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USNESENÍ RMM č. 37/2013

Komentáře k vybraným bodům z 37. 

schůze RMM konané dne 11. 11. 2013

Výstavba Pasivního bytového domu 

pro seniory

Z důvodu nedokončení výstavby Pasiv-

ního bytového domu pro seniory musí 

město prodloužit termín činnosti fi rmy 

DEA Energetická agentura, s.r.o., která 

pro město na akci zajišťuje TDI. Pro-

dloužení je do konce roku 2013 za cenu 

24.164,- Kč /měsíc bez DPH. Současně 

musí město prodloužit termín dokon-

čení rozvodů slaboproudu, které nelze 

dokončit pro nedostatečnou stavební 

připravenost ze strany generálního 

dodavatele. Smlouva se společností 

Rostilsav Brabec Elektromontáže se 

prodlužuje do 31. 12. 2013.

(k usnesením 37.2.6/2013 a 32.2.7/2013)

Parkovací stání Sadová

RMM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 

na výstavbu parkovacích stání Sadová 

se společností VS-build, s.r.o., který 

upravuje sazbu DPH dle platných daňo-

vých zákonů.
(k usnesení 37.2.8/2013)

Dar od společnosti E.ON ČR, s.r.o.

Společnost E.On Česká republika, s.r.o., 

v rámci podpory samospráv darovala 

městu Modřice osvětlení pro vánoční 

strom v hodnotě 27.400,- Kč, který obsa-

huje 200 m světelného řetězce a hvězdu 

na vrchol stromu.
(k usnesení 37.2.11/2013)

Kulturní akce města v roce 2014

Společnost ELQA, s.r.o., poskytla městu 

Modřice fi nanční dar ve výši 30.000,- Kč 

na zajištění kulturních akcí pořádaných 

městem Modřice v roce 2014 (např. 

Městský ples, Ženáčské hody, Václavské 

hody atd.).
(k usnesení 37.2.12/2013)

Umístění reklamního panelu

Rada města Modřice zamítla žádost 

společnosti FONDEX, s.r.o. na umístě-

ní reklamního panelu v zahrádkářské 

kolonii u ČOV (světelná křižovatka u OC 

Olympie).
(k usnesení 37.3.1/2013)

Rozpočtové opatření č. 4/2013

RMM projednala a schválila rozpočtové 

opatření č. 4/2013 rozpočtu města, které 

obsahuje pouze příjmy a výdaje na 

pokrytí průběhu mimořádných parla-

mentních voleb v říjnu 2013, a to ve výši 

52.000,- Kč na obou stránkách rozpočtu.

(k usnesení 37.6.4/2013)

Přidělení bytu v BD Za Humny

RMM rozhodla o přidělení bytu 2+KK v 

BD Za Humny po zemřelé p. K paní H. 

P. a současně pověřila majetkový odbor 

a SZK předložením návrhu na obsazení 

uvolněného bytu 1+KK.

(k usnesení 37.6.7.1/2013 a 37.6.7.2/2013)

Oprava chodníku Masarykova

RMM schválila konečnou cenu opravy 

chodníku na ulici Masarykova ve výši 

160.904,- Kč bez DPH. Původní cena 

nabídky byla navýšena o odvodňovací 

žlab v nejnižším místě chodníku v délce 

16 m.
(k usnesení 36.6.9/2013)

Zasílání hromadných SMS zpráv

Město Modřice po ukončení podpory z 

JmK ukončuje smlouvu s fi rmou Kon-

zulta Brno a uzavírá smlouvu s fi rmou 

Neogenia na rozesílání informací z měs-

ta pomocí SMS systému pro výhodnější 

cenovou kalkulaci. 1 SMS je levnější 

o 0,30 Kč a u nové fi rmy není zahrnut 

paušální poplatek 250,- Kč.

(k usnesení 37.6.10/2013)

Kalendář města na rok 2014

Jako každoročně i letos město vyho-

tovilo nástěnné kalendáře, tentokrát s 

tematikou místních spolků a sdružení. 

Celkový náklad 300 ks je v ceně

49.400,- Kč bez DPH s možností případ-

ného dotisku.
(k usnesení 37.6.11/2013)

Svatováclavské hody 2013

Spolek stárků předložil vyúčtování 

letošních Svatováclavských hodů. Po 

započtení přímých nákladů města je 

na straně příjmů částka 78.596,- Kč a na 

straně výdajů 204.066,- Kč. Letošní Vác-

lavské hody podpořili pouze 2 sponzoři 

(fi rma Ptáček a fi rma Omega24), a proto 

je strana příjmů velmi nízká.
(k usnesení 37.6.16/2013) 
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Ve dnech 1. – 14. ledna 2014 bude probíhat již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky. Tato 

charitativní akce je nedílnou součástí tradice, ale především poselstvím dobré vůle a 

pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti podílet se spolu s charitou na pomoci 

sociálně slabým a znevýhodněným, nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v 

nouzi.

Na území modřického a rosického děkanátu přispěli dárci v loňském roce na pomoc 

lidem v nouzi rekordní částkou 2 684 185 Kč.

Vámi věnované peníze z loňské sbírky byly využity na projekty sociálních a 

zdravotních služeb:

- příspěvek na nákup zdravotnického materiálu, pomůcek a přípravků tekuté 

výživy (Nutridrinky) pro klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 

v Rajhradě a dále na odlehčovací služby v rámci provozu hospice (úklid, 

praní prádla, svoz a likvidace zdravotnického odpadu) 

- příspěvek na zajištění provozu odborného sociálního poradenství poskyto-

vaného osobám dlouhodobě pečujícím o nevyléčitelně nemocné 

- fi nanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa v Raj-

hradě 

- příspěvek na obnovu autoparku Charitní ošetřovatelské služby Rajhrad z 

důvodu zajištění nepřetržitého a bezpečného provozu služby

- Projekt Anti Childe Labour – realizuje salesiánské středisko Don Bosko Ho-

spet v Indii, které vyhledává indické děti zneužívané k práci a zajišťuje pro 

ně komplexní pobytové služby včetně stravy, zdravotní péči a roční základní 

předškolní vzdělávání. Středisko pracuje s rodinou umístěných dětí a zajišťují 

následné umístění do klasických školních zařízení. Příspěvek je určen na za-

koupení fi ltrovacího zařízení na úpravu vody, nákup školních pomůcek, potra-

vin a sportovního oblečení pro děti

Z krizového fondu Tříkrálové sbírky byly poskytnuty prostředky na přímou pomoc 

lidem zasaženým povodněmi v Čechách v červnu 2013 a ničivou bouří na Filipínách 

v listopadu 2013.

Více o podpořených projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2014 Oblastní charita Rajhrad použije na projekty, které 

přispějí k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních a zdra-

votních služeb v regionu. Z prostředků TS bude pořízeno vybavení nového projektu 

Chráněného bydlení pro osoby s demencí, které bude vybudováno v Rajhradě 

v roce 2014. Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na pomoc lidem 

v nouzi a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České republice a 

zahraničí. 

Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, 

otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v nouzi. 

Velké díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch 

pomoci druhým.

Tříkrálovým koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši sva-

té na Petrově dne 3. ledna ve 14 hodin.

V neděli 5. ledna v 18 hodin můžete na programu ČT1 zhlédnout přímý přenos 

Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 

87 777. 
Koordinátorka sbírky za OCH Rajhrad: 

Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, hana.belehradova@charita.cz 
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Slavnostní zahájení stavby Chráněného bydlení pro osoby

se zdravotním postižením – osoby s demencí v Rajhradě

Poklepáním základního kamene a požehnáním objektu stavby byla ve středu
20. listopadu 2013 ve 13 hodin ofi ciálně zahájena stavební činnost směřující k realizaci 
rekonstrukce starých, původně vojenských objektů v blízkosti Domu léčby bolesti s 
hospicem sv. Josefa v Rajhradě, sídle Oblastní charity Rajhrad. 

Tohoto aktu se kromě dalších pozvaných hostů zúčastnilo vedení Diecézní charity 
Brno a Oblastní charity Rajhrad, starosta a místostarosta města Rajhrad, zástupci sta-
vební společnosti S-A-S STAVBY, technický a bezpečnostní dozor, zástupci Regionální 
poradenské agentury a taktéž zástupci benediktinského opatství v Rajhradě a Kong-
regace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, v jejichž areálu Oblastní charita Raj-
hrad sídlí.

Přestavba objektu je ve velké míře realizována z dotace Regionálního operačního pro-
gramu Jihovýchod, v souladu s cíli oblasti podpory 11.3.3 Rozvoj a stabilizace venkov-
ských sídel, a je spolufi nancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

Stavební činnost bude vykonávat společnost S-A-S STAVBY, která vyšla vítězně z vý-
běrového řízení na dodavatele stavebních prací. Předpokládaný harmonogram staveb-
ních prací je rozdělen do čtyř etap, přičemž celá stavba by měla být hotová v srpnu 
2014. Rozpočet stavby činí 27 110 398 Kč. 

Po rekonstrukci vznikne objekt chráněného bydlení s 12 pokoji s příslušenstvím a se 
zázemím pro 20 osob trpících demencí.

Demence je progresivní mozková dysfunkce, která vede k omezení denních aktivit a 
ve většině případů vede k nutnosti péče. Demence je onemocnění nevyléčitelné a pro-
gredující, při kterém dochází k úbytku rozumových a duševních schopností, až nemoc-
ný člověk zcela ztratí svoji soběstačnost. Výsledky nových studií ukazují, že výskyt 
demence je v současné době výrazně vyšší, než se dosud předpokládalo. S rostoucí 
délkou života se počet lidí trpících tímto onemocněním neustále zvyšuje. 

Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad a vedení Jihomoravského kraje jsou 
vedeni potřebou vyjít vstříc nedostatku vhodných kapacit pro tento typ chráněného 
bydlení a péči o dementní klienty vůbec.

„Otevření každé nové služby pro potřebné je v současné době, kdy v Charitě často 
bojujeme o fi nance a udržení těch stávajících, projevem velké odvahy a odhodlání po-
máhat lidem. Doufám, že základní kámen položí opět základy i služby srdcem, o kterou 
se v Charitě snažíme,“ uvedl k zahájení stavebních prací ředitel Diecézní charity Brno 
Ing. Mgr. Oldřich Haičman.

O průběhu realizace projektu budeme nadále informovat.

Mgr. Romana Kestlerová – asistentka projektu

1Život v našem městěž
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FFarnost Mod ice a KDU- SL 

Vás zvou na 
 

7. Farní ples v Mod icích 
 
 

 
Vystoupení tane ní skupiny X-TRIM Mod ice 

 
Ukázky standardních a latinskoamerických tanc  

 
Mísa št stí, charitativní dražba 

 
K tanci a poslechu hraje Lalia 

 

17.ledna  2014 od 19:30 hod. 
Hotel Gregor Mod ice 

 
Vstupné 40,- K  + místenka 90,- K  

 
 

P edprodej: od 6. 1. 2014 u paní Havlátové – obchod s textilem 

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

MYSLIVECKÝ  PLES 

který se koná v sobotu 11. 1. 2014
v sále hotelu Gregor v Mod icích

za átek ve 20.00 hod

vstupné 100, K v etn místenky

* bohatá tombola
* zv inové menu

K tanci a poslechu hrají „Šohaji“

P edprodej vstupenek zahájen 9. 12. 2013
u pí. Havlátové prodejna textilu na nám. Svobody.

  

 Hodn  št stí, zdraví a úsp chu v roce 2014 p eje  

 
          Kulturn  školská komise  
                  m sta Mod ice. 
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Předprodej vstupenek bude zahájen od ledna 2014 na recepci 
Městského úřadu v Modřicích u p. Ventrubové, tel.: 537 001 017 
nebo 774 007 710

Městský

ples16.
Město Modřice a KŠK pořádá

v pátek 31. ledna 2014 ve 20 hodin
ve velkém sále hotelu
Gregor v Modřicích.

K poslechu a tanci hraje skupina
L.I.F. Olomouc
Program:
- polonéza v nastudování žáků ZŠ Modřice
- módní přehlídka historického spodního prádla 
- dále je připravena bohatá tombola 

Vstupné 100,- Kč
včetně místenky. 

19. ZAHRÁDKÁŘSKÝ

PLES
pořádaný v pátek

7. února 2014

v sále hotelu Gregor v Modřicích
vstupenka s místenkou do sálu 120,- Kč,

vstupenka do přísálí 100,- Kč

začátek 19.30 hod.
hraje NOTA BENE

Zahrádkářský
spolek Modřice

Vás srdečně zve na

Květinová výzdoba Zahradnické centrum Brabec
 polonéza, tombola

Prodej vstupenek 9. ledna 2014 na členské schůzi
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁPIS DO 1. T ÍDY
Základní škola Mod ice

PRO KOHO? 
 pro d ti narozené v období od 01. 09. 2007 do 31. 08. 2008 
 pro d ti s odkladem povinné školní docházky z lo ského roku 

CO S SEBOU K ZÁPISU? 
 ob anský pr kaz jednoho z rodi  (k ov ení adresy trvalého 

pobytu dít te) 
 rodný list dít te 
 vypln ný zápisní list, který je možno: 

- vytisknout za átkem ledna z webových stránek školy  - 
http://www.zsmodrice.org/dokumenty 

- vyzvednout za átkem ledna v MŠ Mod ice 
- vyzvednout za átkem ledna na recepci ZŠ Komenského 
 

ODKLAD PLN NÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 

§ 37 Zákona . 561/2004 Sb. (školský zákon) 

1. Rodi , který žádá pro své dít  odklad povinné školní 
docházky, se musí dostavit i s dít tem k zápisu v ádném 
termínu zápisu. 

2. Rodi  obdrží formulá  Žádost o odklad povinné školní 
docházky.  Vypln ný podá zp t editelství školy nejpozd ji 
do 31. 5. 2014.  

Pokud máte zájem podívat se do hodiny, volejte 538 728 222 

Výstava práce dětí z keramických kroužků

V pátek 29. 11. proběhla v ZŠ na ulici Komenského výstava práce dětí z keramických 

kroužků. Děti se 2 měsíce v kroužku snažily a vytvořily opravdu krásné výrobky...

Součástí výstavy byla také soutěž o nejkrásnějšího anděla, do které se zapojily všech-

ny třídy 1. stupně. Veřejnost i děti samotné mohly hlasovat a nakonec zvítězila třída

1. A, které moc gratulujeme... Vítězná třída obdrží věcné ceny od SRPŠ.

text a foto: Mgr. Eliška Novotná

Vážení modřičtí občané,
př ejeme Vám krásný adventní čas, kouzelné Vánoce
a hodně sp lněných př ání v novém roce 2014.

Ředitelství ZŠ Modřice

 

Milé d ti, milí rodi e! 
  

P ejeme Vám p íjemn  prožité váno ní prázdniny,     
Ježíška, co plní tajná p ání, a veselý silvestrovský ve er. 

  
Rodi m d kujeme za podporu a spolupráci v        

uplynulém roce a s d tmi se t šíme na všechny      
sout že a legraci, kterou si spolu p íští rok užijeme! 

  
  

Vaše  SRPŠ p i ZŠ Mod ice 
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení občané.

U příležitosti konce kalendářního roku mi dovolte poděkovat všem, kteří podporují 

činnost Základní umělecké školy v Modřicích. 

Jmenovitě Sdružení rodičů a přátel školy v čele s jeho předsedkyní paní Irenou Pše-

ničkovou.

Vyjadřuji všem jeho členům velký dík za promyšlenou, cílenou trvalou pomoc jak 

škole, tak i řediteli školy a vyjadřuji naději v další velmi dobrou spolupráci a vzájem-

nou součinnost, které si nesmírně vážím.

Vedení a Radě města Modřice v čele s panem starostou Ing. Josefem Šiškou a paní 

místostarostkou Ing. Hanou Chybíkovou za vstřícnost a podporu, které se nám dlou-

hodobě dostává. V uplynulém školním roce 2012/2013 byla na náklady města vymě-

něna okna v budově na Benešově 268. Investice dosáhla výše 130 000,- Kč. Došlo tím 

nejen k estetickému zlepšení vzhledu budovy, ale věříme i ke znatelné úspoře ve 

výdajích za energie i ke zlepšení zvukové izolace. Dále jsme obdrželi dotaci ve výši 

50 000,- Kč na provozní výdaje školy. Tato dotace byla využita na pořízení hudebních 

nástrojů, notového materiálu, příslušenství k hudebním nástrojům a učební pomůc-

ku pro literárně dramatický obor. 

Velmi si Vaší přízně vážíme.

S pozdravem Mgr. Petr Křivánek, ředitel školy

Výprava na Kaprálův mlýn

V listopadu jsme se podívali na skautskou základnu Kaprálův mlýn v Ochozi u Brna, 

se kterou jsou modřičtí skauti historicky spjati. V současné době je Kaprálův mlýn 

největší a nejmodernější skautské ekologické centrum. Podívali jsme se, jak funguje 

ohřev vody pomocí solárního systému, už víme, co je to rekuperace tepla, proč je 

dobré třídit odpad, jak funguje bakteriální čistička vody, čím je ekologické kupovat 

místní výrobky a k čemu slouží tepelné čerpadlo. Také víme, že trávník na střeše není 

jen designovým doplňkem, ale jedním z 32 ekologických opatření na mlýně.

V pátek jsme kromě prohlídky mlýna zhlédli i zajímavý historický fi lm o skautingu. 

Druhý den dopoledne jsme navštívili Ranč u Jelena a prohlédli si zdejší stáje, pštrosy 

a další zvířata. Po obědě jsme měli v plánu ulovit stratokešku – některý z předmětů, 

jenž se dotkl samotné hranice vesmíru. Přibližně po třinácté hodině se měly snést 

různě po republice. K naší velké smůle všechny dopadly kousek od Plzně, a tak jsme 

se tohoto lovu nezúčastnili. Namísto toho jsme si udělali výlet do okolní přírody 

Moravského krasu. V neděli jsme se věnovali lovení geokešek a také se podívali do 

jeskyně Pekárna. Povídali jsme si o „lovcích mamutů“, jaké to asi bylo žít v takovém 

obydlí. Nachází se zde i jeskynní malby a podle informační tabule jsou některé ze 

starší doby kamenné. Příště plánujeme speleologickou výpravu, kdy nás labyrintem 

jeskyní provedou skuteční jeskyňáři.

Text a foto: Veronika Morongová, www.quercus.estranky.cz, www.kapraluvmlyn.cz

SKAUTI
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Betlémské světlo 2013

I letos se chystáme zapojit do akce celosvětového rozměru – Betlémské světlo. To 

je každoročně zažehnuto v Betlémě, v místě, kde se údajně narodil Ježíš Kristus, 

a odsud převezeno do Vídně. Dne 14. 12. bude po slavnostní mši plamínek předán 

skautům z celého světa, kteří ho odvezou do svých zemí. My se také zúčastníme a 

přivezeme světýlko z Vídně do Modřic. Poslední adventní neděli, tj. 22. 12., budeme 

Betlémské světo rozdávat v ulicích Modřic. Zastihnout nás můžete od 17 do 18 hodin 

na náměstí Svobody. Motto letošního ročníku Betlémského světla se nese v duchu 

páté kapitoly knihy proroka Micheáše: „Nikdy nepodceňuj maličké; může tě to pře-

kvapit – z nepatrného počátku vzejde veliká věc.“

Betlémské světlo není charitativní akcí a nevybírají se při něm žádné peníze. Posel-

ství, které nám přináší, je uvědomění si pohody a klidu Vánoc. Zastavme se chvíli a 

vychutnejme advent plnými doušky. Zkusme si být v tuto dobu blíže a očekávejme 

příchod Ježíše v kruhu rodinném. Prozařme své domovy a nezapomínejme na jeho 

poselství ani po uplynutí svátků. Poklidný advent, krásné Vánoce a šťastný nový rok 

2014 vám přeje 95. skautský oddíl Quercus.

Text a foto: Veronika Morongová , 95. skautský oddíl Quercus

www.quercus.estranky.cz, www.betlemskesvetlo.cz

Kateřinská zábava 22. 11. 2013 ve fotografi ích Miroslava Hájka
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Koš martinských vín 15. 11. 2013 ve fotografi ích Miroslava Hájka MUZEUM

Starosta Josef Pohnitzer – pokračování

Na nejstarší originální fotografi i ze sbírek modřického muzea zachytil neznámý, pa-

trně z Brna pozvaný profesionál, na skleněném negativu roku 1910 pořízeným sním-

kem, účastníky slavnostního vyznamenání Josefa Pohnitzera, které mu panov-

ník propůjčil za zásluhy o obecné dobré městečka Modřice a okolí. 

V předešlých příspěvcích jsme citovali kronikářské (Heimatbuch) a novinářské 

(oslavný článek brněnského listu Deutsches Südmährerblatt) vylíčení „lidové slav-

nosti“ a stručná data z doby Pohnitzerova starostenství.

Podívejme se do archivu! Účty městečka Modřice z inkriminovaného roku 1910, jako 

ostatní fondy nyní přístupné všem badatelům díky práci archivářů a konzervátorů 

okresního archivu v Rajhradě, potvrzují líčení lampionovo-pochodňového průvo-

du v sobotu večer; a v neděli 24. dubna 1910 následující dekorace svým vlastním, 

účetním způsobem. 

Noviny: Místní dobrovolný požární sbor a spolek vojenských veteránů vytvořili slav-

nostní uličku, spojující radnici s k tomu zvláště vyzdobeným památníkem „lidového“ 

císaře Josefa Druhého, zatímco všechny ostatní spolky a pozvaní hosté zaujali místa 

na pro tuto slavnost vystavěné tribuně vedle obou stran památníku.

Prostor naproti tribunám a památníku byl vyčleněn pro školní mládež, která, opat-

řena černo-rudě-žlutými praporky (trikolora německých nacionálů), pod vedením 

učitelského sboru, skýtala zvlášť radostný pohled.

Krátce před třetí hodinou oznámily výstřely z kanónů příjezd místodržitelského 

(úřadu zastupujícího na Moravě panovníka) rady Schöna, který sem v doprovodu 

okresního komisaře Anderky zavítal, aby na místě místodržitele předal vyznamená-

ní. Když místodržitelský rada Schön vystoupil z vozu, zahrála hudba hymnu. Pak 

přivítán obecním zastupitelstvem a jinými pozvanými „osobnostmi“ …  vydal se v 

doprovodu starosty Pohnitzera, zdraveného jásoty, na tribunu a poté, co modřický 

sbor zapěl chorál „Toto je den Páně“, udělil mu vyznamenání. Za sebe, za obyvatele 

širokého okolí i za okresní školní radu. 

Obecní účty roku 1910 (výpis): v kapitole XI („jiných výdajů“), po výdajích na chov-

-pojištění obecního býka, mimořádných příspěvcích obce na pokračovací hospodář-

ské školy atd., nacházíme výdaje na dekorační slavnost.

Lampióny zakoupil pan Aulehla ve Vídni za 42 korun. Šedesát tehdejších korun stály 

dva diplomy pro oslavence. Panu Marcinkovi bylo z pokladny městečka „za hudbu 

při slavnostní dekoraci“ zaplaceno 56 korun.
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Mezi jinými výdaji na obecné dobré se uvádí příspěvek na pouť do Tuřan 9 korun 

60 haléřů.  

Své politické úsilí charakterizoval starosta Pohnitzer heslem „za zájmy (modřické) 

obce a německého lidu“. Volba prostředků bývá označována jako liberalismus (co 

nejširší uplatnění volné soutěže a volného trhu), s nacionálním podtextem.

Pohnitzerův liberalismus podtrhuje to, že mu k vyznamenání přijel gratulovat 

„vzorový“ představitel postfeudální liberální (co nejméně státem regulované, občan-

ské) obecní samosprávy, dlouholetý první náměstek brněnského starosty a majitel 

vlivného listu „Tagesbote aus Mähren“ Rudolf Maria Rohrer (1838–1914). 

Modřické oslavy se zúčastnil i jeho syn a nástupce Rudolf Rohrer junior. Ten se po 

česko-německé dohodě (tzv. moravské usmíření) na spravedlivějším zastoupení 

českého a německého voličstva do moravského zemského sněmu (zavedení ná-

rodnostních „katastrů“ od roku 1905) snažil proti postupující české národnostní 

a sociálněpolitické emancipaci vytvořit v Brně novou stranu „mladoněmců“ (Jung-

deutsche Partei – snad po vzoru mladočechů), aby programově sjednotila stavovsky 

roztříštěné německé politické strany na Moravě. 

Kromě místních podnikatelů (od nejmenších po nejbohatší) poskytovali tehdejším 

liberálním starostům politickou podporu všichni voliči (i dělníci a rolníci) oslovení 

nacionální rétorikou. 

Modřický sedlák, poučen všeobecným „národním obrozením“ devatenáctého 

století, začal být přesvědčován, že jeho němectví má stejný existenční význam 

jako pole, které vlastní, a jako nově získávaná občanská práva, která mu jejich 

vlastnictví zajišťují.  

Začal být přesvědčován, že kromě tradičně neoblíbených úřadů, svazujících jeho 

hospodaření vysokými daněmi, jsou jeho dalšími potenciálními nepřáteli konkurenti 

jiné řeči – čeští dělníci a rolníci, faráři, úředníci, politici atd. Nevím, zda je toto ne-

systémové propojení liberalismu s nacionalismem vysvětlitelné jen dobou. Často se 

opakuje. 

Jako Rohrer v Brně, i Pohnitzer v Modřicích našli účinný nástroj k přesvědčo-

vání o správnosti své obecní politiky ve školství a ve spolcích. „I zdánlivě zcela 

nepoliticky zaměřená instituce přinášela v malých poměrech důležitý sociální kapi-

tál, platformu k výměně názorů a z toho plynoucí vliv.“

Prameny: OA Rajhrad, archiv městečka Modřice

Lit. Člověk na Moravě 19. století. Brno 2004. Lukáš Fasora: Představitel obecní samo-

správy. Příklad Rudolfa Rohrera. S. 124–139 
text: Mgr. Petr Fiala



PROGRAM OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTTHARDA V MOD ICÍCH 

datum as den pozn. 
22.12.2013 930 4. adventní ned le Mše svatá 
24.12.2013 2200 úterý - Št drý den P lno ní mše svatá  
25.12.2013 930 st eda - Hod Boží váno ní Mše svatá  
26.12.2013 9 30 tvrtek - svátek sv. Št pána Mše svatá 
29.12.2013 9 30 ned le - mše svatá  
31.12.2013 1600 úterý - Silvestr Mše svatá – pod kování za uplynulý rok 

1.1.2014 930 st eda - Nový rok Novoro ní mše svatá 
6.1.2014 1800 pond lí Svátek T í král  

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

POVÁNOČNÍ
BENEFIČNÍ 
KONCERT

Účinkují:
Modřický chrámový sbor

Mužský pěvecký sbor z Mutěnic
Smíšený pěvecký sbor města Modřice

Na programu budou vánoční skladby a písně

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
a Modřický chrámový sbor

Vás zvou na

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

Sobota 12. 1. 2014 v 16 hodin
Chrám sv. Gottharda v Modřicích

Vystoupení Folklórního kroužku s cimbálovou kapelou Sylván 

15. 11. 2013

FARNOST

mar.

Foto: M. Hájek
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Pokoj a dobro, vážení modřičtí přátelé, 

v tomto předvánočním čase si Vás dovoluji pozdravit a napsat pár řádků k blížícím se 

svátkům. Vánoce by pro nás měly být tím nejpodivuhodnějším svátkem, který existu-

je, protože jsou spojeny s velkým překvapením, které Bůh připravil lidem. Jaké je to 

překvapení, jaký je to dárek? O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh ukazuje plnost 

svého milosrdenství tím, že se z lásky stává zcela malým a slabým.

Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu dokázal: „Podívejte se, nechci vám způ-

sobit nic zlého.“ Dítě Vánoc, Ježíšek nám říká: „Já jsem Bůh, který se stal člověkem. 

Chci vám dokázat, že jsem Láska, že vás miluji a že vám nejsem schopen učinit nic 

zlého.“ 

To je vlastně to největší překvapení, to je ten vzácný dárek, radostné poselství, o 

kterém se zpívají koledy. Ježíšek by neměl být jen dekorací Vánoc a betléma, tím, kte-

rý přináší jen dárky a plní naše tajná přání. On chce být především naším přítelem, 

který vnáší naději do našich problémů i těžkostí, dává pokoj našim srdcím a vede nás 

k plnějšímu a radostnějšímu životu.

 

Požehnané svátky vánoční v blízkosti svých nejbližších Vám přeje a vyprošuje 

o. Robert M. Mayer, farář

Advent 2013

První adventní neděli jsme v našem kostele sv. Gotharda přivítali vojenského kap-

lana a trvalého jáhna kapitána Mgr. Pavla Matouška. Vzácný host společně s otcem 

Mgr. Robertem M. Mayerem OFMConv. celebroval slavnostní mši svatou. Před jejím 

zahájením oba duchovní požehnali dvacet adventních věnců, které přinesli farníci, a 

jeden chrámový věnec s rozžatou svící. Každou následující neděli se v kostele i do-

mácnostech zapálí další svíčka. První představuje naději a očekávání, druhá zname-

ná lásku, třetí symbolizuje radost a čtvrtá vyjadřuje mír a pokoj. V adventní homilii se 

otec Pavel věnoval přípravě lidí dobré vůle na narození božího dítěte. 

Po skončené mši nás před kostelem čekalo překvapení. Konal se zde jarmark. Děti a 

jejich maminky vyrobily celou řadu ozdob, které se staly posly očekávaných Vánoc. 

Byly to drobné obrázky, vyzdobené sklenice, nabarvené svíčky, umně vyrobená přá-

níčka nebo svícny k přenášení betlémského světla. Výtěžek z dobrovolných příspěv-

ků bude zaslán romským dětem do Bulharska, na misijní místo, ve kterém studentka 

Veronika Janská strávila celý loňský rok. 

S Pavlem Matouškem, který v našem městě vyrůstal, jsme se setkali ještě jednou. 

Rád přijal naše pozvání k přednášce. Při jeho představení jsme se dověděli, že se 

v roce 2008 stal jedním z devětadvaceti českých vojenských kaplanů. Tito stateční 

duchovní jsou často nasazováni do politicky nestabilních a komplikovaných oblastí, 

ve kterých se odehrávají ozbrojené střety. Ve vzpomínkách na ekumenickou službu 

v přítomnosti se jen letmo dotkl úkolů, spojených s jeho první misí, když v září 2010 

až červenci 2011 sloužil u jednotek KFOR v Kosovu. Za účasti čtyřiceti pozorných po-

sluchačů se nyní věnoval svému druhému pobytu, kterým se stal Afgánistán. Působil 

zde od května do prosince 2012. Bylo nesmírně zajímavé a poučné zaposlouchat 

se do vyprávění kněze a vojáka, který jako příslušník armády plnil v daleké zemi 

nelehké úkoly. S obdivem jsme sledovali, jak pod vlajkami České republiky a alian-

ce NATO, v hornaté zemi, s nepříjemným klimatem a v politicky velmi neklidném 

prostředí vojáci řeší rizikové situace. Strastiplné i veselé příběhy rámovaly obraz 

obrovské země a životy příslušníků českého kontingentu. Vzpomínky dokreslily roz-

sáhlé série působivých a kvalitních fotografi í, které přiblížily místa, události a lidi, 

s nimiž se Pavel Matoušek setkal. Silný dojem jsme si odnesli z autentické fi lmové 

reportáže, která představila bojovou akci české jednotky. Teprve s nasazením životů 

a za pomoci bitevních vrtulníků americké armády se zdárně a bez zranění podařilo 

útočníky odrazit.
Text a foto Josef Chybík
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VÝBĚR Z NOVINEK

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:

PRO DĚTI
Brezina: Kouzelný hrad
Drozda: Pohádky pana přednosty
Kratochvíl: Poťouši a Zloděják
Sodomka: Jak si postavit auto, Jak si 
postavit letadlo
Wilsonová: Za hlasem srdce

PRO ŽENY
Bagshawe: Anděl temnoty, Po setmění
Boček: Poslední aristokratka, Aristo-
kratka ve varu
Ciprová: Bílá princezna
Černá: Johana z Rožmitálu, Královské 
námluvy
Devátá: Jak jsem se zbláznila
Green: Hledání Aljašky
Hosseini: A hory odpověděly
Janouch: Sesterstvo
Javořická: Z lásky
Pospíšilová: Katedrála z písku
Řeháčková: Pacientky, Životní příběh 

obyčejné ženy
Simons: Měděný jezdec, Taťána a 
Alexandr
Steel: Všechny matčiny hříchy
Taylor: Barvy lásky-Nespoutaná, 
Obnažená
Urbaníková: Měj mě rád
Zezulová: Domov je místo, odkud tě 
nevyhodí

PRO SILNÉ NERVY
Clarková, M. H.: Pravdu znát nemusíš
Connelly: Černá skříňka
Falconer: Stigma
Gerritsen: Učedník
Hoeg: Cit slečny Smilly pro sníh
Iturbe: Osvětimská knihovnice
Kepler: Písečný muž
Palmer: Poslední chirurg
Patterson: Provinilé manželky
Vermes: Už je tady zas

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Zásadní problémy jsou stále stejné.
Chtěli jsme na zemi mír, lásku a porozumění
mezi všemi na celém světě.
Zjišťujeme, že změna přichází pomalu.

                                                                         Paul McCartney

A čas nám letí – než se otočíš, je pomalu rok za námi. Dobří přátelé a známí nás 
opouštějí a děti dorůstají. Něco nás potěší, něco zarmoutí a v tom stálém koloběhu 
bychom se měli alespoň v čase adventním zastavit, zklidnit a užít si krásných chvil.

Já vím, že je dnes mnoho těch, co to nemají jednoduché, ale vždy může být ještě hůř 
a vždy se dá něco udělat ke zlepšení.

Važme si proto každého prožitého dne, radujme se z maličkostí, dobře vykonané 
práce, dětí, rodiny.

Pečujme o své zdraví a neztrácejme dobrou náladu. Uvědomte si, že jsou na tom 
někteří lidé daleko hůř. Udělejme tedy něco kloudného pro sebe a svou rodinu i pro 
ostatní – o nic jiného nejde.

Přeji nám všem klidný předvánoční i vánoční čas, slunce v duši a lásku v srdci 
a malý kousek štěstí pod stromeček.

TOJA

Sví ky se rozho í, zvone ek zazvoní, 

váno ní cukroví v pokoji zavoní. 

Vy všichni nejbližší k jednomu stolu, 

k nejhez ím svátk m usednete spolu. 

Jen klid a pohodu, zdraví a št stí, 

váno ní svátky to všechno v stí. 

Kouzelné Vánoce Vám p eje 

Zahrádká ský spolek Mod íce 

Výpůjční doba o vánočních prázdninách
Ve dnech 23. prosince až 2. ledna bude knihovna uzavřena.
Prvním půjčovním dnem v roce 2014 bude pátek 3. ledna.

Zapište si do kalendáře 
V pondělí 6. ledna ve 14 hod. zahajujeme nultý semestr Virtuální univerzity 3. věku 
(pro seniory 55+) na téma Astronomie. Cena 150,– Kč za 4 lekce. Znalost práce s počíta-
čem není podmínkou. Zájemci o studium, hlaste se osobně v knihovně do 20. prosince, 

e-mailem do 3. ledna. Více informací získáte v knihovně nebo na webu.
Ve čtvrtek 13. února v 17 hod. proběhne cestovatelská beseda

Jiřího Máry o návštěvě Austrálie.
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MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci Městské policie Modřice řešili 

v měsíci listopadu mimo jiné tyto zajímavé případy:

Během noci z 1. na 2. 11. řešili strážníci dva případy podnapilých osob. V obou přípa-

dech se jednalo o muže, kteří byli probráni a nasměrováni domů.

Dne 2. 11. byli strážníci přivoláni majitelem domu, který si zabouchl klíče. Hlídka 

přivolala zámečníka a asistovala při otevření domu.

Dne 2. 11. v nočních hodinách byla hlídka MP přivolána k domu, kde byla rozbita 

skleněná výplň vstupních dveří. Po řádném šetření bylo zjištěno, že dveře 

omylem rozbil jeden z nájemníků a byl již domluven se správcem domu 

na odstranění škody.

Dne 4. 11. byl strážníky řešen újezd bez placení z ČP Unicorn.        

V noci ze 7. na 8. 11. řádil na území Modřic neznámy sprejer, který poškodil zeď na 

ul. Nádražní a zřejmě další objekty. Případné svědky žádáme o bližší infor-

mace k celé události.

Dne 9. 11. byl v nočních hodinách řešen zákazník herny na ul. Husova, který odmítal 

opustit lokál po zavírací době. Po příjezdu hlídky muž hernu opustil.

Dne 14. 11. byla řešena černá skládka, kdy byl zjištěn pachatel, který přislíbil její 

odstranění.

Dne 15. 11. musela hlídka MP přivolat sanitu RZS ke zraněnému, opilému muži, který 

ležel na konečné zastávce MHD. Před příjezdem sanity strážníci poskytli 

muži první pomoc. Zraněný byl převezen do FN Bohunice.

Dne 20. 11. byli strážníci, na žádost OOP Rajhrad, vysláni do bytu, kde muž fyzic-

ky napadal svoji přítelkyni a její dítě. Strážníci na místě situaci uklidnili 

a u muže provedli dechovou zkoušku, kdy nadýchal 2,92 promile. Dále 

již hlídka PČR Rajhrad muže odvezla na záchytku a věc řešila až po jeho 

vystřízlivění. 

V nočních hodinách dne 20. 11. hlídka MP řešila opilého muže, který ležel na silnici a 

spal. Muž byl probuzen a během úkonů strážníků šli okolo jeho kamarádi, 

kteří jej odvedli bezpečně domů.

Dne 24. 11. byl v ranních hodinách řešen problém s neukázněnými návštěvníky her-

ny na ul. Husova.

Dne 28. 11. strážnici MP usměrňovali provoz při převozu a stavění vánočního stromu 

na nám. Svobody.

Dne 28. 11. byli strážníci přivoláni, na potlačení výtržností v baru na ulici Husova. 

Při sjednávání pořádku byla hlídka fyzicky napadena agresivním mužem, 

proti němuž, byly následně použity chvaty, hmaty a posléze přiložena 

služební pouta.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

V Modřicích bylo minulý měsíc odcizeno nemalé množství motorových 

vozidel značky ŠKODA. Jakékoliv podezřelé osoby hlaste jak MP, tak PČR.

 

MO MRS RAJHRAD 

zve své leny na výro ní lenskou sch zi dne 
7.3.2014 v 18h  

 v restauraci Simálka ( Tovární ulice) 
D ležitá p ipomenutí: - nejpozd ji do 15.1. odevzdat vypln né sumá e úlovk   
                                            a docházku (povolenku) v rybá ské prodejn  

                - nejpozd ji do 28.2. zaplatit lenský p ísp vek (výjimkou je 
                                            termín 4.-11.1., kdy lze pouze vrátit sumá  a docházku) 
                                        - výdej povolenek na rok 2014 bude zahájen 27.12.2013 

                     na  prodejn  
-  zájemci o vstup do MO MRS Rajhrad tak mohou u init 
     v pond lí-sobotu v prodejn  mezi Rajhradem a Holasicemi 

                                                - VEŠKERÁ VY IZOVÁNÍ JSOU BEZ FRONT A NA PO KÁNÍ 
P ejeme všem  našim len m  p kné prožití svátk   váno ních a v novém 
roce pevné zdraví a bohaté rybá ské úlovky. Petr v Zdar!                       
kontakt:   morajhrad@centrum.cz                                  výbor MO                                   
 

Strážníci MP Modřice přejí hodně zdaru do roku 2014.
 

Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks

Čtyři strážníci MP Modřice se zúčastnili 

v měsíci listopadu kurzu zaměřeného na 

odchyt toulavých a opuštěných zvířat, 

který se konal čtvrtého až sedmého listo-

padu. Kurz všichni úspěšně dokončili.
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pulzem k tomu, že se okamžitě rozeřvalo zhruba čtyřicet příšerně ječících nástrojů. 

A nedlouho poté se rozeřvalo několik dětí, jimž „nechtěně, ale fakt úplně nechtěně“ 

některý z rodičů trubku rozšlápl. 

Myslela jsem, že tentokrát podám zprávu o fotbalové sezóně přípravek poněkud váž-

něji, že nebude o čem vtipkovat. Když se nekoná fotbalový zájezd autobusem do 

Šardic skrz pole a naše rodina neobjíždí celé Jeseníky cestou na soustředění… Omyl. 

Někteří tatínkové mě nikdy nenechají ve štychu a svou vynalézavostí mě budou stá-

le vytrvale inspirovat. Když totiž posezení skončilo a maminky s dětmi se už dávno 

doma ukládaly ke spánku, vydali se k domovu i poslední tátové. Nutno to přičíst tmě 

a možná řekněme nějakému tomu pivku, kterým zapili páreček. Zkrátka a dobře, 

někteří měli maličko problém s orientací a poněkud se jim nedařilo chytit směr. To 

ovšem zocelené borce nemůže rozhodit. Jeden z nich pohotově vyňal z kapsy mobil 

opatřený GPS a šťastně vyťukal název ulice: Severní. Když mu po chvíli přístroj sdělil, 

že Severní Korea odsud čítá něco kolem osmi tisíc kilometrů a že pěšky to uživatel 

zřejmě nedá, došlo mu, že je tu něco špatně. Chválabohu dal na starou osvědčenou 

metodu a zeptal se kolemjdoucího. Jinak by dnes patrně bloudil někde po Asii…

Každopádně rozloučení se sezónou bylo veleúspěšné a jako vždy zábavné. Zbývá 

jen popřát klukům hodně vyhraných zápasů v sezóně příští. Držíme palce!

Eva Strnadová

Mladší a starší fotbalová přípravka ukončila sezónu

Tak nám skončila podzimní sezóna a páni kluci ji zakončili s hrdým štítem. Nemá vý-

znam vypisovat výsledky všech podzimních zápasů, ty jsou ke zhlédnutí na webov-

kách MFK Modřice. Já bych chtěla kluky spíš pochválit a poděkovat jim za to, co na 

podzim předvedli.

Že se starší přípravka bude držet v čele tabulky, to jsme tak trochu čekali. I když měli 

silnější soupeře, než na které byli zvyklí loni, podali famózní výkony a udělali nám 

rodičům ohromnou radost.

O překvapení se nám postarala spíš přípravka mladší. V září začali hrát kluci poprvé 

bez podpory starších kamarádů. První dva tři zápasy bylo znát, že si ještě nejsou 

jistí a teprve se hledají, což jim ostřílenější soupeři okamžitě dali vědět – v modřické 

brance končilo až dvacet gólů za zápas, zatímco naši šampióni se horko těžko dostá-

vali na soupeřovu půlku, a když se jim nějaký ten gól podařil, na oslavy se šampaň-

ským to rozhodně nebylo. 

Když to šlo, chodili je podpořit a řádně zafandit i kluci ze starší přípravky. Je kupo-

divu počáteční výsledky nijak nerozhodily. Jak trefně poznamenal jeden z nich po 

utkání Modřice–Kahan 5:16 – Ty jo, ti naši sou fakt dobří! My jsme před třemi lety 

prohráli s Ivančicemi 0:31! Brala jsem to jako žert, přesvědčená, že před třemi lety do 

tolika snad ani neuměli napočítat, leč vyvedl mě z toho jeden z trenérů a výsledek 

potvrdil. Vida, ve škole jim tehdy dělaly problémy početní operace do desíti, ovšem v 

gólech měli jasno. A každopádně si některé výsledky budou pamatovat hodně dlou-

ho.

Nicméně kluci z mladší přípravky se po pár neúspěších otřepali a začali bodovat. 

Když si uvědomili, že to za ně nikdo jiný neuhraje, obdivuhodně rychle se sehráli 

a na konci podzimní sezóny měli na kontě několik vítězství. Věřili jsme jim všichni, 

ale že to zvládnou takto rychle, to asi nikdo z nás netušil. A opět už poněkolikáté 

smekám před všemi trenéry – neupírám malým fotbalistům talent a ohromnou chuť 

hrát, ale bez odborného vedení a pomoci by nás jen stěží ohromovali tak skvělými 

výsledky. 

Úspěšná sezóna byla ukončena v sobotu 2. 11. 2013 na modřickém hřišti. Po exhi-

bičním zápase rodičů proti klukům, který skončil jako loni i předloni nerozhodně, 

čekalo na všechny skvělé občerstvení a příjemné posezení. Trenér Roman Mulíček 

obdaroval malé šampióny sladkostmi a drobnými dárečky, mezi nimiž byly i svítí-

cí náramky, kteréžto se posléze ukázaly být značně užitečnými – podle barevných 

kombinací mohli rodičové i s pokročilou tmou spolehlivě detekovat své ratolesti. 

Než předal trenér všem chlapcům papírové trubky, varovala jsem ho, že není dobrý 

nápad zdůraznit jim, že trubky můžou používat až doma. To se samozřejmě stalo im-

Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz                                                          Zpravodaj Modřice

Modřický Internetový magazín                                        aktuálně – 12/2013

Nový formát stránek z let 2002 až 2004
Minulý měsíc ohlášená rekonstrukce je prováděna postupně od stránek nejstaršího 
data. Ke konci listopadu bylo úspěšně převedeno do nového formátu asi 25 původ-
ních stránek, obsahujících přes 300 fotografi í. Především je nově snadno přístupných 
všech 11 prvních koncertů na radnici i s textem tištěných programů, fotografi e však 
bohužel máme jen k některým. Pro mnohé čtenáře i pamětníky budou zajímavé gale-
rie z výletů, kde je inspirativních fotografi í už o hodně víc.

Výstavy fotografi í Miroslava Hájka 
Nejen estetickou, ale i významně dokumentační hodnotu mají kompletní soubory 
fotografi í z hodových výstav „Modřice od svítání do setmění“ (2003) a „Modřice 
od podzimu do léta“ (2004). Na řadě míst už nejen vegetace, ale i stavby či celkové 

pohledy dnes vypadají úplně jinak. 

Autovýlet – za historií a rozhledy  
Není sice to správné roční období na cestování, ale plánovat výlety se za dlouhých 
zimních večerů určitě dá. V rubrice Svět / Rakousko – Hainburg an der Donau 
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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 
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www.uver-na-bydleni.cz 
Máte zájem o refi nancování stávajícího 

úvěru nebo hypotéky? 
Chcete stavět nebo modernizovat své 

bydlení? 
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům? 
Nabízím Vám osobní pomoc při výběru 

řešení Vašeho úvěru.
Všechny nabídky jsou připravovány na 

míru pro Vás a ZDARMA 
Osobní jednání přímo u klienta 

doma! 

Finanční poradce: 

Igor Kahánek,
tel.: 608 776 618

1Inzercei

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Mgr. Pelikánová Danuše

Vlková Štěpánka

Žilková Růžena

Lamačová Augusta

Peringerová Marie

Staněk Jan

Bednářová Eva

Karasová Ludmila

Langášková Jana

Šupina Vlastimil

Ing. Procházka Rudolf

Sklenský Milan

Koutná Věra

Schrámek Lily

Váka Šimon

nabízíme inspiraci na mimořádně zajímavé téma – jednodenní výlet přes Břeclav-
-Poštornou a Hohenau k pomníku na místě bitvy na Moravském poli v roce 1278 a 
dále do Hainburgu na Dunaji. Kromě dalších památek je tam možné vystoupit na 
vrch Schlossberg s ukázkově udržovanou hradní zříceninou, kde je mj. i kaple, ve 
které se v r. 1252 ženil Přemysl Otakar II. Za jeho časů se také doplňovalo dosud za-
chované městské opevnění, vč. mohutné Vídeňské brány. Další atrakcí je výjezd na 
mohutný Braunsberg, bývalé keltské hradiště, se širokým výhledem na Bratislavu, 
Děvín a tok Dunaje. V neposlední řadě stojí za návštěvu románsko-gotický komplex 
kostela a hřbitova v Bad Deutsch Altenburg – těsně nad dunajským mostem. Příjem-
né posezení (třeba s kaštanovým pyré) pak nabízí zahradní restaurace v tamním 
lázeňském parku na břehu Dunaje. Další náměty a možnosti jsou zřejmé z fotek a 
webových odkazů.

Cyklovýlet – po bývalé železnici ze Žďáru nad Sázavou do Přibyslavi
V rubrice Česko / Žďárské vrchy jsou fotky z letošního cestování na kolech koncem 
prázdnin. Města Žďár, Přibyslav a další obce významně podporují cyklistiku, takže v 
této oblasti vzniká mnoho turistických možností, od nás snadno dostupných přímým 
vlakovým spojením. Fotoalba nepotřebují komentář – snad jen konstatování, že nová 
cyklostezka si v ničem nezadá s těmi, po kterých jsme nedávno jezdili v Německu – 
Horním Falcku.

Výstava keramiky a dalších dětských prací 

Předvánoční výstava ZŠ na Komenského ul. opět mile potěšila – podívejte se!
příjemné prohlížení přeje Vlastimil Čevela

Život v našem městě 

 
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 
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Prodám z vlastní zahrady:
švestkový a meruňkový

produkt.

Tel. 723 930 108

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

 
 
 
 
 

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 

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

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ A SPOTŘEBIČŮ
* ROČNÍ KONTROLNÍ PROHLÍDKY
* SERVIS * UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
* SEŘÍZENÍ A VYČIŠTĚNÍ*drobné opravy
* MODERNÍ DIAGNOSTIKA
* NASTAVENÍ NA OPTIMÁLNÍ PARAMETRY A ÚČINNOST
* MĚŘENÍ A REGULACE
* VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ
* ODBORNÉ PORADENSTVÍ   
* ELEKTRO, VODA, PLYN, TOPENÍ
* REVIZE    NADŠENÍ A BOHATÁ PRAXE 
   ELPEMA & PEMATHERM LTD

  Petr Máca 
  U Lesíčka 184/18, 620 00 Brněnské Ivanovice
  e-mail: elpema@seznam.cz

  telefon: 731 934 074

Cvičení
PILATES
- proti bolesti zad
  a krční páteře
- pro zpevnění svalů
  pánevního dna
- pro zpevnění břišních svalů

Koná se v ZUŠ Modřice, Benešova 268.

Kontakt: 723 375 002
               email: ddobesova@seznam.cz

Pedikúra domů
Máte v rodině nemocného

 nebo staršího člověka, který 
nechce nebo nemůže jít do 

salonu?
Objednávky na: 723 025 452

MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád aj.

tel. 606 469 316, 547 225 340,

www.maliribrno-horak.cz, platba 

hotově = SLEVA 250,-Kč!

Modřice a okolí.

Čištění koberců
a čalouněných povrchů
Ceny: koberce od 13 Kč za m2

Sedací soupravy – 90 Kč za jednosed.

Čištění je prováděno u zákazníka
a je týž den pochůzdné.

Tel.: 775 242 041

Mám zájem o koupi rodinného domu se
zahrádkou do 2 mil. K v Mod icích.

Telefon: 602 642 963

Koupím bbyt 3+1v cihlové zástavbě 
v dobrém technickém stavu 

Volejte na    607 792 311  po 17 hodině.
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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

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

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

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 

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. 12. 2013 - 6. 1. 2014 Vánoční bohoslužby v kostele sv. Gotharda
1. 1. 2014 - 14. 1. 2014 Tříkrálová sbírka 2014

11. 1. 2014 - 20:00 Myslivecký ples, hotel Gregor Modřice

12.1. 2014 - 16:00 Povánoční benefi ční koncert, chrám sv. Gottharda

17. 1. 2014 - 19:30 - 23:45 Farní ples, hotel Gregor Modřice

31. 1. 2014 - 20:00 16. Městský ples, sál hotelu Gregor

Události

138Inzerce Zpravodaj 12/2013

ALLIANZ
POJIŠŤOVNA, a.s.

otevřela novou kancelář
v Modřicích, Brněnská 33E.

Kontaktujte nás, přijedeme k Vám.

Nabízíme pojištění osob,
majetku, podnikatelských 

rizik, aut a cestovní pojištění.

Telefon:

607 219 869



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: Kateřina Koubková
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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