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1Zprávy z radnicez
ZPRÁVA STAROSTY

Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM

Vážení spoluobčané,
dnes se vám dostává do rukou poslední čtvrtletní zpráva starosty v tomto volebním 
období. V předchozím vydání zpravodaje jste si mohli přečíst kompletní hodnocení 
celého volebního období 2010-2014. Nyní zde máte podrobnější komentář k činnosti 
úřadu a rady města za poslední tři měsíce.
Především to byl čas letních prázdnin a dovolených. Podle toho také vypadala činnost 
veřejných orgánů. Na poli jednání s nadřízenými institucemi se neudálo nic mimo-
řádného. Majetkový odbor města při zpracování ÚP města Modřice svolal již několik 
jednání a postupně zapracovává připomínky DOSS do dokumentu. Po úplném vypo-
řádání připomínek dotčených orgánů bude ÚP předložen k vyjádření a poslednímu 
připomínkování široké veřejnosti. Také v rámci vydání nových Zásad územního roz-
voje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JmK) nic mimořádného neproběhlo. JmK 
byl svolán jen jeden výjezdní pracovní výbor a sdružení obcí k projednání ZÚR JmK 
uzavřelo smlouvu na vypracování posouzení ZÚR JmK v oblasti dopravy odborníkem 
doc. RNDr. Miroslavem Martišem, CSc. - soudním znalcem v oboru ochrany přírody – 
posuzování vlivů činností na krajinu.
Vedení města se hlavně soustředilo na dokončení naplánovaných investičních akcí. 
Zdárně pokračovaly již rozpracované akce jako výstavba díla „Vodní nádrž a tůně 
Modřice“ a chodník s lávkou přes náhon do OC Olympia ve spodní části nám. Svo-
body. Obě akce by měly být dokončeny v měsíci říjnu. Doufáme, že nám to současné 
povětrnostní podmínky dovolí. Dále proběhly nebo byly zahájeny další projekty. Patří 
mezi ně výstavba zastávek hromadné dopravy v lokalitě Bobrava, kterou provádí fi r-
ma TRESTAV s.r.o. za cenu 281.253,- Kč bez DPH., opravy chodníků v Nádražní ulici a 
v části Husovy ulice, kterou provádí fi rma SVITIL PLUS s.r.o. za cenu 2.582.813,- Kč vč. 
DPH, rekonstrukce objektu rodinného domu Poděbradova 413, kterou provádí fi rma 
VS-build s.r.o. za cenu 2.088.458,79 Kč vč. DPH a zateplení objektu ZUŠ Benešova 271 
včetně energetického managementu města po dobu 3 let, kterou bude provádět fi rma 
Královská obchodní s.r.o. za cenu 2.248.059,- Kč vč. DPH.
První dva projekty budou dokončeny na přelomu září a října, zateplení ZUŠ pak na 
konci října a rekonstrukce RD Poděbradova v dubnu 2015. Současně s těmito investi-
cemi vedení města zajistilo opravu a odvodnění části parkoviště při ulici Masaryko-
va před areálem Chapel Invest a zadalo vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení za cenu 120.030,- Kč vč. DPH na budoucí výstavbu parkovacích 
stání na ulici Pilcova. Také bylo zadáno vyhotovení komplexního investičního záměru 
výstavby víceúčelové sportovní haly u fi rmy DEA Energetická agentura s.r.o. za cenu 

52.800,- Kč bez DPH, který bude podkladem pro předložení cenových nabídek na 
zpracovatele projektové dokumentace.
V politické oblasti probíhaly přípravy na komunální volby, které se uskuteční v termí-
nu 10. - 11. 10. 2014. V nich bude občany zvoleno nové vedení města pro další období 
2014-2018.
Samozřejmě, že období prázdnin je úzce spjato s různými kulturními a společenskými 
akcemi. Pravděpodobně nejvýznamnější událostí bylo pozvání dětského folklórního 
kroužku města Modřice na folklórní slavnosti do města Hluku, které se uskutečnily 
4. - 6. 7. 2014 a byly spojeny s tradiční jízdou králů. Naše děti sklidily za své vystoupení 
velké uznání a pochvalu zejména za vlastní krojové oblečení. Jako generálku před 
tímto zájezdem uspořádal dne 14. 6. 2014 folklórní kroužek 2. folklórní setkání v areálu 
základní školy na ulici Benešova. V prázdninových měsících také proběhly již tradiční 
akce jako Šermířský den a turnaj mladších žáků v kopané „O pohár starosty města 
Modřice“.
Jako náhradu za zrušený folkový festival Časomíra uspořádal Sbor dobrovolných ha-
sičů Modřice ve spolupráci s městem Modřice dne 16. 8. 2014 první ročník pivního 
festivalu pod názvem „Modřické krýgl“, který byl zaměřen zejména na ochutnávku 
několika druhů piv.
Období prázdnin je neodmyslitelně spojené s koncem jednoho a začátkem druhého 
školního roku. Díky většímu množství odkladů školní docházky se za velkého při-
spění vedení školy podařilo připravit a uvést do života projekt nazvaný „Škola před 
školou“, který umožňuje dětem s odkladem navštěvovat základní školu v samostatné 
třídě a zde se bez vlivu na studijní výsledky připravovat na svůj vstup do první třídy 
v dalším školním roce. Nabídky využilo z 18 oslovených rodičů celkem 16 rodin.
Ještě bych zmínil několik informací o Pasivním bytovém domě pro seniory. Bylo do-
končeno předávací řízení odstraněním vad z předávacího protokolu. Zařízení je dnes 
obsazeno 35 nájemníky, a protože občané města nejeví další zájem, byly na počátku 
měsíce srpna rozeslány nabídky na volné kapacity do okolních obcí. Stavba sbírá 
také ocenění na odborném stavebním poli. Byla vyhlášena Stavbou roku 2013 v JmK 
v oblasti bytové výstavby a v celorepublikové úrovni získala cenu Státního fondu ži-
votního prostředí a cenu Nadace ABF a centra pasivního domu. Dále je nominována 
mezi tři nejlepší projekty v kategorii Obec v soutěži E.ON Energy Globe Award ČR 
2014. Úspěchy projektu v rovině odborné a zájem klientů ze širokého okolí jsou jistě 
pro Modřice potěšující a velkou prezentací samotného města.
V oblasti personálního obsazení pracovních míst vytvořených městem Modřice nedo-
šlo v průběhu sledovaného období k žádným změnám.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, vám poděkovat za vaši spolupráci a pomoc 
při vedení a řízení města Modřice. Jsem nesmírně rád, že se daří město rozvíjet správ-
ným směrem, který nám může závidět nejedna obec. Věřím, že v nastaveném trendu 
bude pokračovat i nově zvolené vedení města v letošních komunálních volbách.
Ještě jednou vám všem velké díky za spolupráci a podporu.

Ing. Josef Šiška - starosta 
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USNESENÍ RMM č. 47/2014

USNESENÍ ZMM č. 17/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 47. schůze RMM 
konané dne 8. 9. 2014

Uvolnění pozastávky
Společnost KOMFORT, a. s., odstranila 
vady a nedodělky zapsané v zápise 
o předání a převzetí díla akce Pasivní 
bytový dům pro seniory a RMM tím 
schválila uvolnění pozastávky za prove-
dení díla ve výši 5 852 930 Kč. Doposud 
zůstávají nevyřešeny požadované slevy 
na neodstranitelné drobné závady, které 
jsou ve výši 1 047 100 Kč a požadovaná 
částka slevy nebyla prozatím uvolněna. 
(k usnesení 47.3.1/2014)

TDI Poděbradova 413
Na připravovanou rekonstrukci objektu 
Poděbradova 413 RMM vybral technic-
ký dozor investora, který bude vykoná-
vat pan Libor Kočíř za cenu 50 292 Kč 
vč. DPH.
(k usnesení 47.3.6/2014)

Pronájem plochy k reklamě
RMM schválila pronájem části oploce-
ní zahrádkářské kolonie u ČOV fi rmě 
WIKYLAND, s. r. o., za cenu 22 500 Kč/
rok za účelem umístění reklamního 
poutače fi rmy provozující dětský koutek 
v bývalé prodejně Gigasportu.
(k usnesení 47.3.8/2014)

Lávka a chodník k Olympii
Na základě technických zjištění únos-
nosti pláně bylo nutné provést zvýšení 
podkladních vrstev na akci „Účelová 

komunikace, lávka, chodník ul. Chrlická, 
Modřice“ o 5 cm a současně ve vztahu 
ke klimatickým podmínkám prodloužit 
termín dokončení do 15. 10. 2014. Navý-
šení skladby podloží si vyžádá zvýšení 
ceny o 36 639,40 Kč bez DPH.
(k usnesení 47.3.9/2014)

Vodní nádrž a tůně
Z důvodu špatných klimatických podmí-
nek RMM schválila společnosti Agromeli, 
s. r. o., prodloužení termínu dokončení 
díla „Vodní nádrž a tůně“ při ulici Masa-
rykova do 31. 10. 2014.
(k usnesení 47.3.10/2014)

Vyhrazené parkoviště
Penzion U Trávníčků požádal o vyhraze-
ní parkovacích stání u své provozovny. S 
majitelem bude svoláno místní šetření a 
následně bude rozhodnuto o způsobu a 
množství vyhrazených stání.
(k usnesení 47.4.1/2014)

Bydlení v Pasivním bytovém domě pro 
seniory
RMM schválila přidělení dalších tří bytů 
v Pasivním bytovém domě pro seniory.
(k usnesení 47.5.1/2014)

Přidělování městských bytů
Jelikož pravidla pro přidělování obecních 
bytů sestavená ještě bývalým starostou 
Ing. Valentou jsou zastaralá, vypracoval 
majetkový odbor nová aktualizovaná 
pravidla pro přidělování obecních bytů a 
rada je schválila.
(k usnesení 47.7.1/2014)

Projekt „Škola před školou“
Město Modřice ve spolupráci se ZŠ 
Modřice připravilo pro školní rok 
2014/2015 nový projekt „Škola před ško-
lou“ určený pro děti předškolního věku 
s odkladem školní docházky. Vedením 
projektu byla pověřena ZŠ Modřice 
zastoupená ředitelkou Mgr. Kateřinou 
Koubkovou.
(k usnesení 47.7.2/2014)

Spořicí účet ZŠ Modřice
RMM schválila zřízení spořicího účtu ZŠ 
Modřice.
(k usnesení 47.7.3/2014)

Peněžní dar ZŠ Modřice
Paní JUDr. Denisa Kovaříková věnovala 
ZŠ Modřice peněžní dar ve výši
3000 Kč.
(k usnesení 47.7.6/2014)

Užívání učeben ZUŠ
RMM schválila Sdružení rodičů a přátel 
školy při ZUŠ Ořechov užívání učeben 
budov ZUŠ v Modřicích za účelem pořá-
dání kurzů uměleckého vzdělávání.
(k usnesení 47.7.13/2014)

Komentář k usnesení č. 17/2014 ze 
17. zasedání ZMM konaného dne 8. 
9. 2014

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 14 zastupitelů, jmenovitě viz 
prezenční listina)

Usnesení 17.Ú/2014: ZMM schvaluje za-
pisovatelkou 17. řádného veřejného 
zasedání ZMM Dagmar Hoškovou. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 17. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitele Ivana Dolečka a zastu-
pitele Petra Sládka.

ZMM schvaluje program 17. řádného 
veřejného zasedání ZMM beze 
změn. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti 
úřadu

Usnesení 17.1/2014: ZMM bere na vědo-
mí zprávu starosty města Modřice o 
činnosti Městského úřadu Modřice a 
Rady města Modřice za období od
9. 6. 2014 do 8. 9. 2014. 

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 17.2/2014: ZMM bere na vědomí 
zprávu starosty města o plnění úkolů ulo-
žených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání majetkových trans-
akcí
Usnesení 17.3.1/2014: ZMM schvaluje 
odkup pozemku p. č. 460/187 o výměře 
4 393 m2 pana J. H. za cenu 240 Kč/m2 
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a schvaluje text smlouvy o Smlouvě 
budoucí na nákup pozemku par. č. 
460/187.
Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Komentář: Jedná se o pozemek v lokalitě výstav-

by akce „Vodní nádrže a tůně“ při Masarykově 

ulici, který navazuje na pozemky města Modřic a 

umožní tak rozšíření plochy určené k oddychu a 

výsadbě veřejné zeleně.

Usnesení 17.3.2/2014: ZMM schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o 
zřízení služebnosti umístění výpusti 
a potrubí DN 300 na pozemku p. č. 
2137 za úplatu dle znaleckého posud-
ku mezi městem Modřice (budoucí 
oprávněný) a společností Lesy ČR, 
s. p. (budoucí obtížený).

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Komentář: Jde o vedení potrubí a umístění 

výústního objektu do koryta náhonu z díla „Vodní 

nádrže a tůně“ při Masarykově ulici na pozemku 

patřícím Lesům ČR, s. p. Dříve byl tento úkon 

znám pod názvem věcné břemeno.

Usnesení 17.3.3/2014: ZMM schvaluje 
převod splaškové kanalizace DN 300 
(materiál kamenina) v délce 89,68 
m vedené po ulici Havlíčkova za 
cenu 1000 Kč od pana T. M. na město 
Modřice.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Komentář: Jde o nově vybudované prodloužení 

veřejné splaškové kanalizace na Havlíčkově ulici 

od křižovatky s ulicí Hybešovou směrem na 

Želešice.

Usnesení 17.3.4.1/2014: ZMM ruší plat-
nost usnesení ZMM č. 14.3.2/2013.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 17.3.4.2/2014: ZMM schvalu-
je prodej pozemku par. č. 143/2 o 

výměře 19 m2 společnosti MARANE-
LLO KART, s. r. o., za cenu
1770 Kč/m2.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Komentář: Majitelé hotelu Gregor nakonec 

požádali o odkup pouze pozemku par. č. 143/2 

(průchod za hotel) a pozemek před vstupem do 

restaurace požadují pouze do pronájmu. Proto 

bylo nutné nejdříve původní usnesení zrušit a 

přijmout nové.

Bod 4 – Projednání hospodaření měs-
ta v roce 2014
Usnesení 17.4.1/2014: ZMM bere na 

vědomí zprávu o hospodaření města 
Modřice v období 1–7/2014.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 17.4.2/2014: ZMM bere na 
vědomí procentuální plnění roz-
počtu města Modřice v roce 2014 k 
31. 7. 2014 dle směrných ukazatelů 
oddělení paragrafů.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 17.4.3/2014: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření platů č. 2/2014 
bez výhrad.

Hlasování: 11 pro, 2 proti (Bernátová, Procházka), 

1 se zdržel (Sládek)

Komentář: Rozpočtové opatření platů navyšuje 

částku na straně výdajů o 15 000 Kč za externí 

pracovní dohody na pokrytí nočních služeb v 

Pasivním bytovém domě pro seniory v době 

dlouhodobých nemocí a nepřítomnosti stálých 

zaměstnanců.

Usnesení 17.4.4/2014: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2014 Soci-
álního fondu města Modřice na rok 
2014 bez výhrad.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 17.4.5/2014: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2014 na stra-
ně příjmů po rozpočtovém opatření 
90 195 600 Kč na straně výdajů po 
rozpočtovém opatření 107 821 100 
Kč, fi nancování čerpáním úvěru ve 
výši 15 336 700 Kč a splátky úvěrů 
ve výši 5 600 000 Kč. Schodek roz-
počtu bude vyrovnán z rozpočtové 
rezervy let minulých.

Hlasování: 10 pro, 4 proti (Bernátová, Procházka, 

Kratochvíl, Sládek), 0 se zdrželo

Komentář: V rozpočtovém opatření dochází k 

zachování celkové částky na straně příjmové a 

ponížení částky na straně výdajové o celkem 3 280 

000 Kč. K ponížení dochází z důvodu získání niž-

ších cenových nabídek na investiční akce, oproti 

plánovaným výdajům jako např. slevy u lávky pro 

pěší a chodníku k Olympii ve spodní části nám. 

Svobody ve výši 1 500 000 Kč, u zastávek na Bob-

ravě ve výši 400 000 Kč a u vodní nádrže a tůně 

při ulici Masarykova ve výši 500 000 Kč. Současně 

se některé investice přesouvají z letošního roku 

do příštího, jako např. vyhotovení PD víceúčelové 

haly 500 000 Kč a opravy BD Za Humny 500 000 

Kč. Celkový schodek rozpočtu se proti počátku 

roku snížil o 4 538 900 Kč.

Bod 5 – Nástin rozpočtu na rok 2015
Usnesení 17.5/2014: ZMM bere na vědo-

mí nástin rozpočtu města Modřice 
pro rok 2015 a pověřuje RMM a sta-
rostu města dopracováním rozpočtu 
do konečného stavu k projednání na 
prosincovém zasedání ZMM.

Hlasování: 11 pro, 3 proti (Bernátová, Procházka, 

Kratochvíl), 0 se zdrželo

Komentář: I když stávajícímu ZMM končí volební 

období, byl připraven nástin rozpočtu pro další 

rok 2015. Konečnou podobu rozpočtu roku 2015 

pak stanoví nově zvolené zastupitelstvo v prosinci 

tohoto roku. Nástin byl předložen v této podobě:

Příjmy: 81 747 000 Kč

Výdaje: 76 166 000 Kč

Financování úvěrů 6 200 000 Kč

Rezerva rozpočtu předpokládaná na počátku roku 

2015 je 10 441 485 Kč. V nástinu jsou zahrnuty 

investiční akce ve výši 15 650 000 Kč, jako např. II. 

etapa oprav chodníků na Husově ulici, parko-

vací stání na Pilcově ulici, projekční práce na 

víceúčelové hale, prodloužení dešťové kanalizace 

u hřiště, rekonstrukce muzea, VO ulice Žižkova a 

další. V nástinu není zohledněna přiznaná dotace 

na výstavbu Vodní nádrže a tůně, která by měla 

činit cca 2. mil. Kč.

Bod 6 – Zprávy z činnosti výborů
Usnesení 17.6.1/2014: ZMM bere na vě-

domí zápis č. 036 a č. 037 ze zasedá-
ní Finančního výboru.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 17.6.2/2014: ZMM bere na 
vědomí zápis č. IX/2014 z jednání 
Kontrolního výboru.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 7 – Změna zřizovací listiny ZŠ 
Modřice 
Usnesení 17.7.1/2014: ZMM schvaluje v 

souladu s ust. § 27 odst. 1 a 2 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-
vidlech územních rozpočtů ve znění 
pozdějších předpisů a ust. § 84 odst. 
2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích ve znění pozdějších předpisů 
změnu přílohy č. 1 Zřizovací listiny 
ZŠ Modřice, okres Brno-venkov 
příspěvková organizace, ze dne 10. 3. 
2014, ve znění pozdějších dodatků a 
novelizací.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Komentář: Změna zřizovací listiny se týká přílohy 

č. 1, která specifi kuje pozemky k užívání ZŠ a tyto 

se rozšiřují o pozemek par. č. 838/6 v prostoru za 

budovou školy na Komenského ulici.
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1Život v našem městěž
Život v našem městě 

Bod 8 – Různé, diskuse
Usnesení 17.8.1.1/2014: ZMM zamítá 

návrh společnosti KOMFORT, a. s., 
na snížení smluvní pokuty za nespl-
nění celkového termínu dokončení 
výstavby Pasivního bytového domu 
pro seniory na částku 1 380 000 Kč.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 17.8.1.2/2014: ZMM schvaluje 
smluvní pokutu za nesplnění celko-
vého termínu dokončení a termínu 

uzlových bodů při výstavbě Pasiv-
ního bytového domu pro seniory 
ve výši dle Smlouvy o dílo a jejích 
dodatků.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 9 – Hodnotící zpráva volebního 
období 2010–2014
Usnesení 17.9/2014: ZMM schvaluje 

hodnotící zprávu volebního období 
2010–2014.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

1Informace pro občanyi
Pronájem krytého garážového stání v objektu

bytového domu Za Humny, Modřice.

Zájemci mohou předložit žádosti na adresu:  
Majetkový odbor, Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice.

Pro bližší informace, včetně možnosti prohlídky, kontaktujte
paní Kateřinu Habartovou, telefon: 725 011 334.

MUZEUM

Doplnění zpráv z radnice uvedených v zářijovém vydání
zpravodaje 

Ve vyhodnocení volebního období 2010-2014 chyběla informace, že MUDr. Jaroslava 
Tomandlová je členkou komise Životního prostředí a všech zasedání zastupitelstva 
města se účastnil p. Ivan Doleček.  

V usnesení RMM č. 45/2014, komentář ke smlouvám o prodeji pozemků, bylo chybně 
uvedeno číslo prodávaného pozemku p. č. 991/41. Správné označení pozemku je p. 
č. 991/42.

Za tyto nesrovnalosti se omlouváme. 
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice    

Modřice za starosty Josefa Pohnitzera – řemeslná a zemědělská 
výroba

Starosta Josef Pohnitzer se jistě zasloužil o rozvoj školství. V jeho době („za Pónicra“, 
jak prý říkali čeští Modřičané) došlo však především ke zrychlené industrializaci 
řemeslné i zemědělské výroby; vzhled městečka se měnil stavbou nových obyt-
ných domů, komunikací a továren; zavedením elektrického osvětlení.

Roku 1902 se místní prodejci zelí spojili a 26. května založili výrobní a odbytové 
zelařské družstvo (Landwirtschaftliche Krautverwertungsgenossenschaft). Stalo se 
tak pod vedením J. Pohnitzera, s pomocí centrálního svazu zemědělských družstev i 
s podporou země – Zemědělské rady při moravském zemském sněmu. Okruh působ-
nosti prodejního družstva zahrnoval pěstitele z Modřic, Želešic, Přízřenic a Moravan.

Pohnitzer jistě využil přízně, kterou Modřicím a okolí projevoval nový (od roku 1902) 
předseda Svazu zemědělských družstev (Verband der landwirtsachftlichen Geno-
ssenschaften, založen 1893 v Olomouci), pozdější československý senátor Josef Lu-
ksch, rodák z Loděnic, v době založení tohoto nejstaršího zemědělského svazu v 
monarchii jediný zástupce jihomoravských Němců. 

Družstvo zajišťovalo především jistý odbyt, aby už nemuseli modřičtí zelaři podni-
kat dlouhé cesty na okolní trhy s velkým nákladem a nejistým výsledkem. Koncem 
19. století se modřické zelí prodávalo až v dolnorakouské Lavě (Laa) a Mistelbachu. 

Pohnitzerovu starost o zavádění moderních forem zpracování a odbytu zeleniny 
doprovázela snaha o zvýšení samotné produkce modřického zelí, jež získalo punc 
osvědčené „značky kvality“. Dříve jen příležitostný příjem se pro některé zemědělce 
stal hlavním. Prvními producenty hotového – kysaného zelí (namísto prodeje hlávko-
vého) v Modřicích byli právě sedláci Pohnitzer a Söhniczek. Do doby industrializace 
se zelí pěstovalo v tratích Zelnisko (Krautäckern), Nové a Staré Šachry (Schachern), 
Nové Loučky (Neu Wiesen), Díly (Anteile), Zahrady (Neudegärten) a Parz, v ideál-
ních polohách na pravé i levé straně již zregulované Svratky. Své cti dbalí zelináři si 
pěstovali vlastní sazeničky na vyčleněných plochách záhonů u mlýnského náhonu. 

Intenzivní polní pěstování zeleniny si vyžadovalo nové plochy – nabízela se rozsáhlá 
trať bývalého rybníka jižně od městečka, kterou získali modřičtí sedláci na konci 18. 
století od chrlické vrchnosti. Když Pohnitzer roku 1912 předával starostenský úřad 
svému nástupci Gotthardu Weithoferovi, probíhaly již technické přípravy k odvodně-
ní trati „Rybníky“, určené právě k pěstování zelí. Po první melioraci Rybníků na po-
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čátku dvacátých let se prý v modřickém katastru pěstovalo zelí až na stech hektarech 
plochy. Byla to podobná strukturální změna, jakou přineslo před sto lety pěstování 
cukrové řepy na úkor středověkého obilnářství a rybnikářství.

Na počátku probíhalo společné zpracování zelí přímo ve statku starosty na čísle 19 
na náměstí. Od roku 1903 probíhala stavba nových provozních prostor zelárenského 
družstva v blízkosti nádraží. Pro získání informací podnikl J. Pohnitzer s architektem 
Bacherem cestu do Německa. 

Nejdříve vyrostly dvě haly (výrobny) ke zpracování zelí s kapacitou přibližně 30 va-
gónů (1 vagón na 10 tun), pak obytná a kancelářská budova. Z dalších přístaveb bylo 
nejdůležitější vlastní bednářství, vybavené moderními stroji, zprvu na benzínový, 
pak na elektrický pohon. Technickou novinkou v jednom z „magacínů“ (výrobních 
hal) byly také do země zapuštěné betonové bazény na kvašení zelí, které musely mít 
keramický povrch, o rozměrech asi 5 x 5 x 2,5 m. V zadní hale dál od nádraží se zelí 
šlapalo a nakvášelo ještě tradičním způsobem v dřevěných kádích.

Namísto prodeje zelných hlávek vznikla v Modřicích továrna na kysané zelí, která 
pronikla na trhy v téměř celé dunajské monarchii, skrze přístav v Terstu dokonce i do 
zámoří. Významné dodávky zelí v plechových dózách odebíralo také vojenské ná-
mořnictvo. Sortiment zboží byl rozšířen o nakládané okurky a konzervovanou zeleni-
nu (především zelený hrášek, fazolové lusky a rajčatový protlak). Přístavbou dalších 
výroben dosáhl jednorázový objem produkce do doby první světové války a během 
ní přibližně 100 vagónů. Družstevní společnost se pyšnila titulem „císařsko-královská 
dvorní dodavatelka“ (k.u.k. Hofl ieferantin).
Po rozpadu monarchie sice byla významná odbytiště ztracena, naštěstí se vedení 
podniku (po Josefu Pohnitzerovi č. 19 to byli Jan Ponzer č. 171 a Rudolf Pohnitzer č. 
141) zdařilo navázat opět obchodní spojení přes Terst. Továrnu čekal další rozvoj v 
podmínkách Československé republiky.

Text: Mgr. Petr Fiala, foto: ze sbírek Muzea města Modřice

Foto: M.Hájek

Vernisáž výstavy v muzeu 26. 9. 2014 - Včelaři včera a dnes
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Zpráva pro všechny ZIMNÍ BURZA!

ZŠ Modřice se SRPŠ pořádá jako každý rok Zimní burzu oblečení a vybavení pro 
sport. V pátek 7. 11. můžete přinést věci do prodeje, v sobotu 8. 11. přijdete nakoupit 
něco nového a v sobotu v poledne si také vyzvednete peníze za vaše prodané věci 
(nebo vám je vrátíme). Do prodeje přijímáme lyže, lyžáky, snowboardy, snowboardo-
vé boty, sáně, brusle, lyžařské soupravy, brýle, helmy, rukavice, bundy, zimní boty… 
a vše, z čeho vaše děti vyrostly. 

Z kapacitních důvodů přijímáme maximálně 20 kusů na osobu. Má-li někdo požada-
vek na prodej většího množství či jiné dotazy, kontaktujte přes níže uvedený e-mail.
Těšíme se na vás.

Za organizační skupinu Iva Vaculíková, vaculikova@zsmodrice.org

Hotel Gregor ve spolupráci s m stem Mod ice 
  po ádá dne 29. 10. 2014  
 
                VE ER 
ROZSVÍCENÝCH LAMPI EK 
 
         Sejdeme se u Sokolovny v 18.00 hodin.  
Po rozsvícení lampionk  p jdeme ulicí Benešova, 
Komenského, Husova, Pod bradova na nám stí 
Svobody, kde na d ti bude ekat sladká odm na, 
teplý aj a oh ostroj. 

Podzimní veršování

První podzimní měsíc je za námi a ve škole zavládl již obvyklý ruch. Ač listí zlátne a 
mnozí z nás obdivují podzimní přírodu, naši školáci září nevnímají vždy tak poeticky 
jako dospělí. Žáci IV.A se o poezii alespoň pokusili ve školních lavicích a zahráli si 
na básníky. Jak se jim to povedlo, posuďte sami. Přejeme vám krásné podzimní dny!

PaedDr. Hana Podracká, tř. učitelka IV.A 

Naše třída

Klára Mazálková

Dnes vstoupíme do třídy, 

rozsypaly se tu křídy.

Máme dobré lavice,

ale prostě –

učit se.

Poznáme se se svou třídou,

načmáraly jsme to křídou.

Moje báseň

Matyáš Zápeca

Zase ráno – prosím, ne!

Musím zase z postele!

Škola mne již zase volá,

už jdu, školo, hola, hola!

Běžím rychle do třídy,

tam se učím hodiny.

Potom máme tělocvik,

je to žůžo, prima zvyk.

Škola

Nikol Marčáková

Hola, hola, škola volá,

nechali jsme doma kola.

Ve škole už zazvonilo,

honem, děti, co tam bylo?

Moje báseň

Veronika Urbanová

Hříbky začínají růst

a ptáci drží půst.

Listí začíná zlátnout 

a jablka sládnout.

Škola

Michal Vasyliv

Už je ráno, budík zvoní,

školáček si slzy honí.

Do školy já chodím rád, 

je tam můj dobrý kamarád.

Moje báseň

Petr Ocelík

Ach jo, ach jo, víkend končí,

škola volá, rychle do ní.

Nasnídat se, čistit zuby,

škola volá, rychle do ní.

Báseň o škole

Tomáš Vetter

Ráno půjdu do školy,

psát se musím učiti.

Ve škole se musím naučit věci:

číst, počítat a psát.

A když nejsem ve škole, 

škola volá: „Kde jsi?“

A když přijdu do třídy,

tak se začnu usmívat.



www.mesto-modrice.cz 117116 Zpravodaj 10/2014

Galerie na plotě

Ve dnech 26. - 29. září byly na plotě základní školy vystaveny výtvarné práce našich 

žáků. Akce proběhla již druhým rokem a opět se setkala s kladným ohlasem mod-

řické veřejnosti.
Mgr. Eliška Novotná

Autor fotografi í: Milan Řehoř

Život v našem městě Život v našem městě 

Canisterapie u prvňáčků

V rámci adaptačního programu pro prvňáčky přijela za našimi žáky paní canistera-

peutka s fenkou border kolie Kajkou. Děti se učily, jak se k pejskům mají správně 

chovat, i to, jakým způsobem dává pes najevo, že se mu něco nelíbí. Kajka byla 

opravdu trpělivá, nechala se od dětí pohladit, nakrmit, dala i pac a nakonec ji děti 

mohly vést na vodítku. Pro všechny to byl nádherný zážitek.
Mgr. Soňa Marešová, tř. učitelka I. B

Foto: Kateřina Veselá
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K čemu je to SRPŠ vlastně dobré?

Sdružení rodičů a přátel školy funguje na modřické škole už čtvrtou sezónu. Prak-
ticky se jedná o skupinu rodičů – dobrovolníků, které zajímají podmínky, v nichž se 
jejich děti vzdělávají, a vlastní činností se snaží tyto podmínky ovlivnit k lepšímu. 
Existují dvě cesty, jimiž se snažíme dosáhnout uspokojivého stavu:

1) spolupráce s dětmi
Formou dotazníčků se každoročně dětí ptáme na jejich přání, co z praktických či 
zábavných věcí jim ve škole schází. Výsledky dotazníčků jednak vyhodnocujeme 
a dětem některá přání realizujeme (naposled to bylo pítko na zahradu), jednak je 
předáme vedení školy, jako zdroj informací o obecné spokojenosti dětí. Dále pro 
děti organizujeme několik akcí a soutěží s výchovným podtextem. Prvňáčkům hned 
první školní den děláme radost s balónkovým vítáním, v září spolupořádáme pod-
zimní festival dětského umění Kaštánkové veselí, kde mají děti možnost předvést své 
všestranné nadání a navíc si zasoutěžit o skvělý dort, připravený a věnovaný modřic-
kým Cukrářstvím Čermák. Dvakrát ročně pořádáme soutěž ve sběru starého papíru 
– učíme děti pomáhat životnímu prostředí. A 5. prosince „zpestřujeme“ vyučování 
řinčením řetězů, výtkami i pochvalami od Mikuláše a samozřejmě také mikulášskou 
nadílkou, na kterou nám každoročně fi nančně přispívá město Modřice, za což jsme 
mu moc vděčni. Dále jsme nakoupili sportovní a kreativní pomůcky pro bohatší na-
bídku zábavy ve školní družině, pořádáme týmovou výtvarnou soutěž mezi třídami 
prvního stupně v chodníkovém malování a na konci školního roku točíme před ško-
lou za vysvědčení zmrzlinu. 

Naše práce s dětmi je tedy poměrně bohatá a z reakcí dětí víme, že je velmi oceňo-
vaná.

2) spolupráce s rodiči
Jelikož nic ideálního na světě neexistuje a vždy je co zlepšovat, tedy i ve škole, snaží-
me se vnímat názory, stížnosti i spokojenost a uznání rodičů a předávat tyto informa-
ce vedení školy jako podněty k případnému řešení. Takto se nám na základě podpi-
sové akce mezi rodiči podařilo získat větší zahradu pro 1. stupeň a družinu (realizace 
zatím čeká na uvolnění prostoru předchozím nájemníkem). Jindy jsme osobně vyjed-
návali o zlepšení situace při vyzvedávání dětí z družiny. V některých případech jsme 
tedy schopni řešit problémy sami, někdy můžeme pouze tlumočit požadavky rodičů 
výkonným orgánům a vyžadovat odpověď. Ve věci stížností nejrůznějšího charakte-
ru rádi poradíme, kam se nejlépe obrátit. Důležité je, že můžeme asistovat pouze u 
hromadných stížností. Ty jednotlivé si rodiče přirozeně řeší sami. Obrátit se na nás 
rodiče mohou prostřednictvím e-mailu srps@zsmodrice.org nebo osobně, například 
na jarní burze sportovního vybavení, či přímo na třídního důvěrníka, jejichž seznam 
je na webové stránce spolku www.zsmodrice.org/srps.

Foto: M.Hájek

Kaštánkové veselí

Z četnosti fi nančních příspěvků, které nám rodiče posílají, usuzujeme, že i oni si 
naší práce pro děti všimli a že je těší. Chtěli bychom poděkovat všem dárcům, kteří 
nám svým příspěvkem pomáhají podporovat ve škole pohodu a podnětné prostředí. 
DĚKUJEME!

Za SRPŠ při ZŠ Modřice Ing. Milena Hladíková (předsedkyně spolku)
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás se začátkem nového školního roku krátkým poohlédnutím 
informoval o dění v Základní umělecké škole Ořechov s pobočkou v Modřicích a 
odloučeným pracovištěm v Syrovicích ve druhém pololetí školního roku 2013/2014. 
Průběh výuky byl protkán množstvím vystoupení jak soutěžního, tak i společenské-
ho a reprezentačního charakteru.

Nebudu zmiňovat periodicky se opakující interní akce, které slouží žákům k ověřo-
vání jejich dovedností hudebního, výtvarného, tanečního či literárně - dramatického 
projevu jako jsou žákovské večírky, několik samostatných recitálů nejzdatnějších 
žáků hudebního oboru, absolventská vystoupení 23 žáků, průběžné a stále aktuali-
zované výstavy prací žáků Výtvarného oboru či již zavedená vystoupení Literárně 
- dramatického oboru v obecní knihovně Kulturního centra Ořechov. Jak tedy šel náš 
školní čas.

V měsíci únoru se konala soutěžní přehlídka uměleckých aktivit dětí a mládeže do 
21 let Jihomoravského kraje Brněnský vrabeček, kde se žákyně Tatiana Lvovská v 
kategorii Zpěvačky s vlastním doprovodem umístila na 1. místě.

Žáci Hudebního oboru Jindřich Skalický a Patrik Cupal - studijní zaměření Hra na 
trubku, byli na základě úspěšného vykonání talentových zkoušek přijati ke studiu 
na Konzervatoři v Brně. Žákyně Výtvarného oboru Mária Sixtová vykonala zdárně 
talentové zkoušky a je přijata ke studiu na Střední škole umění a designu, stylu a 
módy na Husově ulici v Brně. Velmi nás potěšilo ještě přijetí Tatiany Lvovské na Kon-
zervatoř Jaroslava Ježka v Praze do oboru muzikálového herectví. Plníme tak jeden 
z hlavních cílů základního uměleckého vzdělávání, kterým je příprava žáků ke studiu 
na vyšších školách uměleckého zaměření.

V měsíci březnu jsme byli organizátory Okresního kola ve Hře na smyčcové ná-
stroje žáků okresu Brno-venkov. Našim cílem bylo vytvořit na pobočce v Modřicích 
důstojné a i vlastní atmosférou vlídné a motivující muzikantské prostředí soutěžícím 
žákům. Do krajského kola nám postoupilo komorní duo - houslistky  Petra Jedličková 
a Vladislava Frantová, kde žákyně následně obsadily 2. místo.

V témže měsíci zmíním ještě náš hudební příspěvek k oslavě 10. výročí vzniku občan-
ského sdružení - chráněné dílny V růžovém sadu u našich sousedů z přízemí budovy 
Kulturního centra Ořechov. Přítomnost náměstka hejtmana JMK a senátora p. Ing. S. 
Juránka a dalších vzácných hostů zvýraznila skutečnost, že toto sdružení vykonává 
nesmírně důležitou a významnou činnost, která, aniž si to mnohdy uvědomujeme, 
rozhoduje významně i o lidských osudech. Vedení dílny v čele s p. Bc. V. Procházkou 
patří za to i na tomto místě veliké poděkování a úcta nás všech.

V neděli 16. března se v obecním sále Kulturního centra Ořechov a koncertním sále 
ZUŠ na Benešově 271 v Modřicích konal již třetí společný koncert žáků ZUŠ Ořechov 
a Musikschule Hohenau an der March z Dolního Rakouska, o kterém jsem Vás již 
informoval v dubnovém Modřickém zpravodaji. 

Měsíc duben

Petr Vaňáček, žák Literárně - dramatického oboru krajské přehlídky LDO - byl ve III. 
kategorii Slovesný projev přednesový  velmi úspěšný a postoupil do ústředního kola 
této soutěže uměleckých škol, kde získal Pegasovo čestné uznání.

12. ročník Mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia Ostrava 2014. 

Žákyně Hudebního oboru ze třídy uč. MgA. Jany Šmídové Veronika Obdržálková ob-
sadila III. místo v oboru Hra na klavír - II. kategorie a Barbora Machová Čestné uznání 
v oboru Hra na klavír - II. kategorie.

Školní dechová kapela Taškaříci prošla křest ohněm v krajském kole Soutěže žáků 
ZUŠ ve Hře dechových orchestrů konaném ve Veselí nad Moravou a získala Čestné 
uznání v kategorii I.A.

V měsíci květnu chci vyzvednout reciproční vystoupení žáků školy, kteří vzorně 
reprezentovali naši školu, obec Ořechov a město Modřice v Dolním Rakousku ve 
městě Hohenau v rámci Dne rakouských hudebních škol. Velmi nás potěšila osobní 
účast našich obou starostů pánů J. Brabence a Ing, J. Šišky, pana místostarosty T. 
Dudíka a paní místostarostky Ing. H. Chybíkové. Přijali pozvání rakouské strany, našli 
čas a vážili cestu do Rakouska. Proběhlo tam i neformální setkání mezi 4 starosty, 
místostarosty na obou stranách ve velmi příjemném duchu. Obec Ořechov nám po-
skytla následně účelovou dotaci 10 000 Kč na příhraniční spolupráci a reprezentaci 
školy, kterou pokryjeme náklady na cestu. Děkujeme.

Měsíc červen byl pro nás významný oslavou a vzdáním díku spojeného s pojmeno-
váním ulice na Zavadilovu po zakládajícím řediteli školy panu Rudolfu Zavadilovi 
st. a řediteli školy panu profesorovi Rudolfu Zavadilovi ml. k jeho nedožitým osm-
desátým narozeninám. Na koncertu vystoupili jak žáci a učitelé školy tak i zpěvák 
Laďa Kerndl se svým recitálem. Děkujeme vedení obce Ořechov za realizaci pro naši 
školu velmi významné myšlenky a podporu i této akce.

Posledním významným počinem byla i účast žáků školy na koncertech, které pro-
běhly v rámci V. ročníku festivalu Mozartovy děti. Tento ročník byl svou koncepcí 
jedinečný a měl značnou publicitu v médiích. Naši školu reprezentovalo fl étnové a 
klarinetové kvarteto vystoupením na Náměstí Svobody v Brně a v rámci závěrečné-
ho koncertu festivalu Mozartovy děti rozšířila řady orchestru Filharmonie Brno a 
následně Filharmonie Ostrava žákyně školy fl étnistka Klára Jírová.

Při této příležitosti chci poděkovat Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ Ořechov za 
výraznou podporu a skvělou spolupráci, se kterou se nám daří uskutečňovat naše 
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záměry a plnit cíle, které jsme si předsevzali. Na místě je i poděkování vedení a Radě 
města Modřice, kteří schválili zafi nancování zateplení pláště budovy a zhotovení 
nové fasády naší školy na Benešově 271 ještě v tomto roce. 

Než se nadějeme, bude se blížit adventní čas. Budeme potěšeni, pokud se s Vámi 
případně setkáme na předvánočních akcích. 

To jsem ale přeskočil jedno z nejkrásnějších ročních období, kterým je podzim. Přeji 
Vám, abyste ho prožili ve zdraví, pohodě a jako dá se říci přespolní, dojíždějící ředi-
tel, aby Vaše město i nadále vzkvétalo, jak to mám možnost pozorovat.

Děkuji za Vaši pozornost.

S přáním příjemného podzimního času se loučí.

Mgr. Petr Křivánek, ZUŠ Ořechov - Modřice

Zastupitelé města Modřice ing. J. Šiška a ing. H. Chybíková v Hohenau, 
Foto: Irena Pšeničková
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SKAUTI

Z naší kroniky …

Výprava na Rozmarýnek (14. - 16. 9. 2014)

V pátek jsme přijeli a hned nám začal program. Šli jsme na „konferenci“, kde jsme se 
dozvěděli vše důležité o fungování základny. Pak jsme měli seznamovačky, protože 
tam byl i jiný oddíl a Hanka a Simon z Rakouska.

V sobotu jsme hned ráno po snídani jeli na farmu. Zkusili jsme si vyrobit sýr, podojit 
kozu, pochovali jsme si králíčky, hladili další zvířata a zjistili jsme, jak to na farmě 
funguje. Jak jsme se vrátili, tak jsme se seznámili s šéfkuchařem Davidem (pozn. 
kuchař v La Buchée David Bádonyi) a šli jsme vařit. V kuchyni jsme se naučili různé 
triky.uvařili jsme si kuřecí ragú, bramborový krém a hrušky v karamelu.Pak jsme to 
všechno snědli. Mňam! Potom jsme závodili s našimi vyrobenými autíčky z papíru na 
větrný pohon (museli jsme do nich foukat).

V neděli jsme si balili a dívali se na hady, chameleony a želvičky. Taky jsme si vařili. 
Bylo to kuře, ale jiné než minule, vývar a jako dezert jahody se šlehačkou. A pak jsme 
pomalu odjížděli. Tuto výpravu jsem si moc užila a bylo tam mnohem více her, ale 
kdo si je má všechny pamatovat ?!

Napsala: Fufí (11let)

Foto: Petr Fiala (ekologické centrum Lipka)

95. skautský oddíl Quercus, www.quercus.estranky.cz, www.95modrice.rajce.idnes.cz
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Foto ze Svatováclavských hodů a doprovodných akcí

 Foto: M.Hájek, další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

„Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid.

Vymeťte zbytečné, spalte chmurné,

oprašte a vyleštěte radostné zážitky své 

minulosti.“

Anatole France

Podle Otty Františka Bablera se příroda 
na podzim zbavuje všech vzpomínek 
uplynulého léta – listí, ovoce i trávy, a 
i my bychom si měli udělat pořádek a 
vyhodit vše nepotřebné, pročistit svou 
hlavu i tělo a do nového období jít s 
čistým štítem. Prožít barevný podzim 
pokojně a těšit se na nové jaro.

Letošní podzim byl barevný, i když 
deštivý, ale bylo i dost pěkných, teplých 
dnů na vycházky.  I když pršelo dost, 
přece jen jsme se v Modřicích vyhnuli 
pohromám – myslím těm přírodním.

Hody se povedly a před nimi mnozí z 
nás vyčistili své příbytky, takže jsme 
vlastně splnili podmínky z úvodu mého 
povídání. A i když letošní rok nebyl 
moc plodný na úrodu v zahrádkách, 
vynahradil nám to zase úrodou hřibů v 
lesích a na loukách. I při sběru lesních 
plodů si lze pročistit hlavu i tělo. Jen je 
škoda, že se ze sběru hub stala taková 
móda – módní houbaři kopou do všeho, 
co neznají, i když je to třeba dobrá jedlá 
houba, ale vždyť i nejedlý „hořčák“ je v 
lese krásný, tak proč ho ničit!

Zahrádkáři si ještě počátkem září za-
jeli na jednodenní výlet do Nové Říše, 
Telče a Slavonic. Starají se tam pěkně 
o památky a na jejich opravu získávají 
peníze ze švédských fondů. Na zámku 

v Telči se právě dotočila další pěkná 
pohádka.

Po hezkém výletu jsme připravili tradič-
ní zahrádkářskou výstavu. I když letošní 
rok nebyl rokem příznivým, přece se 
nám podařil a mnoho lidí naši výstavu 
hodnotilo kladně a všichni ji chválili. 
Nádvoří pěkně a nápaditě vyzdobili pra-
covníci Zahradnického centra Brabec a 
svými výpěstky přispělo i Zahradnictví 
Ing. Františka Brabce.

Naši členové se snaží ukázat, co se v 
Modřicích dá vypěstovat i přes nepří-
zeň počasí. Letos to nevydržela rajčata 
– deštivé počasí jim nedělá dobře. I na 
vinné révě letos řádila plíseň.

Dobrý byl i burčák. Tentokrát opět k 
dobrému posezení, při vynikající cimbá-
lové muzice a vystoupení modřického 
pěveckého souboru a pak celé odpo-
ledne (mimo program) při cimbálové 
muzice zpíval sbor „Mužáků“. Díky jim 
za krásné odpoledne. Hodně lidí zůstalo 
při jejich vystoupení až do večera, i 
když někteří postrádali ten dobrý bur-
čák. Přestože každoročně je ho víc, opět 
ho bylo málo.

Stárci byli perfektní. Máme v Modřicích 
pěknou a šikovnou mládež a letos zdobí 
náměstí jedna z nejpěknějších mod-
řických májí. Tradiční Svatováclavské 
hody letošního roku se prostě vyvedly. 
Tak díky všem, kteří se o to zasloužili, i 
dětem z mateřských škol a školní druži-
ny za ukázky jejich prací. 

Přeji vám krásný zbytek podzimních 
dnů!

TOJA

Informace pro zájemce o zahrádky:

Od letošního podzimu se uvolní n kolik zahrádek, a to z d vodu nep íznivého zdravotního
stavu n kterých len zahrádká ského spolku. Zájemci se mohou p ihlásit na lenské sch zi,
která se bude konat dne

6. listopadu 2014 v 18.00 hodin

v klubovn MÚ v Mod icích (nad m stskou knihovnou).

Zájemci se mohou p ihlásit i d íve, p ímo u jednotlivých vedoucích kolonií:

p . Jan Hroudný, p . Na a Kolá ková, p . František Dvo ák, event. p . Marie Pokorná.

MUDr. Jaroslava Tomandlová
p edsedkyn Zahrádká ského spolku Mod ice

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Jiříková Marta
Máčalová Růžena
Matocha Ladislav

Vilímková Karla
Vitula Jan
Marečková Zdeňka

Balabánová Tereza
Láska Matyáš
Bartončíková Anežka
Cupová Kristýna
Miková Karolína Justýna
Fajmonová Anna
Koudelková Tereza
Maryška Patrik
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SPORT

Úspěchy TS X-trim 2014

Letos jsou to tři roky od vzniku TS X-trim a zároveň se letošní rok stal nejúspěšněj-

ším. Nově jsme soutěžili v kategoriích sóla, dua a malé skupiny (3–7 tanečníků) a 

hlavně jsme zůstali věrni velkým formacím (7–24 tanečníků) ve stylu street dance a 

street show. Cenné trofeje na stupních vítězů získaly děti z kategorie MINI 2 (4–7 let) 

a DĚTI 2 (9–12 let), účastnily se amatérských soutěží po celé jižní Moravě. 

Výborných výsledků dosáhly také juniorky, které se na mistrovství ČR umístily na 

krásném 6. místě. DĚTI 1, které cestovaly na mistrovství ČR až do České Lípy, se staly 

vicemistry ČR ve street dance. Naši nejmladší soutěžící, a to MINI 1 (5–8 let), si jeli do 

Prahy pro titul mistři ČR v hip hopu. Překvapivě největších úspěchů dosáhli senioři, 

v X-trimu nazvaní RAP (rodiče a přátelé), většina z nich tancuje teprve dva roky a 

již v letošním roce se stali s velkou formací Army women mistry ČR ve street dance. 

Dále pak RAP soutěžili poprvé v kategorii small groups (3–7 členů) a na mistrovství 

ČR se umístili na 2. místě, s touto choreografi í pak úspěšně bodovali i na mistrovství 

Evropy v Itálii v Rimini, kde získali krásné 3. místo, a na mistrovství světa v Německu 

obsadili skvělé 5. místo. 

Tímto bychom chtěli poděkovat městu Modřice za velkou podporu a možnost tré-

novat v sále radnice hlavně o prázdninách, kdy jsme se připravovali na mistrovství 

Evropy a mistrovství světa.
Lucie Švancarová, vedoucí a trenér TS X-trim

Foto: Pavlína Havlátová, Robert Helar, Lenka Čechová
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Foto: M.Hájek

Ukončení sezony na cyklostezce Brno-Vídeň

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Strážníci Městské policie Modřice řešili v září a v srpnu mimo 

jiné tyto zajímavé události: 

Dne 7. 9. byla hlídka MP přivolána na čerpací stanici Unicorn, kvůli nevhodnému 
chování cizí státní příslušnice, které se nelíbil kurz eura. Po příjezdu hlídky 
se paní uklidnila a útratu zaplatila. Téhož dne také hlídka strážníků zadr-
žela v prostorách OC Olympia osobu, která byla podezřelá z krádeže v 
jednom z obchodů.

Dne 8. 9. v nočních hodinách zasahovali strážníci v domově pro seniory, kde jed-
na z nájemnic upadla a nemohla vstát. Strážníci paní pomohli, ale zřejmě 
následkem pádu se jí udělalo špatně. Bylo nutné přivolat RZS, která paní 
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převezla k dalšímu ošetření. O celé události byl hlídkou ihned vyrozuměn 
její syn.

Dne 10. 9. bylo strážníky MP řešeno fyzické napadení mezi mužem a ženou, která se 
se svým dítětem před mužem ukryla na služebně MP. Napadená žena však 
chtěla věc řešit s OOP Rajhrad, neboť ve stejné situaci již byla. Státní poli-
cie se na místo dostavila, celou věc si převzala a muže zajistila z důvodné 
obavy, aby v útoku nepokračoval.

Dne 15. 9. strážníky kontaktovala žena, která se bála o svoji matku, neodpovídající na 
volání mobilního telefonu. Hlídka se tedy vydala na danou adresu. Dveře 
od bytu byly otevřené, proto strážníci vstoupili dovnitř. Ženu nalezli v po-
řádku, jen mírně rozrušenou. Pro jistotu byla na místo přivolána RZS. 

Dne 21. 9. při prudkém dešti byl opět zatopen podjezd pod silnicí R52. Strážníci proto 
usměrňovali provoz, kdy vozidla odkláněli směrem na Brno.

 Stejného dne nahlásil výpravčí poškození dvířek u přepážky pokladny. Pa-
chateli se nepodařilo vniknout dovnitř a odcizit fi nanční hotovost. Došlo 
tedy naštěstí pouze k poškození majetku a vznikla jen nepatrná škoda.

Dne 23. 9. byl hlídce MP oznámen pokus o odcizení vozidla Škoda Octavia první 
generace. Pachatelé poškodili zámek dveří tak, že se dostali do vozidla. 
Dále se pokusili nastartovat přes spínací skříňku, to se jim nepovedlo, ale 
skříňku poškodili. Jakýkoliv podobný pokus hlaste prosím městské nebo 
státní policii. Děkujeme. 

 Dále strážníci usměrňovali provoz při akci stavění máje a zajišťovali bez-
pečnost při předávání hodového práva před radnicí.

Případy, kdy zejména mají občané volat linku tísňového volání 156:

- rušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, nedovolený
  zábor veřejného prostranství, buzení veřejného pohoršení;
- při zjištění či páchání trestné činnosti;
- narušování občanského soužití;
- drobné krádeže, úmyslné ničení či poškozování majetku;
- porušení zákazu vjezdu, zastavení, stání, stání na chodníku;
- výskyt či založení „černých skládek“, výskyt vraků motorových vozidel;
- poškozování majetku formou „graffi ti“;
- závady nebo havárie na veřejně prospěšných zařízeních
  (rozvody plynu, vody, elektřiny apod.);
- veškeré další skutečnosti, ve kterých lze spatřovat porušení obecně
  závazných právních předpisů;
- prodej či podání alkoholických nápojů mladistvým.

www.mpmodrice.cz                                              Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks 

PRO DĚTI

Bešťáková: Písničkové pohádky

Huseinovič: Dobrodružství v knihov-

ně

Meddaurová: Wendy Quillová

PRO ŽENY

Benková: Druhá šance, lásko!

Forman: Zůstaň se mnou

Jakoubková: Chceš-li s mužem býti, 

musíš s ním i výti?

Kleypas: Jezero snů

Mlynářová: Chalupářkou z donucení

Nachtmanová: Azurové nevěry

Trigiani: Obuvníkova žena

Vondruška: Husitská epopej 1

PRO SILNÉ NERVY

Adler-Olsen: Marco

Börjlind: Třetí hlas

Fojtová: Ryzlink ostrý jako nůž, Vra-

žedné chardonnay

Johnson: Syn správce sirotčince

Markovič: Lovec přízraků

Omar: Pevnost devíti věží

Picoult: Vypravěčka

Rozkovec: Vysoká hra

Theorin: Skrýš

Yrsa Sigurdardóttir: Led v žilách, Po-

slední rituál

PRO POUČENÍ

Vašíček: Mexické záhady, Vesmírné 

přízraky

Schaller: Můj pradědeček František 

Ferdinand

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

POZVÁNKA

Zveme Vás ve čtvrtek 23. října 2014 v 17 hod. do klubovny nad knihovnou

(nám. Svobody 93) na cestovatelskou besedu s manželi Monikou a Jirkou Vackovými
KARIBIK – velká trojka

POZVÁNKA

Zveme Vás ve čtvrtek 13. listopadu 2014 v 17 hod. do klubovny nad knihovnou

(nám. Svobody 93) na besedu s RNDr. Jiřím Sladkým

ÍRÁN – pohled do zákulisí

136 Zpravodaj 10/2014



139138 www.mesto-modrice.czZpravodaj 10/2014 InzerceŽivot v našem městě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Předvánoční náladu jistě zpříjemní nejen prodejní stánky s vánoční tématikou, 

ale i vystoupení žáků ZŠ, MŠ, ZUŠ a folklorního kroužku.

Těšíme se na Vás, občerstvení  zajištěno.

Vánočníjarmark
Vážení a milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží vánoční čas a s ním přichází malá
společenská setkávání. Jedním z nich je „Vánoční jarmark,“

areál ZŠ na Benešově ulici

pátek 28. 11. 2014 od 15.00 do 19.00 h 

Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy

1Inzercei
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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 fa Steinex (Steinhauser) 
-  grilovaná ku ata 
-  zákusky 
-  obložené  chlebí ky, obložené bagety a bulky 
-  sudová vína z jižní Moravy 
-  terminál Sazka , dobíjení mobilních telefon  
-  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. 

Pla te stravenkami !!!! 
>>>N O V I N K A<<< 

Platba i bezkontaktní kartou
Visa, Maestro, MasterCard, Diners Club, JCB

Káva zdarma podmínky na prodejn .

 
 
 

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 

Pronájem 3+1 MODŘICE
cihla, 1.NP, ul. Poděbradova. 

K bytu náleží prostorný
sklep a balkón. 

Maximálně 4 osoby.
Mob.: 774645477

Volejte prosím po 17:00 hod.

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.

P ijmeme zam stnance do nov otevírané
restaurace McDonald’s v Brn na plný i
zkrácený úvazek nebo brigádu pro studenty.

Pracovní pozice: pokladní
barista v kavárn
uklize ka/pomocné práce
p íprava jídel

V p ípad zájmu nás kontaktujte:

Tel.: 724 211 706 (v dob od 10 do 16 hodin)
Email: rest15@cz.mcd.com

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

Koupím udržovaný dům
nejlépe se zahradou

max. do 3. mil. Kč
v Modřicích.

Za nabídky děkuji.

Tel. 721 387 897

Koupím byt
2-3+1 v Modřicích,

balkon výhodou.

Tel. 722 712 978
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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

Na nové pozice uklízeč/ka

hledá fi rma OLMAN SERVICE s. r. o.

pracovníky, osoby se zdravotním 

postižením na HPP.

Pracoviště Evropská - Modřice.

Volejte 730 186 797.

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 

Koupím byt 2-3+1
v Modřicích,
balkon výhodou. 

Tel.: 737 285 069

  VE WELLNESS CENTRU 
HASTRMÁNCI MOD ICE  

JSME PRO VÁS P IPRAVILI 

   
D TSKÝ HALLOWEEN V PÁTEK 31. 10. 2014 OD 14 

DO 18 HOD VE SPOLUPRÁCI S D TSKÝM KOUTKEM 
OLYMPIE BRNO.  

 
    HALLOWEEN PRO DOSP LÉ V PÁTEK 31. 10. 2014 

OD 18 DO 21 HOD. 
 

KAŽDÉ ÚTERÝ JSME PRO VÁS P IPRAVILI 
SAUNOVÉ CEREMONIÁLY VE FINSKÉ SAUN  V 18 A 

20 HODIN. V PARNÍ SAUN  PEELINGOVÝ 
CEREMONIÁL V 19 HODIN. 

 
PRO VÁŠ ZÁJEM JSME P IDALI TERMÍNY „LADIES 

NIGHT“- VE ER  JEN PRO ŽENY. 
 

VÍCE INFORMACÍ NA WWW.HASTRMANCI.CZ 
NEBO TEL.: 530 508 624, 773 998 222.
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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!!!! 
10-denní lyža ský zájezd do Francie oblast Les Orres , v cen : 7-nocí v 
apartmánu, 6-denní skipas, doprava   
Termín: 2.-11.1.2015, 20.2. - 1.3.2015. 6890, k ,vlastní dopravou – 5990,-K  

ty denní kouzelná Pa íž pro ty, kte í cht ji intenzivn ji nasát magickou 
atmosféru Pa íže v etn  ubytování v hotel 
 30.10.-2.11.2014, 13.-16.11.2014, Cena: 2390,-  + snídan   5 euro
Jednodenní zájezd Holandsko  – Amsterdam – Volendam 2014 
24.-26.10.2014 Cena: 1690,- K  
Poznávací zájezd do Benátek s návšt vou ostrov  Buráno a Muráno
Termín:  17.-19.10.2014, 7.-9.11.2014 Cena 1190,- K  
Rozje te se s námi do proslulé Pa íže a dostanete od nás každý dárek 
Eiffelovu v ž, která je považována za pa ížskou dominantu. 
Termíny: 31.10.-2.11.2014    Cena:1690,- k

ty denní zájezd do Pa íže a Versailles v etn  ubytování 2014 v .snídan
Termíny: 23.-26.10.2014,  14.-17.11.2014 Cena: 2799,- K
Poznávací zájezd do Vatikánu, íma a Florencie s ubytováním ve 4* 
hoteluv . Snídan   2014 
Termíny: 14.-17.11.2014 Cena: 2989,- K  
Prožijte s námi kouzlo rakouských Vánoc, poznejte adventní Salzburg a 
nenechte si ujít pov stné erty! 
Sobota 6. prosince 2014 – 890,-K  
Adventní zájezd do rakouského Mariazellu s tradi ním pr vodem ert ! 
T šte se na trhy, živé jesli ky i nejv tší v nec na sv t !  
Termin:  29.11.2014 – 690,-K  
Poznejte s námi kouzelnou Pa íž a Versailles v období adventu s ubytování 
v hotelu  
27.-30.11.2014, 4.-7.12.2014,11.-14.12.2014 – 2990,-K  
 

Poznejte s námi kouzelnou Pa íž v období adventu s ubytování v hotelu  
27.-30.11.2014,4.-7.12.2014,11.-14.12.2014 – 2790,- K  
Prožijte nezapomenutelný zážitek užijte si SILVESTR v Pa íži s 
ubytováním v hotelu + dárek sekt pro pár!  29.12.2014  – 1.1.2015 – 2790,- 
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  - 1290,-K  
Poznávací zájezd do Vídn  v období adventu 15.11,16.11, 22.11, 29.11, 5.12. 
6.12.,7.12, 13.12., 14.12.,15.12., 20.12., 2014 – Cena: 449,- 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 – 2390,-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: 1690,- K  
Autosalon Ženeva 2015- zažijte sv tovou premiéru mnoha voz  na 
nejslavn jší show i prohlídku m sta 6. – 8.3.2015,13. – 15.3.2015 1 790,- 
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  
 

 

 
 p ípadném zájmu a bližších informací volejte:   

727 854 699 776776156,547385464 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 
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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

 16:00 Cvičeníčko pro děti 3-5 let- ZŠ Komenského www.cvicenicko.webnode.cz

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

22. 10. 2014 72. komorní koncert na radnici 19 hod

23. 10. 2014 Beseda v Městské knihovně 17 hod

29. 10. 2014 Večer rozsvícených lampiček 18 hod

8. 11. 2014 Zimní burza na ZŠ

27. 11. 2014 Vánoční tvoření v ZUŠ 14-21 hod

28. 11. 2014 Vánoční Jarmark

Události

Inzerce Modřický kalendář

Přenechám
zahrádku

v Modřicích v kolonii I.
u hřiště.

Informace na tel. č.: 739 121 215



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: Miroslav Hájek
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.
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