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Městský úřad Modřice tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020 

Městská policie Modřice  tel.: 156, 602 555 193

Městská knihovna tel.: 537 001 028
Muzeum města Modřice tel.: 547 216 124, 732 706 753
Pasivní bytový dům pro seniory tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706

Webové stránky města Modřice www.mesto-modrice.cz

Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice spolu s městským úřadem

přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2015 přejeme mnoho štěstí,

zdraví a úspěchů.

Těšíme se na setkání při akci Silvestr na náměstí
s občerstvením a tradičně krásným ohňostrojem.

Začátek je v 17 hodin. 

Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k rozvoji města
i mezilidských vztahů v roce 2014.
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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ ZMM č. 1/2014

Komentář k usnesení č. 1/2014 z
1. (ustavujícího) zasedání ZMM kona-
ného dne 6. 11. 2014

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
Ustavující Zastupitelstvo města Modřice 

bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je 
plně usnášeníschopné (v počtu 15, 
jmenovitě viz prezenční listina).

Usnesení Z1-0.1/2014: ZMM schvaluje 
pořízení zvukového záznamu dneš-
ního jednání. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

Bod 1 – Úvod
Usnesení Z1-1.2/2014: ZMM volí zapi-

sovatelkou 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice Dagmar Hoškovou, 
DiS. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-1.3/2014: ZMM volí ověřova-
tele zápisu 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice zastupitele Libora 
Procházku a zastupitele Jiřího Ven-
trubu.

Hlasování:15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 2 – Zákonné formality zasedání
Usnesení Z1-2.1/2014: ZMM skládá slib 

zastupitele v souladu s ust. § 69 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-2.2/2014: ZMM schvaluje 
program 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice beze změn.    

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání a schválení jedna-
cího řádu ustavujícího zasedání Zastu-
pitelstva města Modřice
Usnesení Z1-3.1/2014: ZMM schvaluje 

jednací řád 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice ve volebním období 
2014–2018 beze změn.        

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

Bod 4 – Projednání a schválení voleb-
ního řádu
Usnesení Z1-4.1/2014: ZMM schvaluje po-
čet členů Rady města Modřice ve výši 5. 
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4.2/2014: ZMM schvaluje 
volbu uvolněného starosty.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4.3/2014: ZMM schvaluje 
volbu jednoho uvolněného místosta-
rosty.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4.4/2014: ZMM schvaluje 
volbu jednoho neuvolněného mís-
tostarosty.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

Usnesení Z1-4.5/2014: ZMM schvaluje 
provedení volby uvolněného staros-
ty, jednoho uvolněného místostaros-
ty, jednoho neuvolněného místosta-
rosty, dvou neuvolněných radních, 
předsedy Kontrolního výboru a 
předsedy Finančního výboru tajným 
hlasováním.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

Usnesení Z1-4.6/2014: ZMM schvaluje 
Volební řád 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání ZMM ve voleb-
ním období 2014–2018 beze změn.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 5 – Volba návrhové a volební 
komise
Usnesení Z1-5.1/2014: ZMM volí návrho-

vou komisi ve složení Hana Chybí-
ková, Tomáš Kratochvíl a Alexandra 
Konvalinková.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-5.2/2014: ZMM volí voleb-
ní komisi ve složení Jiří Ventruba, 
Libor Procházka, Richard Tomandl.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 6 – Provedení volby starosty, 
místostarostů, radních a předsedů 
výborů dle schváleného volebního 
řádu
Usnesení Z1-6.1/2014: ZMM volí uvolně-

ným starostou města Modřice Josefa 
Šišku.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

 Usnesení Z1-6.2/2014: ZMM volí 
uvolněnou místostarostkou města 
Modřice Hanu Chybíkovou.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

Usnesení Z1-6.3/2014: ZMM volí neu-
volněným místostarostou města 
Modřice Jiřího Ventrubu.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-6.4/2014: ZMM volí prvním 
členem Rady města Modřice Luďka 
Slaného.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželoe  

Usnesení Z1-6.5/2014: ZMM volí druhým 
členem Rady města Modřice Kamilu 
Šulovou.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

Usnesení Z1-6.6/2014: ZMM volí před-
sedou Kontrolního výboru ZMM 
Richarda Tomandla.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

Usnesení Z1-6.7/2014: ZMM volí před-
sedkyní Finančního výboru ZMM 
Kamilu Šulovou.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo  

Bod 7 – Ostatní zákonné záležitosti
Usnesení Z1-7.1.1/2014: ZMM volí obřad-

níky města Modřice: starostu města 
Josefa Šišku, uvolněnou místosta-
rostku Hanu Chybíkovou, neuvolně-
ného místostarostu Jiřího Ventrubu, 
zastupitelku Sylvu Bernátovou a 
zastupitele Tomáše Kratochvíla.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 4 se zdrželi (Chybíková, 

Slaný, Doleček, Havlátová)

Usnesení Z1-7.1.2/2014: ZMM stanovuje 
místem pro uzavírání manželství 
obřadní síň Městského úřadu Mod-
řice v budově nám. Svobody 93, 
Modřice.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo
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Usnesení Z1-7.2/2014: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v Do-
zorčí radě Sdružení obcí a měst jižní 
Moravy starostu města Josefa Šišku.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.3/2014: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v 
Představenstvu Vírského oblastního 
vodovodu s.o.m. uvolněnou mís-
tostarostku Hanu Chybíkovou.

Hlasování: 8 pro, 7 proti (Tomandl, Bernátová, 

Mikuš, Procházka, Kratochvíl, Skalník, Konvalinko-

vá), 0 se zdrželo  

Usnesení Z1-7.4/2014: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice ve 
Správní radě Cyklostezky Brno – Ví-
deň s.o.m. zastupitele Pavla Dolečka.

Hlasování: 8 pro, 5 proti (Mikuš, Konvalinková, 

Bernátová, Tomandl, Kratochvíl), 2 se zdrželi 

(Procházka, Skalník)

Usnesení Z1-7.5/2014: ZMM schvaluje 
dle přiloženého návrhu výši odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva, 
který vychází z minulého volebního 
období a je nastaven ve stejné výši 
tzn. 80 % z maximální možné částky 
u jednotlivých funkcí.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.6/2014: ZMM prohlašuje 
kontinuitu místní legislativy mezi 
volebním obdobím 2010–2014
a 2014–2018.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.7/2014: ZMM bere na 
vědomí nástin činnosti orgánů města 
ve volebním období 2014–2018.   

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 8 – Schválení cenové nabídky na 
nákup pozemku par. č. 1451/7 ÚZSVM
Usnesení Z1-8.1: ZMM schvaluje podání 

nabídky na koupi nemovitosti po-
zemku par. č. 1451/7 v k.ú. Modřice 
na ÚZSVM ve výši 367 010,- Kč včet-
ně poplatku za znalecký posudek.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 9 – Různé – diskuse
Nebyla přijata žádná usnesení.

Bod 10 – Schválení usnesení ustavují-
cího zasedání ZMM
Usnesení Z1-8.1/2014: ZMM schvaluje 

usnesení z 1. ustavujícího řádné-
ho veřejného zasedání ZMM bez 
výhrad.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 1. schůze RMM konané dne
18. 11. 2014

Ustanovení komisí 
Na 1. schůzi RMM byly ustanoveny 
tyto poradní orgány a jmenováni jejich 
předsedové: 

Komise stavebně dopravní a územní-
ho plánování
Ing. Hana Chybíková
Komise životního prostředí
Ing. Jiří Brabec 
Sociálně zdravotní komise
Marie Havlátová 
Kulturně školská komise
MUDr. Jiří Ventruba, CSc. 
Redakční rada zpravodaje
Mgr. Kateřina Koubková 
Pracovní skupina pro přípravu a 
sestavení návrhů rozpočtů
Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková 
a Ing. Roman Mulíček  

(k usnesení 1R-2.1/2014, 1R-2.2/2014, 1R-2.3/2014, 

1R-2.4/2014, 1R-2.5/2014, 1R-2.6/2014, 1R-2.7/2014, 

1R-2.8/2014 a 1R-2.9/2014)

Úhrada faktur
Odsouhlaseny úhrady faktur za dokon-
čené akce „Modřice – oprava chodníku 
na ulici Nádražní a Husova “ ve výši
1 478 503,- Kč vč. DPH fi rmě Svítil Plus, 
s. r. o., a „Účelová komunikace, chodník 
ul. Chrlická, Modřice“ ve výši 
2 544 302,- Kč vč. DPH fi rmě PORR, a. s. 
(k usnesení R1- 6.1/2014 a R1- 6.2/2014)

Prodejní stánek na pečivo
Firma Pekařství KESI Vranovice před-
ložila investiční záměr umístit v Modři-
cích stánek na prodej vlastního pečiva. 
Bude projednána možná poloha stánku 
v Modřicích a poté odsouhlasena RMM. 
(k usnesení R1- 7.1/2014)

Napojení výstavby na místní kanali-
zační síť
Dva subjekty požádaly město o souhlas 
s napojením na splaškovou kanalizaci 
města. Jedná se o fi rmu IG Watteeuw 
ČR, s. r. o., na Vídeňské ulici a fi rmu BPI 
group, s. r. o., pro výstavbu RD
v k. ú. Přízřenice. Obě lokality jsou 
mimo katastr města a v obou případech 
je požadováno jednání se správci sítí. 
(k usnesení R1- 9.2.4/2014 a R1- 9.2.5/2014)

Uzavírání manželství 
ZMM na svém 1. zasedání schválilo mís-
to obřadů a obřadníky, RMM schválila 
termín pro uzavírání manželství, a to 
každou sobotu v době 9:00- 12:00 hod. 
(k usnesení R1- 10.5/2014)

Pokrytí provozu ZŠ a MŠ 
RMM doporučila ZMM zařadit a schválit 
v rozpočtu města na rok 2015 částky na 
provoz ZŠ ve výši 6 500 000,- Kč a na 
provoz MŠ ve výši 2 196 000,- Kč. 
(k usnesení R1-10.12/2014 a R1- 10.16/2014)

USNESENÍ RMM č. 1/2014
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Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích

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. 

Závadou ve schůdnosti nebo sjízdnosti je taková změna, kterou chodec nebo řidič 
nemůže předvídat při pohybu chodce nebo vozidla přizpůsobenému povětrnost-
ním situacím a jejich důsledkům.

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 Městskou policií

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
• Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období ob-

vyklý
• Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůd-

nosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. 
zmrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.)

• Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posy-
povým materiálem

• Při přecházení použít označený přechod pro chodce, na němž jsou zmírňo-
vány 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 
hlavních komunikačních chodníků k bytovým domům na ul. Husova, Poděbradova, 
Sadová, Komenského, Severní, Masarykova (nová bytová výstavba naproti areálu 
Chapel Invest), Přízřenická apod., jsou zařazeny do III. pořadí důležitosti. Pracovní-

ci čety musí také dodržovat zákonem stanovené přestávky, podobně také při dlouho-
dobém sněžení nebo námraze není v silách města dokonalou údržbu zajistit. Zodpo-
vědnost 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 před-
zahrádky 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

1Informace pro občanyi
Upozornění majitelům psů

Při úhradě poplatků za psa na rok 2015, které se budou vybírat od ledna, žádáme 
občany, aby zjistili číslo známky přidělené jejich zvířeti a nahlásili jej na Městském 
úřadu. Při neúplných údajích v evidenci psů budete požádáni o jejich doplnění. 

Děkujeme, že budete spolupracovat při zkvalitnění služeb města Modřice.   
M. Hroudná

Jak předcházet ztrátě psa

V čase vánočním a především v době oslav příchodu nového roku se každoročně 
množí počet zaběhnutých domácích mazlíčků. Rány z dělobuchů a nadměrný hluk 
vyvolávají u zvířat paniku, která způsobuje jejich nepředvídatelné reakce. Jedním z 
nejčastějších projevů stresu je hledání útočiště nebo úkrytu a s tím spojený útěk od 
hlučné reality. 

Od nás, jako rozumných chovatelů, se očekává, že těmto situacím budeme předchá-
zet. Myslím si, že nejlevnějším a nejefektivnějším prostředkem je nasadit lehký obo-
jek kolem krku a na něj upevnit známku města nebo štítek s kontaktem na majitele. 
Pokud není vaše zvířátko zvyklé na celodenní nošení té protivné věci kolem krku, 
zkuste jej přemluvit k jeho nasazení alespoň ve dnech, kdy se dá zvýšený hluk před-
pokládat. Svátky budou pro vaše mazlíky bezpečnější a pro vás klidnější.

Velen
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Díky Vám

 Tříkrálová sbírka

 opět pomůže potřebným

V těchto dnech vrcholí přípravy již patnáctého 
ročníku Tříkrálové sbírky, která odstartuje s no-
vým rokem a potrvá do 14. ledna 2015. Jde o nej-
větší dobrovolnickou akci v zemi, která je součástí 
tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s 
Charitou na pomoci lidem v nouzi.

Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají k udržení, zkvalit-
nění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb v regionu poskytovaných 
Oblastní charitou Rajhrad.

 Z prostředků TS 2015 bude pořízeno vybavení nového zařízení Chráněného bydlení 
sv. Luisy určeného pro osoby s demencí, jehož provoz bude zahájen v lednu 2015. 
Další prostředky pomohou nevyléčitelně nemocným v hospici sv. Josefa například 

příspěvkem na nákup léků proti bolesti a zdravotnického materiálu, podpoří činnost 
dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu a také zajistí provoz 
odborného sociálního poradenství, které je zdarma poskytováno osobám dlouhodo-
bě pečujícím o nevyléčitelně nemocné.

Díky Vašim darům bude možné přispět na provoz charitní pečovatelské a ošetřovatel-
ské služby v regionu a usnadnit tak život seniorům a lidem se zdravotním znevýhod-
něním, kteří z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení 
potřebují pomoc druhých.

Peníze pomohou mládeži ohrožené negativními společenskými jevy, kterým se vě-
nují sociální pracovníci Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích. Část výtěžku 
poputuje také do salesiánského střediska Don Bosko Hospet v Indii, které vyhledá-
vá děti zneužívané k práci, poskytuje jim pobytovou službu, roční základní školní 
vzdělávání, zdravotní péči a stravu a ve spolupráci s rodinou následné umístění do 
klasických škol.

Další prostředky budou věnovány na pomoc rodinám s více dětmi v nouzi a v přípa-
dě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a zahraničí. Více o 
podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevřete 
svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. Velké 
díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomo-
ci druhým.

Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté 
na Petrově v pátek 2. ledna v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické 
soutěže a pro koledníky je připraveno teplé občerstvení.

V neděli 4. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 zhlédnout přímý přenos Tříkrá-
lového koncertu z Městského divadla v Brně.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 
87 777.

V Modřicích proběhne Tříkrálová sbírka od 3. do 11. ledna 2015.

Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad: 

Ing.Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, hana.belehradova@rajhrad.charita.cz

Nástěnné kalendáře

Nástěnné kalendáře města Modřice na rok 2015 jsou v prodeji za cenu 120,- Kč. 
Prodejní místa: recepce MÚ, městská knihovna, prodejna textilu p. Havlátové 
a prodejna BETA.

Informace ke svozu bioodpadu v zimních měsících

Pravidelný svoz biopopelnice bude probíhat od prosince do března 1x 
měsíčně první středu v měsíci – 3. 12. 2014, 7. 1. 2015, 4. 2. 2015, 4. 3. 2015. 
Kontejnery na biodopad u fotbalového hřiště se v zimních měsících ne-
přistavují.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Anketa k výstavbě víceúčelové sportovní haly 

Záměr:

Na území parku mezi školou a Sokolovnou a v prostoru stávající staré Sokolovny 
na ulici Benešova by měla v nejbližších letech vyrůst nová sportovní hala. Ta má 
poskytnout jednotné sportovní zázemí, které bude sloužit obyvatelům všech vě-
kových kategorií, a to nejen pro sportovní činnost, ale také pro pořádání spole-
čenských a kulturních akcí. Z hlediska fi nancování počítá město Modřice s inves-
ticemi okolo 60 miliónů Kč bez DPH. 

Sportovní hala bude z hlediska běžného využívání pomyslně rozdělena na třetiny, 
kde jednotlivé části budou sloužit:
- pro potřeby TJ Sokol Modřice (nohejbal, stolní tenis, badminton, posilovna, taneční 
sál apod.)
- pro město Modřice, ZŠ a ostatní občany a spolky
- pro komerční využití (futsal, volejbal, basketbal apod.)

Hala bude tvořit páteř pro pořádání většiny sportovních a kulturních akcí ve městě a 
také sloužit jako záloha pro akce pořádané venku v případě špatného počasí. 

V hlavním cvičebním sále by měla být tři hřiště, která se dají využít pro nohejbal, 
fotbal, futsal či ostatní hry. Jednotlivé hrací plochy bude možné oddělit pohyblivými 
příčkami tak, aby se prostor dal využít pro více zájmových oddílů najednou. K sálu 
bude navrženo hlediště pro diváky, dále technické a sociální zázemí, šatny, techno-
logické prostory. Z ostatních provozů je uvažováno o posilovně, tanečním sále, pří-
padně sauně a dalších provozech, vše pouze za předpokladu, že se nenavýší fi nanční 
náročnost stavby.

Hala bude navazovat na stávající kurty a sportovní plochu u základní školy, restau-
race a venkovní zahrádka budou rekonstruovány a začleněny do provozu haly. V 
prostoru I. patra nad restaurací budou vytvořeny ubytovací kapacity pro sportovce.

Z hlediska časového plnění (od vypracování investičního záměru až po realizaci pro-
jektu) se jedná o záměr v délce trvání přes tři roky. Jedná se o hrubý odhad, který se 
bude vyvíjet dle stanovisek dotčených orgánů, zastupitelů města a občanů.
Případné náměty, připomínky a návrhy k tomuto záměru můžete zaslat do 15. 1. 2015 
na městský úřad na e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz nebo vložit do ozna-
čené schránky umístěné ve vestibulu úřadu nebo na www.mesto-modrice.cz v sekci 
novinky.
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1Život v našem městěž
Život v našem městě Život v našem městě 

BENEFIČNÍ 
KONCERT

Účinkují:
Modřický chrámový sbor

BAND(A)
Smíšený pěvecký sbor města Modřice

Na programu budou vánoční skladby a písně

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
a Modřický chrámový sbor

Vás zvou na

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

Neděle 11. 1. 2015 v 17 hodin
Chrám sv. Gottharda v Modřicích



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

MYSLIVECKÝ 

PLES, 
který se koná v sobotu
10. 1. 2015

v sále hotelu Gregor v Mod icích.
Za átek ve 20.00 hodin.

vstupné 120, K v etn místenky

* bohatá tombola
* zv inové menu

K tanci a poslechu hrají
„Kameníkovi Muzikanti “.
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Farnost Mod ice a KDU- SL 
po ádají 

v pátek 16. ledna 2015 od 19:30 hodin 
v sále hotelu Gregor 

8. FARNÍ PLES 
k tanci a poslechu hraje kapela Lalia 

vystoupí tane ní skupina X-TRIM 
ukázky standardních a latinskoamerických tanc  

charitativní dražba 
vstupné 40 K  + místenka 90 K  

 

 
 

P edprodej vstupenek bude zahájen 5. ledna 2015 
u paní Marie Havlátové v obchod  s textilem 
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17. M stský ples
v pátek 30. ledna 2015 od 20 hodin 

     ve velkém sále hotelu Gregor v Mod icích. 
 

 
 
 

u p. Ventrubové, tel.: 537 001 017 nebo 774 007 710 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

            Hodn  št stí, zdraví a úsp ch   
                 v roce 2015 
                      p eje 
  Kulturn  školská komise m sta Mod ice   

Kouzelný vánoční čas kéž lásku probouzí v 

nás, kéž na našich tvářích úsměv vykouzlí.

Kéž dokážem se radovat, život oslavovat,

kéž jeden druhého má rád. Kéž se do sytosti na-

smějem a strach musí jít z kola ven, kéž nechy-

bí nám odvaha, láska, štěstí a dobrá nálada.

KrásnéVánoce
a šťastný nový rok 2015!

To vše vám přeje

kolektiv ZŠ Modřice.



Vánoční dílny 26. 11. 2014

S blížícími se Vánocemi jsme opět na 1. stupni zorganizovali již tradiční „Vánoční 

dílny“. I letos si děti vyrobily krásné dekorace. Tvoření se zúčastnili mnozí rodiče a 

prarodiče. Všichni jsme se dostali do správné vánoční nálady a už se moc těšíme na 

Ježíška...
Za kolektiv 1. stupně, Mgr. Eliška Novotná

Autor fotografi í: Mgr. Eliška Novotná, Mgr. Jana Svobodová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOD ICE 

zve všechny d ti narozené 

1. 9. 2008 až 30. 8. 2009 a jejich rodi e 

K ZÁPISU 

DO 1. T ÍDY ZŠ, 

který se koná 16. ledna 2015 od 13 hod do 19 hod 

v budov  ZŠ na ulici Komenského. 

 

Náhradní termín zápisu je 6. února 2015 od 13 hod do 17 hod tamtéž. 

 

S sebou p ineste doklad totožnosti a rodný list dít te. 

Zárove  prosíme rodi e d tí, kterým byl umožn n odklad školní 
docházky, aby p išli potvrdit nástup dít te do naší školy. 

 

Na shledanou se t ší kolektiv u itelek I. stupn  ZŠ Mod ice 
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Dětský čin roku 2014

Projekt Dětský čin roku (www.detskycinroku.cz) již deset let oceňuje dobré skutky 
dětských hrdinů a upozorňuje tak na to, že šíření dobra má celospolečenský význam. 
Do tohoto projektu jsme poslali práci Natálie Gregorové, která popsala akci „Děti 
dětem“ a nápad dětí s darováním hraček na Kliniku dětské onkologie ve Fakultní ne-
mocnici Brno – Dětská nemocnice, Černopolní. Svoji práci nazvala „Chudoba cti ne-
tratí“. Práce Natálky byla vybrána do semifi nálového kola kategorie „Dobrý nápad“ 
(odkazy na webové adresy připojuji na konci článku).
Odborná porota složená ze zástupců projektu Dětský čin roku, jeho partnerů a VIP 
osobností vybrala v každé ze šesti soutěžních kategorií pět semifi nálových příběhů. 
Na základě online dětského hlasování byli vybráni vítězové v každé kategorii. V naší 
kategorii „Dobrý nápad“ jsme nezvítězili, přesto porota rozhodla, že dostaneme spe-
ciální cenu.  
ZŠ Modřice dostane 5000 Kč na nákup školních pomůcek a Natálka Gregorová pojede 
na slavnostní vyhlášení, které se uskuteční 4. prosince 2014 v 11.00 hodin v Brožíkově 
síni na Staroměstské radnici v Praze za účasti VIP patronů z řad známých osobností.
Jsem ráda, že dobrý skutek dětí bude oceněn. Díky tomu si odnesou zkušenost, že 
pomáhat má smysl a je to správné.

Odkazy: 
http://www.detskycinroku.cz/pribehy/2014/dobry-napad/chudoba-cti-netrati-1565
http://www.zsmodrice.org/druzina/vybrali-nas-do-projektu-detsky-cin-roku-2014
http://www.zsmodrice.org/druzina/prihlasili-jsme-se-do-projektu-detsky-cin-roku
http://www.zsmodrice.org/druzina/deti-detem
http://www.zsmodrice.org/druzina/navsteva-ze-sdruzeni-onka-0

text a foto: Valérie Štoksová
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Vánoční jarmark na ZŠ 28. 11. 2014

Foto: M.Hájek

Zahrada při ZŠ na Komenského

Vážení rodiče, přátelé školy a možná i milé děti,

v době, kdy se tento Zpravodaj dostává do Vašich rukou, máme za sebou pořádný 

kus práce. 

Od začátku školního roku jsme vítali prvňáčky, spolupořádali Kaštánkové veselí, or-

ganizovali sběr starého papíru, nakupovali knížky pro 1. stupeň a nyní, v adventním 

čase, jsme měli plné ruce práce se sháněním dárečků do družiny, s přípravou občers-

tvení na tradiční Jarmark, s pečením a zdobením perníčků do mikulášských balíčků, 

na které nám i letos přispělo město Modřice fi nanční dotací. 

Za opravdu nejdůležitější počin letošního roku ale považujeme zahájení přípravných 

prací pro vytvoření krásné a funkční zahrady pro děti na prvním stupni, při budově 

ZŠ Komenského. Dvoukolovou podpisovou žádostí rodičů se nám podařilo přesvěd-

čit majitele pozemku ležícího mezi budovou základní školy a pasivním domem pro 

seniory, tedy město Modřice, že přesně tento kus místa na Zemi je klíčový pro vy-

tvoření oázy plné her, relaxace, poučení a pohybu na čerstvém vzduchu pro naše 
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Školní psycholog na ZŠ Modřice II

V minulém čísle jsem Vás seznámila s některými svými aktivitami na škole, konkrét-

ně s adaptačním programem pro prvňáčky a relaxační skupinovou terapií pro děti 

s ADHD a děti úzkostné. Dnes přiblížím další aktivity týkající se převážně prvního 

stupně.

Pro děti s problémy v učení nabízím tento rok nově stimulačně-edukativní kroužek 

se záměrem podpořit dítě v rozvoji logického myšlení, zlepšení koncentrace a trénin-

ku paměti. Pro děti je kroužek kroužkem herním, kdy si tyto dovednosti trénují hra-

ním didaktických a edukativních stolních her. Vedu žáky individuálně ke správnému 

stylu učení a motivaci k učení, tak aby se celkově přispělo ke zmírnění potíží dítěte v 

učebním procesu. Kroužek je též vhodný pro děti sociálně znevýhodněné.

V případě vážnějších emočních problémů u dětí pak nabízím rodičům individuální 

terapii, konkrétně terapii hrou v duchu humanistického přístupu orientovaného na 

člověka. Terapie hrou je pro děti tímtéž, čím je pro dospělé poradenství. Hra je pro 

děti přirozený způsob komunikace, stejně jako je pro dospělé přirozeným prostřed-

kem komunikace rozhovor. V herně se hračky používají jako slova a hra je řečí dítěte. 

Dětem jsou v terapii poskytnuty speciální hračky, které jim umožňují vyjádřit to, co 

se jim těžko vyjadřuje slovy. Pokud děti mohou projevovat svoje pocity v přítom-

nosti vyškoleného terapeuta, který jim rozumí, začnou se cítit lépe, protože uvolni-

ly svoje pocity. Jako rodiče jste pravděpodobně zažili totéž, když vás něco trápilo 

anebo znepokojovalo a pověděli jste to někomu, komu na vás skutečně záleželo, a 

porozuměl vám, najednou jste se cítili lépe a snáze jste zvládli svůj problém. Terapie 

hrou je pro děti něco podobného. Mohou použít panenky, barvy a jiné hračky na 

sdělení toho, co si myslí, co cítí, co je trápí.

Pro ventilaci emocí a seberozvoj je určen také program Tvořivého deníku, který 

momentálně vedu ve třech třídách na prvním stupni. Vedení tvořivého deníku je 

nástroj, který na základě tvůrčího psaní a kreslení umožňuje dosáhnout lepšího se-

bepochopení a vyššího sebehodnocení, a to prostřednictvím cvičení, která dětem 

umožňují ventilovat a uspořádat si svoje prožitky, představy a emoce. Deník rozvíjí 

nejen obrazotvornost a tvořivost, ale také soustředěnost a chápavost. Cvičení mají 

dětem pomoci: vyjádřit pocity a myšlenky, získat oblibu v psaní a kreslení, učinit ze 

seberefl exe a sebevyjádření osobní návyk, stát se všímavější k sobě i k druhým, po-

sílit pozitivní sebepojetí, procvičovat obrazotvornost a vrozené nadání, posílit rozsah 

pozornosti a schopnost soustředění, obohatit jazykové a umělecké schopnosti na 

základě pravidelného procvičování, rozvinout větší smysl pro osobní zodpovědnost, 

využívat vizuální i slovní myšlenkové pochody, tedy pravou a levou polovinu moz-

ku, nacházet moudrost a poznání ve vlastním nitru. Tento program byl již v minulosti 

aplikován v rámci dětské psychoterapie, a to jak ve zdravotnických, tak ve školských 

zařízeních, dokonce se stal součástí vzdělávacích programů. Jeho efektivita byla pro-

kázána též v případě poruch učení a chování. Autorkou je Lucia Capacchione, která 

je psycholožkou a uměleckou terapeutkou a již několik desítek let vytváří účinné 

výukové metody pro všechny úrovně učebního procesu.

Mgr. Jeanette Vrtková, školní psycholožka

děti. Město souhlasilo a přiřadilo tento pozemek pod správu ZŠ. Ještě jednou tímto 

děkujeme. Jakmile jsme se tu skvělou zprávu dozvěděli, inicializovali jsme vznik 

odborné architektonické studie s důrazem na funkčnost, bezpečnost a v neposlední 

řadě na citlivé estetické zpracování prostoru mezi dvěma významnými prvky mod-

řické architektury – nedávno zrekonstruovanou budovou základní školy a pasivního 

bytového domu pro seniory. Mezi námi, obzvláště nyní, když náš modřický PBDS 

získává významná ocenění, je na místě, aby i jeho bezprostřední okolí mělo konečně 

„štábní kulturu“ :-). 

Takže byla vytvořena studie, jak by onen prostor mohl vypadat a hlavně sloužit dě-

tem. Jsou v ní zahrnuty jak připomínky nás rodičů, tak i připomínky pedagogického 

a vychovatelského sboru. Studii jsme z praktických důvodů darovali základní škole, 

aby mohla, na jejím základě, dle možností postupně pokračovat s realizací. Zda se 

Vám studie líbí nebo ne, posuďte sami. Možná jste si při procházkách spojovací ces-

tou všimli, že ty vzrostlé krásné stromy již bohužel nebudou plnit své poslání. Také 

nám bylo velmi líto každého z nich, ale museli jsme uznat, že toto bolestivé opatření 

má své opodstatnění. Pro zpracování architektonické studie jsme si vybrali zahrad-

ní architektku, která je současně soudní znalkyní v oblasti okrasných a ovocných 

stromů, dendrologie. Dle šetření bylo zjištěno, že všechny stromy jsou napadeny ně-

kterou formou dřevokaza, a tedy na všechny tyto stromy jsme museli začít pohlížet 

nejen jako na potenciální zdroj nákazy pro novou výsadbu, ale co je podstatné – staly 

se nebezpečnými pro naše děti. Je něco jiného, když takový strom roste v soukromé 

zahradě, pěstitel jeho stav zná a přizpůsobí mu i jeho obsluhu, než když se padesát 

nic netušících dětí vrhne na zahradu, některé vylezou na strom, větev se pod nimi 

ulomí a neštěstí je na světě. Ne, to rozhodně nemůžeme dopustit a věříme, že i ve-

řejnost bude sdílet naše smíření. Ostatně děti samy přírodě vrací část škod, které v 

zájmu civilizace pácháme, a to při pravidelných sběrech starého papíru.

Terénní práce tedy již byly započaty. Je to začátek dlouhé cesty, která má ale smys-

luplný cíl. Veselé, odpočaté oči, protažené tělo, procvičené srdíčko, plíce naplněné 

kyslíkem a čerstvá mysl, to vše je pro zdraví a studijní výsledky našich nejmenších 

bezesporu velkým přínosem, ale to hlavní je jejich spokojenost! 

Za Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Modřice Ing. Milena Hladíková 
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MUZEUM Přednáška v muzeu prot. Karla Podrackého 27. 11. 2014

Foto: M.Hájek

Ohlédnutí za výstavou andělů

Od pondělí 10. 11. do 25. 11. 2014 se v prostorách Muzea města Modřice uskutečnila 
výstava s názvem „Andělé v oblacích prozpěvují“. Na této výstavě jste si mohli pro-
hlédnout andílky různých velikostí a materiálu – např. z papíru, těstovin, perníku, ze 
dřeva, překližky, slámy, z přírodnin, ze skla, z korálků, z pálené hlíny, z porcelánu. 
Také v podobě ornamentů na voskových a skleněných svíčkách, andílků háčkova-
ných i  paličkovaných, šitých z látky. 
Co mě přivedlo ke sbírání andílků? Každý z nás jistě prošel obdobím, kdy sbíral 
různé zajímavosti. Před pěti lety jsem se rozhodla je sbírat a k dnešnímu dni mám ve 
sbírce 457 kusů.
K výstavě patřilo poučení o chápání duchovní povahy andělů. Jako každý z nás lidí 
byli stvořeni se světem a vrženi do nekonečna času. Rozpětí svého času a rozpětí
(diastéma) svého bytostného určení má každý člověk i anděl individuálně. Od nás 
se však andělé především liší v tom, že jejich bytostné určení postrádá tělesnost. 
Smyslově vnímatelnou podobu přijímají pouze jako ,,poslové“ (angeloi) boží. S námi 
mají společnou schopnost poznání dobra, svobodnou vůli a z toho vyplývající touhu 
po jeho dosažení – lásku. Všichni neviditelní andělé jsou tu pro potěšení a radost.
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu Mgr. P. Fialovi za pomoc při realizaci této 
výstavy. Těší mě, že se setkala s velkým ohlasem. Děkuji za slova uznání v knize 
návštěv muzea.
V současné době se sbírka andělů nachází v prostorách knihovny v Rajhradě, kde 
budou vystavováni do 19. 12. 2014.

Jitka Kafková, vychovatelka při ZŠ Modřice
Foto: Mgr. Petr Fiala

SKAUTI

Z naší kroniky…

Výprava do Brna 15. 11.

V ranních hodinách jsme přišli na nádraží v Modřicích, kde jsme měli sraz s vedou-
cími. Po pár minutách přijel vlak, který nás odvezl do Brna. V Brně jsme měli za 
úkol zjistit, kudy se dostaneme ke Kostnici u sv. Jakuba. Úkol jsme zvládli hravě a 
ke kostnici jsme se dostali celkem rychle. Kostnice uvnitř byla malá, ale to nevadilo. 
Byla celá z kostí, moc se nám líbila. Po prohlídce jsme dostali od vedoucích různé 
úkoly, které jsme museli splnit. Po splnění úkolů jsme se odebrali na hrad Špilberk 
za vedoucími. Na Špilberku jsme navštívili výstavu 2. světové války s názvem Nálety 
na Brno. Zde jsme si vyzkoušeli, jaké by to bylo v protileteckém krytu při náletech. 
Po prohlídce výstavy nám zbylo ještě spoustu času, který jsme využili k návštěvě 
čajovny. V čajovně to bylo moc hezké, líbilo se nám tam a teplý čaj nám po celém 
dni stráveném venku přišel vhod. Ještě večer jsme si zahráli několik her a pomalu 
jsme se odebrali opět na vlakové nádraží na cestu domů. Všem se nám výprava moc 
líbila a už se těším na další.

Eliška Hadačová 10 let
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Betlémské světlo v Modřicích 20. 12. 2014

Náš oddíl pojede letos jako roky předchozí v adventním čase do Vídně, kde se zú-
častníme předávání Betlémského světla. O týden později budeme rozdávat Betlém-
ské světlo v Modřicích na náměstí před radnicí. Zastavte se v tom předvánočním 
shonu a přijďte mezi 16. a 18. hodinou pro plamínek klidu a míru i Vy. Nemůžete 
ze zdravotních důvodů přijít? Napište nebo zavolejte nám a my Vám přineseme pla-
mínek až domů. Tato akce není spojená s žádnou sbírkou. Cílem je potěšit všechny 
obdarované Betlémským světlem v předvánočním čase.

Plně prožitý nadcházející advent přejí skauti z Modřic!

Veronika Morongová

tel.: 722 948 984, 95. skautský oddíl Quercus

www.quercus.estranky.cz

www.betlemskosvetlo.cz

Autoři fotografi í: Kamil Morong a Jana Frimmelová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení občané,

dovolte mi na konci kalendářního roku 2014 poděkovat za přízeň a důvěru všem, 
kteří podporují činnost Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Modřicích 
a Syrovicích. 
Městu Modřice, jeho zastupitelům, Radě města a jeho vedení, panu starostovi Ing. 
Josefu Šiškovi a paní místostarostce Ing. Haně Chybíkové děkujeme za vstřícnost a 
podporu, které se nám dlouhodobě a opakovaně dostává. 
V uplynulém školním roce  2013/2014 jsme obdrželi fi nanční dotaci ve výši 50 000 Kč. 
Tato dotace byla využita na ozvučení a vybavení audio- a videotechnikou v koncert-
ním sále na Benešově ulici 271. 
V tomto školním roce dostala tatáž budova krásný kabát v podobě zateplení, nové 
fasády a úspornějšího plynového kotle. Celá investice dosáhla 1 600 000 Kč. Velmi 
za tuto zcela konkrétní a viditelnou pomoc děkujeme. Budeme v měsíci únoru 2015 
pořadateli okresního kola národní soutěže ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu. Sou-
těžící určitě ocení i vizuální podobu školy, která bude korespondovat s příjemným a 
umělecky podnětným prostředím uvnitř.
Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy v čele s jeho předsedkyní paní Irenou 
Pšeničkovou je nám velkou pomocí, které si nesmírně vážím.

Přeji Vám, občanům města Modřice, velmi příjemné prožití vánočních svátků a 
úspěšný a dobrý nadcházející rok 2015.

S pozdravem Mgr. Petr Křivánek
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Kateřinská zábava 21. 11. 2014 ve fotografi ích Miroslava Hájka Koš martinských vín

V pátek 28. 11. 2014 pořádalo město Modřice 2. ročník akce Koš martinských vín. 
Stejně jako loni účastníky u vchodu přivítali členové KŠK, kteří nabízeli kupóny na 
vzorky vín a skleničku s datem prvního i druhého ročníku. 
Vzorků k ochutnávce bylo osm, a to vín bílých, červených i růžových. Další lákavou 
nabídkou byla domácí zabijačka, o kterou se postarali místní hasiči a právem jim za 
ni patří velký dík. V úvodu přivítal všechny pan starosta Ing. Šiška a následně mu byl 
zástupcem vinařů předán koš vín, který je symbolem akce. 
Druhý ročník předčil očekávání v počtu zúčastněných i v množství zkonzumované-
ho lahodného moku. 
Všichni mohli z nabídky vín ochutnat, na zabijačce si pochutnat a už teď se těšíme 
na hojnou účast při pořádání třetího ročníku Koše martinských vín. 

Velen

foto: M.Hájek
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Vážení modřičtí občané, 

i letos bych vás chtěl pár větami pozdravit a popřát každé rodině i každému z vás 
skrze náš Zpravodaj pokojné a radostné svátky narození Ježíše. V každém lidském 
srdci je touha po pokoji, radosti, štěstí, lásce a přijetí. Jako bychom právě o Vánocích 
tuto lidskou potřebu více vnímali a chtěli ji i zakoušet v blízkosti těch nejbližších. Bolí 
nás, když to tak není a když se to nějakým způsobem pokazí. Může k tomu přispět 
tíživá situace, do které se dostaneme my sami nebo někdo, na kom nám záleží, a 
nevidíme z ní východisko. Myslím si, že není jednotlivce, který by ve svém životě 
nezakoušel bezradnost v těchto situacích. Bohu díky za to, když v těchto okamžicích 
máme někoho blízkého vedle sebe, kdo nás vyslechne, a cítíme, že nám rozumí a 
nejsme mu lhostejní. 

O Vánocích křesťané slaví dar narození Ježíše, pravého člověka a pravého Syna Bo-
žího, slaví tajemství Boží lásky k člověku. Chtějme pozvat toto novorozené malé dítě 
do našich domovů, aby tam mohlo začít růst a přinášet vytoužený pokoj, radost, 
štěstí, lásku a přijetí. Nechme vstoupit Boha skrze Ježíška do našich srdcí, aby se v 
nich mohlo probudit lidství, které v dnešní době je potřebné nám všem. 

S přáním pokoje a dobra u oltáře v modřickém kostele sv. Gotharda
pamatuje Robert M. Mayer, minorita. 

FARNOST

PROGRAM OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTTHARDA V MOD ICÍCH 

datum as den pozn. 
21.12.2014 930 4. adventní ned le Mše svatá 
24.12.2014 2200 st eda – Št drý den P lno ní mše svatá  
25.12.2014 930 tvrtek – Hod Boží váno ní Mše svatá  
26.12.2014 9 30 pátek – svátek sv. Št pána Mše svatá –  po mši žehnání vína na fa e 
28.12.2014 9 30 ned le – Svátek Svaté rodiny Mše svatá – obnova manželských slib  
31.12.2014 1600 st eda – Silvestr Mše svatá – pod kování za uplynulý rok 

1.1.2015 930 tvrtek – Nový rok Novoro ní mše svatá 
5.1.2015 1800 pond lí – svátek T í král  Mše svatá – žehnání kadidla, vody a k ídy 

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

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Kdo má slušné vychování,
ten na konci roku
kamarádům přeje přání
se slzami v oku, 
nejlepší jsou slzy smíchu
– to jsme někde četli.

Vím jen, že je šťastný ten,
kdo umí smíchy brečet.
Vím, že smích je lékem,
že i lékař praví:
„Pryč se smutkem, pryč se vztekem,
smích je půlka zdraví!“

Od smíchu a od radosti
slz ať tečou proudy,
zapomeňte v novém roce
šít na sebe boudy!
Kdo má smysl pro legraci,
tomu jde vše lehce,
náladu a nervy ztrácí ten,
kdo smát se nechce. 

Touto básní loučíme se,
děvčata a chlapci –
račte si jen povšimnouti,
jak nám ten čas kvapí.
Těšíme se dneska spolu
na setkání další,
při kterém žel sejdeme se 
všichni o rok starší.

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

všem občanům přejí 

ZAHRÁDKÁŘI
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Chráněné bydlení sv. Luisy v Rajhradě brzy zahájí provoz

Po celý minulý rok jsme Vás slovem i obrazem na našich webových stránkách www.
rajhrad.charita.cz průběžně informovali o tom, jak v areálu Oblastní charity Rajhrad 
vyrůstají prostory nové charitní služby – Chráněného bydlení pro osoby se zdra-
votním postižením – osoby s demencí. Nyní Vám s radostí sdělujeme, že služba je 
připravena pro budoucí klienty, kteří začnou v  novém domě bydlet od 1. ledna 2015. 
Prostory Chráněného bydlení sv. Luisy slavnostně požehnal ve čtvrtek 13. listopadu 
brněnský biskup ThLic. Vojtěch Cikrle za účasti ředitele Diecézní charity Ing. Mgr. 
Oldřicha Haičmana, zástupce Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala, starosty 
města Rajhrad Mgr. Františka Ondráčka, ředitelů oblastních charit DCHB a dalších 
milých pozvaných hostů.

V pátek 14. listopadu od 13 do 18 hodin se konal Den otevřených dveří pro všechny, 
kdo měli zájem si prohlédnout nové Chráněné bydlení sv. Luisy, které sídlí v blízkosti 
budovy hospice sv. Josefa na adrese Jiráskova 1014.

Sv. Luisa de Marillac (1591–1660) byla francouzská řeholnice a spoluzakladatelka 
mezinárodní společnosti Vincentek. Hlavní náplní řádu byla služba nemocným a 
potřebným, zvláště odloženým dětem, galejním otrokům, vězňům, starým a posti-
ženým lidem.

Chráněné bydlení je pobytová sociální služba poskytovaná lidem se zdravotním po-
stižením – jedná se o osoby se středně těžkou a rozvinutou demencí. Sociální služba 
si klade za cíl maximální možnou podporu samostatnosti a soběstačnosti klienta s 
důrazem na individuální přístup ke každému člověku respektující jeho potřeby, přá-
ní, požadavky a celoživotní zvyklosti. Smyslem zařízení je umožnit osobám, které 
potřebují určitý dohled a dopomoc v jednotlivých denních aktivitách a činnostech, 
aby mohly žít vzhledem k charakteru své nemoci v chráněném, důstojném a bezpeč-
ném prostředí. 

Vybudování zařízení bylo spolufi nancováno Evropskou unií. Nákup vnitřního vyba-
vení Chráněného bydlení sv. Luisy, především pokojů klientů, je z velké části realizo-
ván díky podpoře Tříkrálové sbírky 2014.
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POZVÁNKA
Zveme vás ve čtvrtek 22. ledna 2015 v 17 hodin do knihovny na besedu

s Jiřím Márou USA a Havaj

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE – plán akcí v knihovně na 1. pol. r. 2015

Virtuální univerzita 3. věku – jarní semestr začíná v pondělí 2. února 2015

ve 14 hod. – téma: Dějiny odívání 2. část – cena: 300,-- Kč.

Výstavy: březen – duben - Jarní prodejní výstava dekorativního pečiva

Besedy:

čtvrtek 22. ledna v 17 hod. – USA a Havaj – Jiří Mára o cestování s handicapem

čtvrtek 12. února v 17 hod. – Robinzoni z Moravy aneb rodičovská dovolená na 

plachetnici – Jana Kulová o životě na Karibiku

čtvrtek 12. března v 17 hod. – Brněnské podzemí – Aleš Svoboda

PRO DĚTI

Recyklované pohádky

Drijverová: Kouzlo voodoo, Příšerné 

zlobilky

Kratochvíl: Kouká roura na kocoura

Smith: Já (možná kapku) jsem trapnej

Smolíková: Jak se staví město

Zacharník: … a zase ty princezny

PRO ŽENY

Cartland: Druhá šance pro lásku

Dawson: Milenka mého muže

Deveraux: Casa Grande

Falconer: Isabela

Fieldingová: Bridget Jonesová: Láskou 

šílená

Gillerová: Konečně se rozhodni

Green: Papírová města

Keleová-Vasiliková: Manželky

Obermannová: První věci

Pekárková: Beton

Vejmělková: Růžové moře

PRO SILNÉ NERVY

Grafton: W… jako western

Jensen: Křivopřísežník, Královi psi

Mina: Bohové a bestie, Konec vosí 

sezóny

Redondo: Dědictví kostí, Neviditelný 

strážce

Růžička: Jedna mrtvola navíc

Truc: Poslední Laponec

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích

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

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

Půjčovní doba:

KNIHOVNA SPORT

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Šmíd Josef
Hašková Vlasta
Kočířová Irmargda
Němečková Libuše
Pekařová Drahuška
Buchta Jiří
Mgr. Černá Marie
Hebnar Miloš
Kurečková Dobromila
Miholová Františka
Poláčková Hana
Šťovíček Jindřich Vaníček Petr

Dvořáková Lucie
Kornhäuser Sebastian
Šustáček Daniel
Bartolšicová Zita
Vinkler Jakub
Šustrová Terezie
Kočí Ondřej

Vážení obyvatelé m sta Mod ice,
vážení p átelé motoristického sportu,

dovolte, abychom Vám do nového roku 2015 pop áli všechno nejlepší, hodn zdraví, št stí, osobní i
pracovní pohody.

Naše velké pod kování pat í m stu MOD ICE za podporu již 14. ro níku Rallye show Mod ice
a za podporu závodního týmu Jana Vonky a Vonka Racing.

D kujeme,
Jan VONKA & VONKA Racing
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Vodní nádrž a tůně

Foto: Ivan Doleček

                                     
 
 

 P íjemné prožití svátk  váno ních 
  a do nového roku hodn  osobních 
      i pracovních úsp ch  p eje  
      Sbor dobrovolných hasi   
            m sta Mod ice.                     
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Strážníci Městské policie Modřice řešili v listopadu mimo jiné 

tyto zajímavé události: 

Dne 1. 11. v ranních hodinách byla přivolána hlídka MP na konečnou zastávku MHD, 
kde měla být v tramvaji osoba, která je celá zakrvácená a nereaguje na 
podněty. Na místě hlídka muže probrala a zjistila, že zakrvácení je jen mas-
ka z halloweenské akce. Muž byl sice pod vlivem alkoholu, ale ne natolik, 
aby musel být převezen na záchytku, a proto domů odešel po svých. 

Dne 3. 11. strážníci usměrňovali provoz na ul. Chrlická při dopravní nehodě, kde se 
tvořila zácpa.

Dne 4. 11. strážníci MP přijali oznámení od obsluhy restauračního zařízení, že se 
u nich nachází starší zmatený muž. Hlídka jej poté v pořádku převezla k 
synovi domů.

Dne 7. 11. byla hlídka MP přivolána do čekárny zubní ordinace, kde se neznámý 
muž svlékl do půl těla a odmítl s kýmkoliv komunikovat. Hlídka na místě 
u muže nalezla kartičku od psychiatrického lékaře, proto byla přivolána 
RZS. Ta nakonec muže převezla do psychiatrické léčebny Brno-Černovice.

Dne 9. 11. řešili strážníci MP fyzické napadání mezi pěti osobami, které pod vlivem 
alkoholu řešily svoje osobní problémy. Věc byla předána k dořešení pře-
stupkové komisi.

Dne 16. 11. ve večerních hodinách byla hlídka MP přivolána do OC Olympia, kde na 
odstavném parkovišti neznámá osoba nákupním vozíkem ničila autobus 
MHD a vyhrožovala jeho řidiči. Strážníci ve spolupráci s policisty OOP Raj-
hrad osobu zpacifi kovali pomocí donucovacích prostředků. Muž byl poté 
eskortován na obvodní oddělení k dalším úkonům.

Dne 18. 11. strážníci usměrňovali dopravu na křižovatce ulic Masarykova a Husova, 
kde došlo k poškození nákladního vozidla, které blokovalo plynulý provoz.

Téhož dne v podvečerních hodinách byla hlídka MP informována o výskytu podo-
mních prodejců. Strážníci osoby nalezli, jednalo se však o pracovníky fi r-
my E.ON, kteří obcházeli klienty, s nimiž měli sjednané schůzky. Přesto 
děkujeme za všímavost a za zavolání.

Stejného dne ve večerních hodinách strážníci opět usměrňovali provoz, tentokrát u 
zatopeného podjezdu pod rychlostní silnicí R52.

Dne 19. 11. v ranních hodinách zjistila hlídka MP, že brána na sokolské hřiště je ote-
vřená. Proto strážníci prohlédli celý objekt a zjistili, že došlo k vloupání do 
kabin. Na místo byla přivolána státní policie, která si celou věc převzala.

Dne 24. 11. řešili strážníci v dopoledních hodinách hned dvě podnapilé osoby. První 
osoba spala na konečné zastávce MHD, kdy muž byl probuzen a nasmě-
rován domů. Druhá osoba byla v podnapilém stavu v OC Olympia, kde 
obtěžovala zákazníky a odmítala opustit areál. Po příjezdu hlídky byl muž 
poučen a dobrovolně odcestoval do Brna. 

www.mpmodrice.cz

Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks 

 
P íjemné prožití 

svátk  váno ních  
a mnoho 

pracovních i 
osobních úsp ch   

v novém roce  
Vám p eje 

M stská policie 
Mod ice 

 

 

 



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
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍZÍ : 
 

kompletní klempí ské, pokrýva ské a izola ní práce 
montáž st ešních oken Velux- certifikovaná firma 

izolace plochých st ech 
montáž hromosvod  

 montáž sn hových zachyta  
 nát ry žlab  a svod  

 
 

Ivo Šubrt    tel:  777 121 219     Masarykova 118,   Mod ice 
E-mail: adach@adach.cz 

Hledám bydlení
v Modřicích a v okolí

- menší RD se zahrádkou 

nebo byt 2-3+1 s balkonem.

Tel: 722 063 341

Hledáme paní na uklízení
v místě Modřice, Nádražní 674, 2x týdně. 
Náplň práce: uklízení kanceláří
 a autobusů. 
Odměna: 3000,- Kč/měsíc.

Kontakt: +420 776 776 156

1Inzercei



Nabídka zájezd  CA Expressbus ve spolupráci s CK Metal 
Zákazník, který  s námi pravideln  jezdí, automaticky získává slevu z 
webových stránek, proto  Vám nabízíme zájezdy za tuto levn jší variantu. 
P i zakoupení zájezdu od nás obdržíte 5% slevu na další zájezd(nevztahuje 
se na lyža ské zájezdy)!!!! 
10 + 1 AKCE ZDARMA PRO LYŽA SKÉ ZÁJEZDY, SEŽE  10 LIDÍ A 
11 MÁŠ ZADARMO PRO JEDNOHO ZÁJEZD! 
10-denní lyža ský zájezd do Francie oblast Les Orres , v cen : 7-nocí v 
apartmánu, 6-denní skipas, doprava   
Termín: 2.1 -11.1.2015, cena autobusem, cena: 6890, -k , vlastní dopravou, 
cena: 5990,-K  
11 LIDÍ –  6890,- k , ZÁJEZD VÁS VYJDE JEN NA 6263, -k /OS 
11 LIDÍ – 5990,- k , ZÁJEZD VÁS VYJDE JEN  NA 5445,- k /OS 
10-denní lyža ský zájezd do Francie oblast ORCIÉRES  , v cen : 7-nocí v 
apartmánu, 6-denní skipas, doprava   
Termín: 30.1.- 8.2.2014, cena autobusem, cena: 7290,- K , vlastní 
dopravou, cena: 6390,- K  
11 LIDÍ –  7290,- k , ZÁJEZD VÁS VYJDE JEN NA 6627,-k /OS 
11 LIDÍ – 6390,- k , ZÁJEZD VÁS VYJDE JEN  NA 5809 ,- k /OS
Prožijte s námi kouzlo rakouských Vánoc, poznejte adventní Salzburg a 
nenechte si ujít pov stné erty! Termín: Sobota 6. prosince 2014 , cena: 
890,-K  
Poznejte s námi kouzelnou Pa íž a Versailles v období adventu s ubytování 
v hotelu  
Termíny: 4.-7.12.2014,11.-14.12.2014,18.-21.12.2014, cena: 2790,-K  
Poznejte s námi kouzelnou Pa íž v období adventu s ubytování v hotelu  
Termíny: 4.-7.12.2014, 11.-14.12.2014 , cena: 2490,- K  
Gy r – Ma arsko – termální lázn , užijte si pohodu v ase váno ním 
v etn  vstupenky 
Termíny: 6.12.2014, 13.12.2014, cena: 699,-K  
Poznávací zájezd do Vídn  v období adventu  
Termíny: 5.12. 6.12.,7.12, 13.12., 14.12.,15.12., 20.12., 2014 , cena: 449,- K  
Poznávací zájezd do romantického m sta a zažijte atmosféru proslulého 
karnevalu v Benátkách 2015   30.1 – 1.2. 2015,6. – 8.2.2015,13.2 – 
15.2.2015,15.2. – 17.2.2015 , cena: 1290,-K  

 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice 

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

náhradních dílů
• opravy obuvi
• čištění a praní prádla
• čištění peří
• šití přikrývek 1099,-Kč/ks
   a polštářů 299,-Kč/ks
• kvalitní opravy oděvů,
   zkracování, šití, látání

tel.: 603 156 063, 739 274 804

Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 
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Potřebujete rychle

a jednoduše půjčit peníze?

Tel.: 774 348 446,
www.pujcky-aktiv.cz 

Zpr. více věřitelů.

MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.



8F. 4-denní poznávací zájezd do Pa íže v etn  návšt vy muzeí s 1nocí v 
hotelu 
Termín: 5.-8.3.2015, 23.-26.4.2015, 14.-17.15.2015, 4.-7.6.2015, 3.-6.7.2015, 
27.-30.8.2015, 25.-28.9.2015, cena: 2490,- K  
9F. Disneyland® ve Francii s fotopauzou u Eiffelovy v že 2015 
Termíny: 10.-12.4.2015 Magický víkend, 29.-31.5.2015 den D tí Magický 
víkend, 14.-16.8.2015 Hlavní sezona, 2.-4.10.2015 Magický víkend, Cena: 
1790,- K  
20F. PA ÍŽ a MONETOVO SÍDLO GIVERNY s ubytováním 
Termíny: 7.5. – 10.5. 2015, 11.6. – 14.6. 2015, cena: 2890,- K  
OSLAVTE S NÁMI 200. VÝRO Í BITVY U WATERLOO, BRUSEL – 
SÍDLO EVROPSKÉ UNIE A ANTWERPY – RUBENSOVO M STO 
Termín: 18.6. – 21.6. 2015 , cena: 3490,- K  
12F. Vylod ní v Normandii s návšt vou slunné Pa íže – 5denní poznávací 
zájezd se dv ma noclehy v hotelu 
Termín: 4. – 7. 6. 2015 , cena: 3990,- k  
6I. CINQUE TERRE – NEJKRÁSN JŠÍ ÁST LIGURSKÉ RIVIÉRY s 
možností koupání na jedné z nejkrásn jších pláží 
Termíny: 25.-28.6.2015, 23.-26.7.2015, 13.-16.8.2015, cena: 3290,- k  
5R. Jednodenní zájezd Medv dí sout ska poznejte nejkrásn jší kouty 
Štýrska 
Termíny:14.3.2015, 11.4.2015, 16.5.2015, 6.6.2015, 11.7.2015, 25.7.2015, 
22.8.2015, 12.9.2015 
10.10.2015, 28.10.2015, cena: 649,- K  
2N. Jednodenní zájezd do Legolandu v N mecku 2015 v . vstupenky 
Termín: 30.5.2015, 4.7.2015, 15.8.2015, Cena: 1290,- K (odjezd z Prahy, 
Plzn ,Rozvadov) pro Moravu cena + 200,- K  p íplatek. 
5I. Benátky s návšt vou ostrova Muráno a s koupáním na ostrov  Lido! 
Termíny: 26.-28.6.2015, 31.7.-2.8.2015, cena: 1190,- K  + doplatek 200,- K  
odjezdové místa Praha, Plze , Rozvadov 

 p ípadném zájmu a bližších informací volejte:   
727 854 699 776 776 156, 547 385 464 nebo pište na 
e-mail:  zajezdy@expressbus.cz.                                         

Zájezd po ádá firma CK Metal ve spolupráci s EXPRESSBUS Coufalík  
www.expressbus.cz  www.ckmetal.cz, www.bigparty.cz 

9I. Poznávací zájezd Lago di Garda a Verona s ubytováním ! 
Termíny: 21.-24.5.2015, 18.-21.6.2015, cena: 2850,- K  
Slavný karneval v Benátkách s ubytováním s návšt vou ostrova Murano a 
Burano v .valentýnského termínu 
Termíny: 5. – 8.2.2015, 12. – 15.2.2015, cena: 2590,- K  
4-denní poznávací zájezd do Pa íže v etn  návšt vy muzeí s 1nocí v hotelu 
*** 
Termíny: 19.-22.3.2015, 3.-6.4.2015, 30.4. – 3.5.2015, 7.-10.5.2015, 4.-
7.6.2015, 3.-6.7.2015, 27.-30.8.2015, 25.-28.9.2015, 28.-31.10.2015, cena: 
2490,- K  

ty denní romantická Pa íž pro ty, kte í cht jí strávit svátek 
zamilovaných v jednom z nejromanti t jších m st Evropy v etn  
ubytování a dárku !  
12.-15.2.2015 , cena: 2590,-K  
Romantická Pa íž pro ty, kte í cht jí strávit svátek zamilovaných v jednom 
z nejromanti t jších m st Evropy v etn  dárku !  
Termín 13.-15.2.2014 , cena: 1790,- K  
4-denní zájezd do Pa íže za nákupy na Champs Elysees s 1nocí v hotelu*** 
Termíny: 19.-22.3.2015, 3.-6.4.2015, 30.4. – 3.5.2015, 7.-10.5.2015, 4.-
7.6.2015, 3.-6.7.2015 
27.-30.8.2015, 25.-28.9.2015, 28.-31.10.2015, cena: 2490,- K  
Autosalon Ženeva 2015- zažijte sv tovou premiéru mnoha voz  na 
nejslavn jší show i prohlídku m sta v etn  vstupenky 
Termín:  6. – 8.3.2015, 13. – 15.3.2015 , cena: 1889,- 
Poznejte krásy nejv tšího kv tinového parku Holandsko – Keukenhof – 
Amsterdam 2015  
20. – 22.3.2015, 27. – 29.3.2015, 3. – 5.4.2015, 10.-12.4.2015, 24.-26.4.2015, 
1.-3.5.2015, 8.-10.5.2015, 15.-17.5.2015 , cena: 1790,-K  
Nejv tší mezinárodní výstava exotických orchidejí s návšt vou historického 
m sta Dráž any 2015 
Termín: 28.3.2015, cena: 599,- K , vstupné: Dosp lí 8€, d ti 7-14 let 3 €, 
d ti do 6 let zdarma,  skupina od 10 osob 6,5 €. Rodinná vstupenka 19 €. 
Prožijte s námi jedine nou velikono ní atmosféru ve Vídni s prohlídkou 
zámku Schönbrunn ! 
Termín: 28.3.2015, cena: 449,- K  
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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

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

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

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

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

17:00, 18:00, 19:00 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

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

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

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

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

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

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

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

18:00, 19:00 Jóga klasická, začátečníci, pokročilí - FINO club 547 216 711, 601 376 599

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fi t40tydnu.webnode.cz

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

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

Opakovaně týdně

26. 12. 2014 Vánoční koncert v kostele

1. 1. 2015 Tříkrálová sbírka

10. 1. 2015 Myslivecký ples

11. 1. 2015 Benefi ční koncert v kostele

16. 1. 2015 Farní ples

30. 1. 2015 Městský ples

Události

Inzerce Modřický kalendář

Hledáme
ošetřovatele(ku)

pro pomoc při ošetřování
a péči o starého pána.

Tel.: 602/717 903

Salon Iv 
Iveta Šubrtová 
Masarykova 118 

Business Park Mod ice 
(areál bývalé Fruty) 

 
tel. 736 402 418 

e-mail: iveta.subrtova@seznam.cz 
www.brno-masaze.webnode.cz 

 
Váno ní slevy na dárkové poukazy 

Sout ž o zájezd do termál  
 

Široký výb r masáží 
Nabídka p írodní kosmetiky 

 
Výhodné permanentky 

V rnostní slevové karty - Zam stnanecké benefity 
Ak ní nabídky – erpání z fond  FKSP 

 
Více na www.brno-masaze.webnode.cz 

 
 

Nabízím veškerý servis
počítačů a notebooků.

Nabízím tvorbu webových stránek. 

Více na www.hr-computers.cz
Bc. Jan Ryšávka

tel.: +420 604 535 647
info@hr-computers.cz

Koupím byt
2+1, 2+KK, 3+1, 3+KK
v lokalitě Modřice bez RK.

Platím v hotovosti. 

Telefon: 723 930 108



Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Miroslav Hájek, Kateřina Koubko-

vá (předseda), Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka 

Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Jan Mareček
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Koncepce" 
schválená Radou města (k dispozici na radnici a na 
www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání 
přes uživatelské formuláře na internetových strán-
kách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty 
i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


