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Těšíme se na setkání při akci „Silvestr na náměstí“ 
s občerstvením a tradičně krásným ohňostrojem, 

který letos proběhne již v 17:00 hodin

Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup 
k rozvoji města i mezilidských vztahů 

v roce 2012

Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice
 spolu s městským úřadem 

přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2013

 přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů
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Rozsvícení vánočního stromu
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6. farní ples v Modřicích
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60. Komorní koncert 21. 11. 2012
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Z usnesení RMM č. 25/2012
Komentář k vybraným bodům ze 
schůze RMM konané dne 12.11.2012

Odborná praxe studentů
RMM schválila vykonání odborné praxe 
studenta obchodní akademie, Střední 
odborné školy knihovnické a Vyšší 
odborné školy knihovnických, infor-
mačních a sociálních služeb Brno na 
městském úřadě Modřice v termínu 19 
– 23.11.2012 a 13 – 17.5.2013 
(k usnesení č. 25.2.1/2012)

Převod IS ulice Severní a Přízřenická
RMM schválila smlouvy a dodatky se 
správci sítí E.ON Energie a.s. – elektrika 
a BVK a.s. – kanalizace na dodávku me-
dií a provozování sítě v ulicích Severní 
a Přízřenická 
( k usnesení č. 25.2.9/2012)

Propojení města s OC Olympia
Město projekčně a legislativně připravu-
je výstavbu bezpečného propojení cen-
tra města s OC Olympia. RMM schválila 
smlouvy se společností Telefonica 
Czech Republic a.s. o umístění zařízení 
a zřízení věcných břemen v pozemcích 
města pro výstavbu lávky pro pěší přes 
mlýnský náhon pod nám. Svobody.

Propagace OC Olympia
Firma Olympia Brno s.r.o. prostřednic-
tvím Smlouvy o reklamě a propagaci 
poskytla fi nanční dotaci ve výši 10.000,- 
Kč bez DPH na pokrytí nákladů akce 
„Ženáčské hody Modřice 2012“ 
(k usnesení č.  25.2.8/2012) 

Schrány České pošty
RMM schválila umístění odkládací 
schrány České pošty v ulici Krakovská 
a dle vyhlášky o místních poplatcích 
schválila za umístění schrán ve městě 
(celkem 5) poplatek ve výši 10 Kč/m2/
den
(k usnesení č. 25.3.1.1/2012 a 25.3.1.2/2012)

Doplnění stavu MP
RMM vzala na vědomí zprávu starosty 
o výběrových řízení na pověřeného 
strážníka MP (vedoucí MP) a 2 strážníky 
MP.  Za pověřeného strážníka MP byl 
vybrán p. René Kalivoda a za nové sráž-
níky byli  vybráni  p. Lukáš Krakowczyk 
a p. Tomáš Procházka. Po absolvování 
kurzu strážníků se stanou plnohodnot-
nými členy MP. 
(k usnesení č. 25.4.6.1/2012)

Čestné občanství pí. Strouhalové
Místostarostka města navrhla RMM 
udělit čestné občanství paní Drahomíře 
Strouhalové jako docenění její celoži-
votní činnosti ve třetím odboji a jejího 
vyznamenání prezidentem republiky. 
RMM návrh schválila a doporučuje 
ZMM čestné občanství udělit. 
(k usnesení č.25.6.1/2012)

Prodeje městských pozemků
RMM projednala žádosti p. Fuchse a p. 
Havlíka o prodeji pozemků města, které 
v dnešní době užívají a doporučuje 
ZMM prodej schválit. Současně navrhu-
je ZMM prodej pozemků p.č. 72/1 a73 
(roh ulic Havlíčkova – Rybníček) pro 

jejich nepotřebnost z důvodu nákupu 
části podnikatelského areálu pro zajiš-
tění potřeb města na ulici Hybešova 
(pracovní četa, SDH) 
(k usnesení č. 25.6.7/2012, 25.6.8/2012 a 25.6.9/2012)

Věcný dar ZŠ a MŠ
RMM vzala na vědomí poskytnutí 
věcného daru ZŠ ve výši 2.172,- Kč od 
Sdružení rodičů a přátel školy a poskyt-
nutí věcného daru MŠ ve výši 2.000,- Kč 
od Nikol Vališové. 
(k usnesení č- 25.6.11/2012 a 25.6.12/2012)

Václavské hody 2012
Stárci předložili RMM na vědomí zprávu 
o fi nancování Svatováclavských hodů 
2012. Veškeré náklady vložené městem 
na zajištění akce jsou ve výši 175.974,- 
Kč a příjmy z akce jsou ve výši 62.735,- 
Kč 
(k usnesení č. 25.6.14/2012 a 25.6.15/2012)

Reklamní předměty a kalendáře 
města 
RMM schválila cenové nabídky od fi rmy 
PORING s.r.o. na dodání reklamních 
předmětů města ve výši 58.200,- Kč bez 
DPH, na dodání nástěnných kalendářů 
ve výši 50.780,- Kč bez DPH. 
(k usnesení 25.6.16/2012 a 25.6.17.2012)

VO nám. Svobody
V roce 2013 by měla proběhnout re-
konstrukce NN a VO na nám. Svobody, 
ke kterému RMM na svém  zasedání  
schválila PD
(k usnesení 25.6.18/2012)

BD Sadová 563
RMM schválila cenovou nabídku a 
termín realizace stavebních prací na 
opravě okapového chodníku a izolace 

sklepů BD Sadová 563 v cenové výši 
395.963,- Kč bez DPH, předloženou 
fi rmou Luděk Vondra.
(k usnesení 25.6.19/2012)

Vybavení úřadu města
RMM vzala na vědomí výměnu zasta-
ralé výpočetní techniky v kanceláři 
místostrostky a vedení odboru vnitřních 
věcí v celkové výši 39.343,- Kč bez DPH
(k usnesení 25.6.20/2012)

Směrovky ulic a místních cílů
V rámci výstavby nového mostu a 
poškození směrového značení ulic a 
místních cílů na ulici Masarykova RMM 
schválila opravu a aktualizaci tohoto 
značení v ceně 940,- Kč za 1 ks směrov-
ky bez DPH 
(k usnesení 25.6.23/2012)

Výstava COLORS OF WORD
RMM schválila fi nanční příspěvek ve 
výši  1.000,- Kč na prezentaci města 
při jednorázové výstavě COLORS OF 
WORD konané dne 27.11.2012 v sále 
hotelu Gergor.
(k usnesení 25.6.25/2012)

Zastávky IDS na Bobravě
RMM schválila dodatek č.1 ke smlouvě 
„Autobusové zastávky IDS JMK v k.ú. 
Modřice, lokalita bydlení Bobrava na 
pozemku p.č. 1605/114“, který upravuje 
cenu za vypracování PD a jejího projed-
nání dle požadavků Policie ČR. Celková 
cena za PD a projednání je ve výši 
176.000,- Kč bez DPH. V lokalitě budou 
zřízené dvě zastávky
(k usnesení č.25.6.26/2012)

1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 25/2012
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Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích

Při zimní údržbě místních komunikací se vychází z obecně závazných předpisů - 
Zákon č. 13/1997, Sb. O pozemních komunikacích, v platném znění a Vyhláška č. 
104/1997 Sb. v platném znění. V Modřicích se dále řídíme Nařízením č. 1/2012 o 
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období a vnitřní Směrnicí č. 
14/2012 -Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Modřice. 
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak, aby 
zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně 
jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
Místní komunikace jsou veřejně přístupné pozemní komunikace, které slouží převáž-
ně místní dopravě na území obce a mimo jiné mezi ně patří také chodníky.
Závadou ve sjízdnosti (z hlediska zimní údržby) na místních komunikacích se rozumí 
taková změna ve sjízdnosti, kterou řidič nemůže předvídat při pohybu vozidla při-
způsobenému povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Závadou ve schůdnosti (z hlediska zimní údržby) na místních komunikacích se ro-
zumí taková změna ve schůdnosti, kterou chodec nemůže předvídat ani při pohybu 
přizpůsobenému povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky, které se v zimě neudržují jed-
nak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nebo ekonomickou 
nemožnost zimní údržby.
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace i mimo toto období, zmírňují se závady 
ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a 
technickým možnostem vlastníka a správce místních komunikací.
Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací

• Zajistit potřebné fi nanční prostředky na provádění zimní údržby
• Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
• Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
• V průběhu zimního období zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti 
• Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby, úzce spolupracovat s Měst-
skou policií

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
• Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
• Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůdnosti, 
dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zmrzlé ka-
luže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.)
• Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým 
materiálem

• Při přecházení použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž jsou 
zmírňovány závady ve schůdnosti

Místní komunikace se udržují v pořadí podle důležitosti a to v časových limitech:
I. pořadí důležitosti do 4 hodin od pokynu k zahájení
II. pořadí důležitosti do 12 hodin od pokynu k zahájení
III. pořadí důležitosti do 48 hodin od pokynu k zahájení.
Teprve po dokončení zimní údržby strojní technikou se provádí ruční údržba ze-
jména v místech pro stroje nepřístupných (úzké chodníky, schodky zasahující do 
chodníku, dešťové svody).
Tam, kde brání strojní údržbě zaparkovaná auta, město úklid nezajišťuje!
Co se týče chodníků, jsou do I. a II. stupně zařazeny hlavní komunikační chodníky, 
kde se pohybuje nejvíce lidí.  Vedlejší chodníky, což jsou zejména propojky od hlav-
ních komunikačních chodníků k bytovým domům na ul. Husova, Poděbradova, Sado-
vá, Komenského,  Severní, Masarykova (nová bytová výstavba naproti areálu Chapel 
Invest) , Přízřenická apod. jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti. Pracovníci čety 
musí také dodržovat zákonem stanovené přestávky, podobně také při dlouhodobém 
sněžení nebo námraze není v silách města dokonalou údržbu zajistit. Zodpovědnost 
za případné úrazy způsobené špatnou zimní údržbou místních komunikací má obec, 
která je na toto náležitě pojištěna.
Z toho vyplývá, že pokud majitel přilehlé nemovitosti bude chtít mít chodník uklizen 
dříve, musí si ho uklidit sám.  

Těžko se dá dopředu odhadnout, jaká bude zima a jaká potřeba zimní údržby 
vyvstane.
Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí a výzvou, abyste nám se zimní 
údržbou chodníků pomohli. Tak jako se většina občanů stará o předzahrádky a 
okolí svých domů včetně chodníků bez ohledu na jejich vlastnictví po celý rok, 
nezapomeňte, prosím, na chodníky u svých domů ani v zimě.

Všem, kteří tak činí a i nadále budou činit, patří náš velký dík.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Změna svozu komunálního odpadu

na přelomu roku 2012/2013

původní     28. 12. 2012
nově           29. 12. 2012

původní     4. 1. 2013
nově           5. 1. 2013

1Informace pro občanyi
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Městská policie Modřice

upozorňuje občany Modřic, aby s příchodem zimy a vánočních svátků nezapomí-
nali na prevenci při zabezpečení obydlí, přilehlých staveb a chatek v zahrádkářské 
kolonii. Především uzamykat a uzavírat vchodové dveře ihned po vstupu do budov 
(zázemí bytových domů) vzhledem k častému vniknutí do objektu cizí osoby dříve, 
než se dveře „samy“ uzavřou.
Vzhledem k tomu, že se již začíná po 16.00 hod. stmívat, prosíme dále občany o zvý-
šený dohled nad svými dětmi především při cestách ze školy a hraní si na dětských 
hřištích.
Vzhledem k blížící se oslavě Nového roku a klesající teplotě v nočních hodinách  
prosíme o přiměřenou konzumaci alkoholických nápojů z důvodu podchlazení 
(umrznutí). Rovněž chceme upozornit na kontrolu mládeže při odpalování zábavné 
pyrotechniky .

„Je lépe zločinu předcházet než jej trestat!“

CesareBeccaria (1738 – 1794),

O zločinech a trestech

str. Procházka, str.Fajks

Pes

V minulém Zpravodaji byl uveřejněn článek 
o problematice umístění fenky německého 
ovčáka, která zůstala na území města po náh-
lém úmrtí majitele. Je pochopitelné, že zvíře 
takové kvality nikoho nezaujme. Koupě pej-
ska s PP nebo alespoň čistokrevného dává 
záruku dobrého výběru. Nenechte se však 
mýlit. Takové zvíře potřebuje být vystavová-
no a prezentováno na akcích prosazujících 
jeho exteriér a povahu. Ne každý na to má 
čas. 

Celočerná fena, která je v současné době v 
držení městské policie, nesplňuje žádný z 
výstavních požadavků, ale je to miláček. Bá-
ječný pes, který čeká na někoho, kdo nehle-
dá luxus, ale lásku a věrného přítele.

velen

Členové redakční rady Zpravodaje 
přejí všem občanům města a příz-
nivcům tohoto informačního média 
města krásné a klidné prožití vá-
nočních svátků a do příštího roku 
zdraví, štěstí a spokojenost v osob-
ním i pracovním životě.

  Za RR Zpravodaje
  Mgr. Kateřina Koubková
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Začněte rok dobrým skutkem

Ve dnech 1. - 14. ledna 2013 bude probíhat již třináctý ročník Tříkrálové sbírky a v 
těchto dnech můžete v našich městech a obcích potkat koledníky se zapečetěnými 
pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Tato charitativní akce je 
nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a pozitivních hod-
not, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci sociálně sla-
bým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi.

Peněžní dary loňské Tříkrálové sbírky přispěly například k zajištění kvalitní kontinu-
ální péče o klienty hospice sv. Josefa v rámci poskytovaných odlehčovacích služeb 
(úklid, praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu). V měsíci září a říjnu 
proběhla plánovaná oprava havarijního stavu podlah na odděleních lůžkové části 
hospice, která ovšem díky omezení provozu hospice způsobila značnou ekonomic-
kou ztrátu. Z TS 2012 byl poskytnut také příspěvek na zajištění provozu odborné-
ho sociálního poradenství, které je poskytováno osobám pečujícím o nevyléčitelně 
nemocné. Dále byl podpořen projekt Anti Child Labour, který realizuje salesiánské 
středisko Don Bosko Hospet v Indii – toto středisko vyhledává děti zneužívané k 
práci, zajišťuje jim komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči, roční 
základní předškolní vzdělávání a následné umístění do klasických školních zařízení. 
Další projekty podpořené z Tříkrálové sbírky 2012 najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2013 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které 
přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb v regio-
nu, kterými jsou:

- Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

- Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad

- Charitní pečovatelská služba Rajhrad

- Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích

Tříkrálové sbírka podpoří také projekt chráněného bydlení pro osoby s demencí, 
jehož zařízení se začne budovat v Rajhradě v příštím roce. Další prostředky z TS 2013 
budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit a pro případ živelných 
katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí.

Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons.Vojtěch Cikrle při mši svaté na 
Petrově dne 2.ledna ve 14.30 hodin.

V neděli 6.ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 shlédnout přímý přenos Tří-
králového koncertu z Městského divadla v Brně. Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete 
také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 777.

Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, 
otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným. Stejné díky patří 
i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým.

Ing.Hana Bělehradová - koordinátorka sbírky Oblastní charity Rajhrad
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1Život v našem městěž

Rozsvícení vánočního stromu

Ve čtvrtek dne 29. listopadu se sešli na nám. Svobody občané našeho města, aby 
přivítali vánoční svátky slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Krásný, statný 
smrk pochází z ulice Husova. S příchodem 17.hodiny přivítal všechny přítomné před-
seda Kulturně školské komise Dr. J. Ventruba, který popřál všem lidem krásné prožití 
vánočních svátků a příjemný zážitek z dnešního kulturního programu. Zároveň přiví-
tal slečny Nikolu Havlíčkovou a Sáru Voráčovou, žákyně ZŠ Modřice, které provázely 
přítomné celým večerem. Poté předal slovo místostarostce Ing. H. Chybíkové a ta 
dala na závěr svého proslovu pokyn k rozsvícení vánočního stromu.

Letošní vystoupení zahájily ty nejmenší děti z mateřské školky. Paní učitelka Pro-
cházková a Haramachová si s dětmi připravily pásmo písniček a říkanek, které bylo 
odměněno bouřlivým potleskem. Žáci základní školy představili svoje umění pod 
vedením paní vychovatelky Kafkové. Melodie koled vystřídalo vystoupení fl étnistů 
a sborového zpěvu. 

Působivé vystoupení žáků základní umělecké školy připravila paní učitelka Stodůl-
ková. Zazněla i směs koled v úpravě R. Zavadila s doprovodem paní učitelky Zapad-
lové, která doprovázela i pěvecký sbor. Ten se představil pod vedením paní učitelky 
Reichelové. Všechny vystupující děti byly odměněny oblíbenou čokoládovou slad-
kostí. Závěrem akce zazněly české i anglické koledy v podání modřického pěvecké-
ho sboru pod vedením paní L. Tomečkové.

Paní místostarostka se s účinkujícími rozloučila poděkováním a tím uzavřela akci, 
která každoročně Modřice odívá do vánoční atmosféry.

velen

RozsvíceníRozsvícení
vánočního stromu 2012

foto: Karolína Okounová, další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz



Myslivecké sdružení Mod ice
Vás tímto srde n zve na tradi ní

MYSLIVECKÝ  PLES 

který se koná v sobotu 12.1.2013
v sále hotelu Gregor v Mod icích

za átek ve 20.00 hod

vstupné 100, K v etn místenky

* bohatá tombola
* zv inové menu

K tanci a poslechu hrají „Šohaji“

P edprodej vstupenek zahájen 28.12.2012 u
pí.Havlátové prodejna textilu na nám.Svobody.

 
Farnost Mod ice a KDU- SL 

Vás zvou na 
 

6. farní ples v Mod icích 
 
 

Ples zahájí ve 20.00 hod mod i tí farníci a farnice 
slavnostním p edtan ením  

 
Ukázky latinskoamerických a sportovních tanc  

 
Tombola, charitativní dražba 

 
K tanci a poslechu hraje Lalia. 

 
18. ledna  2013 od 19.30 hod. 

Hotel Gregor Mod ice 
Vstup 40,-K  + místenka 90,-K   

 
 

P edprodej:  
od 5.1.2013 pí Havlátová, Havlí kova 210,Mod ice 

Zprávy z radnice www.mesto-modrice.cz Zprávy z radniceZpravodaj 12/2012 115114

Pěkné Vánoce a v novém roce 2013 jen samou spokojenost, pevné zdraví 
a dostatek energie pro všechny plány a dosažení vysněných cílů 

přeje Kulturně školská komise MM

             PPF 2013 
Kdo vládne křehkým kouzlem jinovatky? 
Kdo všednost umí odít do pohádky? 
Kdo naproti nám pošle metelici a zbloudilému ve tmě zažehává 
svící? 
Kdo stále znovu v šťastné lidi proměňuje nás? 
Vánoční čas, vánoční čas, …. 



Městský

ples

Město Modřice a KŠK pořádá

v pátek 1. února 2013 ve 20 hodin
ve velkém sále hotelu
Gregor v Modřicích.

K poslechu a tanci hraje skupina
Hamrla Boys
Program:
- polonéza v nastudování žáků ZŠ Modřice
- vystoupení mistrovského tanečního páru
  a ukázka sestavy tanečního oddílu X-trim 
- dále je připravena bohatá tombola 

Předprodej vstupenek bude zahájen od ledna 2013 na recepci 
Městského úřadu v Modřicích u p. Ventrubové, tel.: 537 001 017 
nebo 774 007 710

Vstupné 100,- Kč
včetně místenky. 

Zprávy z radnice www.mesto-modrice.cz Zprávy z radniceZpravodaj 12/2012

Kateřinská zábava 30. 11. 2012

117116

foto: M. Hájek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Milí p edškoláci, 

T šíme se na Vás v budov  školy na ulici Komenského, a to v t chto dnech: 

 v pátek 25. 1. 2013 - od 14 h do 19 h 
                                                                        náhradní termín: 

 v pátek 8. 2. 2013 – od 14 h do 17 h 
 

                                                       Rodi e pot ebují s sebou: 
 ob anský pr kaz 
 rodný list dít te 
 p edvypln ný dotazník 

                          (k vyzvednutí v MŠ Mod ice nebo  k vytišt ní na www.zsmodrice.org/dokumenty) 
 

        K zápisu se dostaví d ti narozené v termínu od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007  
        a rodi e d tí, kterým byl umožn n odklad šk. docházky v lo ském roce. 

Vážení rodiče, žáci, milí modřičtí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem všech zaměstnanců naší základní
školy popřála krásné vánoční svátky naplněné láskou, přátelstvím,

vzájemným pochopením a tolerancí.
 

Přeji Vám příjemné a klidné završení starého roku

a úspěšný vstup do roku nového, do roku 2013.
 

Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy

Burza

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili burzy zimního oblečení a sportovních potřeb, 
kterou pořádala ZŠ Modřice a SRPŠ při ZŠ Modřice.

Letošní burza se dá nazvat "megaburzou", což potvrzují i přiložené fotografi e. Překva-
pil nás veliký zájem ze strany nejen prodávajících, ale také ze strany návštěvníků a 
kupujících.

Snad burza splnila svůj účel a doufejme, že zakoupené sportovní potřeby budou plně 
využity ve zdraví v přicházející zimě.

Za organizační tým ZŠ všem ještě jednou děkuje a těší se na příští rok
Mgr. Iva Vaculíková

foto: Mgr. Iva Vaculíková

Vážení rodiče, 
je to rok, kdy se skupinka nadšených rodičů modřických dětí spojila a založila SRPŠ, 
s cílem obohatit dětem jejich čas strávený ve škole a nejrůznějšími způsoby přinášet 
do jejich dětství radost a legraci. Hezké chvilky, které jsme s Vašimi dětmi prožili nás 
naplňují pocitem, že to má smysl. Děkujeme všem rodičům, partnerům a dárcům, 
kteří nás v naší snaze nesobecky podpořili a věříme, že se v příštím roce připojí i 
rodiče, které to zatím nenapadlo.

Přejeme všem dětem, rodičům, prarodičům a vlastně všem občanům našeho 
města pohodové  prožití adventního času, nezapomenutelnou silvestrovskou 
noc a úspěšný příští rok plný lásky, štěstí a zdraví. 

Za Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Modřice
Milena Hladíková (hmili) – předsedkyně sdružení
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

V minulém zpravodaji jsme vás pozvali na akci Vánoční tvoření – výroba advent-
ních věnců. Jsme rádi, že jste pozvání přijali a strávili s námi příjemné páteční odpo-
ledne. Ve stylovém prostředí učebny výtvarného oboru hrály koledy a všude vonělo 
jehličí, skořice a perníčky, které na zdobení upekla paní Obdržálková. Pod rukama 
maminek a babiček, ať zkušených nebo začátečnic, vznikala malá umělecká díla. 
Jakby také ne, když jim jejich děti a vnoučata vydatně pomáhala.
O tom, že se tvoření vydařilo, se můžete přesvědčit na internetových stránkách sdru-
žení. Původně jsme zde ve Zpravodaji chtěli zveřejnit dva nejhezčí adventní věn-
ce, ovšem když si fotogalerii prohlédnete zjistíte, že určit ten nejhezčí prostě nejde. 
Každý je jiný a všechny jsou krásné a tak jen přikládáme tři fotografi e jako malou 
ochutnávku.

Současně naše sdružení děkuje fi rmě Zahradnictví Brabec s.r.o., za poskytnuté jedlo-
vé chvojí. Majitel společnosti ing. Jiří Brabec a jeho zaměstnanci, nám vychází vstříc 
opakovaně a my jsme za tuto spolupráci vděční.
Letošní Vánoční tvoření se povedlo a tak se moc těšíme, že vás na dalším ročníku 
opět potkáme.

Přejeme vám klidné Vánoce a úspěšný nový rok 2013.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389, 
irena@psenickova.cz , bank.účet č. 2800244838 / 2010

foto: Irena Pšeničková
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60. Komorní koncert - ZUŠ Brno Smetanova 21. 11. 2012

Foto: M.Hájek

Vážení modřičtí přátelé, 

všechny vás srdečně zdravím a jsem rád, že vás zase můžu tímto, ač neosobním 
způsobem oslovit. 
Vánoce jsou za dveřmi, proto bych chtěl napsat pár, doufám, že povzbudivých řádků 
k těmto nádherným svátkům. Možná ale, že se mezi námi najdou i takoví, kteří Váno-
ce moc nemusí a přejí si, aby svátky vánoční byly už pryč, neboť prožívají nákupní 
horečku a s tím spojený stres jako každý rok. Musí to ale tak být? Jsou Vánoce oprav-
du o tom spěchu a nepokoji? 

Pravé Vánoce mají být a jsou, především oslavou narození našeho Spasitele Pána 
Ježíše Krista. Oslavou života a naděje, ne beznaděje, samoty, neodpuštění a hněvu. 
Bůh nám chce připomenout, skrze to malé, bezbranné dítě Ježíška, že s každým z nás 
počítá a pro každého se narodil. Proč? Abychom měli život v hojnosti a radosti. Tento 
čas vánoční tedy má být časem požehnaným, to znamená šťastným. 

Přeji tedy a vyprošuji všem, požehnaně prožité svátky vánoční v blízkosti svých nej-
bližších ve vzájemném odpuštění a smíření mezi sebou navzájem, ale také s Bohem. 
To je to pravé radostné poselství Vánoc. Nakonec bych si vás dovolil pozvat na křes-
ťanské webové stránky, kde můžete najít kulturní akce spojené s křesťanskými Váno-
cemi. www.krestanskevanoce.cz

S pozdravem Pokoj a dobro. 

Robert M. Mayer OFMConv., farář.

PROGRAM OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTTHARDA V MOD ICÍCH 

datum as den pozn. 
23.12.2012 930 4. adventní ned le Mše svatá 
24.12.2012 2200 pond lí - Št drý den P lno ní mše svatá  
25.12.2012 930 úterý - Hod Boží váno ní Mše svatá  
26.12.2012 9 30 st eda - svátek Sv. Št pána Mše svatá 
30.12.2012 9 30 ned le - mše svatá  
31.12.2012 1600 pond lí - Silvestr Mše svatá – pod kování za uplynulý rok 

1.1.2013 930 úterý - Nový rok Novoro ní mše svatá 
6.1.2013 930 ned le svátek T í král  

 
Na oslavu p íchodu Pána jsou srde n  zváni všichni ob ané našeho m sta. 

Farnost
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MUZEUM

Spolu – proti sobě?

Všichni, kdo v podvečer 14. listopadu zavítali do modřického muzea, zcela jistě ne-
litovali. Mohli totiž zhlédnout zajímavou vernisáž  výstavy věnované dramatickým 
událostem v Československu a Polsku roce 1968 nesoucí název „Spolu – proti sobě?“

Autorem této putovní výstavy o srpnových událostech roku 1968, která obsahuje 12 
panelů s dobovými materiály, bylo Občanské sdružení PANT ve spolupráci s varšav-
ským Instytutem Pamienci Narodowej.

Nedílnou součástí expozice se stala i doprovodná výstava modřického muzea a žáků 
naší školy, kteří se pod vedením Mgr. Ing. A. Grünwaldové a Mgr. J. Jírů aktivně na 
celé akci podíleli. Sáhli do archivních materiálů, mapovali situaci ve střední Evropě,-
vyhledávali zpravodajství z novin a časopisů, pořizovali výpisky ze školní kroniky a 
vše doplnili fotografi emi i vlastními ilustracemi. Ve dveřích vítaly návštěvníky trans-
parenty s dnes již klasickými slogany typu „Běž domů, Ivane,“ které vystihovaly 
tehdejší náladu země.

Celková atmosféra byla umocněna autentickým záznamem rozhlasového vysílání, 
emotivním vystoupením žáků i proslovem paní učitelky Grünwaldové.

Výstava je sice určena především školní mládeži (očekáváme návštěvy škol z blízké-
ho okolí), ale zasáhla i pamětníky. Otevřela totiž stále bolavé místo naší historie. V 
promítaných dobových dokumentech i v textech písní Karla Kryla, které jsme noto-
vali spolu s žákovským pěveckým sborem, jsme opět procítili smutek, strach, zoufal-
ství a bezmoc obyčejných lidí, kterým okupanti obsazují zemi, ale také pocítili jejich 
víru a touhu po svobodě.

A to je poselství celé výstavy - připomínat a burcovat. Je třeba, abychom nerezigno-
vali na minulost, abychom se poučili a uvědomili si, že jsme tvůrci našeho života, 
naší budoucnosti a že osud své vlasti máme v rukou. Kéž skutečně mír zůstává s 
touto krajinou, jak zpívá ve své Motlitbě Marta Kubišová, a zloba, hněv a zášť ať už 
pominou. Vždyť není nic silnějšího než láska a svoboda.

J.H., fotografi e KK



126Život v našem městě Zpravodaj 12/2012 www.mesto-modrice.cz Život v našem městě 127

Ale i tak jsme zaznamenali, jak rozkvetly malebné uličky a historické budovy v cent-
ru města, na jehož zvelebování se stále pracuje a které opravdu stojí za výlet!

Listopadové počasí sice „výletování“ už moc nepřeje, ale nám se podařila více než 
příjemná exkurze do vinařské obce Kobylí - „Obce roku 2006 Jihomoravského kraje“.

Před patnácti lety bylo místními nadšenci založeno MUZEUM OBCE KOBYLÍ, v jehož 
sbírkách jsou historicky cenné předměty vypovídající o životě kobylských občanů 
v minulosti. V Muzeu jsou stálé expozice, např. starodávná selská jizba a kuchyně, 
národopisná scéna s motivem svatebního obřadu, ukázky tradičního vesnického ob-
lékání včetně svátečních krojů, výstavní depozitář zemědělských a řemeslnických 
nářadí a strojů. Sklepní prostory Muzea (vkusně a s citem upravené i s výtvarným 
doprovodem) nabízejí expozici věnovanou tradičnímu vinařství. Někteří z nás neo-
dolali nabídce vinného moku od místních pěstitelů a z musejní vinotéky jsme pár lah-
ví odnesli. Kobylským Muzeem jsme byli nejen mile překvapeni, ba i ohromeni tím, 
jak i poměrně malá obec se stará, aby její minulost nebyla zapomenuta. A protože do 
Kobylí z Modřic není příliš daleko, doporučujeme všem, aby se do vzorně upravené 
obce zajeli podívat!  

Hebča

Výlety za poznáním

Členové našeho početně malého Muzejního spolku se letos několikrát vypravili pro-
hlédnout si poklady tuzemského i zahraničního výtvarného i užitého umění v kon-
textu s historickými událostmi několika století.

Na jaře jsme se vypravili do Prahy, kde jsme mohli obdivovat Svatovítský poklad, 
největší chrámový poklad v českých zemích a jeden z největších v Evropě. K nej-
přitažlivějším vystavovaným exponátům jistě patří zlatý relikviářový kříž a relikviář 
sv. Kateřiny z doby panování Karla IV. O busty sv. Víta, Václava a Vojtěcha, hlavních 
patronů Svatovítské katedrály se zasloužilo období vlády Vladislava Jagellonského 
(českým králem v letech 1471- 1516). Z doby barokní nás zaujala diamantová monst-
rance, nechybí ani ukázky zlatnické práce z 19. století, ani historické textilie z počát-
ku 20. století.

Jako místo pro stálou expozici Svatovítského pokladu byla zvolena bývalá dvorní 
kaple sv. Kříže na druhém nádvoří Pražského hradu.

Na Hradčanském náměstí jsme zavítali do Šternberského paláce (Národní galerie), 
kde byla instalována výstava holandského malířství tzv.“ zlatého věku“. Díla Rem-
brandta a jeho slavných současníků odrážejí barvitost i umělecké úspěchy 17. století, 
a to v portrétech, krajinách i zátiších. Výstava opravdu stála za vidění!

26. září jsme si vyjeli do Kutné Hory, kde se už ke konci chýlila výstava „Europa 
Jagellonica (1386- 1572) - umění a kultura ve střední Evropě za vlády Jagellonců“. 
Rozsáhlá expozice zaujímala mnoho sálů v budově bývalé jezuitské koleje, která stojí 
vedle honosného gotického (nově opraveného) chrámu sv. Barbory, do jejíhož inte-
riéru jsme také zavítali.

S vládou zejména Vladislava II. Jagellonského je spojeno několik historických udá-
lostí, které jsou české veřejnosti známy i prostřednictvím literatury (vzpoura kutno-
horských havířů v dramatu J. K. Tyla Kutnohorští havíři) nebo hudby (byl popraven 
odbojný vladyka Dalibor z Kozojed, jehož osud zachytil Bedřich Smetana v opeře 
Dalibor). Nesmíme zapomenout ani na architekturu, které dala výraz tzv. jagellonská 
gotika, na níž se podíleli zejména stavitelé Benedikt Ried a Matěj Rejsek z Prostějova 
(chrám sv. Barbory, Vladislavský sál na Pražském hradě, Prašná brána v Praze, zá-
mek v Blatné aj.). Všichni dodnes obdivujeme jednu z prvních renesančních staveb 
u nás, a to Letohrádek královny Anny v zahradě Pražského hradu, který pro dceru 
Vladislava Jagellonského nechal postavit její manžel, císař Ferdinand I. Habsburský.

Protože jsme byli odkázáni na vlakové spojení a na výstavě samotné jsme strávili 
více než tři hodiny, neměli jsme, bohužel, dost času na pořádnou procházku po his-
torickém jádru města samotného (památka UNESCO), i když počasí k nám bylo více 
než laskavé.

Vernisáž fotografi í Colors of World 27. 11. 2012

Foto: Karolína Okounová
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KULTURA

BENEFIČNÍ 
KONCERT

Účinkují:
Modřický chrámový sbor

Smíšený pěvecký sbor města Modřice 
hosté

Na programu budou vánoční skladby a jiné písně

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
a Modřický chrámový sbor

Vás zve na

Koncert se koná pod záštitou města Modřice
Výtěžek koncertu bude věnován na opravu varhan

Sobota 5. 1. 2013 v 17 hodin
Chrám sv. Gottharda v Modřicích

Muzeum města Modřice a Muzejní spolek Modřice

vás zvou na výstavu

Sbírka betlémů
Doubravky Vlachové

Výstava bude otevřena vždy v sobotu, neděli, 

pondělí a úterý 10.00 - 17.00 hod, 

od 8. 12. 2012 do 1. 1. 2013

ve výstavní síni na ulici Komenského 397, Modřice.

Otevřeno i na Štědrý den do 15.00 hod.

email: petr.fi ala@email.cz, tel.: 547 216 124, 732 706 753
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Turné 4 můstků

V pátek 23. 11. 2012 v 19 hodin se konalo v sálu hotelu Gregor vystoupení Zdeňka 
Izera a Šárky Vaňkové s názvem Turné 4 můstků. Jak bylo později vysvětleno, můst-
ky v názvu jsou myšleny nejen jako zdrobnělina slova mosty, ale i ústními můstky. 
V úvodu akce přivítal diváky i účinkující předseda Kulturně školské komise Dr. Jiří 
Ventruba.

Přes prvotní nejistotu, co nám může tato nesourodá dvojice nabídnout, se kombinace 
právě těchto umělců ukázala jako velice zdařilá. Osobitý humor prokládaný pěvec-
kými čísly musel zaujmout každého diváka bez rozdílu věku. 

V programu jsme mohli nahlédnout do odboru sociálních věcí, restaurační kuchyně, 
známé talentové soutěže, nebo si vyslechnout pestrou škálu starých hitů. Vše bylo 
okořeněno skvělým “Izerovským humorem“. Pro zpestření oba umělci vystřídali 
množství nejrůznějších kostýmů a převleků. Spokojenost s vystoupením diváci dá-
vali najevo potleskem a hlasitým smíchem, který se nesl zaplněným sálem po celou 
dobu vystoupení. 

velen

foto: p. Maděra

PRO DĚTI
Šmoula Mrně – Koupání, Plyšový 
medvídek, Prima den, V lese
Komiksy:

Brown: Sen noci svatojánské
Hergé: Dobrodružství Jo,
Zefky a Žoka
Harrison: Dívčí parta
Lécureux: Rahan a Sluneční dou-
pě, Rahan a rozpolcená hora
Shakespeare: Macbeth 
Warren: Richard III. 

PRO ŽENY
Beverley: Rodinné prokletí
Bower: Hříchy rodu Borgiů
Ciprová: Princezna veronská
Černá Ohnivá královna
Enoch: Šlechetný darebák
Hilliges: Skryté srdce Afriky
Janouch: Podváděná
Kazantzakis: Řek Zorbas
Kinsella: Láska na zavolanou
Kubátová: Rebel
Lauerová: Jumaroro
Pawlowská: Strašná nádhera
Roberts: Neodbytný ctitel, Neomylný 
instinkt

VÝBĚR Z NOVINEK

Tejkalová: Běda ženám, kterým muži 
vládnou
Urban: 7 dní hříchu
Urbaníková: Suši v duši
Váňová: Ať myši nepláčou
Wood: Vyvolená

PRO SILNÉ NERVY
Bauer: Klášter kostlivců
Clarková: Tatínkova holčička, Za 
bílého dne
Francis: Spřízněni krví
Granger: Kdo jinému jámu kopá, Kvě-
tiny na jeho pohřeb, Skvělé místo 
pro smrt, Svíčka za mrtvého
Läckberg: Elsyino tajemství, Mořská 
panna, Vlastní spravedlnost
Patterson: Pohlednice smrti, Soukro-
mé hry
Viewegh: Mráz přichází z Hradu

PRO POUČENÍ
Kam na výlety s kočárkem. Čechy, 
Morava
Holec: Best(ie) of Česko
Macoun: České vojenské letectvo
Šimková: České bezlepkové pečení
Zídek: Po boku

Výpůjční doba o vánočních prázdninách
Ve dnech 22. prosince až 1. ledna bude knihovna uzavřena.
Prvním půjčovním dnem v roce 2013 bude středa 2. ledna. 

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

KNIHOVNA

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

Půjčovní doba:
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

HASIČI

Motto:
Kam zmizel podzim
se svou paletou? 
Už vidím v dálce
Sněhurku zakletou.

Dlouhý pěkný podzim se pomalu vy-
tratil v mlžném smogu a přiblížil se čas 
adventní. Svatý Martin nám sice nepři-
vezl sníh na „bílém koni“, ale alespoň 
to martinské letošní mladé víno bylo 
vynikající. Vína sice nebude mnoho - 
dost toho pomrzlo – ale bude výjimečně 
dobré. Mladá vína mají 22 – 23 stupňů 
cukernatosti, což potom až dozrají.

Zahrádky jsme pomalu zazimovali 
a všude se nám připomíná blížící se 
vánoční čas a tak po roce máme tu opět 
Vánoce se vším shonem i romantikou.

Bilancovat uplynulý rok není moc 
radostná činnost, protože uplynulý 
rok nebyl zrovna poklidný. Hádky na 
nejvyšších místech, nechvalné výroky 
politiků, nechutné třenice i korupční 
aféry – pro normálního občana velmi 
stresující. Kdo ví, co nás ještě čeká. 
Proto se musíme radovat i z maličkostí a 
držet při sobě, což se nám zahrádkářům 
daří.

Tradičním „vánočním stolem“ a oslavou 
konce roku Silvestrem na náměstí, pro 
letošní rok naši činnost ukončíme.

Letošní rok byl také Mezinárodním 
rokem seniorů. Zatímco v zahraničí to 
bylo poznat na každém kroku, v České 
republice, až na malé výjimky (např. 

oslava Dne seniorů v Brně na nám. 
Svobody) bylo „ticho po pěšině“. V 
Modřicích se slavnostně zahájila stavba 
Domu pro seniory položením základní-
ho kamene. Jinak si myslím, že si tento 
stát moc svých starších občanů neváží, 
ba ani mládež není moc vedená k úctě 
ke stáří. Jako kdyby všichni zapomněli, 
že byli kdysi dětmi a že všichni budou 
jednou staří.

Nejsou sice takoví všichni, ale je jich 
dost. Zkušeností si nikdo neváží. Pří-
kladem vám může být i to, že pokud je 
vám kolem padesáti let, žádný vás už do 
zaměstnání nevezme.

Konec roku máme však končit vesele a 
tak je třeba úsměvné, že ještě koncem 
listopadu kvetly sedmikrásky a fi alky, 
že krtci ryjí jako o život i v prosinci a v 
Modřicích se usadili dva zelení papouš-
ci, kteří nás svým „zpěvem“ obveselují.

Měli jsme také pěknou podívanou a 
zábavu o jarních i Svatováclavských 
hodech, které se vydařily i s doprovod-
nými akcemi. Máme tu i šikovné děti a 
učitelky ve zdejší pěkné škole, zajímavé 
výstavy v muzeu, krásné koncerty na 
radnici a vůbec se zde stále něco děje.

Také houbařům letos přálo, kdo věděl 
kam na houby, nebyl zklamán.

Modřice žijí, a to je asi to nejlepší, co si 
můžeme přát. Tak buďme na sebe hodní 
a mějme se rádi.

TOJA

PS. Víte, že před 135 lety (31.12.) se 
narodil významný český básník Viktor 
Dyk, jehož poezie i po mnoha letech je 
stále aktuální?
Například:

Váno ní už strome ek máme,
koledy si zazpíváme.
O tom, že jsme kamarádi
a Ježíška máme rádi.
My mu pošlem modlitbi ku,
on nám zase po balí ku.
Nevadí nám, že je mráz,
Š astný bude každý z nás.

Krásné Vánoce vám p eje

Zahrádká ský spolek Mod ice

Příjemné prožití svátků vánočních

a do nového roku hodně osobních 

i pracovních úspěchů přeje

Sbor dobrovolných hasičů Modřice

Kam pohlédneš, tam 
chamtivost a hřích.
Lze proti zlobě cizích hájit půdy.
Leč proti zlobě svých?
A jak je možno věřit v lepší doby,
kdy cesta v mlhách ztratila si cíl.



Hledám ke koupi
rodinný dům
v Modřicích.

Může být i k menším
opravám.

Tel.: 773 962 105 
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1Inzercei

Prodám v Modřicích zahradu - 
- orná půda 1 502 m2, oplocená

s el.přípojkou 220/380V a studní.
Jižní-ideál. místo pro postavení 

mobilheimu (není potřeba staveb-
ní povolení).

Cena 630 Kč/m2.
Tel.: 606 832 050

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Zdubová Anna
Zelinková Marie
Jakl Stanislav
Kuncová Marie
Matoušková Marie
Sklenářová Bohumila
Effenberger Jan
Musilová Jana
Vystrčilová Jana
Pastrňák Pavel

Goišová Nikol
Dostalová Sára
Bubniak Petr
Buršík Václav
Kucharčík Martin
Sedlák Patrik

Ing. Otáhal Miroslav, CSc.
Odehnal František
Frantová Olga

Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz

Modřický Internetový Magazín

Prospekty Kam v Modřicích, doplněné odkazy na tématicky navazující fotogalerie 
a další informace (1 ... na běžkách na Sněžný vrch, 2 ... za historickým rybníkem k 
Primálu, 3 ... za dalekými výhledy na Vajgl, 4 ... na radnici na komorní koncert, 5 ... za 
svědectvím 870 let psané historie) - - -

Upozornění na souvislost mezi historickými prameny ze 16. století, které se týkají 
renesančního zámku Velké Losiny a horenskou knihou městečka Modřice z téže 
doby, zmiňovanou na nedávné výstavě v našem muzeu - - - 

KK60 - velká fotogalerie ze slavnostního jubilejního koncertu na radnici, ve kterém 
účinkovali žáci ZUŠ Brno - Smetanova, spolu s amatérskou audio nahrávkou. Nej-
větší dojem na posluchače určitě zanechala cimbálka pod pedagogickým vedením 
pana učitele Dušana Kovaříka, se svými dvěma temperametními primáši a s dívčím 
sborem - - -  

příjemné prohlížení a poslech přeje Vlastimil Čevela
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Salon Iv
Iveta Šubrtová

Masarykova 118, Business Park Modřice
(areál bývalé Fruty)

tel. 736 402 418
e-mail: iveta.subrtova@seznam.cz

www.brno-masaze.webnode.cz

•Klasická masáž •Bambusová masáž
•Čokoládová masáž •Lávové kameny (Hot 
Stones) •Lávové kameny - obličej a dekolt
•Anticelulitidová masáž + ozonový zábal

•Havajská masáž (lomi lomi) •Medová masáž 
+ maska •Manuální lymfodrenáž

•Lifting obličeje •Baňkování

Dárkové poukazy - Výhodné permanentky
Věrnostní slevové karty - Zaměstnanecké benefi ty

Akční nabídky - Čerpání z fondů FKSP 
Vánoční dárkové poukazy se slevami 10-30%!

Více na www.brno-masaze.webnode.cz
Přejeme příjemné vánoce a mnoho štěstí do roku 2013

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

Prodej novostavby
2+kk 68 m2

v osobním vlastnictví.
Modřice, ulice Přízřenická.

Cena v akci 2 250 000,- Kč
+ bonus vybavení bytu + zahrada.

Tel.: 602 278 184  

37136 www.mesto-modrice.cz

 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 

 
mob: 733 331 065 
mob: 603 254 455 

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

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

CENÍK SLUŽEB:

 Koberce ….. od 25, K /m2

 Seda ka ….. od 160, K /m2

 Židle .…. od 30, K /ks
 K eslo ….. 120, K

(Uvedené ceny jsou v etn DPH)

ALFA TRADE CZ
Palackého nám.28, 664 91 Ivan ice

Tel: +420 734 234 734
Email: cisteni.alfatrade@gmail.com

Modřice, ul. Severní
Prodej velmi pěkného a prostor-
ného bytu v OV o velikosti 4+kk

s šatnou a dvěma balkony.
Byt se nachází v nové rezidenční 
části Modřic s dostupností do 15 
min. do centra Brna. Součástí je 
nadstandardní kuchyňská linka 

zn. NADOP v hodnotě 400 000 Kč.. 
Celková výměra bytu bez balkonů 

je: 118 m2. Cena vč. provize.
cena 4 390 000 Kč

zakázka č.RK 109
Realitní kancelář SEDLÁK,s.r.o.

Vojtěch Janda
Pekařská 4, 602 00 Brno
GSM +420 723 411 076

Tel.: 541 320 120   www.rksedlak.cz

MALBY 14,-Kč/m2, nátěry 

dveří 350,- Kč/kus, radiáto-

rů, oken, fasád aj.

tel. 606 469 316, 547 225 340,

www.maliribrno-horak.cz, 

platba hotově = SLEVA 250,-

Kč! Modřice a okolí.

Čištění koberců, sedaček
a čalouněných povrchů. 
Ceny: koberce od 13,- Kč m2,
sedací soupravy – jednosed 100,- Kč
Čištění je prováděno u zákazníka.

Tel. 775 242 041



MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

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

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

17:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

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

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

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

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

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

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

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

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

17:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

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

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

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

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

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

Opakovaně týdně

Zpravodaj 12/2012

8. 12. 2012 - 1. 1. 2013 Sbírka betlémů Doubravky Vlachové

31. 12. 2012 - 17:00 Silvestr na náměsí

5. 1. 2013 Benefi ční koncert 

12. 1. 2013 Myslivecký ples 

18. 1. 2013 6. Farní ples v Modřicích

25. 1. 2013 Zápis do 1. třídy

8. 2. 2013. Zápis do 1. třídy

1. 2. 2013 15. MĚSTSKÝ PLES

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

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 

 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

Nabízíme:  

PC, notebooky, veškeré 
komponenty a p íslušenství k 
výpo etní technice 
Tiskárny, kopírky a spot ební1 
materiál  
Externí správu IT, záru ní a 
pozáru ní servis 
Sí ová ešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

Bc. Zuzana Miková  

I : 01217020 

U H išt  735, Mod ice 

Tel: 725 555 966 

Email: zmikova@email.cz 

 

 

Ceník: dle dohody a požadavku klienta 

V nujte se Vašemu oboru podnikání a starosti o ú etnictví nechejte na nás. 

Vedení ú etnictví - zpracování 
- da ové evidence  
 ú etnictví (d íve podvojné) 
 výpo et cestovních náhrad 
 da ových p iznání 

Fakturace 
 zpracování faktur na základ  požadavku 
 sledování splatnosti a úhrad 

Správa pohledávek 
 sledování nezaplacených pohledávek 
 zpracování upomínek 
 spolupráce s exekutory 

Mzdové ú etnictví a personální agenda 
 kompletní zpracování mezd v etn  m sí ních hlášení 
 p íprava pracovn  právních dokument  
 zajišt ní školení, hodnocení zam stnanc ,... 
 pracovní i mzdové sm rnice  

Poradenství 
 zakládání spole ností 
 sepisování smluv nap . kupních, darovacích,... 
 spolupráce s notá skou a advokátní kancelá í 
 zastupování na ú adech. 

 
K pot ebám každého zákazníka máme individuální p ístup. 
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