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

Městská policie Modřice  tel: 537 001 030, mob. 602 555 193
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Webové stránky města Modřice www.mesto-modrice.cz
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USNESENÍ RMM č. 28/2013

Komentář k vybraným bodům ze 
schůze RMM konané dne 4.2.2013

Výstavba PBDS
Schválení proplacení faktur za prove-
dené stavební práce při výstavbě PBDS 
v celkové výši 1.959.040,- Kč bez DPH. 
Práce postupují dle možností povětr-
nostních podmínek. Stavbu provádí 
sdružení fi rem Inter-stav spol. s.r.o. a 
Komfort a.s.
(k usnesení 28.3.1/2013)

Provoz VO v podchodu tramvajové 
zastávky Cihelna
Dle smlouvy provádí provoz a údržbu 
VO v podchodě Cihelna Technické 
sítě Brno a.s. (podchod je 1/2 na k.ú. 
Modřice a 1/2 na k.ú. Brno), které před-
ložili dodatek č. 1 na zajištění provozu 
a údržby VO pro rok 2013 v cenové výši 
22.995,- Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 28.3.2/2013)

Prodej pozemku
RMM schválila kupní smlouvu na pro-
dej pozemku p.č. 2085 v ceně 90.960,- Kč 
panu Petru Fuchsovi.
(k usnesení 28.3.3/2013)

Věcné břemeno
RMM schválila smlouvu o zřízení 
věcného břemene na vedení kabelu NN 
pro společnost E.ON Distribuce, a.s. na 
pozemku p.č. 242/1.
(k usnesení 28.3.4/2013)

Dar do tomboly
Společnost PODA a.s. darovala dar do 

tomboly na městský ples v hodnotě 
7.130,- Kč.
(k usnesení 28.3.6/2013)

Dotace na orientační běh
RMM schválila smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 4.000,- Kč na pořádání 
orientačního běhu pro veřejnost ulicemi 
města Modřice Sportovnímu klubu 
Brno-Žabovřesky.
(k usnesení 28.3.7/2013)

Ženáčské hody
RMM schválila smlouvu s hudební 
dechovou kapelou Liduška na hudební 
produkci při Ženáčských hodech 2013 v 
ceně 25.500,- Kč.
(k usnesení 28.3.8/2013)

Pronájem RD Poděbradova 413
Po přesunu SDH Modřice do objektu 
Hybešova 596 bude stávající objekt RD 
Poděbradova 413 opraven a bude zde 
zřízen vedle logopedické poradny pro-
voz rehabilitační ordinace, který bude 
provozovat Mgr. Pirochtová.
(k usnesení 28.4.1/2013)

Investiční záměr
RMM vzala na vědomí podnikatelský 
záměr fi rmy NET and GAMES a.s. na 
vybudování provozovny v objektu 
bývalého GigaSportu, jehož realizaci ale 
společnost následně ukončila.
(k usnesení 28.4.3/2013)

Firma Hutira-Brno s.r.o. předložila k 
vyjádření podnikatelský záměr vybu-
dování kovovýroby na svém pozemku 
v lokalitě U Vlečky. Jelikož se jedná o 

větší provoz, požaduje RMM předložit 
před vydáním svého stanoviska územ-
ně plánovací informaci ze Stavebního 
úřadu Šlapanice.
(k usnesení 28.4.4/2013)

Společnost ClassReal s.r.o. předložila k 
vyjádření záměr výstavby Viladomů na 
ulici Prusinovského, který je v souladu 
s ÚP a RMM požaduje předložit další 
stupeň PD k vyjádření.
(k usnesení 28.4.5/2013)

Výroční zpráva města Modřice
RMM schvaluje výroční zprávu měs-
ta Modřice za rok 2012 o poskytnutí 
informací podle zákona č.106/1999 Sb o 
svobodném přístupu k informacím.
(k usnesení 28.7.1/2013)

Chodník OC Olympia-Chrlice
Po dohodě s MČ Brno-Chrlice RMM vy-
brala za zpracovatele záměru propojení 
Modřic-Chrlic pro pěší fi rmu EUROTRA-
CE s.r.o. za částku 60.000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 28.7.10/2013)

Modernizace sítě MěÚ
Firma OMEGA 24 provede modernizaci 

páteřní počítačové sítě MěÚ v ceně 
64.493,- Kč vč. DPH
(k usnesení 28.7.11.2013)

Prezentace města v tisku
RMM přijala nabídku deníku Rovnost 
na prezentaci města Modřice v rozsahu 
1/2 strany v ceně 10.700,- Kč bez DPH.
(k usnesení 28.7.13/2013)

Interaktivní mapový portál 
RMM zamítla nabídku fi rmy GISIT s.r.o 
na zřízení interaktivního mapového 
portálu
(k usnesení 28.7.14/2013)

Dětské hřiště ul. Přízřenická 
RMM schválila příspěvek 15.000,- Kč na 
vybudování veřejného dětského hřiště 
na ulici Přízřenická. Zbytek plánované 
celkové částky 40.000,- Kč uhradí SVJ 
Přízřenická č.p. 1028, 1029 a 1030.
(k usnesení 28.7.15/2013)

Vlajka pro Tibet
Město se jako každoročně připojuje k 
mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 
dne 10.3.2013.
(k usnesení 28.7.17/2013)

Úklid místních komunikací v Modřicích

– blokové čištění v roce 2013

Termíny:       27. 3. + 29. 3., 29. 4. + 30. 4., 1. 7. + 2. 7., 23. 9. + 24. 9. 2013
Žádáme občany, aby v tyto dny uvolnili komunikace a parkoviště podle 
přechodného dopravního značení, tak aby bylo možno provést úklid kom-
plexně a kvalitně.
V opačném případě budeme nuceni přistoupit k odtahování vozidel.
Před prvním úklidem komunikací v březnu bude provedeno také čištění 
chodníků.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

1Zprávy z radnicez
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Plast – žlutý kontejner

patří sem:
• sešlápnuté PET láhve i s víčkem, ná-

pojové kartony – obaly (krabice) od 
mléka a nápojů

• sáčky, tašky, folie, polystyren, kelím-
ky od másla, jogurtů a jiných potravin

• plastové obaly od šamponů, mycích a 
pracích prostředků

• CD/DVD
nepatří sem:
• linoleum, PVC, pryžové výrobky
• koberce, textil, pěnový polyuretan – 

molitan, pneumatiky, kabely, video-
kazety

• obaly od olejů, obaly silně znečištěné 
zbytky jídla

• obaly od nebezpečných látek, barev, 
chemikálií a léčiv

Papír – modrý kontejner

patří sem:
• noviny, časopisy, reklamní letáky, 

školní sešity, knihy, brožury, katalogy, 
psací a balicí papír

• čisté papírové obaly a sáčky, rozlože-
né krabice a kartony

nepatří sem:
• znečištěný a mastný papír, voskovaný 

papír, obaly od másla
• nápojové kartony – obaly (krabice) 

od mléka a nápojů
• zbytky tapet, papírové kapesníky, 

ubrousky, jednorázové pleny

Sklo bílé – zelený kontejner s ozna-
čením

patří sem:
• veškeré bílé obalové sklo (lahve od 

nápojů bez plastových či kovových 

Položte si několik otázek k zamyšlení.

Je pro mne těžké udělat několik kroků a dojít ke stanovišti separovaného odpadu?
Je pro mne těžké sešlápnou, či zmáčknout plastovou láhev nebo nápojový karton – 
obal (krabice) od mléka a nápojů)?
Mohu roztrhat nebo sešlápnout papírové krabice, tak aby měly menší objem?
Vím co je to bioodpad a kam ho mám ukládat?
Na co jsou červené kontejnery?
Umím správně třídit sklo na barevné a bílé?
K čemu slouží kontejnery na textil?
Mám doma vlastní popelnici na komunální odpad nebo u bytového domu společné 
popelnice nebo kontejnery na komunální odpad?
Vím, kde mám odevzdat baterie, žárovky, zářivky, výbojky?
Vím, kam s elektrospotřebiči a elektronikou?
Vím, kde se mohou uložit nebezpečné odpady?

Jak likvidujeme odpady v Modřicích

uzávěrů)
• skleněné nádoby, tabulové čiré sklo
nepatří sem:
• porcelán, drátosklo, varné sklo 
• televizní obrazovky, PC, monitory, 

zrcadla, automobilová skla, lahvičky 
od léčiv

• zářivky, výbojky, žárovky

Sklo barevné – zelený kontejner s 
označením
patří sem:
• veškeré barevné obalové sklo (lahve 

od nápojů bez kovových či plasto-
vých uzávěrů)

• skleněné nádoby, tabulové sklo
 nepatří sem:
• porcelán, drátosklo, varné sklo 
• televizní obrazovky, PC monitory, 

zrcadla, automobilová skla, lahvičky 
od léčiv

• zářivky, výbojky, žárovky

Bioodpad – hnědé popelnice

patří sem: 
• zbytky jídel rostlinného původu
• zbytky ovoce a zeleniny, pečiva a 

obilnin
• skořápky vajíček, ořechů
• kávový odpad včetně fi ltrů a ubrous-

ků, čajové sáčky
• květiny, větvičky, listí, seno, sláma
• piliny, hobliny v menším množství
 je-li třeba, vše pouze v biologicky 

rozložitelných sáčcích (k dostání na 
městském úřadě – viz níže), pozor 
tašky z obchodů nejsou v 90 % biolo-
gicky rozložitelné!

nepatří sem:
• fritovací olej
• jednorázové pleny

Pokud by si většina obyvatel našeho města odpověděla správně, byli bychom nej-
lepší třídiči odpadů v kraji, možná i v celé republice. Bohužel tomu tak není a často 
si kladu otázku proč stále málo třídíme? Proč pokaždé, když nahlédnu namátkou do 
popelnice, kontejneru nebo biopopelnice mám po dobré náladě a řeknu si marnost 
nad marnost. Proč je u separačních kontejnerových stání často nepořádek a je to 
odkladiště objemného odpadu, který patří na sběrný dvůr?
Vždyť za odvoz odpadů se v Modřicích neplatí a platit ani v příštích letech nebude, 
na rozdíl od většiny měst, kde se poplatky neustále zvyšují (např. Brno 675,- Kč /
osobu).

Vysvětlení pro ty, kteří si na výše uvedené otázky neumí odpovědět anebo se třídě-
ním málo zabývají.

Jak třídit?

• předcházejte vzniku odpadů
• odpady třiďte hned, jak vzniknou, zvlášť do košů nebo tašek
• do barevných kontejnerů dávejte jen, to co do nich opravdu patří
• před vhozením odpadu do kontejneru minimalizujte jeho objem sešlápnutím 
• k odkládání odpadů využívejte sběrný dvůr

1Informace pro občanyi
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V Modřicích máme tzv. separační místa, kam se odkládá tříděný odpad:

• uhynulá zvířata, zbytky masa, kosti, 
kůže, zvířecí srst

• popel, cigarety

Kontejnery na textil:

patří sem:
• čistý použitý textil – oblečení, bytový 

textil
• čisté hadry
nepatří sem
• koberce, matrace, linoleum, kabelky, 

obuv

Nám. Svobody (u samoobsluhy)
Sklo bílé, barevné, papír, plast včetně 
nápojových kartonů
Drobné elektrospotřebiče 

Nám. Svobody (u odbočky do bývalé-
ho zahradnictví)
Sklo barevné, plast včetně nápojových 
kartonů
Kontejner na textil

Krakovská X Prusinovského (u kap-
ličky)
Sklo barevné, plast včetně nápojových 
kartonů

BD Za humny
Sklo barevné, papír, plast včetně nápo-
jových kartonů

K Náhonu (naproti obchodu Elektro 
Kadlec)

Kontejnery na drobný elektroodpad 
– červené kontejnery

patří sem:
• žehličky, mobily, fény, přehrávače, 

vysavače, kalkulačky, varné konvice
• baterie
nepatří sem:
• televizní obrazovky, PC, monitory, 
• zářivky, výbojky, žárovky

Vše co nepatří do kontejnerů na separovaný odpad, má se odevzdat na sběr-
ném dvoře!

Kde třídit?

Sklo barevné, papír, plast včetně nápo-
jových kartonů

Poděbradova (naproti HN Motor)
Sklo bílé, barevné, papír, plast včetně 
nápojových kartonů

Poděbradova (asfaltový chodník - 
průchod k MŠ)
Papír, plast včetně nápojových kartonů
Kontejner na textil

Poděbradova naproti č.p. 581
Papír, plast včetně nápojových kartonů

U Hřiště
Sklo bílé, barevné, papír, plast včetně 
nápojových kartonů

Brněnská (u mostu přes dráhu ČD)
Sklo bílé, barevné, papír, plast včetně 
nápojových kartonů

Hybešova (u čistírny)
Sklo bílé, barevné, papír, plast včetně 
nápojových kartonů

Husova (u samoobsluhy)
Papír 
Kontejner na textil
Drobné elektrospotřebiče

Husova (vnitroblok u dětského hři-
ště)
Sklo barevné, plast včetně nápojových 
kartonů

Husova  (u č.p. 599)
Sklo bílé, barevné, papír, plast včetně 
nápojových kartonů

Sadová x Spojovací (u reklamního 
válce)

Separovaný odpad z kontejnerů se vyváží:
plasty   úterý (týdně)
papír  čtvrtek (týdně)
sklo bílé  liché pondělí (1 x za 14 dní)
sklo barevné  lichá středa (1 x za 14 dní)
textil  pátek (týdně)
elektroodpad (červené kontejnery) dle potřeby

Svoz komunálního odpadu:
svoz bude stále probíhat každý pátek, odpadovou nádobu (popelnici, kontejner) při-
stavte na přístupné místo od 6:00 hodin. Odpadovou nádobu si musí pořídit každý na 
svoje náklady, město ani svozová fi rma toto zdarma neposkytuje.

Svoz bioodpadu:
Velkoobjemový kontejner je trvale přistaven na sběrném dvoře.
Na sběrný dvůr je možné dovézt větve z ořezů stromů. Budou sešrotovány na štěp-
kovači naší pracovní četou. 

Velkoobjemové kontejnery u fotbalového hřiště  - sudý týden v pondělí 1 x za 14 dní 
počínaje 18. 3. 2013 (12-tý kalendářní týden) až do konce listopadu. V zimních měsí-
cích se tyto kontejnery nepřistavují.

Sklo barevné, papír, plast včetně nápo-
jových kartonů

Sokolovna
Sklo barevné, papír, plast včetně nápo-
jových kartonů

Severní
Sklo bílé, barevné, papír, plast včetně 
nápojových kartonů

Masarykova (před pensionem pro 
seniory
Plast, papír

Bobrava
Sklo barevné, papír, plast včetně nápo-
jových kartonů
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Svoz biopopelnic  bude probíhat každý týden ve středu počínaje 6. 3. 2013 do konce 
listopadu. V prosinci, lednu, únoru 1 x za měsíc, první středu v měsíci.
Biopopelnici přistavte na obvyklé místo, jako popelnici na komunální odpad, v urče-
ný den od 6:00 hodin, svoz je většinou proveden v odpoledních hodinách. 
Na městském úřadě, v informačním centru (v úřední dny) jsou k vyzvednutí zdarma 
košíky do domácností a biologicky rozložitelné sáčky. 

Provoz sběrného dvora na ul. Tyršova: úterý až sobota 8:30 – 17:00 hodin.

Na sběrném dvoře lze odevzdat: 

• pračky, ledničky, televizory, počítače, monitory, žehličky, mikrovlnky,

    varné konvice, fény, rádia, magnetofony, přehrávače, sporáky, varné desky

• žárovky, zářivky, výbojky, baterie

• nebezpečný odpad – barvy, laky, tonery

• stavební suť

• velkoobjemový odpad – nábytek, koberce

• kovový odpad

• plasty

• bioodpad ze zahrad, větve, stromky

• vše co nepatří do kontejnerů na separovaný odpad

Elektroodpad je vždy zdarma, pokud je odevzdáván kompletní, nerozebraný. U ostat-
ních odpadů do 50 kg zdarma na jeden případ, je ale nutné prokázat  trvalý pobyt v 
Modřicích nebo doložit vlastnictví nemovitosti v Modřicích.

Ve městě jsou také rozmístěny koše na psí exkrementy.  Žádáme všechny majitele 
psů, aby je využívali! Náhradní sáčky obdržíte při platbě místního poplatku za psa na 
městském úřadě a v případě další v informačním centru (v úřední dny).

Třiďme odpad, šetříme životní prostředí pro další generace a také šetříme náklady 
města vynaložené na jejich likvidaci, za vytříděný odpad dostáváme zpět odměnu! 

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Plánované akce do června 2013

Dětský folklorní kroužek města Modřice

pátek 29. března (14:00 hod) - náměstí Svobody 
Brno
na základě pozvání od radnice Brno střed připravuje-
me vystoupení našich dětí na tradičních "Velikonoč-
ních slavnostech" k tématu vynášení smrtky s vítá-
ním jara a budeme velice vděčni za účast všech, kteří 
nás přijdou podpořit

sobota 6. dubna - Dětský folklorní ples v Hluku
jednodenní zájezd autobusem pro děti s rodiči jehož cílem je představit na Slovácku 
naše pojetí folkloru od Brna, poznání tamějších lidových tradic a příprava reciproční-
ho vystoupení dětského souboru z Hluku na červnovém Dětském folklorním setkání 
v Modřicích

neděle 12. května - Ženáčské hody v Modřicích
stejně jako v minulých letech počítáme s vystoupením v rámci hodového programu 

sobota 15. června - Dětské folklorní setkání v Modřicích
navazujeme na inspiraci z loňského vystoupení dětských souborů v Předklášteří, 
kterého se folkorní kroužek zúčastnil v neformálním parkovém přírodním prostředí 
a připravujeme podobnou akci se slavnostním defi lé účastníků v travnatém areálu 
ZŠ-Benešova

koncem června - závěrečná zkouška s předáváním "vysvědčení"
jako společné posezení dětí s rodiči, spojené s neformálním zhodnocením celoroční 
činnosti

Pravidelné zkoušky máme vždy ve čtvrtek od 17 hodin v zasedacím sále na radnici 
a účast na nich je zdarma. Rádi přivítáme všechny další děti, které projeví zájem 
si s námi zatancovat, zazpívat a zahrát různé hry na lidovou notu. Průběžné aktu-
ální informace je možno získat na našem pracovním webu http://mim.cemotel.cz/
folklor, v ofi ciální rubrice Zájmových činností na stránkách radnice, nebo na telefonu 
603 543 327.

Jana Studená - Ivana Cetlová - Vlastimil Čevela

města Modřice

Dě
tský folklórní kroužek

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

1Život v našem městěž
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zápis do 1. třídy

V pátek 25. ledna a 8. února proběhl na naší škole zápis budoucích prvňáčků. Děti 
přivítaly postavičky z populárního fi mu Doba ledová a provázely je i úkoly, na kte-
rých paní učitelky zjišťovaly, zda jsou připraveny k nástupu do školy...

Zapsaných dětí (přijatých k základnímu vzdělávání) je letos celkem 51. Některým 
byl doporučen odklad školní docházky z důvodu školní nezralosti. Rodiče dětí, kteří 
budou žádat odklad, musí dodat nejpozději do 31. 5. 2013 vyšetření z PPP a od odbor-
ného lékaře.

Rozhodnutí o přijetí je vyvěšeno od 11. 2. 2013 na budově školy v ulici Komenského 
a na webových stránkách.

Všichni jsme si užili příjemnou atmosféru a děti, které se již byly podívat na vyučo-
vání s mateřskou školou, odcházely s nadšením a malými dárečky vyrobenými žáky 
1. stupně.                                                               Za kolektiv učitelů 1. stupně, Mgr. Eliška Novotná

foto:

Mgr. E. Novotná

Recitační soutěž

20. února jsme na 1. stupni uspořádali již tradiční recitační soutěž. 23 dětí podalo 
opravdu perfektní výkon, ale nakonec se stali nejlepšími recitátory tito žáci...

O. kategorie
1. místo Sedláková Adéla (1. B)
2. místo Pudelka Jakub (1. B)
3. místo Pauk Petr (1. C)

I. kategorie
1. místo Frimmelová Jana (3. A)
2. místo Císařová Helena (3. A)
3. místo  Novotná Berenika (3. A)

II. kategorie
1. místo Blechová Monika (4. tř.)
2. místo Ventrubová Eva (5. A)
3. místo Veverka Vít (5. B)

Někteří dále postupují do okresního kola, které proběhne v březnu v Ivančicích, tak 
jim držme palce...:-).
Krásné knižní ceny a sladké ceny útěchy jsme zakoupili díky sdružení SRPŠ, které-
mu tímto velmi děkujeme.

Autor článku a fotografi í: Mgr. Eliška Novotná
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Koncert žáků ZUŠ 24. 2. 2013ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Foto: M.Hájek

Vážení občané města Modřic.

Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o aktuálním dění v naší a doufám i 
Vaší Základní umělecké škole.

Děkuji žákům fl étnového kvarteta Kláře Jírové, Tereze Lázničkové, Elišce Císařové a 
Petr Šikulovi pod pedagogickým vedením paní učitelky Kláry Stodůlkové za přípravu 
a skvělou reprezentaci Základní umělecké školy Ořechov - Modřice v okresním kole 
Národní soutěže základních uměleckých škol v roce 2012 /2013 v komorní hře - s pře-
vahou dechových nástrojů konaném dne 21. února 2013 v ZUŠ Oslavany a blahopřeji 
k 1. místu s postupem do kola krajského s nejvyšším počtem obdržených bodů ze 
všech 23 zúčastněných souborů.

Děkuji žákům klarinetového kvarteta Vendule Šromové, Elišce Maršálkové, Vítu 
Skřičkovi a Ondřeji Nováčkovi pod pedagogickým pana učitele Pavla Rosendorfa 
dipl. spec. za přípravu a skvělou reprezentaci Základní umělecké školy Ořechov - 
Modřice v okresním kole Národní soutěže základních uměleckých škol v roce 2012 
/2013 v komorní hře - s převahou dechových  nástrojů konaném dne 21. února 2013 
v ZUŠ Oslavany a blahopřeji k 1. místu s postupem do kola krajského s třetím nejvyš-
ším  počtem obdržených bodů ze všech 23 zúčastněných souborů.

 V neděli 24. února se v koncertním sále školy na Benešově 271 konal společný 
koncert žáků ZUŠ Ořechov - Modřice a Musikschule Hohenau an der March z Dolní-
ho Rakouska. Rádi jsme přivítali mladé muzikanty ze sousedního státu. Atmosféra 
byla velmi příjemná i díky návštěvě Vás, občanů. Děkuji za podporu nejen této akce 
panu starostovi Ing. Josefu Šiškovi a paní místostarostce Ing. Haně Chybíkové. Škola 
dostala pozvání na reciproční hudební vystoupení 12. května 2013 v městském sále 
Hohenau an der March.

S přáním brzkého příchodu jara a slunečního svitu Petr Křivánek, ředitel školy
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Dotazníkový průzkum – zaměstnanost v Modřicích 

Vážení obyvatelé Modřic, 

ráda bych Vás touto cestou požádala o vyplnění níže uvedeného dotazníku a o jeho 
odevzdání na městském úřadě do 28. 3. 2013 do schránky umístěné u informačního 
okýnka v přízemí radnice. Výsledky tohoto dotazníku mi budou sloužit jako podkla-
dy pro moji maturitní práci, která se zabývá zaměstnaností v mém rodném městě.

 Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a zabere Vám 5 až 10 minut. Dotazník pro-
sím vyplňujte v souvislosti s Vaším současným zaměstnáním, popřípadě pokud jste 
momentálně nezaměstnaní, odpovídejte na otázky v souvislosti s Vaším posledním 
zaměstnáním. Pokud teprve hledáte zaměstnání, vyplňte jej v souvislosti s typem 
zaměstnání, které hledáte. Předem děkuji za Váš strávený čas nad vyplněním mého 
dotazníku.

Michaela Kopřivová studentka Integrované střední školy Sokolnice

KULTURA

1. Pracujete v současné době v Modřicích?

Ano (pokračujte na otázku č. 5)
Ne

2.Pokud nepracujete v Modřicích, pracovali byste raději v Modřicích, kde žije-
te, kdybyste měli možnost? 

Ano (pokračujte na otázku č. 3)
Ne (pokračujte na otázku č. 4)

3.Pokud byste chtěli pracovat v Modřicích, z jakého důvodu by to bylo?

nemusím platit za dopravu
ušetřím čas
jiný důvod (uveďte) 

4. Pokud nechcete pracovat v Modřicích, z jakého důvodu?
nedostatečná nabídka zajímavých pracovních míst
bydliště ve stejném prostředí jako zaměstnání
jiný důvod (uveďte)
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5. Jaké si myslíte, že jsou možnosti získání zaměstnání v Modřicích?

velmi dobré 
dobré 
špatné 
velmi špatné 
nevím 

6. Myslíte si, že by v Modřicích mohlo být více pracovních míst?

určitě ano 
spíše ano 
spíše ne
určitě ne
nevím

7. Jaká je Vaše hlavní současná ekonomická aktivita?

studuji
studuji a zároveň pracuji 
jsem zaměstnanec
jsem podnikatel, OSVČ
jsem zemědělec
jsem na rodičovské dovolené 
jsem v důchodu 
jsem nezaměstnaný/á
jiná (uveďte) 

8. V jakém odvětví národního hospodářství pracujete?

Zemědělství, myslivost a lesnictví
Rybolov a chov ryb
Těžba nerostných surovin
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody
Stavebnictví
Obchod, opr. motor. vozidel a spotřebního zboží
Ubytování a stravování
Doprava, skladování a spoje
Finanční zprostředkování

Nemovitosti a pronájem, podnikatelské činnosti
Veřejná správa a obrana, povinné soc. zabezpeč.
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby
Činnosti domácností

9. V jakém sektoru národního hospodářství pracujete?

v soukromém sektoru 
ve státním sektoru 

10. Kolik zaměstnání jste vystřídali? 
zatím žádné (teprve hledám)
jedno 
dvě 
tři 
více než tři 

11. Kolik z nich bylo vykonáváno v Modřicích? 

zatím žádné (teprve hledám)
jedno 
dvě
tři
více než tři 

12. Jaký je Váš průměrný měsíční příjem? 
do 15 000 Kč
15 000 až 20 000 Kč
více než 20 000 Kč

13. Je pro Vás peněžní odměna důležitou motivací k práci? 

Ano, když získám odměnu, více se snažím                  
Ano, ale snažím se dělat svoji práci pečlivě a   
zodpovědně i bez mimořádných odměn
Ne, peněžní odměna pro mě není zásadní motivací
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Myslivecké sdružení v Modřicích pořádá

 v pátek 12.4.2012 od 15:00 do 18:00 hodin 

a v sobotu 13.4.2012 od 7:00 do 13:00 hodin 

sběr kovového šrotu.

Možná pomoc při manipulaci s těžkými

předměty:

kontakt p. Kopřiva, tel.: 606 364 518

 p. Teker, tel.: 605 261 826

14. Jaké je Vaše pohlaví? 

žena
muž 

15. Kolik je Vám let? 

15 – 26 let
27 – 40 let
41 – 60 let
více než 60 let

Dětský karneval

Město Modřice a Kulturně školská komise zvou vás a vaše děti na dětský karne-
val do hotelu Gregor 

v sobotu 13. 4. 2013 v 15 hodin.

velen
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FARNOST

Dvě setkání

V únoru se dvakrát sešli modřičtí farníci na přednáškách. Na první přišlo více než 
šedesát posluchačů, kteří si připomněli farní události z roku 2012. A bylo na co vzpo-
mínat. Ve tříhodinovém promítání, které požehnáním otevřel P. Mgr. Robert M. May-
er, zahájily produkci snímky biskupů, kteří dosud stáli v čele brněnské diecéze. Od 
prvního Matyáše Františka hrabě Chorinského z Ledské (1777-1786) až k dnešnímu 
Mons. ThLic. Vojtěchu Cikrlemu, který na biskupský stolec usedl v roce 1990. A pak 
už běžel obrázek za obrázkem. 

Vrátili jsme se k Velikonocím, oslavě svátku sv. Gotharda, ženáckým hodům, Noci 
kostelů, oslavě svátku Božího Těla, fotbalovému utkání jedenáctky minoritů s míst-
ním klubem, jarní pouti do slezského Kladska a Bílé Vody, oslavě Dne dětí, vybavily 
se nám zážitky s nezměrnou dřinou při kladení kanalizační přípojky k farní budově, 
vzpomenuli na mši svatou v kostele sv. Janů s představením slavné ikony Černé 
Matky Boží z Čenstochové, navštívili jsme žehnání základního kamene pasivního 
bytového domu pro seniory, připomenuli si svatováclavské hody, zavzpomínali na 
pouť za Přemyslem Otakarem II. do Suchých Krut v dolním Rakousku a do Znojma, 
na narozeniny otce Roberta a křest malé Elišky, také na brigády při malování kostela, 
s pýchou se podívali jak otec Karel blahopřál paní Drahomíře Strouhalové k udělení 

státního vyznamenání, vzpomenuli svátku Všech věrných zemřelých, žehnání ad-
ventních věnců, zavítali na nadílku sv. Mikuláše, svatoštěpánské žehnání vína, pouť 
za brněnskými betlémy, vybavili si výstavu betlémů v modřickém muzeu, oslavu 
svátku sv. Silvestra se „šoulením“ losů, tříkrálový koncert a také letošní farní ples. 
Přesto, že na řadu věcí, které život naší farnosti doprovázely, už nezbyl čas, stačili 
jsme shlédnout téměř 1800 obrázků.

Druhá přednáška, opět před téměř šedesáti pozornými posluchači, voněla dálkami 
a dobrodružstvím. V poutavém vyprávění, s pěkným fotografi ckým a fi lmovým do-
provodem ji představil student Masarykovy univerzity Lukáš Mareček. O prázdni-
nách společně s dívkou Míšou obepluli na malé čtyřmetrové plachetnici velkou část 
chorvatského pobřeží. Se zatajeným dechem a občas s úzkostí jsme sledovali, co 
na suchu, na vodě a také ve vodě zažili. Nevyhnuli se ani dramatické chvíli, kdy ne-
bezpečný vítr zvaný „bóra“ natolik rozkymácel jejich vratké plavidlo, že neudrželo 
stabilitu a ztroskotalo. Jen shodou mnoha šťastných okolností se je a nakonec i loď 
podařilo zachránit.

Josef Chybík text a foto 

Milí Modřičtí občané a farníci, 

srdečně zdravím každého z vás. Společně s vámi bych se chtěl zamyslet nad Veliko-
nocemi, které jsou před námi.  Můžeme říci, že velikonoční svátky začínají na Veliko-
noční triduum. Je to „slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání 
Páně", které podstoupil za hříchy nás všech. Toto třídenní začíná večerní eucharistií 
na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli. Svátek 
Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Veliko-
noční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání. 
Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po 
sobotě". Sobota totiž byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne. Svým 
zmrtvýchvstáním tak dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané 
v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání chleba" ("mši sva-
té") a tento den nazvali "dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy "oslavou Veliko-
noc" - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme 
čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. 
Vyprošuji každému z nás, abychom dokázali jít ve svém životě cestou pravdy a dob-
ra. Tato cesta nás zavede ke zmrtvýchvstání všeho dobrého, co je v nás a tímto způ-
sobem můžeme zakoušet  Boha, který je plností dobra.

Vše dobré vám přeje a vyprošuje Robert M. Mayer, farář
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P ehled Velikono ních ob ad  v kostele sv. Gotharda v Mod icích 2013 

 
den as ob ad pozn. 

Kv tná ned le – 24.3.2013   930 hod. mše svatá zpívané pašije dle Evangelia sv. 
Lukáše. 

Zelený tvrtek – 28.3.2013 1830 hod. mše svatá den poslední ve e e Pán  – 
památka ustanovení mše svaté 

Velký pátek – 29.3.2013 1830 hod. ob ady  den smrti Ježíše Krista na k íži, 
zpívané pašije dle Evangelia sv. 
Jana 

Bílá sobota – 30.3.2013 2000 hod. ob ady oslava vzk íšení Ježíše Krista, 
sv cení ohn , jako symbolu sv tla, 
které vzk íšením vstoupilo do života 
k es an . 

velikono ní ned le – 31.3.2013   930 hod. mše svatá Hod Boží velikono ní 
velikono ní pond lí – 1.4.2013   800 hod. mše svatá  

mar.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Plesová sezóna je minulostí 

Tak jak pomalu končí letošní zima, což je možno zkontrolovat na teploměru, tak také 
plesová sezóna se stala minulostí. Svým již 18. zahrádkářským plesem ji tradičně 
ukončil náš Zahrádkářský spolek Modřice. Vybral si k tomu jako vždy přívětivé pro-
story hotelu Gregor, kde bylo skutečně nabito. Aby příchozí nebyli na pochybách, 
kdo ples pořádá, pánové ochutnali něco ze zahrádkářských výpěstků, dámy zvolily 
barvu růže, která jim nejlépe ladila k barvě vlasů či partnerovi… 

A nebyl by to zahrádkářský ples, kdyby chybělo zahájení, na které se těší nejen do-
mácí, ale i přespolní – polonéza. Tu obdivují všichni, kdo na naše plesy zavítají. Však 
ji mladé dámy a pánové řadu podvečerů nacvičovali pod vedením neúnavné dr. To-
mandlové a Lucie Švancarové. Před zahájením bylo i v přísálí plno – nejen maminky 
a tátové se přišli podívat, jak to mladým sluší, babičky, zda to projmutí příliš neškrtí a 
všichni zkontrolovat, zda příslovečná náročnost „trenérky“, která neodpustí žádnou 
nepřesnost přinesla ovoce, zda taneční pohyby byly skutečně ladné a v rytmu taktů 
hudby. A nejen oni, ale i sousedky a přátelé, všichni po nádherném zahájení konsta-
tovali, že to zase bylo moc, moc pěkné a opět trošíčku jiné, než co pamatovali, že tam 
nebyla žádná chybička. Aktéři si proto zasloužili srdečný potlesk na parketu. Však 
blesky fotoaparátů posloužily přítomným ke zhotovení „dokumentace“, aby se nad 
fotografi emi mohlo po čase opět vzpomínat, jaké to bylo na plese fajn. 

Předsedkyně spolku vítá vrcholné představitele města a kapela NOTA BENE přebírá 
symbolickou taktovku a zve všechny přítomné k tanečnímu reji. A protože se na 

parketu  skutečně všichni účastníci snažili, aby se nedali od tančících přátel zahanbit, 
bylo třeba umožnit, aby si tanečníci alespoň na chvilku oddechli a zařadit přestávku 
na oddech. Ta byla vyplněna ukázkami moderního tance a stepu Chicago, který s 
bravurou předvedli žáci taneční školy mistrů Evropy manželů Renaty a Pavla Bar-
tůňkových.       

A to se už přiblížila hodina, kdy více než 100 věcných cen změnilo na základě roz-
hodnutí vrtkavé paní Štěstěny svého majitele – vyhlášení tomboly. Vůbec nebylo roz-
hodující, že někdo si od pódia odnáší semeno travní směsi či zahrádkářské nářadí. 
Byl nejvyšší čas ještě probrat s přáteli, na kterém parapetu půjdou nejlépe sazeničky 
rajčat či papriky. Vždyť už je zapotřebí vytáhnout fóliovníčky a připravit se na další 
zahrádkářskou sezónu. Bavili jsme se příjemně až do rána. 

Děkujeme Zahradnickému centru Brabec za již tradičně skvostnou květinovou vý-
zdobu, děkujeme všem, se kterými jsme se na plesu setkali a mohli si sdělit to, na co 
v běžném denním shonu není čas. A děkujeme všem sponzorům, kteří svými dary 
přispěli k radosti všech výherců tomboly. 

A pokud jste byli spokojeni i Vy, budeme se těšit, že se příští rok spolu opět setkáme. 
Tentokrát již po devatenácté…                                                                                     - ú -
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Beseda v knihovně s cestovatelem J.Márou
Foto: M.Hájek

PRO DĚTI
Roční období v říši víl
Wilsonová: To nejhorší na mé sestře

PRO ŽENY
Benešová: Bez citu
Carr: Městečko Virgin River
Černá: Sedmého sedmý
Day: Obnažená
Sparks: Bezpečný přístav
Roberts: Druhá láska

PRO SILNÉ NERVY

VÝBĚR Z NOVINEK

Clark-Higgins: Podvod
Cole: Bestie
Češka: Mnohomluvná smrt
Horská: Pach smrti
Lamb: Medvídek na klíček
Christie: Zločiny pro dva
Šuleř: Zločinci a kavalíři

PRO POUČENÍ
Motl: Cesty za oponu času
Šnajdr: Bez zpátečního lístku 1940
Vašíček: Italské záhady, Turecké 
záhady, Záhady Tichomoří

POZVÁNKA

Zveme Vás
ve čtvrtek 21. března 2013 v 17 hod.

do klubovny nad knihovnou, (nám. Svobody 93)
na autorské čtení Blanky HOŠKOVÉ (roz. Reslerové) 

z knihy HORKO DOMÁCÍHO KRBU

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získají zájemci na www.modriceknihovna.
webnode.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:

TAJUPLNÁ AFRIKA

Ve čtvrtek 21. února nás v knihovně opět navštívil cestovatel Jiří Mára a manžel-
kou a synem Jirkou. Tentokrát plná klubovna posluchačů vyslechla poutavé vy-
právění o tom, jak lze na vlastní pěst, terénním autem divočinou i pouští, cestovat 
neznámými končinami černého kontinentu.
Navštívili jsme Kapské Město se Stolovou horou, několik přírodních rezervací i hli-
něnou vesnici tradičně žijících Himbů. Podívali jsme se na největší písečné duny 
světa i hřmící masy Viktoriiných vodopádů. Vyslechli jsme historku o obklíčení 
slony i o kousnutí šestimetrovým hadem. 
Podle ohlasů posluchačů se beseda opravdu líbila.

Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz 
Modřický Internetový Magazín

Tématické portály ZŠ a ZUŠ, zachycující kulturně-společenské dění v Modřicích, byly 
rozšířeny o Folklorní kroužek, kde za návštěvu určitě stojí především bohatě barevně 
dokumentovaný Dětský folklorní ples 2012 (Mirek Hájek). K archivním portálům se 
stránkami z let 2012 a 2013 pak přibyl nově zpracovaný přehled všech několika desí-
tek stránek z roku 2011. 

Náměty na zimní vycházky byly rozšířeny o fotografi e od Jedovnického rybníka 
(Miloslava Kadlecová) a rozsáhlé fotogalerie ze zimního pochodu Trboušany - Dolní 
Kounice (Mirek Hájek a ČeV).

Zájemci o hudební zážitky si k fotogalerii z koncertu staré židovské hudby na radnici 
mohou pustit kompletní amatérský audio záznam a podívat se nejen na fotky, ale i na 
video ze společného koncertu žáků ZUŠ Ořechov-Modřice a rakouské Musikschule 
Hohenau (Mirek Hájek, Pavel Rosendorf).

příjemné prohlížení a poslech přeje ČeV
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1Inzercei

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Ostrovská Ludmila
Sochor Josef
Vanová Vlasta
Slabá Jiřina
Marianeková Elvíra
Hrdličková Marie
Kučera Antonín
Skalníková Františka
Olivová Jindřiška
Blažková Zdeňka
Ing. Čevela Vlastimil
Peřinová Alžběta
Šidlo Josef
Dostál Petr
Raithová Jaroslava

Šidlo Josef
Šafrová Karolína Anna
Němeček David
Brabcová Anna

Holý František
Juřina Oldřich

ANNA BRABCOVÁ
26. 2. 2013

Zaměstnanci MÚ Modřice, kamarádi a známí,
blahopřejí novopečeným rodičům Katce a Rosťovi 

Brabcovým k narození krásné a zdravé dcerušky Aničky.
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POTRAVINY H&B 
-  VE ERKA  - 

Brn nská 436,  Mod ice ,  tel. 777 586 705 
Po-Pá  6:00 - 20:00h; So 7-11h; Ne 8-11h 

 
Rádi Vás p ivítáme v našem obchod . 
Nabízíme: 
-  bezlepkové  uzeniny od firmy Steinhauser 
-  grilovaná ku ata 
-  zákusky 
-  obložené  chlebí ky, obložené bagety a bulky 
-  sudová vína z jižní Moravy 
-  terminál Sazka , dobíjení mobilních telefon  
-  noviny a asopisy  
-  3x denn  erstvé pe ivo 
-  široký sortiment lah dek 
 
P i telefonickém objednání zákusk , 
grilovaných ku at  a chlebí k  poskytujeme až 
10% slevu, dle množství. 
 
P i platb  p ijímáme i stravenky 

>>>N O V I N K A<<< 
P ijímáme platební karty typu Visa, Maestro,
MasterCard, Diners Club, JCB.

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

33132 www.mesto-modrice.cz

k02-inzerce_2012_61x85_CB.indd   1 22.1.2013   15:42:00

Dětské tábory
výtvarné, taneční, pro nejmenší,

sportovní, s fl étnou, pro teenagery

Minitábory pro rodiče 
s dětmi 1-7 let – velikonoční,

víkendové pobyty květen - Křižanov
letní týdny s pestrým programem 

Tel. 541 229 122, www.drak.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 
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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 3/2013

21.3. 2013 Knihovna - autorské čtení v 17.hod.

27. 3. 2013 63. Komorní koncert na radnici - swing v 19.hod.

29. 3. 2013 nám. Svobody Brno -Dětský folklorní kroužek ve 14.hod.

12. 4. - 13. 4. 2013 Sběr kovového šrotu Modřice

13. 4. 2013 Dětský karneval v hotelu Gregor v 15.hod.

UdálostiMUDr. 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

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.

Hledám ke koupi 
menší rodinný dům 

v Modřicích.

Tel.: 720 358 726

 
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 



Vychází: 1 x 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: Daniel Cetl, Miroslav Hájek, Kate-

řina Koubková (předseda), Jan Mareček, Zuzana 

Rouzková, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Zuzana Rouzková
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,
email: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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