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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 40/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 40. schůze RMM  konané dne 
10. 2. 2014

Úhrada výstavby PBDS
RMM schválila úhradu faktur za staveb-
ní práce provedené v období 12/2013 
při výstavbě PBDS v celkové výši 
4.184.302,-- Kč bez DPH.
(k usnesení 40.3.1/2014 a 40.3.2/2014)

Přípojka NN objektu hřbitova
RMM schválila Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene na 
vedení přípojky NN společnosti E.ON
Distribuce a.s. do objektu hřbitova po 
pozemcích města Modřice.
(k usnesení 40.3.3/2014)

Oprava chodníků
Město zahájilo legislativní přípravu pro 
zahájení postupných oprav chodníků 
ve městě. Jako první budou provedeny 
ulice Nádražní a část Husovy.
(k usnesení 40.3.4/2014)

Nákup pozemků
RMM schválila kupní smlouvu s p. J. 
V. na odkoupení pozemků o celkové 
výměře 3418m2 za cenu 240Kč/m2,
které budou využity v rámci budování 
protipovodňového opatření při ulici 
Masarykova.
(k usnesení 40.3.6/2014)

Pronájem Sokolovny
Radou města byly schváleny smlouvy o 
pronájmech a výpůjčkách areálu Soko-
lovny s TJ Sokol Modřice, fi rmou
Vanvera, ZŠ Modřice a s nájemci byto-
vých jednotek.
(k usnesení 40.3.7/2014, 40.3.8/2014, 40.3.9/2014, 

40.3.10/2014 a 40.3.11/2014)

Napojení areálu sokolovny na sítě
Schváleny smlouvy o napojení areálu 
na poskytovatele telekomunikačních 
služeb a dodavatele médií (elektro, 
voda, plyn).
(k usnesení 40.3.15/2014, 40.3.16/2014 a 

40.3.17/2014)

Napojení PBDS na sítě
Schváleny smlouvy o napojení areálu 
na poskytovatele médií a telekomuni-
kačních služeb.
(k usnesení 40.3.21/2014,40.3.22/2014 a 

40.3.23/2014)

Vystoupení umělců Z. Izera a Š. Vaň-
kové
RMM schválila smlouvu o vystoupení 
umělců Izera a Vaňkové dne 4. 4. 2014 za 
cenu 39.700,-- Kč bez DPH.
(k usnesení 40.3.25/2014)

Dar do tomboly
Společnost CTP Invest s r.o. darovala 
městu částku 15.000,-- Kč na zajištění 
pořádání 16. městského plesu soutěže 
o ceny.
( k usnesení 40.3.101/2014)

Umístění mlékomatu
Společnost Agro Vyškov-Dědice požáda-
la o pronájem části pozemku v prostoru 
nám. Svobody k umístění mlékomatu v 
Modřicích.
(k usnesení 40.4.2/2014)

Přidělení bytů v PBDS
RMM dle doporučení komise schválila 
přidělení bytů v PBDS dalším klientům. 
Celkem 5 lidem.
(k usnesení 40.6.1.1/2014 a 40.6.1.2/2014)

Náhrada škody
RMM schválila uplatnění náhrad za 
soudní spor s JmK v rámci žaloby proti 
ZÚR JmK.
(k usnesení 40.8.1.1/2014 a 40.8.1.2/2014)

Převod nevyčerpané dotace
RMM schválila muzejnímu spolku pře-
vod nevyčerpané dotace ve výši 1.085,-- 
Kč z roku 2013 do roku 2014.
(k usnesení 40.8.4/2014)

Navýšení kapacity ZŠ
RMM vydala ZŠ Modřice souhlas s 
jednáním s JmK o povolení navýšení 
kapacity ZŠ vč. jídelny a školní družiny.
(k usnesení 40.8.7/2014)

Rekonstrukce ZŠ Benešova
RMM vydala ZŠ Modřice souhlas s 
realizací veřejné zakázky rekonstrukce 
rozvodů a kotelny v budově Benešova 
322.
(k usnesení 40.8.9/2014)

Mimořádný příspěvek
RMM schválila ZŠ mimořádný fi nanční 
příspěvek ve výši 19.600,-- Kč na poříze-
ní 8 ks žíněnek do cvičebny  na Komen-
ského ulici.
(k usnesení 40.8.10/2014)

Odpisové plány ZŠ a MŠ
RMM schválila odpisové plány majetku 
v roce 2014 ZŠ a MŠ Modřic.
(k usnesení 40.8.11/2014 a 40.8.13/2014)

Docházkový systém
RMM schválila pořízení docházkového 
systému pro zaměstnance PBDS v ceně 
44.472,-- vč. DPH od fi rmy OMEGA 24 
s.r.o.
(k usnesení 40.8.18/2014)

Vlajka pro Tibet
Jako každoročně se město Modřice 
připojuje k mezinárodní kampani na 
podporu Tibetu.
(k usnesení 40.8.19/2014)

Rušení telefonních budek
Společnost Telefonica Czech Republik 
a.s. informovala město o zrušení 2 ks 
veřejných telefonních automatů na ul. 
Brněnská a Masarykova.
(k usnesení 40.8.20/2014)

Studie odvodnění
V rámci prevence proti dešťovým pří-
valovým vodám a na doporučení BVaK 
a.s. nechává město vypracovat studii 
odvodnění ul. Brněnské v prostoru před 
areálem fy Murexin za cenu 97.000,- bez 
DPH fi rmou JVP Projekt s r.o.
(k usnesení 40.8.22/2014)
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

1Informace pro občanyi 1Život v našem městěž

ZÁPIS

d tí do Mate ské školy Mod ice

pro školní rok 2014/2015 se uskute ní

v úterý 29. 4. 2014

od 14.00 do 16.00 hod.

v budov mate ské školy, Zahradní 590, Mod ice.

Rodi e p inesou k zápisu rodný list dít te, sv j OP
a vypln nou „Žádost o p ijetí dít te“.

Formulá bude k vyzvednutí v MŠ dne 22. 4. 2014.

V úterý 29. 4. prob hne na MŠ také „DEN OTEV ENÝCH DVE Í“,
rovn ž od 14.00 do 16.00 hod.

Rodi e se mohou seznámit s prostorami mate ské školy a výchovným
programem v jednotlivých t ídách.

T šíme se na kluky a hol i ky od t í do šesti let.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Proběhl zápis do 1. třídy

K zápisu do prvních tříd se letos dostavilo 85 dětí. Rodiče některých dětí ještě zvažují 
odklad, jiní možná navštíví zápis i v jiné škole, a tak konečný počet budoucích prv-
ňáčků lze jen odhadovat. 

Přesto nám tento počet dává naději, že příští školní rok otevřeme tři první třídy.

Na letošní ročník zápisu se paní učitelky jako vždy pečlivě připravovaly. Hravou for-
mou ověřovaly řečové, zrakové i sluchové dovednosti.  S výzdobou pomohli žáci z 2. 
stupně. Dívky ze 7. třídy připravily pro čekající děti hernu. Po úspěšném absolvování 
zápisu si budoucí prvňáčci odnesli domů dárek, který jim vyrobily děti ve školní 
družině.

Děkujeme všem rodičům, kteří si pro vzdělávání svého dítěte vybrali naši školu, a 
těšíme se na setkání v září 2014. O termínu informační schůzky budeme informovat 
prostřednictvím našich webových stránek a školky.

Jana Kurečková, učitelka 1. stupně ZŠ Modřice

Foto: Mgr. Jeanette Vrtková

Vítězové jednotlivých kategorií recitační soutěže na ZŠ

Ve čtvrtek 13. února proběhla na prvním stupni naší základní školy již tradiční reci-

tační soutěž. Letos se jí zúčastnilo 25 dětí, které uspěly v třídních kolech a dostaly 

se do dalšího - školního kola. Zde paní učitelky měly těžký úkol - vybrat 3 nejlepší v 

každé kategorii. A jak to dopadlo?

0. kategorie (1. třídy)

1. místo Hlavačková Veronika a Šulová Žaneta (1. A)

3. místo Mráz Daniel (1. A)

1. kategorie ( 2. a 3. třídy)

1. místo Pauk Petr (2. C)

2. místo Pudelka Jakub (2. B)

3. místo Sedláková Adéla (2. B)

2. kategorie ( 4. a 5. třídy)

1. místo Sedláčková Sára (5. tř.)

2. místo Frimmelová Jana (4. A)

3. místo Císařová Helena (4. A)

Gratulujeme všem zúčastněným a držme palce prvním dvěma postupujícím do ob-

lastního kola, které se uskuteční 5. 3. 2014 v Ivančicích.

Děkujeme SRPŠ za fi nanční podporu, díky které všechny děti obdržely nějaký dáre-

ček a první tři ocenění získali nádherné knižní publikace.
Text a foto: Mgr. Eliška Novotná
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Zima ve školní družině

Opět vás informujeme, co je nového ve školní družině. Kapacitně je plně obsazená 
počtem 120 dětí. Paní vychovatelky se ve všech čtyřech odděleních snaží, aby se 
dětem v naší družince líbilo. Nadále klademe důraz na dostatek aktivního pohybu, 
kreativitu a relaxaci. Součástí školní družiny je plnění zájmových aktivit a uskuteč-
ňování akcí. Stalo se pro nás samozřejmostí, že nám pomáhá SRPŠ, kterému chceme 
touto cestou poděkovat za pomoc a spolupráci.

K našim zájmovým aktivitám kromě jednotlivých činností výchovného zaměření pa-
tří i stránka hudební. V našem Zpěváčku se zábavnou formou učíme základní tech-
niky zpěvu, správné dýchání při zpěvu a artikulaci. Zúčastnili jsme se několika akcí- 
rozsvícení vánočního stromu v Modřicích, školní Mikulášské besídky, vystoupení na 
nám. Svobody v Brně a besedy v domově důchodců v Modřicích. Zpěv nám doplnily 
děti z kroužku hry na zobcovou fl étnu.

V současné době se připravuje skupinka dětí na soutěž v sólovém zpěvu, která pro-
běhne 12. 3. v Brně. 

Z našich stěžejních akcí zde uvádíme dvě: divadelní představení Strážilkové a bese-
du s cestovatelem J. Márou.

Za kolektiv vychovatelek Jitka Kafková, vedoucí ŠD

SRPŠ p i ZŠ Mod ice Vás  zve na 

BURZU SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ JARO/LÉTO 
  

Burza se uskute ní v termínu 11. – 12. dubna 2014 ve vstupní hale základní školy  na Benešov  ulici. 

  

P ebírání sportovního vybavení: pátek 11. dubna od 15.00 do 18.00 hodin 

Prodej: sobota 12. dubna od 9.00 do 12.00 hodin 

     od 13.00 do 14.30 hodin – vracení a vyú tování 

POZOR! Burza je zam ena na prodej vybavení pro jarní a letní sporty (jízdní kola, kolob žky, in-line brusle, 
skateboardy, chráni e, helmy, sport. oble ení, ...).  

Prosíme, nenoste nám jarní a letní od vy! D kujeme. 

  

T ší se na Vás lenové SRPŠ p i ZŠ Mod ice

Školní sout ž ve sb ru starého 
papíru. 

Vyhrajte jednu ze t í cen a zážitek pro nejúsp šn jší t ídu! 
1. tablet 
2. mobil 

3. konzola 

Sbíráme veškerý starý papír, který bude p ebírán u kontejneru p ed budovou 
základní školy na Komenského ulici. Váš papír zde bude zvážen, zaevidován, 
uložen.  
Provozní doba kontejneru, to je doba, kdy je možné p inést starý papír, je:  

pond lí 21. 4. - pátek 25. 4. 2014 
· ráno  7.00 - 8.00 
· odpoledne  15.30 - 16.30 

T šíme se na Vás! Vaše SRPŠ p i ZŠ Mod ice 
 

Sout ž je po ádána firmou PlusMinus waste s.r.o. ve spolupráci se SRPŠ p i ZŠ Mod ice.

21.4. 25.4.2014
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Divadelní představení "Strážílkové aneb Jak se naučit nebát"

V pondělí 3. února 2014 do naší školy zavítali Strážílkové se svým představením  
„Strážílkové aneb Jak se naučit nebát“. Příběh Terezky zaujal všechny děti a prožíva-
ly s ní, jak se postavila svému strachu. Účinkující se dotkli několika témat etické vý-
chovy: šikany, strachu a útlaku. Společně se 
děti dobraly k faktu, že největšími Strážílky 
jsou rodiče, učitelé a vychovatelé. U nás do-
spělých najdou vždy pomoc. Po vystoupení 
jsme dostali časopis Strážílkové a někteří 
ho přečetli už v družině. Nový časopis děti 
zaujal především svým obsahem. Na závěr 
jsme se rozloučili písničkou Pomáháš mi.

Představení se nám všem velmi líbilo a ještě 
jednou děkujeme!

VŠ

Beseda s cestovatelem Jiřím Márou

Ve čtvrtek 13. února 2014 jsme se zúčastnili v modřické knihovně besedy o cestách 
po Austrálii, kterou Jiří Mára procestoval společně se svojí rodinou. Zajímavé poví-
dání bylo doplněno fotografi emi a krátkými reportážemi.

VŠ



www.mesto-modrice.cz 115114 Zpravodaj 3/2014Život v našem městě Život v našem městě 

BRABROUCI

Ledová Praha 31. 1. – 2. 2. 2014

Ledová Praha byla super akce, které se mohly zúčastnit všechny pionýrské oddíly z 
České republiky. Měli jsme zdarma plno památek. Ubytováni jsme byli ve škole Praha 6 
na Pankráci, škola byla pěkná a  měli tam dobrý čaj.

Přes den jsme chodili po památkách např. Zlatá ulička, Židovská čtvrť + hřbitov, poli-
cejní muzeum ČR, kde byla ukázka pár zásahů policie, a plno dalších památek =). Na 
obědy jsme chodili do jedné restaurace, kde jsme měli lístek, za který jsme si mohli 
koupit jídlo do 100 Kč. Vařili tam moc dobře.

Nejlepší byla sobota večer, kdy jsme šli na koncert Děti dětem, kde různé děti tancovaly, 
zpívaly nebo něco hrály. Všichni byli super až na jednu „kapelu“, kde zpívali falešně a 
tvářili se u toho, jako kdyby to byla nejhorší věc, co kdy dělali. A nakonec bylo překva-
pení… přijel Aleš Háma!! To se všichni seběhli k pódiu a tancovali, zpívali (spíš řvali) 
=D. Všem se to moc líbilo! V neděli jsme se sbalili a šli na vlak, který nám skoro ujel. 
Museli jsme od metra až k vlaku běžet a to pro malou Jáňu nebo Jirku (s batohem) 
nebylo zrovna nejlehčí, ale stihli jsme to =)!

Moc se mi to líbilo =)!                                                                                                Klíště

Třídenní akce pohledem členky oddílu Brabrouci. Rádi bychom touto cestou podě-
kovali městu Modřice za fi nanční podporu na cestu do Prahy pro všech 36 účastníků. 

Pavla Pokorná, vedoucí oddílu

Foto: Paša Pokorná a Áda Hungrová
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KULTURA

68. koncert na radnici - hudbou a slovem vážně i nevážně

Foto: M.Hájek
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Modřice v době starosty Pohnitzera – školy od roku 1897

Péče o školy – včetně budov a jejich vybavení, platů a bytů učitelů – podléhala po-
dle defi nitivní úpravy obecního zřízení pro Moravu z roku 1864 přímé působnosti 
obecního výboru; na rozdíl od oboru působnosti nepřímé, kde samosprávná obec 
musela přebírat i roli nejnižšího článku státní správy fi nanční a politické, například 
při výběru daní.

V roce 1903, kdy už mělo městečko Modřice kolem dvou tisíc obyvatel, navštěvovalo 
obecnou školu 396 žáků, rozdělených do čtyř tříd a dvou tříd paralelních. Ještě 
před koncem Pohnitzerova starostenství roku 1911 byla obecná škola rozšíře-
na o tři třídy školy měšťanské (Bürgerschule), s daleko náročnějším rozvrhem 
výuky, také pro děti z Želešic, Moravan a Přízřenic. Prostorové problémy řešila obec 
přístavbami dvorního křídla v budově na náměstí (plány se zachovaly). Zamýšlená 
stavba nové školní budovy se nikdy neuskutečnila.

Za jeden z úspěchů Josefa Pohnitzera můžeme považovat vznik dvou dalších škol-
ských institucí během necelých 10 let – mateřské školy (1898) a zimní hospodářské 
(zemědělské) školy; založené roku 1908, od roku 1911 působící v nové velké budově 
na dnešní Benešově ulici. Ve svém projevu na oslavě starostovy dekorace záslužným 
křížem roku 1910 to ostatně zemský poslanec Niessner neopomněl vyzvednout.

Formálním podnětem k založení mateřské školy v Modřicích sice byla oslava 50. 
výročí vlády Františka Josefa II., skutečně však k němu kromě starostovy iniciati-
vy přispělo „moderní“ uznání významu předškolní přípravy dětí ve věku od tří 
do šesti let, ovšem v dobové atmosféře česko-německého zápasu o národnostní 
charakter moravského školství, a to nejenom co se týkalo vyučovacího jazyka. 
Jak roku 1903 ve svém pamětním zápise do báně kostela nadneseně uvádí místní 
lékař dr. Johann Sedlaczek, i modřická mateřinka měla být v okolním slovanském 
prostředí „obrannou výspou němectví“ (ein deutsches Bollwerk), zárukou výchovy 
dětí k vlastenectví v novém, nacionálním pojetí, nahrazujícím zemsky orientova-
ný patriotismus. 

S tímto záměrem byl také (podle Sedláčka) založen modřický spolek mateřské školy 
(Kindergartenverein), který se stal partnerem obecní rady při stavbě a provozu 
školy. 

Modřičtí nacionální liberálové zde využili i přispění podporovacího spolku „pro br-
něnské předměstí“ (Brünner Vorortsverein), jehož prostřednictvím se platil pro-
voz.

Konkrétnější než jiné prameny jsou zápisy z jednání obecního zastupitelstva. Zde 
(uloženy v okresním archívu v Rajhradě) můžeme sledovat všechny události v Mod-

MUZEUM řicích od roku 1880 chronologicky, pokud se týkaly vzpomenutých působností obce. 
Strohé záznamy osvětlují různé jiné stránky života.

Brzy poté, co se stal starostou, byl podle protokolu ze 4. prosince 1897 Josef Pohni-
tzer výborem zmocněn, aby o zřízení mateřské školy se spolkem pro brněnské 
předměstí začal jednat a podle vlastního uvážení uzavírat dohody do budoucna; 
s jedinou výhradou, „aby podíl ročních nákladů příslušný obci nepřesáhl 300 
zlatých“. 

Pro srovnání k ročnímu příspěvku 300 zlatých: 

V listopadu 1897 vyhověl obecní výbor žádosti učitele Lukšíka a poskytl mu od listo-
padu do března 1898 příspěvek na otop dva zlaté měsíčně. Hospodářský spolek v 
Modřicích (Landwirtschaftlicher Ortsverein, od r. 1891), který nakupoval nové země-
dělské stroje a v osvětové činnosti předcházel zimní pokračovací škole, zaplatil obci 
dvouleté nájemné 1896 – 1897 šest zlatých.

Z výčepu vinné pálenky, který patřil k důležitým obecním příjmům (Brandweinauf-
lage), plynulo v těchto letech od místních držitelů koncese do pokladny ročně 460 
zlatých. Čistý příjem z obecní cihelny činil roku 1897 pouze 408 zlatých. Jeden čtve-
rečný sáh (vídeňský sáh měřil asi 1,7 m) obecního pozemku zakoupeného ke stav-
bě rodinného domu stál 3 zlaté. Jednu fůru kamene ze staré školní budovy prodala 
obec za jeden zlatý; jedna fůra vlastním nákladem vytěženého „písku na parcele 
u Primálu“ (auf der Parzelle beim Bründl befi ndliche Sand) byla roku 1898 jednot-
livcům po předběžném schválení starostou přenechávána za pouhých 20 krejcarů. 
Místnímu kováři povolil výbor stavbu přístřešku na obecní půdě před kovárnou a 
jeho užívání za přiznávací poplatek deseti krejcarů ročně.

Další záznam o mateřské škole čteme v protokolu jednání z ledna 1898, druhého 
roku Pohnitzerova starostenství. Pověření starosty učinit nutné kroky k okamžitému 
zřízení školky se rozšiřuje na dohody se všemi „faktory“ tohoto záměru. 

Zároveň vzalo obecní zastupitelstvo (výbor) na vědomí záměr místní školní rady 
(Präliminare des Ortsschulrathes), že následujícího roku 1898 budou na obecní škol-
ní budově prováděny nové stavby, které budou stát asi 230 zlatých. 

Ve své vlastní působnosti výbor téhož dne rozhodl o žádosti nadučitele Karla Háj-
ka a svěřil mu do nájmu obecní roli v trati „Herrngarten“ (specifi kovanou číslem 
76 pachtovního-nájemního protokolu); na obvyklou dobu tří let 1898 – 1900; za osm 
zlatých 80 krejcarů činže a za naturální plat 16 litrů (sklizeného) zrna. Vidíme zde 
nadučitele (Oberlehrer) Hájka ve dvojí společenské roli; obecního zaměstnance i 
sedláka-nájemce půdy. Určitou výhodou pronájmu obecních pozemků byla možnost 
srážky na pachtovném prokazatelnou živelnou pohromou. Za škodu, kterou způso-
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bila průtrž vody na obecní roli v trati „Neubruch“, byla jejímu nájemci náhradou 
snížena činže o pět zlatých. Škody na vlastních pozemcích uplatňovali sedláci při 
placení daní státu; to bylo zdlouhavější.

6. března 1898 byl spolek pro mateřskou školu v Modřicích (Kindergartenverein) již 
čerstvě ustanoven a projednávala se jeho žádost o pozemek. 

V protokolu čteme: Obecní výbor se již 17. ledna 1898 rozhodl školku zřídit na oslavu 
jubilea vlády J.C.M. … a také s uvážením toho, že zdejší mateřinský spolek považuje 
za svou čestnou povinnost obec materielně podpořit; i dále vzhledem k tomu, že 
bude pro modřickou obec výhodné umístit mateřskou školu v její vlastní spolkem 
postavené nové budově, schvaluje výbor žádost o bezplatné přenechání potřebného 
pozemku na obecní parcele č. 4110 místnímu spolku pro mateřskou školu za účelem 
stavby její budovy, která potom zůstane v majetku obce (welches Gebaude seinerzeit 
in den Besitz der Gemeinde gelangen wird).  

Stavba pak rychle pokračovala, aby mohla být školka slavnostně otevřena již 2. pro-
since 1898; padesát let poté, co se císař ujal vlády na troskách prvních revolučních 
pokusů o ústavní přestavbu habsburského absolutismu a na dlouhou dobu jim učinil 
přítrž. 

Mgr. Petr Fiala, Muzeum města Modřice

PRO DĚTI
Blyton: Tajemná hora, Tajemná loď, 
Tajemné moře, Tajemný hrad
Čáp: Záboj a Mlhoš ve službách Jana 
Husa
Havukainen: Tatu a Patu – Superhrdi-
nové, Vesmírné dobrodružství
Malinský: Cyril a Teniska
Marjanská: Půjčovna babiček
Stoličný: Nové pohádky o dopravních 
značkách

PRO ŽENY
Davouze: Dům v Bretani
Giffi n: Na čem záleží
Green: Hvězdy nám nepřály
Jackson: Temný smaragd
Kleypas: Duhová ulice, Sním o tobě
Lindsey: Řekni, že mě miluješ, Vášni-
vý vztah
Moyes: Poslední dopis od tvé lásky
Pawlowská: Pravda o mém muži

VÝBĚR Z NOVINEK

Probst: Manželská past
Steel: Uzavřený kruh
Weisberger: Ďábel nosí Pradu
Young: Dublin Street

PRO SILNÉ NERVY
Flynn: Ostré předměty, Temné kouty, 
Zmizelá
Galbraith: Volání kukačky
Gerritsen: Elixír mládí, Poslední na 
řadě
Hedsträm: Noc ve Villette, Úkryt ve 
Villette, Vraždy ve Villette
Jackson: Osamělá smrt, Vyvolená k 
smrti, Noc předtím,
Rozkovec: Na vlastní pěst
Tursten: Pod ochranou stínů

K  ZAMYŠLENÍ
McEwan: Amsterdam, Dítě v pravý 
čas, Mlsoun
Murakami: Spánek

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:

POZVÁNKA

Zveme vás na autorské čtení z nové knihy Blanky Hoškové (roz. Reslerové)

KDO S KOHO
Akce se koná ve čtvrtek 27. března v 17 hod.

v klubovně nad knihovnou (nám. Svobody 93).
Blanka Hošková prožila dětství a mládí v Modřicích a nyní bydlí a pracuje v Brně. Je rozvedená a má 

dceru. V době svých životních pohnutých okamžiků se věnovala poezii, plakala na papír a svoje dílka 

přednášela v brněnském klubu. Próze se začala věnovat v okamžiku, kdy si uvědomila, že její dcera 

dospívá a je nutné si najít jiného koníčka…

(V naší knihovně najdete - Horko domácího krbu, Prohrané výhry, Dietnikum)

KNIHOVNA

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Vanová Vlasta
Ostrovská Ludmila
Slabá Jiřina
Jakešová Františka
Bučíková Anna
Jičínská Věra
Janásek Vladimír
Flekal Josef
Havlátová Marie
Janíková Růžena
Jirků Ján
Matýsková Marta
Šebesta Petr

Klíma Jan
Zezula Jiří
Ing. Kořínek Miroslav

Mikolášková Natálie
Lačňáková Andrea
Sklenka Antonín
Földes Vilém
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Počasí i rtuť teploměru nasvědčují, že je 
jaro letos o něco blíže, než by bylo mož-
no soudit podle kalendáře. Zahrádkář-
ský spolek Modřice uspořádal tradiční 
(již devatenáctý) ples poněkud dříve 
než jindy. Konkurencí nezanedbatelnou 
bylo zahájení zimní olympiády. Mnozí 
byli postaveni před těžkou volbu. Ale 
nechat si ujít ples? K čemu jsou zázna-
mová zařízení? Pobavíme se a druhý 
den v klidu zhlédneme záznam. Vzhůru 
– na ples! Proto byly všechny obavy 
liché a sál opět zaplněn.

Již při vstupu se mnohým pánům rozzá-
řily oči – podle tradice nabídli pořadate-
lé něco ze svých voňavých výpěstků… 
A dámy s potěchou přijaly plnokvě-
tou růži, kterou tak jako skvostnou a 
nápaditou výzdobu sálu hotelu Gregor 
dodalo Zahradnické centrum Brabec. 
Předsedkyně spolku dr. Tomandlová 
vítá všechny přítomné spolu s vrcholný-
mi představiteli města.

Úvod je opět s překvapením. Taneční 
škola manželů Burianových Starlet (jak 
je to dávno, vzpomínali někteří přítomní 
na své první taneční kroky, když nás ta-
neční mistr Burian cvičil cha-cha či jive) 
obstarala zahajovací polonézu. A bylo 
se na co dívat na začátku i v průběhu 
večera při jejich ukázkách tanců – vyni-
kající choreografi e i provedení a hlavně 
zápal pro věc. Prostě profesionálové. 

Stejně tak i osvědčená kapela Nota Bene 
nenechala mnoho času na úvahy či 
vzpomínky a pozvala všechny přítomné 
na parket ukázat, že nic od loňska neza-
pomněli či se naučili nové taneční kroky 
a variace. A tak v rytmech moderních či 
tradičních jsme se tu vlnili či „křepčili“. 
To se ale blížil čas, který měl ukázat, 
kdo má štěstí ve hře – losování bohaté 
tomboly (seznam sponzorů uveden 
níže). Zahajují, jak jinak, ceny Zahrád-
kářského spolku. Jeden z výherců 
poznamenal: „…to je jen k práci…“, když 
si odnášel zahradnické náčiní. Byly však 
i ceny jiné – od kosmetiky přes sladkosti 
až po poznávací zájezd. Někdo měl štěs-
tí větší, jiný jen maličké – ale to byla jen 
malá epizoda. Vždyť podle známého pří-
sloví „neštěstí ve hře, štěstí v lásce“ se 
určuje to podstatné. Nejdůležitější bylo, 
že jsme se viděli, pověděli si snad vše, 
na co se zapomnělo během roku, kdy 
hledíme do záhonů, co vyplet či kde je 
zase krtek… Probrat, kdy předpěstovat 
sazeničky, šance našich na olympiádě 
či kam se zajedeme podívat a trochu i 
poučit.

Společně jsme se pobavili, vyslechli, co 
bylo moc, moc pěkné a co by se příště 
mohlo přidat. Tak tedy příští rok – bude 
jubilejní: 20. Zahrádkářský ples. Bude-
me se těšit na setkání i s Vámi. 

-ú-

Foto: 

Radek Pokorný

Život v našem městě 
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SPORT

Život v našem městě 

Fotbalová přípravka v zimě

Ani přes zimu nemají malí fotbalisté „fotbalové prázdniny“, pouze se z měkkého ze-
leného trávníku přesunou do tělocvičny – a jede se dál! 
Starší přípravka se navíc zúčastnila zimní halové ligy, která probíhala od listopadu do 
března v tělocvičně ZŠ Tuháčkova v Komárově. Kluci se přes šest základních kol do-
stali do kola fi nálového, které proběhlo v neděli 2. 3. Přes značnou únavu a vyčerpání 
(fi nálové zápasy začaly v 10.00 a skončily v 19.00) naši fotbalisté vybojovali skvělé 

třetí místo, vyšperkované navíc dvěma oceněními za nejlepší hráče, které převzali 
Vojta Partl a Dominik Čičmanský. Oběma a vůbec celému týmu patří velký dík!

Bohužel radostný průběh zimní halové ligy a zodpovědného trénování zasáhla velmi 
bolestná zpráva: 30. 1. 2014 zemřel pan Jan Klíma. 
Pan trenér Klíma stál u prvních fotbalových krůčků našich kluků, kteří dnes vyhrá-
vají jeden zápas za druhým. A vloni si znovu vzal pod křídla předpřípravku, kluky 
sotva šestileté, a s přímo tatínkovskou péčí je učil základy fotbalu a probouzel v 
nich lásku k tomuto sportu. Kluci ho měli rádi a on měl rád je. Sledoval, jak si starší, 
mladší i nejmladší kluci vedou, a nešetřil pochvalami. Když jsem ho potkala na hřišti, 
vždycky se usmíval. Tak tomu bylo i vloni na podzim, když jsem ho viděla naposled. 
A tak si ho budu pamatovat.
Chtěla bych projevit za sebe a všechny rodiče, trenéry a „jeho kluky“ upřímnou 
soustrast celé pozůstalé rodině.

Jako důstojná vzpomínka proběhne na jaře 1. ročník Memoriálu Jana Klímy. Fotba-
listé tak uctí památku nejen svého pana trenéra, ale i dobrého člověka a skvělého 
kamaráda!

Eva Strnadová

Zahrádká ský spolek Mod ice d kuje
všem svým p íznivc m, kte í v novali v cné dary do tomboly

na 19. Zahrádká ský ples, který se konal 7. 2. 2014

Jedná se o níže uvedené firmy a soukromé osoby:

AGENTURA SVOBODOVÁ Mod ice OVOCE A ZELENINA nám. Svobody
AGRO OSEVA prodejna Mod ice PENZION LION Mod ice /P. Havlík/
AUTO KELLY Mod ice /p. Homolka/ PIVNICE SOKEC Mod ice
AUTOSERVIS MATÝSKA Mod ice POTRAVINY nám. Svobody
BACHL Mod ice RESTAURACE U TRÁVNÍ KA Mod ice
BETA Mod ice SETOS, s.r.o. Mod ice /L. Odehnal/
Cukrá ství „ ERMÁK“ Mod ice SMÍŠENÉ ZBOŽÍ Mod ice /H. Homolková/
Cukrárna „U KULATÉ“ Želešice TEXTILNÍ ZBOŽÍ Mod ice /M. Havlátová/

ESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠ OVNA UNIVERSAL – náhr. díly Mod ice /pí Škopová/
ERPACÍ STANICE NOVOTNÁ VÍT MAKOVSKÝ, voda, plyn, topení, koupelny

ELEKTRO KADLEC Mod ice ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC Mod ice
HOTEL GREGOR Mod ice ZAHRÁDKÁ SKÝ SPOLEK Mod ice
H STYLE kade nictví Holasice ZLATNICTVÍ Mod ice /A. Sedlinská/
KING STYLE, s.r.o. Brno pan PAUFOŠÍMA
KV TINY Mod ice /pí Šebestíková/ paní SEDLÁ KOVÁ
LÉKÁRNA Grand Residence Mod ice paní TYLMANOVÁ
M STSKÝ Ú AD Mod ice paní ZÁKLASNÍKOVÁ
MOSTEX GRUP Mod ice, export import

Za kv tinovou výzdobu sálu pat í pod kování Zahradnickému centru Brabec.

MUDr. Jaroslava Tomandlová
p edsedkyn Zahrádká ského spolku Mod ice

PENZION LION Mod ice /P. Havlík/

Začátky modřické přípravky, podzim 2010 
Autor fota: F. Zápeca
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Strážníci Městské policie Modřice řešili v únoru mimo jiné tyto 
zajímavé události: 

Dne 2. 2. zjistila hlídka MP, že na ul. Masarykova je prasklé vodovodní potrubí. Při 
bližší kontrole se zjistilo, že je na místě parkoviště díra o velikosti 2 x 2 m. 
Byl přivolán HZS k vyproštění jednoho vozidla, kde hrozilo jeho sesunutí 
do jámy. 

Dne 3. 2. byl řešen újezd ČP OMW, kde zatím neznámý pachatel načerpal benzín v 
hodnotě 2350,- Kč a ujel bez zaplacení. Celá věc je dále v šetření.

Dne 4. 2. byly hlídce MP nahlášeny použité injekční stříkačky u garáží na ul. Sadové. 
Žádáme občany, aby při podobném nálezu informovali strážníky, kteří tyto 
stříkačky bezpečně zlikvidují.

Dne 8. 2. nalezla hlídka MP samostatné registrační značky, které pocházely z krade-
ného vozidla. Toto vozidlo bylo, po důsledném pátrání v celém katastru 
města, nalezeno na ul. Sadová. Celou věc si převzalo OOP Rajhrad.

V ranních hodinách dne 10. 2. byl strážníkům oznámen spuštěný alarm na trafi ce 
na ul. Brněnská. Po příjezdu hlídky bylo zjištěno, že trafi ka má vypáčené 
dveře a byly odcizeny cigarety. Dle svědka celé události hlídka přijela jen 
chvíli po odjezdu pachatelů. Žádáme občany, aby v případech, kdy vidí 
jakékoliv protiprávní jednání, neprodleně volali strážníky MP.

Téhož dne ve večerních hodinách nalezla hlídka MP opuštěné vozidlo. Hlídka zjistila, 
že po tomto vozidle bylo téhož dne vyhlášeno pátrání. Věc si převzalo OOP 
Rajhrad a pro vozidlo se dostavil jeho majitel.

Dne 11. 2. v 13:55 hod. se pokusil neznámý muž na ul. Za Humny nalákat mladou 
dívku do svého vozidla, stříbrného sedanu novějšího typu. Dívka naštěstí 
utekla domů a muž odjel. Žádáme občany o spolupráci a při sebemenším 
podezření kontaktujte strážníky MP.

Dne 13. 2. proběhla přednáška s besedou strážníků MP na základní škole. Děti byly 
informovány o tom, jak se chovat při situaci, kdy se je někdo snaží nalákat 
do vozidla, a hovořilo se i o dalších tématech.

Dne 16. 2. strážníci pomohli zorientovat se nevidomému muži v katastru města, z 
důvodu momentální indispozice jeho vodicího psa.

Dne 21. 2. zadržela ostraha OC Olympia dvě mladistvé, jak kradly oblečení. Hlídka 
udělila oběma dívkám blokové pokuty a předala je do rukou rodičů.

Dne 23. 2. bylo hlídce MP oznámeno, že z jednoho zaparkovaného vozidla unikají 
provozní kapaliny. Hlídka zjistila majitele tohoto vozidla a ten zabezpečil, 
aby nedošlo k dalšímu úniku.

Dohled nad domovem

Občanům, kteří vlastní nemovitost v katastru města Modřice, nabízí Městská policie 
vizuální kontrolu rodinných domů, bytů či jiných objektů, které zanechají jejich maji-
telé během dovolené či jiné krátkodobé nepřítomnosti bez dohledu. Nejedná se však 
o fyzickou ostrahu objektu. 

Jestliže někdo o tuto službu zažádá, hlídky MP budou při běžné kontrole města pro-
vádět namátkově vizuální kontrolu hlídaného objektu. Hlídka tedy bude kontrolovat 
nenarušení objektu (neporušení dveří, oken atd.).

Tato služba pochopitelně neruší riziko napadení objektu, ale dle zkušeností toto ri-
ziko snižuje. Pokud by byl objekt i tak narušen, vyrozumí Městská policie majitele a 
domluví se na dalším postupu, a objekt tak nezůstane dále otevřen pro další zloděje.

Tato služba je poskytována bezplatně. Stačí, abyste vyplnili formulář a dostavili se 
na služebnu MP Modřice. Formulář obsahuje údaje o majiteli, kontaktních osobách, 
nemovitosti a telefonních číslech. Formulář najdete na stránkách města Modřice, na 
podatelně, na služebně a na facebookových stránkách MP.

Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks
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Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz                                                            Zpravodaj Modřice

Modřický Internetový magazín                                         aktuálně - 03/2014

Rekonstrukce ročníku 2006, barevné rozlišení sekcí

Během února bylo novou navigací opatřeno dalších více než 50 stránek z akcí v 
roce 2006, které nabízejí asi 1200 fotografi í. Současně bylo pro lepší orientaci do-
taženo i do Mapy stránek už dříve použité barevné rozlišení sekcí. Hlavní stránka a 
související souhrnné informace mají pozadí zlaté, archivy stránek jednotlivých roč-
níků šedé, rubriky sekce o životě v Modřicích světle modré, sekce Česko je v barvě 
khaki a Svět ve tmavším odstínu zelené. 

Tipy na výlety autem, na kole i pěšky

Stejný odstín zelené má i celkový přehled tipů na výlety, kterých přibyla další dva-
cítka. Z hlediska atraktivity určitě stojí za zmínku působivá příroda, zachycená při 
toulkách ve studeneckých lesích, výlet z Bukovinky do Jedovnic, trasa z Oso-
vé Bitýšky do Tišnova, putování přes Klucaninu nad Tišnovem do údolí Lubě, 
cesta k pomníčku Járy Cimrmana u hájenky pod Sýkoří, jarní cestování po 
lužních lesích u Ivaně a další ... 

Fotografi e Miroslava Hájka 

Především je nově zpřístupněno všech 140 fotografi í z hodové výstavy na podzim 
2006 - „Příroda kolem nás“. Velice působivé jsou i alba z procházek, tentokrát nejen 
v Modřicích, ale i v Brně na Špilberku a na Petrově.

Ze života v našem městě v roce 2006

Kromě dokumentace z Václavských hodů a dalších akcí přibyly především historic-
ky cenné záběry o jarní povodni a celkovém rozsahu zátopy v Modřicích i okolních 
lokalitách podél řeky. Mimořádnou událostí také byla předvánoční výstava betlémů 
v modřickém muzeu s téměř 600 návštěvníky. Organizátorka Ing. Kolářová a další 
členové Muzejního spolku na ni dokázali prezentovat přes 80 betlémů nejrůznějších 
druhů i původu, z nichž většinu si zájemci mohou prohlédnout i na více než stovce 
našich fotografi í. 
 
Koncerty vážné hudby počátkem roku 2014

Ze současnosti fotografi cky připomínáme tradiční lednový Benefi ční koncert v koste-
le, na kterém tentokrát vedle místních účinkujících, jako vzácní hosté znovu zazpíval  
Mužský pěvecký sbor z Mutěnic. Dále pak také únorový už 68. Komorní koncert na 
radnici, kde nás „hudbou a slovem vážně i nevážně“ bavila klavíristka prof. Borková 
se zpěvačkou A. Borkovou ml. a hercem Pavlem Hýžou. 

příjemné prohlížení přeje Vlastimil Čevela
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Koupím rodinný dům v 
Modřicích a blízkém okolí, 

možno i k rekonstrukci. 
Rychlé jednání,

kontakt odměním.

Tel.: 731 176 343

Milé maminky,  

prodám zachovalé d tské 
oble ení, boti ky a hra ky za 

p íznivé ceny. 

Jednorázová akce 15. 31. b ezna 2014.

Telefon 724411720 (Havlí kova ulice
v Mod icích). P ij te si n co hezkého vybrat!

130 Zpravodaj 3/2014

1Inzercei
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Nabídka zájezd  CA Expressbus ve spolupráci s CK Metal 
Automaticky zákazník, který si zakoupí zájezd p es Mod ický zpravodaj, získává 
slevu z webových stránek, proto Vám nabízíme zájezdy za tuto levn jší variantu.

Jednodenní zájezd Holandsko – Keukenhof – Amsterdam 2014 
TERMÍN:   4.–6. 4. 2014    18.–20. 4. 2014     2.–4. 5. 2014    9.–11. 5. 2014 Cena: 
1690 K
Poznejte krásy rozkvetlé Pa íže v jarních i letních dnech 2014
CENA: 1690 K  
Vyberte si jeden z víkendových termín : 16.–18. 5. 2014    30. 5. – 1. 6. 2014

Jednodenní zájezd do koncentra ního tábora Osv tim a B ezinky 2014
CENA: 549 K  
TERMÍN: 14. 6. 2014, 12. 7. 2014

ty denní zájezd do Pa íže a za nejkrásn jšími zámky na Loi e  

v . ubytování 2014 

Cena: 2888 K  

Termíny:  8.–11. 5. 2014, 19.–22. 6. 2014 

ty denní zájezd do Pa íže a Versailles v etn  ubytování 2014 

Cena: 2799 K  
Termíny:  15.–18. 5. 2014, 26.–29. 6. 2014

Jednodenní zájezd do Legolandu v N mecku v etn  vstupenky 

Termíny: Sobota 26. 4. 2014      Sobota 31. 5. 2014    Sobota 28. 6. 2014 

Cena: 1290 K  

Jednodenní zájezd na Orlí hnízdo, solné doly a nejhlubší jezero st ední Evropy 

Cena: 890 K
Termín: 31. 5. 2014

Jednodenní kouzelný výlet do Disneylandu® ve Francii 2014
Cena: 1690 K  
Termín:.4.–6. 4. 2014, 23.–25. 5. 2014

Prožijte s námi jedine nou velikono ní atmosféru ve Vídni s prohlídkou zámku 
Schönbrunn 

Termíny: 12. 4. 2014 denn  od 10 do 20 hodin, 19. 4. 2014 denn  od 10 do 20 
hodin 
cena: 489 K

Poznávací zájezd do Vatikánu, íma a Florencie s ubytováním ve 4* hotelu v . 
snídan  2014

Termíny: 1.–4. 5. 2014   5.–8. 6. 2014   26.–29. 6. 2014
Cena: 2989 K

Jednodenní zájezd Medv dí sout ska, nejkrásn jší kouty Štýrska
Termíny: 17. 5. 2014
Cena: 549 K  
Užijte si Pa íž, proslulé m sto milenc , v období velikono ním 2014
CENA: 1690 K  
Vyberte si jeden z víkendových termín : 11.–13. 4. 2014     19.–21. 4. 2014 

(velikono ní termín)
V p ípadném zájmu a bližších informací volejte:   
776 776 156  pí. Coufalíková nebo pište na e-mail:  
zajezdy@expressbus.cz.                                        

 Zájezd po ádá firma EXPRESSBUS Coufalík  www.expressbus.cz  
Ve spolupráci s CK Metal                      www.ckmetal.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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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 

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.

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 polštá-

řů 299,-Kč/ks
• kvalitní opravy oděvů,
   zkracování, šití, látání

tel.: 603 156 063, 739 274 804

Výuka němčiny
v Modřicích.

Třináct let praxe.

Kontakt: 777 125 760
radecka.pospisilova@seznam.cz

Koupím byt
3+1 nebo 2+1
v Modřicích. 
Platba v hotovosti. 

Tel.: 702 933 033

Hledám udržovaný 
RD se zahrádkou

v Modřicích
do ceny 2.5 mil Kč.

Tel.: 604 560 454
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METOD J SK E EK

vyhotovím pro vás geometrické plány
vyty ím hranice pozemk

eším spory o pr b h hranic pozemk

www.prvni zeme.cz
telefon: +420 777 718 953

email: metodej.skrecek@prvni zeme.cz

METOD J SK E EK

postavím pro vás naše zast ešené pódium
profesionální ozvu ení a osv tlení akcí

www.dobre ozvuceni.cz
telefon: +420 777 718 951

email: metodej.skrecek@prvni zeme.cz

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 .

Pedikúra
domů

Objednávky: 723 025 452
www.pedikuradomu.webmium.com

Prodáme novostavbu RD 4+kk,
Modřice, ulice Masarykova.

Pozemek 410 m2.         Cena 4 990 000,- Kč.            Tel. 608 470 370 , 774 642 068

Koupím byt 3+1
v Modřicích
i k úpravám.

Děkuji za nabídky.

Tel.: 739 883 118



Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2014
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

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

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

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

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

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

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

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

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

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

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

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

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

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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

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

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

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

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

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

27. 3. 2014 Beseda pro seniory

27. 3. 2014 Autorské čtení Blanky Hoškové 

4. 4. 2014 Vystoupení Izer+ Vaňková

6. 4. 2014 Vítání jara

11. - 12 . 4. 2014 Jarní burza sportovních potřeb

21. - 25.4 2014 Sběr starého papíru

26. 4. 2014 Dětský karneval

26. 4. 2014 Setkání při swingu

29. 4. 2014 Zápis do MŠ

Události

 
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 

 
POZVÁNKA DO NAŠÍ NOVÉ PRODEJNY 
 

 NÁ ADÍ  DÍLNA + ZAHRADA 
 ND   A V I A  -  M U L T I C A R   
 AUTODOPL KY – žárovky NARVA (SNR) 
 V ŠKERÉ NÁPLN  DO VOZIDEL 
 A U T O B A T E R I E  -  HYDRAULIKA 
 VÝROBA AUTOPOTAH  TRUCK 
 OPRAVY ALOUN NÍ AUTOSEDADEL  
 KRMIVA PRO DOMÁCÍ ZVÍ ATA   

 
 

AAVOSS s.r.o.    www.avoss.cz   avoss.brno@seznam.cz  
                          tel.       545233323                777723060 
Masarykova 118, Mod ice – bývalá prodejna barvy laky  

(po p edložení této inzerce jednorázová sleva 10%)
        
             akce :   GOLA 108 díl  =  1.590,- K   



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: Eva Strnadová
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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