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USNESENÍ RMM č.11/2011

Z usnesení RMM č. 12/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne 
10. října 2011

Městská hala - příprava
RMM schvaluje proplacení faktury 
za stavební práce na RD Benešova 
247 firmě TOPTERM, spol. s r.o. 
ve výši 494.163,50 Kč bez DPH po 
odsouhlasení objemu 1. etapy prací 
stavebním dozorem (4.1)  

MŠ - rozšíření zahrady
RMM schvaluje kupní smlouvu na 
odkoupení pozemku p.č. 768/2 v k.ú. 
Modřice o výměře 347 m2 za částku 
600.000,- Kč (4.2) 

Vinotéka - příprava
RMM schvaluje smlouvu o pronájmu 
nebytových prostor města v objektu 
Hybešova 654 firmě PIVIA s.r.o. za 
částku 9.360,- Kč/rok (4.3)  

Pronájem pozemků - Agro
RMM schvaluje dohodu s Mgr. 
Ivanou Rychnovskou, insolvenční 
správkyně dlužníka společnosti 
Agro Modřice, a.s. o ukončení nájmu 
městských pozemků. Tyto pozemky 
budou následně pronajaty soukro-
mým subjektům k zemědělským 
účelům. (4.6)  

Svatováclavské hody - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu 
mezi městem Modřice (obdarovaný) 
a firmou KAMOKO, s.r.o. (dárce) na 
poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč k 
pokrytí nákladů Svatováclavských 
hodů 2011 (4.7)

5.1RMM ukládá starostovi města a 
majetkovému odboru předložit do další 
RMM podklady k žádosti Ivety Petláko-
vé o odkup garážového stání v zadní 
části dvora MěÚ Modřice   

Průmyslová výstavba - FINO
RMM vydává souhlasné stanovisko ke 
stavbě výrobní haly a linky na betono-
vou dlažbu firmě FINO – trade s.r.o. Jde 
o stavbu v souladu s Územním plánem, 
umístěnou v existujícím oploceném 
areálu firmy na ulici U Vlečky.

Autobusové linky - obnova
RMM souhlasí s udělením licencí na 
linky autobusů 510, 511, 512, 513 a 514 od 
11.12. 2011 s upozorněním na přetíženost 
ul. Brněnské - jde o vrácení tras linek 
IDS-JMK do původního stavu po zprů-
jezdnění mostu přes dráhu (6.3)

Zastupitelstvo města - změna
RMM předává osvědčení o členství v 
Zastupitelstvu města Modřice p. Kamile 
Šulové (7.1) 

Veřejná doprava - příspěvek
RMM schvaluje příspěvek města Mod-
řice do fondu IDS JMK pro rok 2012 ve 
výši 220.350,- Kč (50 Kč/obyvatele) a 
postupuje jej ke schválení do ZMM (7.2)

Majetek města - inventarizace
RMM schvaluje směrnici o inventarizaci 
majetku města Modřice vč. Přílohy č. 1 
k směrnici o inventarizaci – plán inven-
tur s platností od 10.10.2011 (7.3)  

Územní plán Brna - vazby
V rámci koordinace územně-plánovací 
dokumentace pro oblast na rozhraní 
katastrů Brna a Modřic, RMM pověřuje 

starostu a místostarostku města nahléd-
nutím do návrhu změny „Aktualizace 
ÚPmB“ a schvaluje zaslání požadavku 
na doplnění textu změny o „řešení va-
zeb města Brna a města Modřice neje-
nom na úrovni platné územně plánova-
cí dokumentace, ale i na řešení širších 
vazeb zejména dopravy v rozpracova-
ném konceptu města Modřice“ (7.4)     

Přechody pro chodce - realizace
RMM schvaluje dodavatele akce „Pře-
chody v Modřicích“ firmu M – Silnice 
a.s. za částku 1.285.789,- Kč vč. DPH 
a pověřuje starostu města podpisem 
smlouvy - viz též INFO servis dále (7.5) 

Benešova ul. - chodník
RMM schvaluje nabídku firmy D.I.S., 
spol. s r.o. na odvodnění části chodníku 
ul. Benešova (pod vyústěním nového 
mostu) za částku 118.154,- Kč vč. DPH 
a doporučuje ZMM částku zařadit do 
rozpočtu roku 2012 (7.6)

Rekonstrukce ZŠ Komenského
RMM schvaluje uvolnění finančních 
prostředků ve výši 809.407,- Kč vč. DPH 
pro ZŠ Modřice jako poslední splátku na 
úhradu prací, spojených s rekonstrukcí 
objektu na Komenského ulici (7.7) 

Objekt pro město - pořízení
Objevily se dvě potenciální mož-
nosti získání budovy a pozemků, 
kde by mohly být zřízeny prostory 
pro pracovní četu s technikou, 
hasiče, příp. klubovny. RMM proto 
pověřuje starostu města vyjed-
náním podmínek odkupu areálu 
společnosti COP COR s.r.o. na ulici 
Hybešově a případným opera-
tivním svoláním mimořádného 
zasedání ZMM k projednání účasti 
města v dražebním jednání na 
objekt a pozemky p.č. 1236 a 1237  
na ulici Brněnská (7.10)  

Volnočasová studie - dokončení
RMM bere na vědomí zpracova-
ný dokument „Analýza možností 
volnočasových aktivit občanů v 
Modřicích a blízkém okolí“. Doku-
ment je v plném znění zveřejněn 
na internetových stránkách města 
v rubrice INFO servis. (7.12) 

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. 
Údaje v závorce odkazují na příp. souvislosti 
a na body úplného znění usnesení, které je k 
dispozici u asistentky starosty nebo na www.
mesto-modrice.cz  (red-ČeV) 

1Zprávy z radnicez

POZVÁNKA
na 6. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva 
města Modřice, které se koná 
V PONDĚLÍ DNE 12. PROSINCE 2011 V 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí 
Svobody 93. 
Program bude vyvěšen na informačních
tabulích a na internetových stránkách města 
Modřice. 
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Na fotografii je vidět hromada bioodpadu ze svozu z našeho města na ploše kom-
postárny a je z ní patrno, že bioodpad netřídíme, tak jak bychom měli.  Znamená 
to, že svozová firma nám může účtovat za dotřídění finanční prostředky, které 
bychom mohli lépe využít na zvelebení města (rozdíl v ceně za likvidaci čistého 
bioodpadu a znečištěného bioodpadu může činit až 300,-  Kč/tunu).
Při namátkové kontrole biopoplenic umístěných u bytových domů jsme v nich 
našli: obal od spreje Pronto, plastové kelímky, mikroténové sáčky, igelitové tašky 
z různých obchodů, plastové láhve, sáčky na psí exkrementy i s obsahem, kusy 
lakovaného dřeva (zbytky z podlahy či nábytku) a dokonce pytel s komunálním 
odpadem.
Pokud bude nádoba na bioodpad obsahovat nepřípustné příměsi, může se stát, že 
nebude vyvezena s bioodpadem ve středu vůbec  anebo ji vyprázdní  při páteč-
ním svozu komunálu. Řeknete si, že se vlastně nic neděje, ale opak je pravdou. Na 
pořízení nádob na bioodpad čerpáme dotace z EU a máme  povinnost  vytřídit 430 
t/rok, což je navýšení oproti loňskému roku o cca 350 t. Pokud se nám nepodaří 
tohoto množství dosáhnout, budeme muset dotaci vracet a svým nezodpověd-
ným jednáním zatížíme zbytečně náš rozpočet (jednalo by se o částku  cca…..). 
Všichni, kteří si vyzvedli biopoplenici dostali leták, v kterém je jasně a stručně 
uvedeno jak bioodpad třídit.  Proto apeluji na všechny, ukládejte do biopoplenic 
jen to co tam patří, používejte pouze biologicky rozložitelné sáčky (k vyzvednutí 
na městském úřadě), popřípadě papír (papírové ubrousky, papírové utěrky, no-
vinový papír, letáky). Často se stává, že tašky z prodejních řetězců jsou propago-
vány jako biologicky rozložitelné, ale ve skutečnosti tomu tak není. Dbejte na to, 
aby řádně třídili i Vaše děti. Přispějete tak k lepšímu životnímu prostředí nejen pro 
nás, ale i pro další generace.

Do biopoplenice patří:
• Jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny a její zbytky
• Zbytky pečiva a obilnin (bez másla, tuků, salámů, sýrů, paštik apod.)
• Uvadlé květiny a odpad ze zeleně
• Kávový odpad včetně filtrů, čajové sáčky
• Skořápky vajíček a ořechů (nebylo sice uvedeno v letáku, ale do 

bioodpadu také patří)
• Travní hmota, plevel, seno, sláma, podestýlka z chovu drobných bý-

ložravých zvířat, hnůj, slepičí trus, spadané listí včetně ořechového 
a kaštanového, dřevní štěpka

• Slupky z jižního ovoce - pomeranče, banány, mandarinky, grepy,…
Do biopoplenice nepatří:

• Živočišné zbytky – maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých zví-
řat, vařené jídlo

• Sklo, plasty, kovy, beton, lakované dřevo
• Komunální odpad

Žádáme všechny, kteří si biopoplenici ještě nevyzvedli anebo jim nestačí, aby 
tak co nejdříve učinili na sekretariátě městského úřadu v úřední dny. Jsou také k 
dispozici malé nádoby na domácí bioodpad a biologicky rozložitelné sáčky.
Děkuji všem, kteří se aktivně zapojili do projektu nádoby na bioodpad v 
Modřicích a tříděním odpadu přispívají ke zlepšení životního prostředí nás 
všech.                                                                    Ing. Hana Chybíková, místostarostka města 

Jak třídíme bioodpad

Upozornění pro občany
Svoz biopopelnic bude probíhat každý týden do konce listopadu.
Vyvážení kontejnerů u fotbalového hřiště 1 x za 14 dní dle plánu,

také do konce listopadu.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

Oznámení

Myslivecké sdružení Modřice oznamuje, že ve dnech 12.11.2011, 
19.11.2011, 26.11.2011, 3.12.2011, 17.12.2011 a 26.12.2011 budou pořádá-
ny hony na drobnou zvěř v katastru města Modřice. Tímto žádáme ob-
čany, aby omezili procházky se psy hlavně v polních a lesních částech 
katastru města Modřice.

Za Myslivecké sdružení Zdeněk Teker
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INFO-servis1Informace pro občanyi
Přechod pro chodce "U pošty"
V měsíci listopadu budou prováděny stavební práce na realizaci přechodu pro 
chodce na komunikaci III. třídy ve vlastnictví JMK na ulici Masarykova „U poš-
ty“. Protože kraj přechody na svých silnicích v areálu obcí nemá zájem řešit, je 
investorem akce v hodnotě cca 200 tisíc Kč město Modřice. Realizace dalších 
plánovaných přechodů na ulici Masarykova z ulice Severní, u zastávky MHD 
„Masarykova“ a na ulici Benešově u Základní školy Modřice bude probíhat v 
jarních měsících příštího roku. Vzhledem k tomu, že v úseku provádění stavby 
bude omezen průjezd a průchod pro pěší, žádáme o respektování dopravních 
předpisů a dodržování bezpečnosti a osobní opatrnosti

Květoslava Höklová, vedoucí majetkového odboru MÚ

Pasivní bytový dům pro seniory - beseda

Vedení města Modřice zve všechny zájemce,
zejména seniory, na prezentaci projektu:

Seznámíme Vás s tím, co je to pasivní dům, proč jsme ho zvolili,
jak bude provozován, jaké služby budou nabízeny a za kolik. 

Beseda se koná dne 28. listopadu v 18:00 hodin ve velké zasedací místnosti
na modřické radnici, kde můžete též předat vyplněné anketní lístky

se svými názory.

Přijďte, ať víte, do čeho jdete! 
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Veřejné ankety města Modřice
V zájmu zlepšení informovanosti radnice o názorech občanů, na základě inspi-
race podobnými projekty "Váš názor" v obcích kraje Vysočina a po dohodě se 
starostou města, byly vytvořeny podmínky pro realizaci veřejných anket. Tyto 
ankety by měly umožnit občanům sdělit svoje stanoviska k tématům, o kterých 
je třeba rozhodovat při řízení města a jeho rozvoje. Vyhlašování anket a souhr-
ny jejich výsledků budou zveřejňovány ve Zpravodaji a na internetu radnice. 
Anketní otázky budou doprovázeny informacemi o důsledcích jednotlivých 
alternativ odpovědí a odkazy na související veřejně dostupné podrobnosti.
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Odpovědi na anketní otázky (anonymně, pod značkou, či s plným jménem) 
budou možné odesláním formuláře na internetu radnice nebo odevzdáním 
anketního lístku, vloženého do Zpravodaje. Místy pro předání vyplněných 
anketních lístků budou podatelna MÚ, knihovna, prodejna textilu p. Havlá-
tové a sousední trafika p. Kopecký. S cílem podpořit výchovu dětí k zájmu o 
město, ve kterém žijí, bude vyhlášení ankety vhodnou formou připomenuto 
jejich rodičům a vyplněné anketní lístky bude možno předat i prostřednic-
tvím MŠ a ZŠ.
Téma č. 1 - Dům pro seniory, o kterém jsme již vícekrát psali ve Zpravodaji, není 
jen několikaletá mnohamilionová investice. Je to také záležitost, která dříve či 
později může významně ovlivnit život kohokoliv z nás a našich blízkých. Prů-
zkum veřejného mínění formou anket jsem navrhl panu starostovi s přesvědče-
ním, že lidé mají na uplatnění svých stanovisek i námětů k řízení města a jeho 
rozvoje opravdový zájem. Proto bych rád poděkoval všem, kteří účastí v anketě 
potvrdí, že jsem se nemýlil                                    Ing. Vlastimil Čevela, předseda Redakční rady

Anketní otázky k tématu č. 1 - Dům pro seniory  
připravili: Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková a Ing. Vlastimil Čevela 
http://modrice.rwcms.cz/obcane/dotazy-namety/ankety/dum-pro-seniory
a Zpravodaj č. 11/2011, odpovědi se přijímají do 30.11.2011 včetně.

A/ano - Pasivní bytový dům pro seniory 
- bezbariérové provedení přístupu i vnitřního vybavení (koupelny) všech bytů, 

funguje jako nájemní dům s poskytovanými službami, určený pro starší lidi i s 
omezenou možností pohybu, ale s přiměřenou soběstačností, přístup k řešení 
ztráty soběstačnosti během pobytu je rozveden dále

- doprovodné služby v ceně nájmu, poskytované vlastním personálem (úklid, 
praní ložního i osobního prádla, drobné nákupy, nabídka aktivit ap.), personál 
bude přítomen v pracovní dny v průběhu dne, s návštěvami o víkendech 

- doplňkové služby, zprostředkovávané dle potřeby (návštěvy lékaře či zdrav. 
sestry, rehabilitace, masáže, kadeřnictví, pedikúra, dovážení obědů, návštěvy 
externí sociální pečovatelské služby ap.)

- pasivní provedení stavby domu je investičně náročnější pro město, ale vý-
znamně snižuje provozní náklady na energie a tím i cenu nájmů a na zvýšenou 
cenu stavby může být poskytnuta dotace "Zelená úsporám"

- obyvatelé bytového domu hradí nájem, obědy a využívané doplňkové služ-
by, pečovatelské služby čerpají a z příspěvků hradí pouze obyvatelé, kteří je 

potřebují, se svým důchodem i s příspěvky na nesoběstačnost si hospodaří 
samostatně

 ANO - popsanou koncepci pasivního bytového domu považuji za správnou 
 NE - měl by to být dům s průběžnou pečovatelskou službou pro nemohoucí

A/ne - Dům s průběžnou pečovatelskou službou
- rozdíly proti bytovému domu

- na prostory a tím i stavbu jsou větší nároky - proto je postavení dražší
- nejde o bytový dům, proto není možné čerpat dotaci "Zelená úsporám"
- průběžná pečovatelská služba vyžaduje kvalifikovanější a tedy dražší personál 
- i přes možnou sociální dotaci jsou vždy náklady průběžného provozu vyšší
- větší náklady znamenají vyšší nájmy i pro ty, kteří průběžnou péči nepotřebují  
- důchody a příspěvky na nesoběstačnost obyvatel jsou příjmem pro instituci, 
- rozdíl mezi těmito příjmy a náklady na provoz hradí zřizovatel - tedy město
- obyvatelé domu dostávají pouze kapesné, ve výši stanovené zákonem 

B/ Provozní náklady a nájmy v bytovém domě pro seniory

•srovnávací příklad - dům s podobným režimem v Žabčicích (od r. 2004)

- přibližně poloviční kapacita (24) jako v Modřicích
- obec přispívá na provoz 300.000 Kč/rok a nevyžaduje příspěvek
 na amortizaci
- měsíční nájem na osobu činí přibližně 5000 Kč + obědy 1800 Kč

•výsledky kalkulace pro dům v Modřicích - Zpravodaj 10/2011-19

- přibližně dvojnásobná kapacita (50) jako v Žabčicích
- město nepřispívá na provoz a vyžaduje příspěvek na amortizaci
- měsíční nájem na osobu činí přibližně 7000 Kč + předběžně za obědy 2300 Kč

Kalkulace byla zpracována na základě výhrad některých členů Zastupitelstva 
(Zpravodaj 1/2011-6 a 10/2011-9). Starosta a vedení města zastávají názor, že ani 
v Modřicích by město nemělo vyžadovat příspěvek na amortizaci nákladů 
již jednou zaplacené stavby bytového domu a také by mělo ze svého roz-
počtu přiměřeně přispívat na jeho provoz. To by umožnilo uvedený nájem 
snížit.

V zájmu snížení nájmů pro obyvatele považuji finanční spoluúčast města 
na provozních nákladech a zrušení příspěvku na amortizaci za správné 
a potřebné kroky

 ANO  -   NE
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C/ Co v případě ztráty soběstačnosti během pobytu v bytovém domě

•srovnávací příklad - dům s podobným režimem v Žabčicích (od r. 2004)

- při nástupu se podepisuje souhlas s přemístěním
 do domu s průběžnou péčí
- lehčí případy se řeší péčí spolubydlícího nebo rodinného
 zázemí v místě
- při čekání na přemístění (i měsíce) vypomáhá externí 
 pečovatelská služba

•obecně možný způsob řešení - rozsah konkretní potřeby a možností
   ukáže praxe

- pro nástup je soběstačnost nutná, ale následnou ztrátu nelze řešit striktně
- změna pobytu je vždy stres, který spolu se ztrátou kontaktů může být kritický
- přemístění je nutno vnímat jako zásadní problém, kterému je potřeba
 se vyhnout 
- pokud bude bytový dům důsledně bezbariérový lze situaci řešit změnou
 provozu
- existují speciální postele a pomůcky, které lze často i pouze zapůjčit  
- lze využít místní rodinné zázemí a doplňkové domácí pečovatelské služby
- provozně lze vyhradit bytovou jednotku pro noční a víkendovou službu

Jedním z kriterií pro přijetí do bytového domu pro seniory by mělo být, 
aby měl žadatel v Modřicích rodinné či jiné zázemí s ochotou ke spo-
lupráci. Pro režim pobytu v domě by pak mělo platit, že pokud k tomu 
nebudou závažné lékařské důvody, měly by být hledány všechny reálné 
cesty, aby k přemístění do cizího prostředí nemuselo dojít. 

Využití popsaných podmínek a možností, s cílem řešení ztráty soběstač-
nosti bez přesunu jinam, považuji za správný a potřebný přístup

 ANO  -   NE

1Život v našem městěž
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Děti z Modřic v Římě 

V úterý 25. října vyjely děti 
deváté, osmé a sedmé třídy 
se svými učiteli do vzdále-
ného hlavního města Itálie  
Říma, přezdívaného Věčné 
město, Caput mundi nebo 
Mamma Roma. Těšili jsme se 
na památky, atmosféru věč-
ného města, ale i na teplejší 
klima. To vypadalo zpočát-
ku velmi neslavně, protože 
celou cestu až do Ostie, kde 
jsme měli ubytování, nám pršelo. Po příjezdu se znenadání roztrhla obloha a 
vykouklo sluníčko, které nás pak provázelo po celou dobu pobytu. Tři dny jsme 
procházeli město, které bylo přes dva tisíce let nejvýznamnějším městem Evropy, 
sídlem císařů a papežů s obrovským seskupením památek všeho druhu a stáří 
– od antického fóra, středověkých kostelů nebo prostě jen obyčejných uliček se 
zvláštní atmosférou. 
Prošli jsme nejznámější památky od antiky po pompézní barokní vatikánskou 
baziliku. Na Palatinu si císařové stavěli honosné vily, ze kterých zbyly ruiny, a 
představit si tu nádheru před 2000 lety nebylo jednoduché. Mnohem víc nás 
oslovilo Fórum Romanum, živé centrum římské říše, kde se odehrávala historie. 
Být v Římě a nenavštívit Koloseum? Tam se naši žáci těšili nejvíce.  
Ale Řím není jen antika. Je to pulsující velkoměsto s mnoha barokními kostely, 
paláci, fontánami. Tu nejznámější di Trevi jsme viděli za působivého večerního 
osvětlení. Většina z nás hodila do fontány minci, abychom se do Říma zase ně-
kdy vrátili, jak praví pověst. Procházeli jsme Piazzu Spagna se známými schody, 
ochutnali jsme výbornou zmrzlinu na Piazza Navona, navštívili jsme Pantheon, 
Piazzu Colona, Campo dei Fiori a procházeli jsme malými charakteristickými ulič-
kami s mnoha obchody s uměním, starožitnostmi, dílnami sochařů, ale i obyčej-
ných řemeslníků, řezníků, pekařů. 
Poslední den jsme navštívili Vatikán, nejmenší státeček, sídelní město papeže. 
Někteří prošli muzeum se slavnou Sixtinskou kaplí, jiní prozkoumali baziliku sv. 
Petra s jejím podzemím i slavnou Michelangelovou kopulí, na kterou je i po cestě ?

!
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Halloween aneb Angličtina trochu jinak

Tento projektový den jsme začali poněkud netradičně, a to v neděli večer. Po ve-
čeři jsme se sešli před budovou školy na ulici Komenského, dali poslední pusinky 
rodičům a vybaveni spacáky jsme se ubytovali v naší nové cvičebně.
Po krátkém rozkoukání nás čekala večerní hra v prostorách školy osvětlených 
pouze světlem svíček. V tříčlenných skupinkách jsme hledali anglické názvy ně-
kolika slov vážících se k Halloweenu. Tuto slovní zásobu jsme si upevnili ještě 
dalším procvičováním pomocí „strašidelného“ domu. Za úspěšné dokončení 
úkolů jsme si všichni zasloužili sladkou odměnu. Pak již jen umýt, podívat se na 
pohádku a spát.
V pondělí dopoledne jsme si vyzkoušeli, co vše si pamatujeme z předešlého ve-
čera. Procvičili jsme si novou slovní zásobu pomocí dalších her, zopakovali si i 
něco z českého jazyka, matematiky a zároveň se dozvěděli spoustu zajímavého o 
vzniku a původu tohoto anglofonního svátku. 

výtahem nutno vystoupat 320 úzkých schodů. Ale námaha rozhodně stojí za 
to. 
Po třech dnech pobytu, kdy jsme poznali ta nejznámější místa v Římě, jeho 
kolorit i vitální obyvatele, ochutnali místní dobroty, pokochali se pohledem na 
moře, jsme se vydali zpět na cestu domů. Cestování a poznávání je kořením 
života. J.A. Komenským připomíná tolik akcentovaný pátý stupeň vzdělání čili 
apodemii, tj. cestování za poznáním. To jsme v tomto týdnu bohatě naplnili. 

text a foto: Alžběta Grünwaldová
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Vyvrcholením celého dne bylo odpolední dlabání dýní (my již víme, že se jim říká 
jack-o´- lantern) v družině s paní vychovatelkou.
Více informací a fotografií naleznete na našich webových stránkách www.zsmod-
rice.org v sekci 3. třída.

Ráda bych touto cestou poděkovala paní Hájkové, paní Čechové a paní Voleské za 
sladkosti a „halloweenské pohoštění,“ které pro nás připravily.

Text a foto Mgr. Jana Řehořová

Vážení a milí spoluobčané, nezadržitelně se blíží vánoč-
ní čas a s ním přichází malá společenská setkávání. Jed-
ním z nich je „Vánoční jarmark,“ který se uskuteční 
v pátek 9. 12. 2011 od 15.00 do 19.00 h v areálu ZŠ 
na Benešově ulici. Předvánoční náladu jistě zpříjemní 
nejen prodejní stánky s vánoční tématikou, ale i vystou-
pení dětí.

Vánoční program

1. Pásmo dětí MŠ Modřice
2. Šmoulí vánoční taneček 1.A  (Mgr. J. Kurečková)
3. Povídání o ťukání (3.roč. a 3. odd. ŠD, Mgr. J. Řehořová a pí. vych. V. Štoksová)
4. Flétničkové koledování ( kroužek hry na flétnu v ŠD)
5. Veselé tancování 1.B (PhDr. Mgr. H. Zdražilová)
6. Ptačí koledníci (2.A a 4. oddělení ŠD, pí. vych. S. Dolejšová a B. Špačková)
7. Dětský folklórní kroužek s pásmem koled (J. Studená, I. Cetlová, V. Čevela)
8. Vánoční hra „V Betlémě, na seně“ (žáci 6. A 7. roč., Mgr. J. Havlíčková, Ing. Mgr. 

A. Grünwaldová, Mgr. J. Žák)
9. Vánoční vystoupení dechového souboru ZUŠ Modřice
10. Vánoce přicházejí do školní družiny (Zpěváček ŠD, pí. vych. J. Kafková)

Na organizaci akce se spolupodílí:
ZŠ Modřice, město Modřice, SRPŠ při ZŠ Modřice, modřická 
sdružení.

Vánoční
v Modřicích

jarmark
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Večer rozsvícených lampiček 30.10. 2011

foto M. Hájek

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí. 
Školní rok už je v plném proudu - děti i učitelé pilně pracují a samozřejmě ani my 
nezahálíme.
Již podruhé jsme se v sále školy sešli na členské schůzi. Tím nejdůležitějším 
bodem, bylo schválení návrhu nových stanov. Po drobných úpravách, tak byly 
stanovy schváleny a v řádném termínu odeslány na Ministerstvo vnitra ČR. Z 
projednávaných témat, bych ještě zmínila výši členského příspěvku, která byla 
stanovena na symbolických 50,-Kč. Kompletní informace samozřejmě naleznete 
na internetových stránkách umělecké školy:  www.zusmore.cz .
Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří již zaplatili své příspěvky. Částky, 
které sdružení předali, byly skutečně velkorysé. 
Rovněž vítám nové členy a těším se i na další z vás, kteří se k nám připojíte. Někte-
ré uvidím na blížících se třídních schůzkách, jiné potkám na další schůzce. Věřím, 
že to bude setkání příjemné.

Irena Pšeničková, předseda SRPŠ, 723 627 389,  irena@psenickova.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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Jako odpověď na dotazy občanů přikládáme další výkres s vyznačením 
dřevin, které by se měly vykácet.

dle podkladů projektanta připravil Ivan Doleček

Hřbitov Modřice - dřeviny navržené k asanaci
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KULTURA KULTURA

Středa 23. listopadu 2011 v 19 hodin Středa 7. prosince 2011 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

KOMORNÍ
KONCERT

53. 54.

Město Modřice připravilo Město Modřice připravilo

Klasika a slavné melodie
na sólovou trubku

Předvánoční hudební setkání

Účinkující: 
Vlastimil Bialas - trubka, Milan Bialas - klavír,
Program: 
P.J.Vejvanovský, J.K.J.Neruda, J.Suk a světové přídavky

Účinkující: 
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - dirigent Lucie Vitásková
s podporou hudební doprovodné skupiny přednese  
Jakub Jan Ryba - Česká mše vánoční z r. 1796 (část) 
http://mim.voda.cz/sbor.htm
jako hosté primáš a sólista BROLNu
František Černý - housle, zpěv  a  Jan Telecký - cimbál 
http://www.rozhlas.cz/broln/osobnosti
http://www.volny.cz/cimbal-muzika/
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Zazpívají Vám žáci Mateřské a Základní školy Modřice, 
Základní umělecké školy a Smíšený pěvecký sbor města Modřice.

Přijďte si mezi nás také zazpívat.

Zahájení komorních koncertů na naší radnici

Pod názvem „Procházka dějinami hudby“ (od renesance k 20. století), se nám 
představili mladí umělci: Alena Borková - zpěv, a Pavel Čadek - violoncello. Na 
klavír je doprovodily klavíristky: A. Borková st. a Pavla Reiffersová.
Zazněly skladby J.S. Bacha, D. Poppera, J. Haydna, E. Alberta, W.A. Mozarta, A. 
Dvořáka a dalších …..
Zpěvačka A. Borková s doprovodem klavíru přenesla několik sólových písní ci-
zích skladatelů a závěrem zazpívala árii Julie z opery A. Dvořáka - Jakobín, skvěle.
Také hráč na violoncello Pavel Čadek s doprovodem klavíru velmi příjemně pře-
kvapil. Nejen výběrem skladeb, ale přímo jejich virtuózním provedením.
Oba mladí umělci nám připravili příjemný kulturní zážitek a přejeme jim hodně 
úspěchů v jejich umělecké činnosti!                                                             J. Štulpová

foto: M. Hájek

Rozsvícení
vánočního stromu

1.12. 2011

Město Modřice Vás zve na tradiční

které se koná ve čtvrtek 1.12. 2011
od 17 hodin na náměstí Svobody
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Městské muzeum a Muzejní spolek Modřice si Vás dovolují pozvat

na výstavu krajinářské fotografie

KRAJINA JIŽNÍ MORAVY
MILOŠE SPURNÉHO

Slavnostní zahájení se koná dne 2. prosince 2011 v 16.00 hod. 
ve výstavní síni Městského muzea Modřice, Komenského 397. 
Úvodní slovo přednese Antonín Dufek z Moravské galerie 
v Brně. Výstava bude otevřena vždy od soboty do úterý 
ve dnech  3.-6., 10.-13. a 17.-20. prosince 2011 vždy
od 10 do 17 hod.,po individuální domluvě i v jiném termínu.

BUĎTE SRDEČNĚ VÍTÁNI!

Kontakt: tel. 547 216 124 (732 706 753), petr.fiala@email.cz

MUZEUM

Foto z besedy "Vesničko má přestavovaná"
s J. Krumlem 17. 10. 2011

Foto: M. Hájek



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

Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci na
www.modrice.knihovna.cz a děti na 
www.knihovnamodrice.webk.cz

Městská knihovna v Modřicích Půjčovní doba:

PRO DĚTI

Melville: Moby Dick – Bílá velryba 
(komiks)
Plichot: Oksa Pollocková

PRO ŽENY
Brown: Ostrý střih
Hejzlarová: Na Řece
Jakoubková: Čiň manželu dobře - pek-
lem se ti odmění
Jordan: Milovat zhýralého vévodu
Körnerová: Ve stínu erbu
Lee: Deník nevěsty
Soukupová: Marta v roce vetřelce
Steel: Velká holka
Váňová: Pavouk v síti

VÝBĚR Z NOVINEK

KNIHOVNA

PRO SILNÉ NERVY
Cole: Psanci
Češka: Hořká smrt
Forsyth: Mistr klamu
Gerritsen: Závěje
Grisham: Přiznání
Kepler: Paganiniho smlouva
Kessler: Pochod na Varšavu
Rottová: Krásná netýkavka

PRO POUČENÍ
Červený-Křapa: Horami i pouští na 
kole
Fišer: Brno-Tajemné město Moravy
Mandžuková: Co nám chybí, když…

POZVÁNKA

Zveme vás na besedu
 s cestovateli Antonínem Červeným a Liborem Křapou

Na kole po Indii a Himalájích
Beseda se koná ve čtvrtek 24. listopadu 2011 v 17 hodin

v klubovně nad knihovnou
(nám. Svobody 93)

Po besedě je možno zakoupit knihu autorů Horami i pouští na kole

www.mesto-modrice.czZpravodaj 11/2011
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SPORT
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Nohejbalisté Modřic mistry ČR družstev 2011!!!

28. září 2011 jsme v nymburském sportovním centru napsali zlatým písmem další 
kapitolu našeho nohejbalového příběhu. V extraligovém superfinále, hraném po-
prvé v historii na jedno utkání, v přímém přenosu České televize,  jsme porazili 
SK LIAPOR WITTE Karlovy Vary 5:1 a stali se posedmé v klubové historii MISTRY 
ČR V NOHEJBALE DRUŽSTEV. Velkou zásluhu na tom mají naši věrní fanoušci, 
kteří za námi přicestovali v hojném počtu a vytvořili nám fantastickou atmosféru, 
která nás po roční pauze vrátila zpět na nohejbalový trůn. Společně s nimi se náš 
tým triumfálně vrátil autobusem vypraveným modřickou radnicí. Bouřlivé oslavy 
tohoto úspěchu pak pokračovaly v restauraci u sokolovny až do časných ranních 
hodin.                                                                                                    Petr Gulda, kapitán

Mistři ČR 2011: 
horní řada zleva: Petr Gulda (trenér), Jakub Pospíšil, Ing. Michal Janeba (vedoucí 
mužstva), Ing. Pavel Jankůj (generální sponzor), Lukáš Rosenberk. Radek Pelikán
dolní řada zleva: Pavel Kopp, Mgr. Martin Müller, Petr Topinka, Mgr. Petr Bubniak, 
Lukáš Novotný

Přijeďte ve svém voze  
a vyzkoušejte si své schopnosti 

na škole smyků 

automobilový závod ve slalomu  
PRO VŠECHNY ŘIDIČE ! 

 
 
 

8,00 – 9,00 hod. 
registrace jezdců – nám. Svobody, Modřice 

9,00 hod.  
start – nám. Svobody, Modřice 

odjezd na Automotodrom Brno dle itineráře 
9,30 – 14,00 hod. 

slalomové dráhy na Automotodromu Brno 
 

registrace možná i na automotodromu, 
bez nároku na zařazení do hodnocení závodu 

 
více info na  

www.vonka.cz              602 717 903 
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Do rána napadla spousta listí,
Jako by už byl listopad, Jako by zemřel 
někdo blízký,  
Někdo koho měl člověk hodně rád

J. Lírová

Čas běží neuvěřitelně rychle – změnili 
jsme čas a máme zde poslední podzim-
ní měsíc.

Urychleně ještě dorýváme všechny 
záhony. Zásadně nenecháváme rytí 
na jaro – jarní rytí je polovina úrody. 
V přerytém záhonu se totiž přes zimu 
všechny organické látky rozloží a také 
tím ničíme plevel, který obracením 
ztratí sílu pro další vegetaci. Pokud 
máme vzrostlé zelené hnojení tak je 
před rytím posečeme. Zarytí pak bude 
snadnější.
Spadané listí u trvalek nevyhrabáváme, 
necháme je ležet, jsou totiž pro rostliny 
přirozeným půdním krytem a zabraňují 
vypařování vody z půdy.

U stromkových růží ohneme kmínky až 
k zemi a přikryjeme chvojím a ještě při-
hrneme hlínu. Pokud máme růže starší, 
které by se při ohýbání mohly zlomit, je 
lepší využít papírový pytel nebo novi-
ny. Papír má totiž velmi dobré izolační 
vlastnosti a papír je lepší než netkaná 
textilie. I mladé stromky můžeme takto 
chránit. K ostatním keříčkovým růžím 
přihrneme zeminu.

Pozdní podzim je správná chvíle k 
aplikaci organických hnojiv – buď na 
záhony rozléváme zkvašený a rozlože-
ný slepičí trus nebo hnůj. K dřevinám, 

trvalkám a na trávník patří kompost 
a mezi jahody rozložíme uzrálý hnůj. 
Můžeme použít i granulovaný hnůj, 
který rozhodíme rovnoměrně na 
povrch půdy. Po zimním promrznutí 
bude pak jarní půda dobře zásobena 
živinami.

Pokud máme na zahrádce jezírko – 
betonové upustíme asi 1/3 vody a na 
hladinu položíme kus dřeva- zabrání-
me tím tlaku ledu na stěny. Plastová 
jezírka mají konický tvar, tam může-
me vodu ponechat. Jezírko můžeme 
přikrýt netkanou textilií, aby do vody 
nepadalo listí, voda by zahnívala.

Po opadu listů u broskvoní provádí-
me dva postřiky v intervalech 4 – 5 
dnů proti kadeřavosti. Podmínkou 
je bezmrazé počasí. Další lednový 
postřik se provádí v závislosti na ven-
kovní teplotě – tři dny po sobě musí 
být nad 5 stupňů a poslední postřik 
pak v době, kdy dochází k nalévání 
pupenů. Přípravky:  Delan 750 sc, 
Dithane M 45, Kuprikol apod. 
Konečně, kdo chodí na naše besedy s 
odborníky, tak to všechna zná. Takže 
nic nového jen opakování.

A nezapomeňte na poslední podzim-
ní procházky. Je krásně zbarvená 
podzimní příroda – od žluté po tmavě 
červenou. Jen tu romantickou barev-
nou procházku nám kazí pohozené 
PET lahve, plechovky od piva, plas-
tové sáčky různě zachycené v křoví a 
na stromech, pohozené pneumatiky 
a jiné vymoženosti civilizace, které 

Nahoru a dolů

Jako na horské dráze si mohl připadat ten, kdo bedlivě sledoval výsledky zápasů, 
stejně jako cestování tabulkou v říjnu v podání brněnské Komety. 
Jako první soupeř v říjnu zavítali do Brna hokejisté Pardubic. Hrálo se sedmé kolo 
a to přineslo letošní první domácí prohru. Zápas byl o to pikantnější, že na lavičce 
soupeře stál dřívější lodivod brněnských hokejistů, Ladislav Lubina. Ten mohl sle-
dovat vynikající výkon pardubického brankáře Martina Růžičky a dva góly z hole 
Martina Bartka. Po závěrečné siréně tak svítilo na ukazateli skóre 1:4, když jediný 
úspěch brněnských zaznamenal Jaroslav Svoboda. 
Odčinit domácí prohru mohli Komeťáci hned o dva dny později. V cestě ovšem 
stál loňský vícemistr z Vítkovic. Brněnským to ale vůbec nevadilo a přes spršku 
střel, které vyslali vítkovičtí v první třetině na Hoviho branku, to byli hosté, kteří 
jako první udeřili. Ještě 10 minut před koncem vedla Kometa 2:0, ale domácí se ne-
vzdali a neuvěřitelným tlakem a i díky tříminutové power-play dokázali vyrovnat 
a zápas dospěl až k samostatným nájezdům. Ty brněnští zvládají nadmíru dobře a 
tak si Kometa z Vítkovic odvážela 2 body za výhru 3:2 po samostatných nájezdech. 
O další tři dny později přijela do Kajot Areny karlovarská Energie. Kometa ale 
tentokráte svoji domácí tvrz ubránila a díky dvěma trefám v rozmezí 62 sekund 
vydřela vítězství 3:2.
Brno mohlo navázat na předchozí dvě vítězství v 10.kole na domácím ledě proti 
Českým Budějovicím. To se ale bohužel nestalo. Díky skvělému výkonu brankáře 
Kováře, nevydařené druhé třetině a především díky žalostné koncovce prohrála 
Kometa 4:1 a Mountfield si na čtvrtý pokus připsal letošní první výhru na ledě 
soupeře. 
Další zápas byl zápasem dvou týmů s nejnižším počtem vstřelených branek. Utká-
ní tomu ale vůbec neodpovídalo. Divoká přestřelka nakonec skončila lépe pro 
hosty, kteří dokázali v každé třetině vstřelit slávistům 3 branky a skóre se tak 
zastavilo na hodnotě 5:9.
Nabuzeni vysokou výhrou se vrátili Komeťáci domů, kam zavítal soupeř z nej-
méně oblíbených, BK Mladá Boleslav. Výlet hráčům z města automobilů patřičně 
zhořknul. Kometa je vůbec nešetřila a vyprovodila je s pěti góly. 
Následující tři zápasy ovšem Kometě další body na konto nepřinesly. Poraženi 
odjížděli jak ze Zlína, tak s osmigólovým přídělem z Kladna a nakonec si body 
odvezl i loňský mistr z Třince. 
Když už to nevypadalo s modrobílými vůbec dobře, přišla překvapivá výhra na 
ledě Indiánů z Plzně. Kometa jejich rezervaci vyplenila a šestigólovým přídělem 
jim velmi znepříjemnila páteční večer.  Jen o gól menší příděl si z Brna v posled-
ním říjnovém utkání odvezli i hráči Litvínova. Nezbývá než doufat, že se cesty 
nahoru a dolů ustálí jen u těch nahoru a Kometa bude opět zářit. 

VZHŮRU BRNO
MP 
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1Společenská kronikas
Významného kulatého
výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Inzerce 

FINANČNÍ PORADCE

- hledáte zajímavou práci?
- chcete se stát členem úspěšného týmu naší společnosti? 
- jste cílevědomí, hledáte nové výzvy, máte chuť se stále učit něco
 nového a rádi jednáte s lidmi?

staňte se finančním poradcem pro Makléřskou společnost 
QUATRO, s.r.o.

Získáte: zaškolení a vlastního trenéra, který Vám bude vždy při ruce
Nabízíme: výborné pracovní podmínky, skvělý pracovní kolektiv, zajíma-

vou a rozmanitou práci a motivující finanční ohodnocení v závislosti 
na dosažených výsledcích, různá školení, flexibilní pracovní dobu, 
kariérní růst

Pokud budete potřebovat více informací, volejte na tel.: 777 784 100

Půjčky 

 zaměstnancům, důchodcům
a osobám na MD

půjčíme
 

až 160.000 Kč.
1. platba až po vyplacení půjčky!!!

volejte nebo pište sms.

774 348 446
mail: pujcpenize@seznam.cz

Zprostředkovatel pro 1 věřitele.

Kosmetické kůry od 300,- Kč
se značkou ALCINA.
Najdete nás na ulici Ctiradova 827/27
v Brně-Chrlicích. 
Kontakt: Ulbrichová Eva
               tel.: 739 570 464
www.kosmetickestudiochrlice.webnode.cz 

KOSMETICKÉ STUDIO
Zaváděcí ceny na permanentní 
prodlužování řas PERFECT LASHES 
(metodou řasa na řasu) za 2000,- Kč 
600,- Kč. Doplnění po 4týdnech 250,- 
Kč. Ke každému 
prodloužení řas 
nabízíme možnost 
zdobení kamínky 
Swarovski.

civilizovaní lidé opomněli odstranit. 
Nebo že by je tam nechali schválně? 
A moderní barva je asi růžová, neboť 
autobusové jízdní řády jsou přetřeny na 
růžovo. Nevadí, že nezjistíte, kdy vám 
jede nějaký spoj. Mládež se baví a uka-
zuje své výtvarné sklony - viz podchod 
k tramvajím a podle hesla, kdo si hraje, 
nezlobí viníky ani nehledáme. 
                            Hezký zbytek podzimu.  

TOJA

Upozornění členům: prosincový „Vá-
noční stůl zahrádkáře" se mimořádně 
koná až druhý čtvrtek 8.12. 2011 v 18 
hod v restauraci „U Trávníčků".
 
Také se omlouvám za chybné názvy 
italských jezer v minulém Zpravodaji. 
Chyba vznikla při technickém převo-
du mezi různými formáty textu.

Cetlová Ludmila
Hebnarová Drahoslava
Janíček Zdeněk
Ing. Fiala Stanislav
Hlaváčková Emilie
Hökl Jan
Langášek Josef
Luxová Marie
Rumpová Bohuslava
Tkadlecová Božena
Vystrčilová Stanislava
Smutná Františka
Šebestová Eva

Foretová Sofie
Konečný Lukáš
Koudelka David
Koutný Michal
Navrátil Patrik
Šmídová Izabela
Schrámek Luboš
Nesvadba Tobiáš

Brož Vratislav
Daniel Jan

1Inzercei



136 Zpravodaj 11/2011 1www.mesto-modrice.cz 37

Inzerce In
ze

rc
e



In
ze

rc
e

www.mesto-modrice.cz 139

 

 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 

tel: 538 728 134 
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 – zabezpečovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 
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M
odřický kalendář

2011 po 21.11. Recitál Petry Jedličkové - koncertní sál ZUŠ v 18:00 Zpravodaj 11/2011

st 23.11. Komorní koncert na radnici v 19:00 Zpravodaj 11/2011

čt 24.11. Beseda Na kole po Indii a Himalájích - knihovna v 17:00 Zpravodaj 11/2011

po 28.11. Beseda Pasivní bytový dům pro seniory - 18:00 Zpravodaj 11/2011

čt 1.12. Rozsvícení vánočního stromu na náměstí od 17:00 Zpravodaj 11/2011

pá 2.12. Výstava fotografií Miloše Spurného v muzeu od 16:00 Zpravodaj 11/2011

so 3.12. Rallye show Modřice - náměstí Svobody od 8:00 Zpravodaj 11/2011

st 7.12. Komorní koncert na radnici v 19:00 Zpravodaj 11/2011

pá 9.12. Vánoční jarmark - areál ZŠ od 15:00 do 19:00 Zpravodaj 11/2011

po 12.12. Řádné zasedání Zastupitelstva - 18:00 Zpravodaj 11/2011

Opakovaně týdně

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

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

 17:00 Lady Dancers tancování pro děti 4-6 let – ZŠ Komenského

17:30 Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

 18:00 Lady Dancers tancování přípravky 7-14 let – ZŠ Komenského

 >>> 18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

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

- klubovna nad knihovnou na radnici Zpravodaj 9/2009

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Zpravodaj 3/2009

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako 9:30

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

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

17:00 Lady Dancers tancování pokročilých 9-14 let - ZŠ Komenského

 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,  Zpravodaj  „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

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 Shodně jako út

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia Shodně jako út

17:00 Lady Dancers tancování přípravky 7-14 let – ZŠ Komenského

17:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 Lady Dancers tancování pokročilých 9-14 let - ZŠ Komenského

>>> 18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ Zpravodaj 9/2009

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice 

 17:00 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 

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2011

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Bc. Kateřina Homolková

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

rů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, 

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

Čištění koberců, sedaček
a čalouněných povrchů. 

Ceny od 13,- Kč m2

Doprava zdarma.

Tel. 775 242 041

Prodám brambory odrůda 
Princess a Red Anna.
- ručně sbírané z vysočiny,
  kvalitní velice chutné.
- 2x do měsíce dovoz do domu
- zaváděcí cena 4,90
- balení 25 kg

Tel.: 605 767 734
mail: svobodadeblin@seznam.cz
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