Pán Buoch živnosti popřál, a to se přidálo, že by on
vždy prvý než ona z světa zšel, (;) a to že by bylo po roce pořád zběhlým (;) tehdy
Anna v statku Janově, buďto děti mezi nimi má neb buďto nemá, nemá míti většího
práva, než k třetímu dílu.“
Podle této smlouvy zaručil ženich zákonnému zástupci své nevěsty (zde otci)
pro případ své náhlé smrti věno po dobu jednoho roku. Narozením dítěte v této
lhůtě „umřelo věno“ – nevěsta se stala dědičkou svého muže a většinou získala
morální nárok na případné poručnictví nad majetkem svých dětí, jak jsme viděli
u Heškovy vdovy. Podle brněnského městského práva se měla poručnicí sirotků
zpravidla stát jejich vlastní matka, ale bylo to předmětem zvláštního rozhodnutí
samosprávy.
Také bezdětná žena, když ovdověla až po roce od uzavření manželství, nebyla
už odkázaná na původně stanovené věno a stala se dědičkou. Volně však mohla
disponovat jen třetinou společného majetku, zbytek snad patřil sirotkům nebo si
ho touto smlouvou zajišťovali případní pozůstalí z Janovy strany.
Ani nevěsta nevstupovala do manželství bez věna. Druhá část svatební smlouvy
vymezuje nárok rodiny ženicha a společných dětí na majetku nevěstiny rodiny.
Rozdíl je jen v tom, že se její podíl na otcově majetku neuvádí:
„Zasie taky Hanuš Jana k statku svému takto přijímá: Jestli že by Anna dcera jeho
dříve aneb prve sešla než Jan, a taky než Hanuš otec její, („tehdy“ škrtnuto) a plodu
nezi nimi žádnýho nebylo, tehdy Hanuš zasie po dceři své Janovi 30 hřiven vydati
má (;) Než jestli že (by) Pán Buoh mezi nimi ráčil plod dáti (;) A Anna prvé než otec
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O tom, zda byl zápis v řeči české nebo německé, rozhodoval zřejmě jazyk jeho
původců, nebo vyhlídka na to, kde snad bude v budoucnu uplatněn.
„Anno Domini 1523 feria sexta post Pentecosten (= pátek po Velikonocích) prodána
jest krčma s lánem rolí podle panského dvoru (;) Matějovi sládkovi, Šplúchalovému zeti (;) a k tomu sádek malý: z kerého (= jen ze sádku) dává dva groše platu (;)
Za sto a třicet hřiven vídeňských (;) Item má dáti najprve příštího svatého Václava x
(= deset) hřiven vídeňských, a potom hned na svatého Jiří příští xij hřiven (;) a tak
každý rok klásti a platiti má, až do téj svrchupsaný Sumy vyplacení.“

Život v našem městě

Život v našem městě

Kancelářská čeština ...

Každý platební závazek byl zajištěn nezatíženým majetkem jiných osob – v textu je
české „rukojmě“ ekvivalentní německému
„parig“ nebo latinskému „fideiussor“. Modřický rychtář zde příjímal záruku osob ve
feudální hierarchii vyšších: majitelů vlastní
půdy (dvořáků) z okolí, i svých spoluměšťanů.
„Rukojmie zaň Martin Šplíchal z Ořechového (;) Filip dvořák odtudž (;) Jan dvořák z
Ořechovic (;) Roušek-Rouček? z Bobravy (;)
Martin Maksa (;) Václav z Syrovic (;) Humulář Vencl masař (;) Jiřík sekerník též z Modřic společnú rukú a nerozdílnú (= ručili i za
své spoluručitele) rukojmie své svobodný.
Item má z toho lánu dávati pánu Jeho Milosti platu o sv. Jiří dva zlaté osm grošů (;) o sv.
Václavu též. Item z krčmy o sv. Jiří šestnáct
grošů (;) o sv. V(áclavu) tolij (? právě tolik).“
V knize bylo vždy ponecháno i několik stránek prázdných pro záznamy o splátkách,
popřípadě o změnách držitelů a ručitelů.
„Item 1524 položil jest Matěj za tu krčmu x ij
marcas (12 hřiven) na svatého Jiří atd.“
text a foto manželské smlouvy
Mgr. Petr Fiala, správce modřického muzea
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KNIHOVNA
Půjčovní doba:

Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci na
www.modrice.knihovna.cz a děti na
www.knihovnamodrice.webk.cz

Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa		
Pátek
9 - 12

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

POZVÁNKA
Zveme vás do knihovny na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
který se bude konat v neděli 8. května 2011 v 9 – 17 hodin.
Přijďte si v tento sváteční den vybrat knihy, využít internet nebo
se podívat na výstavu toho, co vyrobili nejmladší modřičtí občánci,
kteří s rodiči navštěvují kroužek Prťata.
Malý bonus pro zapomnětlivce!
Všem bude odpuštěn poplatek za upomínky.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Awdry_ Tomáš a tryskový motor
Meadows_ Duhová kouzla-Víly
slavností 1-7
Novozámská: Vyberte si zvířátko
PRO ŽENY
Bacarr: Gejša se smaragdovýma
očima
Collins: Ženatí milenci
Hercíková: Plástev medu
Howard: Ani peklo, ani ráj, Dokonalý muž
Kahdra: Kábulské vlaštovky
Ortová: Století vhodné pro ženu
Roberts: Na růžích ustláno
Trevane: Fatwa, Neviditelné ženy
Váňová: S tváří beránka

1
44

PRO SILNÉ NERVY
Clem: Dokonalá past, Odvrácená tvář
Erben: Efektivně mrtvá žena
Freydont: Krvavé sudoku
Frost: Seznam sedmi, Šest mesiášů
Higgins-Clark: Bouře
Christie: Svědek obžaloby
Patterson: Bikiny, Devátý soud, Podraz

d

Několik postřehů z našeho města
Označí-li se nějaká obydlená oblast za město, tak musí především dle toho vypadat. Naše náměstí jednoznačně tomu odpovídá.
Budova je moderní, v létě jsou na oknech květiny, před budovou menší park se
stromy, keři a lavičkami a lidé tam rádi odpočívají.
O ostatních místech u nás se to však říci nedá. Hlavně před bývalou Frutou a
novými domy.
V minulých dnech se při velkém dešti před novými domy objevily louže, které sahaly až do poloviny silnice, a auta která rychle projížděla vodu stříkala až na protější chodník a do výše až dva metry. Tak to jsme ve starých Modřicích nezažili.
Posílám Vám disk, na kterém jsme tuto vodní záležitost natočili. To byl tedy opravdu krásný vjezd do našeho města. Nyní jsou louže suché, ale při nejbližším dešti
se to bude opakovat.
Ještě mám jednu připomínku ke vzhledu našeho města. To se týká staveb na Masarykově ulici. Myslím, že by nebylo od věci, zajímat se o to, když někdo dělá
novou fasádu na starém domě.
Ty dva domy vedle hospody u Matěje se tam vyjímají. Ten první hned vedle, obložený těmi mohutnými cihlami je jako pevnost, a ten rudo – šedý se tam vůbec
nehodí. Na druhé straně ulice jsou hezké fasády podle českého vkusu. To není
omezování svobody, ale aby naše město odpovídalo našim zvyklostem?

Život v našem městě

Život v našem městě

Městská knihovna v Modřicích

1

Dotazy a názory

text a foto J. Štulpová"

PRO POUČENÍ
Cézar: Na cestě po České republice 1-2
Fendry: Zkáza lodi Lancastria
Guerda: Marie Stuartovna
Karczmarczyk: Florbal
Knopp: Hrabě von Stauffenberg
Motl: Oběti a jejich vrazi
Rucker: Stalin, Izrael a Židé
Syruček: Tajná zbraň na Ussuri
Šimánek: Austrálie
Zpravodaj 4/2011
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Významného kulatého
výročí se dožívají
Kašparová Emilie
Novotná Lydia
Foffová Miloslava
Záděrová Taťána
Beneš Jaroslav
Dohnal František
Homolová Anděla
Ing. Kopeček jiří
Peloušková Alžběta

Redakční poznámky k článku p. Štulpové

i

Vítáme do života
Luklová Linda
Šidlová Lucie
Mahovský Jakub

1

Inzerce

1) Problémem velké louže při vjezdu do města na Severním předměstí jsme se ve
Zpravodaji zabývali už v INFO-servisu 1/2011-14 a v 2/2011-14, ze kterého citujeme
vyjádření radnice: Podnět k opravě byl přeposlán již 25.11.2010 správci komunikace - Správa a údržba silnic JMK. Místo bude ve vhodných klimatických podmínkách
prohlédnuto a popřípadě provizorně upraveno (vzhledem k stále plánované rekonstrukci celé komunikace ul. Masarykova).

KOUPÍM GARÁŽ
KDEKOLIV V BRNĚ

2) Otázka barevnosti fasád a její vliv na celkový vzhled ulic je záležitostí na rozsáhlou diskuzi. Každý má jiný vkus a z toho co se objevuje v různých médiích vč.
nedávného pořadu v televizi je zřejmé, že je to asi i problém legislativní. Mám totiž
dojem, že ani stavební úřady, ani obce nemají možnost tak detailně vzhled staveb
ovlivňovat - třeba bude někdy čas si o tom povědět víc ...

i v horším stavu.
Dohoda jistá,

(větší i menší i ve špatném stavu).
Jen solidně. Platím hotově.
Jsem přímý kupec.

tel.: 776 809 213

Tel.: 546 220 361.
Zn.: Brno i okraj

3) Zmíněná rubrika INFO-servis vznikla ze společné iniciativy p. starosty a předsedy redakční rady mj. právě za účelem umožnění trvalého sledování, jak se daří
jednotlivé problémy města postupně řešit. Bohužel ale některá řešení jsou majetkově, finančně i časově velice náročná, takže mnohdy nezbývá, než se obrnit i
větší mírou trpělivosti. Předpokládám, že s ohledem na ukončení zimního období
budeme moci v příštím čísle Zpravodaje přinést ke kritizovanému problému už
konkretnější zprávy.
ČeV

146

Zpravodaj 4/2011

Inzerce

Život v našem městě

s

1

Společenská kronika

HLEDÁM ZAHRADU
KDEKOLIV V BRNĚ
i okolí, ve vlastnictví
možno i s chatou.
Finance mám.
Tel.: 774 248 403

www.mesto-modrice.cz

KOUPÍM RODINNÝ
DŮM V BRNĚ k bydlení

KOUPÍM POZEMEK
V BRNĚ i okolí,
pokud možno stavební
(menší i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání,

tel.: 776 637 839
471

Inzerce

Inzerce

148

Zpravodaj 4/2011

www.mesto-modrice.cz

491

Stolařství
Pavel Prokeš

Inzerce

Najdete nás v areálu
Benediktinského kláštera
v Rajhradě
mobil: 605 563 571
e‐mail: pavelprokes@quick.cz

2+1,2+kk,3+1 nebo 3+kk v Modřicích.
Cena do 9.000 včetně inkasa. Může
být i bydlení např. u starších lidí v
RD a pomůžeme jim v domácnosti,
nebo na zahradě.
Kontakt: 606 387 602.

Inzerce

‐ zakázková výroba nábytku
‐ kuchyňské linky – 3D návrhy
‐ schodiště (možnost i kovové konstrukce)
‐ dveře a obložkové zárubně z masivu (zaměření,
návrh, montáž)
‐ vestavěné skříně, koupelnový nábytek a ostatní
‐ výroba kastlových oken (repliky a opravy oken
i dveří na historických budovách)
‐ oprava starožitného nábytku

Matka dvou větších dětí hledá
dlouhodobý pronájem

Prodám dvojgaráž Dětské tábory
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v Modřicích

sportovní, jazykové, taneční,
výtvarné, s flétnou, pro teenagery.

v uličce se zbytkovým vybavením
a materiálem. Nutno vidět, dohoda
možná. Spojení na mobil

Minitábory pro rodiče s dětmi
1-9 let.

776 560 308

www.drak.cz

www.mesto-modrice.cz

Tel. 541 229 122,

511

Inzerce

ŘECKO

Hotel Rosa Nautica***
Poloha: přímo u pláže.
Pokoje: plně vybavené dvoulůžkové a třílůžkové se sociálním zařízením, klimatizací,
telefonem, TV a balkonem.
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, výtah, bar, TV místnost, klimatizovaná restaurace,
taneční terasa, herna, parkoviště, bazén.

Hotel Poseidon***+
Poloha: cca 60 m od pláže.
Pokoje: plně vybavené dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové apartmá ( sociální zařízení, TV,
balkon, lednice, možnost klimatizace za příplatek 5 EU/1 den ).
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, klimatizovaná restaurace, bar s příjemnou hudbou,
WiFi připojení k internetu.

Cena zájezdu: dosp. osoba 8.200,- Kč
dítě do 15 let v doprovodu dvou plně platících osob 4.200,- K.

Cena zájezdu: dosp. osoba 7.780,- Kč
dítě do 15 let 6.950,- Kč

Cena zahrnuje: ubytování s plnou penzí formou švédských stolů, doprava luxusním
autobusem společnosti EXPRESSBUS, služby delegáta, pojištění léčebných výloh.
Cena nezahrnuje: výlet do Barcelony cca 700,- Kč. V ceně je doprava, služby delegáta.
Uhrazení zálohy: 4.000,- Kč/1 osoba do 30.4.2011
Doplatek: do 20.5.2011

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí, doprava luxusním autobusem, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění a klimatizace.
Důležité upozornění: k cestě do Řecka je nutný platný cestovní pas.
Uhrazení zálohy: 5.000,- Kč/1 osoba do 30.4.2011
Doplatek: do 31.5.2011

3.6. – 12.6.2011 (pátek – neděle)
Malgrat de Mar
Hotel Rosa Nautica***

Odjezdová místa: Modřice, nám. Svobody, Brno, Mendlovo náměstí. Časy odjezdů obdržíte
nejméně 10 dní před odjezdem.

SEMMERING vlakem, pěšky,

26.8. - 4.9.2011 (pátek – neděle)
Olympská riviera Paralia
Hotel Poseidon***+

Odjezd: 26.8. v 10.30 hod., nám. Svobody, Modřice
11.00 hod., Janáčkovo divadlo, Brno
Příjezd: 4.9.2011 v odpoledních hodinách
Možnost fakultativního výletu: Thessaloniki ( Soluň ), termín 31.8.2011.

na kole? Nebo jste nadšenci free-ride sjezdů?

Na kole údolím Wachau

ZÁJEZD - SEMMERING

CYKLOZÁJEZD

Máte chuť si vychutnat krásu Alp? A máte radši výlet na kole nebo pěší?
Termín: 21.5.2011 (sobota)

Termín: 23.4.2011 (sobota) a 24.4.2011 (neděle)

Cena: 600,- Kč

Cena: 600,- Kč

+ 50,- Kč příplatek za kolo
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem společnosti EXPRESSBUS, služby delegáta,
přepravu jízdních kol ve skříňovém vleku, služby sportovního instruktora, infomateriál
Odjezd: Kuřim žel.st. (06:00hod); Brno-Janáčkovo divadlo (06:30hod)

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem společnosti EXPRESSBUS, služby delegáta,
přepravu jízdních kol ve skříňovém vleku, služby sportovního instruktora, infomateriál.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (40Kč/os./zájezd; možnost sjednání při platbě), jízdenku
Odjezd: Brno – parkoviště u ÚSTŘEDNÍHO HŘBITOVA

Modřice, nám. Svobody (07:00hod)
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění (40Kč/os./zájezd; možnost sjednání při platbě), jízdenku
na vlak (max. 5€), jízdu lanovkou, pro cyklisty celodenní kartu do areálu (17-25€)
Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík
Kontakt: +420 606 670 411, zajezdy@expressbus.cz , www.expressbus.cz.
Možnost úhrady: převodem na účet či osobně (po tel. dohodě)
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ŠPANĚLSKO
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6:00hod – nakládání kol, 6:30hod - odjezd
Neváhejte a pojeďte s námi. Náročnost slabá – střední. Celková trasa 30 – 50 – 76 km.
V průběhu trasy bude autobus k dispozici na domluvených stanovištích.
Bližší informace na tel: 602 506 562, 724 067 100 nebo pište na e-mail
coufalik@expressbus.cz.
Zájezd pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík.

www.mesto-modrice.cz
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17. - 25.4.

A Company of Raiffeisenlandesbank OÖ

Nádražní 540
Modřice 664 42

Prodej zděné garáže
na ul. U Hřiště v Modřicích.
Vlastní pozemek,
ZP 19 m2, el. 220 V.
Pro bližší informace
volejte prosím
731 125 525
Zkušený truhlář nabízí
výrobu vestavěných skříní,
kuchyňských linek, případně
nábytku dle Vašeho zadání.
S návrhem interieru pomohu.

Tel. 603 215 339

tel: 538 728 134
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 – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

pálení čarodějnic, areál Pod Kaštany od 16:00

Zpravodaj 4/2011

6.5. až 8.5.

oslavy 870. výročí první písemné zmínky + ženáčské hody

Zpravodaj 4/2011

so 7.5.

oslava svátku sv. Gotharda - kostel, fara

Zpravodaj 4/2011

ne 8.5.

den otevřených dveří v knihovně od 9:00 do 17:00

Zpravodaj 4/2011

so 21.5.

Modřická Jednadvacítka 14:00

Zpravodaj 4/2011

so 21.5.

otevírání cyklistické sezóny

Zpravodaj 5/2011

st 25.5.

Komorní koncert na radnici od 19:00

Zpravodaj 5/2011

so 28.5.

vojensko-historická akce, areál Pod Kaštany

Zpravodaj 5/2011

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00

>>>

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

17:00

TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici

Zpravodaj 10/2009

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici

>>>

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

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem
- klubovna nad knihovnou na radnici

Zpravodaj 9/2009

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Zpravodaj 3/2009

Opakovaně týdně
po

út

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

Zpravodaj 10/2009
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz

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

MALBY 14,-Kč/m , nátěry
2

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.

oslava Zmrtvýchvstání Ježíše Krista - Velikonoce

Modřický kalendář

Inzerce

so 30.4.

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

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

Shodně jako 9:30

mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st
čt

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

pá

ne

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

Shodně jako út
Shodně jako út
www.biskupstvi.cz/petrov

>>>

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

>>>

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

16:45

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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

Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Bc. Kateřina Homolková
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