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USNESENÍ RMM č.11/2011 1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 21/2012

Zpravodaj 9/2012

Z usnesení RMM č. 21/2012
komentář k vybraným bodům ze 
schůze RMM konané dne 9.7.2012. 

Výstavba mostu přes železnici 
Realizační fi rma Firesta předložila sou-
pis provedených prací za měsíc červen 
2012 v hodnotě 1.228.521,- Kč bez DPH. 
Provedené práce jsou dle smlouvy o 
dílo. Most je zprovozněn, fi rma dokon-
čuje práce pro SÚS JMK. 

Společná žaloba měst a obcí proti 
ZÚR JMK
RMM schválila dohodu o fi nančním 
příspěvku města Modřice ve výši 
44.070,- Kč na pokrytí nákladů na po-
dání společné žaloby měst a obcí proti 
platnosti ZÚR JMK. Žalobu Nejvyšší 
správní soud projednal již v červnu 
a svým rozhodnutím ze dne 21.6.2012 
zrušil platnost ZÚR JMK.

Úprava záloh za energie 
ZUŠ Ořechov požádala o navýše-
ní záloh za energie na pronajatých 
objektech Benešova 271 (34.500,- Kč/
čtvrtletí) a Benešova 268 (22.000,- Kč/
čtvrtletí).

Přechody pro chodce Modřice 
Z důvodu nedokončených prací na 
výstavbě přechodů pro chodce v 
Modřicích (Masarykova a Benešova 
ul.) je město nuceno prodloužit termín 
činnosti TDI p. Libora Kočíře dle sku-

tečného termínu dokončení stavebních 
prací za cenu 300,- Kč/hod.

Zastávka Bobrava 
RMM schválila smlouvu s fi rmou 
Eurotrace s.r.o. na vypracování PD pro 
realizaci zastávky hromadné dopravy 
v lokalitě Bobrava za cenu 76.000,- Kč 
bez DPH.

Nájmy zemědělských pozemků 
města 
RMM schválila smlouvu pronájmu 
pozemků v majetku města fi rmě AGRO 
Brno – Tuřany a.s. (p.č. 2123/2 za cenu 
73,- Kč/rok) a Družstvu vlastníků půdy 
se sídlem v Rajhradě (p.č. 1690/189, 
1690/182, 1438/57 a 1667/52 za celkovou 
cenu 936,- Kč/rok).

Poskytnutí dotace 
RMM schválila smlouvu o poskytnutí 
dotace ve výši 15.000,- Kč Společnosti 
moravských parkových drah u příle-
žitosti pořádání I. Parní Olympiády v 
areálu biocentra u OC Olympia. Přes 
Modřice projížděl historický autobus 
a dopravoval návštěvníky do místa 
konání ve dnech 2.-3.6.2012.

Výstavba Pasivního bytového domu 
pro seniory 
RMM schválila smlouvu o dílo č. 
12/01/295 s fi rmou INTER–STAV – 
KOMFORT, Pasivní DPS Modřice na 
výstavbu Pasivního bytového domu 

pro seniory v ceně 63.996.962,- Kč bez 
DPH.

Pronájem pozemků města 
RMM schválila pronájem pozemků 
p.č. 1245/1, 1245/2, 1248/1 a 1248/2 pí. 
Mošatové. 
RMM zamítla pronájem části pozemku 
p.č. 1292/58 p. Maryškovi.

Pronájem areálu Pod Kaštany 
RMM projednala žádost SRPŠ při ZŠ a 
SRPŠ při ZUŠ o pronájem areálu Pod 
Kaštany v termínu 22.9.2012 na pořá-
dání akce Kaštánkové veselí. Pronájem 
včetně párty stanu je odsouhlasen jako 
bezúplatný. Bude uhrazeno pouze sta-
vění a bourání stanu ve výši 4.000,- Kč.

Stavba ochranné hráze zahradnictví 
Brabec 
RMM souhlasí se stavbou ochranné 
hráze zahradnictví Brabec za podmí-
nek: 
- nezhoršení odtokových poměrů v 

území 
- stavbou neohrozit přilehlou cyklostez-

ku Brno – Vídeň 
- stavbou neovlivnit plánovaný chodník 

po levém břehu náhonu 
- omezit prašnost při realizaci i provozu 
- předložit další stupeň PD a
- předložit vyjádření Povodí Moravy 

a.s.

Změna v Redakční radě Zpravodaje 
Odstoupivšího člena RR Martina Petří-
ka nahrazuje nový člen Daniel Cetl.

Klimatizace technické místnosti ZŠ 
RMM schválila dodávku a montáž 

klimatizace do technické místnosti ZŠ 
na Komenského ulici v ceně 44.800,- Kč 
hrazené z fondu investic ZŠ.

Výměna vstupních dveří BD Za 
Humny 
RMM odsouhlasila cenovou nabídku 
na výměnu vchodových dveří BD Za 
Humny v celkové výši 265.027,- Kč 
předloženou fi rmou AV – Plastová 
okna.

Oprava střechy muzea 
V rámci opravy střechy muzea byly 
odhaleny další drobné závady, které si 
vyžádaly vícepráce v ceně 15.700,- Kč 
bez DPH (výměna dalších shnilých trá-
mů krovu, ubourání 2 ks komínů pod 
úroveň střechy).

Počítačová sestava a prodloužení 
záruky
RMM schválila pořízení počítačové 
sestavy v ceně 25.038,- Kč vč. DPH pro 
fi nanční odbor MěÚ Modřice a pro-
dloužení záruky na provoz serveru o 2 
roky za cenu 17.952,- Kč vč. DPH.

Převod bytu 
RMM schválila převod práv k užívání 
bytu č. 5/26 v BD Za Humny z manželů 
Daleckých na pana Moláka, který je 
dlouhodobě veden v seznamu žadatelů 
o byt.

Šermířský den 
RMM vzala na vědomí zprávu o ná-
vštěvnosti 5. Šermířského dne v Modři-
cích, kterého se účastnilo 141 dětí a 533 
dospělých platících diváků. Příjem ze 
vstupného byl 29.470,- Kč.
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Oplocení garáží 
RMM schválila nabídku fi rmy Trestav 
s.r.o. na vybudování nového oplocení 
souboru garáží na rohu ulic Masaryko-
va a Husova za cenu 198.709,36 Kč bez 
DPH.

Pasivní bytový dům 
RMM z předložených nabídek vyhod-
nocených hodnotící komisí na zajištění 
Technického dozoru investora na akci 
„Pasivní bytový dům pro seniory Mod-
řice“ vybrala za TDI fi rmu DEA Ener-
getická agentura spol. s r.o. za částku 
464.600,- Kč bez DPH.

Na základě požadavků stavebního 
zákona RMM vybrala fi rmu IKIS s.r.o. 
a schválila mandátní smlouvu s fi rmou 
na zajištění Koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při výstavbě Pasivního 
bytového domu pro seniory za cenu 
90.000,- Kč bez DPH. 

Webové stránky města 
RMM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na realizaci nových webových 
stránek města s fi rmou PORING z 
důvodu změny objemu stránek proti 
původní nabídce v cenovém navýšení 
o 8.190,- Kč bez DPH.

Z usnesení RMM č. 22/2012
Komentář k vybraným bodům ze 
schůze RMM konané dne 6.8.2012

Přechody pro chodce 
Jsou dokončeny stavební práce na 
výstavbě přechodů pro chodce. Firma 
M-Silnice a.s. provedla práce dle Smlou-
vy o dílo za cenu 1.071.491,- Kč bez 
DPH. V rámci výstavby nebyly prove-
deny práce v hodnotě 56.428,- Kč bez 
DPH a tyto byly odečteny od celkového 
soupisu víceprací, který v konečném 
účtování je tedy pouze ve výši 16.389,- 
Kč bez DPH. Jelikož fi rma nesplnila 
termín dokončení, obdržela od města 
dle smlouvy o dílo smluvní penále ve 
výši 21.430,- Kč. 

Smlouva na věcné břemeno
RMM schválila smlouvy o zřízení 

USNESENÍ RMM č. 22/2012

věcného břemene na rozvody sítě NN 
pro fi rmu E.ON Distribuce a.s. v ulicích 
Pilcova a části Husova za cenu 70.300,- 
Kč bez DPH a v ulicích Nádražní a další 
části Husova za cenu 48.115,- Kč bez 
DPH.

Nájem pozemků 
RMM schválila nájemní smlouvu s paní 
Mošatovou na pronájem pozemků p.č. 
1245/1, 1245/2, 1248/1 a 1248/2 za cenu 
1,- Kč/m2/rok. 

Poskytnutí dotace 
RMM schválilo smlouvy o reklamě a 
poskytnutí dotace na turnaj v kopané 
„O pohár starosty města Modřice“ 
s fi rmou E.ON ČR s.r.o. 40.000,- Kč 
bez DPH, s fi rmou MAGNUM Int. a.s. 
10.000,- Kč bez DPH a s fi rmou PTÁČEK 
– velkoobchod a.s. 10.000,- Kč. 

RMM schválila darovací smlouvy s 
fi rmou TRESTAV s.r.o. na poskytnutí 
daru 1.000,- Kč na zajištění „Svatovác-
lavských hodů 2012“.

Dotace SFŽP (Státní fond životního 
prostředí) 
RMM schválila smlouvy na poskytnutí 
dotací ze SFŽP v celkové výši 60.750,- 
Kč na vesměs pokrytí projekčních 
prací na akci „Pasivní bytový dům pro 
seniory Modřice“. 

Poskytnutí úvěru 
RMM schválila mandátní smlouvu s 
fi rmou TENDER INVEST spol. s r.o. na 
zajištění výběrového řízení na poskyt-
nutí úvěru 45 mil. Kč na stavbu „Pasiv-
ní bytový dům pro seniory Modřice“. 
Současně RMM schválila zadávací 
dokumentaci otevřeného zadávacího 
řízení nadlimitní veřejné zakázky na 
poskytnutí úvěru vč. složení hodnotící 
komise a jejich náhradníků. 

Pronájem pozemků 
RMM schválila pronájem zeměděl-
ských pozemků p.č. 1988/7, 1988/43, 
2134/2, 460/188 a 2123/1 o celkové 
výměře 2.736m2 společnosti Agro Brno 
– Tuřany a.s. za cenu 0,25 Kč/m2/rok.

Složení RR 
Na vlastní žádost RMM odvolala 
předsedu RR Ing. Čevelu a schválila 
doplnění RR o paní Vlastu Zápecovou a 
jako dočasným předsedou RR ustano-
vila Mgr. Kateřinu Koubkovou. 

Turnaj v kopané
RMM vzala na vědomí částku 20.760,- 
Kč bez DPH za vyhotovení tiskovin pro 

turnaj žáků v kopané „O pohár starosty 
města Modřice“.

Vícepráce MŠ 
Realizační fi rma Jihomoravská stavební 
a obchodní spol. s r.o. předložila ke 
schválení vícepráce na akci „Nástavba 
MŠ Modřice – kontejnery“. Jedná se o 
výměnu sádrokartonového podhledu a 
jeho konstrukci v 1.NP v ceně 184.461,- 
Kč vč. DPH, o překrytí vodorovného 
spoje kontejnerů v ceně 47.400,- Kč vč. 
DPH, o montáž VZT zařízení v 1.NP nad 
rámec smlouvy o dílo v ceně 71.148,- 
Kč vč. DPH a o výměnu 2 ks oken za 
požárně odolné v ceně 67.440,- Kč vč. 
DPH. Mimo překrytí vodorovného 
spoje se jedná o vícepráce, které poža-
dovaly provést Dotčené orgány státní 
správy (hasiči, hygiena) dodatečně. 

Vyklizení plochy 
RMM schválila nabídku společnosti 
KOMFORT a.s. ve výši 561.899,- Kč 
bez DPH na odstranění zpevněných 
ploch, které nebyly součástí projektu 
Pasivního bytového domu pro seniory. 
Jedná se o vybourání starých základů 
po bývalých objektech v areálu stavby 
a vybourání asfaltových a betonových 
ploch po bývalých Uhelných skladech.

Oplocení garáží
Na základě podnětu stavební fi rmy 
TRESTAV a fi nanční nabídky RMM 
rozhodla o změně otevírání brány 
oplocení garáží na rohu ul. Masaryko-
va – Husova z otvíravé na posuvnou 
což změní cenu díla na 224.649,- Kč bez 
DPH. Původní cena s bránou otvíravou 
činila 198.709,36 Kč bez DPH. 
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Poděkování za spolupráci

V souvislosti s ukončením  činnosti pana Ing. Vlastimila Čevely v redakční radě 
Zpravodaje i jako  koordinátora webových stránek, si mu dovolujeme touto ces-
tou poděkovat za jeho dosavadní práci a přejeme mu do dalších let hodně zdra-
ví a úspěchů v jeho dalších aktivitách jak soukromých, tak i ve prospěch města.

Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková, Ivan Doleček

K poděkování vedení města se s přáním všeho dobrého do budoucna připoju-
jí kolegové z redakční rady Zpravodaje.

Pasivní bytový dům pro seniory Modřice

Po více jak 10 letech neúspěšných pokusů o řešení bydlení pro seniory, byla dne 
16. července 2012 zahájena výstavba Pasivního bytového domu pro seniory v ul. 
Nádražní.  

Termín dokončení stavby je 31. července 2013. Následovat bude dovybavení interiérů 
a předpokládáme, že v měsíci říjnu  2013 uvítáme první nájemníky.

O postupu prací a následně o výběru zaměstnanců i nájemníků Vás budeme v prů-
běhu stavby informovat.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Administrace dotace 
RMM schválila nabídku na administra-
ci dotace ze Státního fondu životního 
prostředí v ceně 38.000,- Kč bez DPH 
předloženou fi rmou DEA Energetická 
agentura s.r.o. na akci „Pasivní bytový 
dům pro seniory Modřice“.

Sběrové místo Klokánek 
RMM schválila zřízení sběrného místa 
sbírky pro Nadační fond Klokánek v 
rámci Benefi čního večera fondu pořá-
daného v Brně dne 20.10.2012.

1Život v našem městěž
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Hurá do školy!

Tak už to zase vypuklo! V pondělí 3. září jsme opět otevřeli školní učebny, přivítali 
školáky a za účasti představitelů města a kulturně školské komise slavnostně zahájili 
nový školní rok. 
S radostí můžeme konstatovat, že se počet dětí plnících povinnou školní docházku 
potěšitelně rozrůstá, letos navštěvuje modřickou školu 296 žáků. Za celý pedagogický 
tým chci poděkovat všem zúčastněným a žákům, rodičům i svým kolegům popřát 
úspěšný školní rok 2012/2013.

Mgr. Kateřina Koubková

ředitelka školy
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Co jsme zvládli v roce 2011/2012 a co máme v plánu na rok další 

Rok 2011/2012 skončil s příchodem velkých veder, takže se děti, učitelé i my rodiče 
těšili na prázdniny a zasloužené dovolené. SRPŠ zpříjemnilo dětem poslední školní 
den točenou zmrzlinou, kterou dostávaly přímo před budovou školy (až po obědě, 
pochopitelně :-)).  

Pojďme si ale zrekapitulovat činnost SRPŠ ve školním roce, který předcházel.
1. založili jsme občanské sdružení (více na www.zsmodrice.org/srps)
2. vybrali jsme členské příspěvky, vyprosili dary, abychom mohli realizovat naše 

představy o lepším školním prostředí a atmosféře
3. rozdali jsme mikulášské balíčky dětem na 1. stupni
4. podpořili jsme školní vánoční jarmark občerstvením
5. pořídili jsme veselé židličky na chodbu na Benešku
6. odměnili jsme ty nejlepší z každé třídy v pololetí, ale taky malé šikulky v recitační 

soutěži
7. organizovali jsme jarní burzu sportovního vybavení
8. organizovali jsme soutěž o sběr starého papíru a odměnili nejen ty nejlepší
9. ptali jsme se dětí, co jim ve škole schází
10. pořídili jsme nástěnné hodiny do tříd a zrcadla na záchody na Benešku
11. pořídili jsme prvňáčkům uvítací balíčky školních potřeb
12. poslední školní den jsme pro všechny děti točili zmrzlinu

Mimo tyto viditelné věci samozřejmě neustále konzultujeme s vedením školy otázky 
a problémy vznikající mezi rodiči a školou a snažíme se oběma stranám vysvětlit pro-
blematiku a usnadnit komunikaci. Některé naše snahy se osvědčily, jiné ne, ale vzhle-
dem k minimálním fi nančním možnostem, které, jako nezisková organizace máme, to 
byl rok vcelku úspěšný. Chtěla bych tímto moc poděkovat všem dárcům, partnerům 
i členům SRPŠ, kteří měli v tomto školním roce pochopení pro naši snahu a podpořili 
nás. Děkujeme!

Polovina prázdnin je za námi a my začínáme připravovat další akce a plánované pro-
jekty.
První velkou akcí, na kterou Vás tímto srdečně zveme, je festival malých šikulků 
Kaštánkové veselí 2012, kde šikovné modřické i přespolní děti předvedou svoji šikov-
nost a um. Toto zářijové odpoledne organizujeme společně se SRPŠ ZUŠ Ořechov, 
bude se konat 22. září 2012 v areálu Pod Kaštany a určitě se bude na co dívat, viz 
pozvánka v tomto zpravodaji. Velice děkujeme radě města Modřice, která nám celý 
areál pro tento účel půjčila zadarmo!

Hlavní investiční akcí, kterou jsme si pro rok 2012/2013 vytyčili, je pořízení bezpeč-
ných dětských fotbalových branek a dalšího vybavení na školní zahradu na Komen-
ského ulici.
Vážení rodiče a přátelé našich dětí i školy, máte-li pocit, že naše práce pro Vaše děti 
má smysl, přijměte prosím pozvání do našich řad a pojďte nám pomoci nebo nás ale-
spoň podpořte příspěvkem na náš transparentní účet u Fio banky 2500189312/2010. 
Děkujeme!
Za SRPŠ při ZŠ Modřice Vám přeji pohodové prožití babího léta

hmili

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí. 

Prázdniny mají svůj přesně vymezený čas a tak zkrátka musí jednoho dne skončit. 

Ovšem to není důvod ke smutku, právě naopak.

Učitelé v ZUŠce se již náležitě připravili na příchod svých talentovaných svěřenců 

a děti si s kamarády budou mít po dvou měsících hodně co vyprávět. A navíc, letní 

prázdniny, ač nejdelší, rozhodně nejsou jediné. A protože ty podzimní se přihlásí až 

v říjnu, máme pro Vás pozvánku na zářijovou akci, která Vám čekání příjemně zkrátí. 

Dětský podzimní festival KAŠTÁNKOVÉ VESELÍ 2012, je první společná akce dvou 

občanských sdružení z  Modřic. Realizační tým tvořený členy obou organizací, vě-

noval maximální úsilí, aby jste s dětmi strávili příjemné odpoledne a aby si na ploše 

areálu každý našel to své. Na hlavním pódiu bude probíhat vystoupení žáků obou 

škol (ZUŠ i ZŠ), ve spodní části pak budou umístěny soutěže pro všechny děti, které 

budou chtít získat drobnou odměnu. Občerstvení pro Vás i Vaše děti bude připrave-

no a z  bohaté nabídky si jistě vybere každý. Díky laskavému přispění města Modřice, 
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jehož představitelům tímto děkujeme, Vám můžeme nabídnout posezení kryté stany, 

takže nás počasí nezaskočí. 

Přijměte, prosím, touto cestou naše pozvání  a přijďte se bavit na   KAŠTÁNKOVÉ 

VESELÍ 2012. Budeme rádi, když se seznámíte s  našimi sdruženími i s lidmi, kteří je 

tvoří.

Nyní mi dovolte ještě malou připomínku. Naše ZUŠka má „nové“ vedení. Ředitelka, 

paní Barbora Křemenáková, se rozhodla, že jako zástupkyně ředitele, bude mít více 

prostoru a času se plně věnovat učení a práci s dětmi. Protože byla našemu sdružení 

vždy ochotným partnerem, děkujeme jí tímto mnohokrát za dosavadní spolupráci a 

současně se těšíme na další.

Novým ředitelem se po úspěšném absolvování výběrového řízení, stal bývalý zá-

stupce ředitelky, pan Mgr. Petr Křivánek. Tímto ho v nové funkci vítáme, přejeme, 

aby se mu v práci dařilo a těšíme se, že i on nám zachová přízeň, kterou nám doteď 

prokazoval.

No a proč ty „uvozovky“? Zkrátka proto, že jména se nám sice vyměnila, ale stále 

jsou ve vedení školy fundovaní odborníci, mistři svého hudebního nástroje, nadšen-

ci a zároveň lidé srdeční, laskaví a obětaví.

Závěrem přeji pedagogům i žákům ZUŠ, aby nový školní rok byl úspěšný a nám 

všem, pak příjemný podzim.

Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ, 723 627 389

irena@psenickova.cz, bank.účet č. 2800244838 / 2010

Slovo ředitelky Základní umělecké školy Ořechov - Modřice k 60. 

výročí založení školy

S upřímnou radostí a zároveň nostalgií píši tyto řádky. 60 let života naší školy, 60 let 
lidského života, takové výročí vyvolává sváteční pocity. Ohlédnutí se zpět, úspěchy, 
prohry, skromná každodenní práce zůstává neoslavována, je čas vyslovit přání a po-
děkovat.

Je mi ctí pracovat s lidmi na naší škole, chci svým kolegům poděkovat, věřím, že je 
tento dotek vědomí pohladí, inspiruje a povzbudí do další práce.  
Poznala jsem díky práci ředitelky dobré lidi, kteří mají společnou radost i vzpomín-
ky. Mnohokrát jsem cítila, jak křehká může být myšlenka, slovo, jak pevná umí být 

naše tvrdošíjnost, kolik lidí tolik pohledů. Přitom sami nejlépe víme, že jsme součástí 
tvořivé síly, sledovala jsem, jak společným úsilím, potlačením malicherností a vlastní 
důležitosti, soustředěním se na společný cíl, že něco umím, si každý z nás našel své 
místo v  týmu na  naší škole.

My pedagogové máme obrovskou zodpovědnost, ale také velké štěstí pracovat s dět-
mi, každé z nich je jedinečné, originál, svoje. Nám byl dopřán čas sdílet s nimi jejich 
svět a pohlížet na svět jejich očima. Ony prožívají skutečnost přímo, první dojem je 
v jejich věku rozhodující. Máme velkou příležitost formovat jejich osobnost, naučit 
je milovat hudbu, umění, přispívat k jejich pohledu na svět, vychovat lidi vnímavé, s 
otevřeným srdcem chránící krásu, lásku, svůj domov. 

Přeji nám, aby dál byla pro nás naše zodpovědná práce potěšením, dávejme dál kus 
sebe, lidé laskaví, spolehliví, nápomocní jsou těmi nejšťastnějšími.
Důvěřujme proto svým schopnostem a lidem s jasnýma očima, kteří neustávají v 
práci, dál pracujme jen vlastní houževnatostí, pílí a sounáležitostí, důvěrou sami v 
sebe a jeden ve druhého a s pokorou v srdci. Přeji nám, aby různorodost našeho 
úsilí doznala naší zásluhou změny k lepšímu a získala na energii, kvalitě, už jen tím, 
že jsme tady byli.

Jak je napsáno ve sborníku naší školy k 20. výročí: Každý, kdo prochází životem, 
nechává za sebou stopu. Stopa vyryta umělcem, básníkem v dějiny národa je věčná. 
Nesmyjí ji deště, nezavějí sněhy a nespálí mráz. Je živá a svěží dnes, zítra, stále. Její 
dotek zůstává světlem na všem, čím bude pokračovat. V životě vesnice tomu není 
jinak. Do její historie se zapisují ti a ty společenské organizace, které jakkoliv oboha-
tily, zkrášlily a zušlechtily život spoluobčanů, obce a příštích generací.
Přeji naší umělecké škole, ať už se bude jakkoliv v budoucnu jmenovat nebo jakých 
se dočká změn, obrovskou sílu.

Zároveň Vám všem tímto sděluji, že jsem se z vlastního rozhodnutí již nepřihlásila v 
jarních měsících do konkurzu vyhlášeného Jihomoravským krajem na místo ředite-
le ZUŠ Ořechov a v této funkci proto končím 31. 7. 2012.

Přeji novému panu řediteli Mgr. Petru Křivánkovi pevné zdraví, mnoho úspěchů, 
radosti a dobré lidi kolem.

S muzikantským pozdravem  -  Fis cis

Barbora Křemenáková 
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Ohlédnutí

Základní umělecká škola v Ořechově ukončila oslavy  60. výročí založení školy 
a 100. výročí narození prvního ředitele školy Rudolfa Zavadila st.

Slavnostní odpoledne plné vzpomínání, hudebních zážitků a radosti probíhalo v ne-
děli 17. června 2012 v krásných prostorách Kulturního centra v Ořechově, v pohodo-
vé atmosféře báječných, usměvavých lidí.

Škola byla otevřena od 14.30 hodin, naši milí hosté si mohli prohlédnout prostory 
školy, výstavu fotografi í od založení školy až po současnost, zavzpomínat na svá hu-
dební léta, na prvního ředitele školy R. Zavadila st. K poslechu hrál Shadow Quartet, 
který nádherně rozjasnil tváře všech přítomných svou profesionální hrou, vynikají-
cími a vtipnými úpravami skladeb, svým přístupem k obecenstvu, radostí z hudby a 
přítomnosti. K hezké atmosféře přispělo i uvítání příchozích chlebem, solí a slivovič-
kou a také skvělými tvarohovými koláčky.
V 16 hodin zazněly první tóny  našeho koncertu.
Na úvod nás všechny přítomné přijel pozdravit a zavzpomínat na Rudolfa Zavadila 
ml. známý swingový zpěvák Laďa Kerndl. Dal nám i malý krásný dárek tím, že za 
doprovodu klavíristy Mirka Hanáka, j.h., učitelů školy - kytaristy Milana Kašuby a bu-
beníka a Petra Kudibala nám zazpíval. Nečekané, krásné bylo toto setkání. A nebude 
poslední, plánujeme společně vánoční koncert. Moc se na tuto spolupráci těšíme.
Velmi si jeho času, který nám věnoval, vážím, nejen že zrušil jiný program, který v 
neděli měl, ale z Ořechova následně odjížděl na koncert do Prahy. Tímto mu ještě 
jednou děkuji.
Po tomto milém setkání v programu koncertu vystoupily hudební soubory školy - de-
chový, žesťový, klarinetový, smyčcový soubor, fl étnový soubor Monoceros, saxofo-
nové seskupení Saxtet, školní orchestr Sluníčka, nejmenší žákyně zatančily polku od 
R. Zavadila st. za doprovodu orchestru žáků a učitelů školy.
Zazněly také skladby ředitelů školy Rudolfa Zavadila st. a Rudolfa Zavadila ml., byly 
uvedeny vzpomínkové prezentace k 100 výročí narození R. Zavadila st. V podání 
orchestru žáků a učitelů školy zazněly krásné ořechovské písničky v úpravě R. 
Zavadila st., a ml., tyto ořechovské písně vtipně uvedli žáci literárně dramatického 
oboru. Své práce představili absolventi výtvarného oboru.

V průběhu koncertu pan starosta Ořechova Josef Brabenec na návrh můj, toho času 
ředitelky školy, udělil pochvalu nejlepším žákům školy, a předal jim pochvalný list.
Pochvala byla udělena žákům za mimořádný přístup k uměleckému vzdělávání 
a vzornou reprezentaci školy po celou dobu studia:
Petře Jedličkové - hra na housle a klavír, Vlaďce Frantové – hra na housle,
Haně Chybíkové, Jonáši Dybovi, Davidu Hlavoňovi – hra na saxofon,
Elišce Císařové, Tereze Lázničkové, Xenii Kouřilové, Kláře Jírové a Petru Šikulovi – 
hra na fl étnu,
Elišce Maršálkové a Vendule Šromové – hra na klarinet.

(pozn. kresbu pochvalného listu vytvořil známý brněnský textař, básník a výtvarník Josef Nečas a s jeho 

svolením může škola tento list používat)

Následně bylo vysloveno poděkování a pochvala Vendule Šromové, která v letoš-
ním roce získala 
1. místo v celostátním kole Národní soutěže základních uměleckých škol ve hře na 
klarinet v VIII. kategorii. Zároveň patří poděkování panu učiteli Pavlu Rosendorfovi 
za vynikající pedagogické vedení a Mgr. Magdaleně Slané Ph.D. za brilantní klavírní 
doprovod a nastudování soutěžního repertoáru.

Děkuji všem účinkujícím za přípravu všech koncertů a vystoupení v rámci oslav 
naší školy, žáci Základní umělecké školy v Ořechově, Modřicích a Syrovicích mají za 
sebou obrovský kus práce. Pochvala patří všem, protože umělecká činnost a hra na 
hudební nástroj nejen, že každou osobnost zušlechťuje, dotváří, ale skrývají se za ní 
hodiny práce a trpělivosti.

Prázdniny jsou pro děti určitě tím nejkrásnějším obdobím. Jsou pro ně něco jako 
pohlazení. Doufám, že je prožily s radostí a nabraly z přírody a zážitků velkou sílu do 
nového školního roku.
Přeji všem žákům a pedagogům mnoho úspěchů, zdraví a radosti.

text a foto: Barbora Křemenáková

Vendula Šromová (uprostřed), vítězka celostátního kola soutěže ZUŠ se svými pedagogy
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SVATOVÁCLAVSKÉ

2012
V průběhu hodového veselí probíhají tyto akce: 
vystoupení Smíšeného pěveckého sboru města Modřice, zahrádkářská výstava, výstava v Muzeu města Modřice 
a další

MĚSTO MODŘICE A KOLEKTIV STÁRKŮ 
POŘÁDAJÍ

Pátek 28. 9.

17:30 stavění máje na náměstí Svobody

HODY
Sobota 29. 9.

09:00 zvaní občanů, doprovází 
dechová kapela Hovorané

20:00 předhodová zábava v sále 
hotelu Gregor, hraje skupina 
Panorama

Vstupné: 80 Kč

Neděle 30. 9.

09:30 mše svatá v kostele sv. Gotharda

13:30 sraz stárků na Sokolovně a průvod 
pro hlavní pár

14:45 předávání hodového práva před 
radnicí s předtančením Dětského 
folklorního kroužku města Modřice

16:30 hodová zábava na Sokolovně 
(při nepřízni počasí v sále hotelu 
Gregor), celý den doprovází
dechová kapela Hovorané

Pátek 5. 10.

20:00 pohodová zábava v sále hotelu 
Gregor, hraje skupina Modul

Vstupné: 80 Kč



Ořechovské písničky

Radost z koncertu
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KULTURA

Středa 26. září 2012 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích

NA RADNICI

pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

59.

Město Modřice připravilo

Pocta Leoši Janáčkovi
Účikuje Moravské klavírní trio,
Jana Ryšánková - klavír, Jiří Jahoda - housle, Miroslav Zicha - violoncello 

Program: Leoš Janáček - Klavírní trio z podnětu Tolstého Kreutzerovy 
sonáty, Pohádka pro violoncello a klavír,
Robert Schumann - Trio F dur

Na koncertu se jako sponzor podílí Nadace Leoše Janáčka Brno

PRO DĚTI
Arnold: Příšerně velká kniha kvízů
Klimek: Štrašidlář. Mezi námi vodní-
ky
Motlová: Pohádky o Honzovi
Myracle: Deset, Jedenáct, Dvanáct, 
Třináct – deníky neobyčejné holky
Ross: Malá princezna a stan, Malá 
princezna a sáňky
Scheffl erová: Ach, ty tlustý Ježíšku!

PRO ŽENY
Brown: Texas. Odhodlaný Chase
Černá: Břetislav a Jitka
Emerson: Z příkazu krále
Kleypas: Hlas srdce
Roberts: Ruleta osudu
Rose: Má noc je tvůj den, Návrat 
domů

VÝBĚR Z NOVINEK

Steel: Domov, Dům na Charles Street
Stýblová: Mecenáš v obnošené vestě

PRO SILNÉ NERVY
Berry: Benátská zrada
Cílek: Sázka na mrtvého muže
Cornwallová: Posmrtný přístav
Hoag: Hlubší než hrob
Chmelová: Potíže v ráji

PRO MILOVNÍKY SCI-FI A FANTASY
Agent JFK - Naganty a vlčí máky, 
Dlouhý černý úsvit, Apokalypsa, 
Soumrak Camelotu
Aldridge: Dilvermoon
Kotouč: Příliš blízké setkání
Mazurek: Legenda o Garonně
Pecinovský: Probuď se, armádo!
Šochová: Vládci močálů
Šrámková: Doba krkavců

POZVÁNKA
Zveme vás do knihovny na akce v Týdnu knihoven -

neděle 30. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ,
od 9 – 17 hodin  přijďte si v tento sváteční den vybrat knihy, využít internet nebo 

navštívit 
VÝSTAVU VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ ZE ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

V OŘECHOVĚ A MODŘICÍCH
Výstava bude přístupná v půjčovní době knihovny ještě celý měsíc říjen.

čtvrtek 4. října beseda DETEKTIVEM NA VELKÉ MORAVĚ
aneb Historie trochu jinak.

V 17 hodin v klubovně nad knihovnou setkání

se spisovatelem detektivek  Stanislavem Češkou

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

Městská knihovna v Modřicích Půjčovní doba:

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

KNIHOVNA
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

Potíž je v tom, 

že politikové

cpou naše peníze tam,

kde mají ústa.
(Baloo)

A máme tu opět konec léta - konec 

prázdnin a i začátek nového školního 

roku.

Letošní léto bylo velmi rozmanité s 

velkými teplotními rozdíly, což nemělo 

zrovna nejlepší vliv na náš organiz-

mus a ani sluneční paprsky nám moc 

nesvědčí. Přes veškeré varování si stále 

neuvědomujeme jejich nebezpečí a stá-

le je dost těch, kterým lahodí kakaová 

pokožka.

A to sucho! To hlavně u nás v Modři-

cích, které jsou snad nejméně zavlažo-

vaným místem na jižní Moravě. Je to 

však rozhodně lepší než povodně nebo 

tornádo. A tak, mimo práce na zahrád-

ce (hlavně zalévání), jsme se mohli 

věnovat jiným činnostem – koupání, 

houbaření, výletům, pořádat zahradní 

párty, grilování, cestování a večerním 

táborákům, i když těm moc ne kvůli 

možným požárům.

Varování hasičů jsme raději respekto-

vali.

Často nám příjemné chvilky dokáží po-

kazit zdánlivé maličkosti, jako jsou třeba 

drobná poranění, nepatrná popálení, 

zažívací potíže, poštípání nebo pobodá-

ní hmyzem apod.

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v 

přírodě, můžeme při těchto příhodách 

využít a ošetřit se přírodní lékárnou, 

která je v našem okolí. 

Například na komáří nebo včelí napade-

ní stačí přiložit cibuli nebo list netřesku, 

také chladný odvar z jitrocele nebo 

meduňky; i petržel je dobrým obkladem 

na štípance.

Malé ranky nebo odřeniny snadno 

zacelí čerstvé listy jitrocele. Obklady a 

zábaly na otoky a hojení ran se také v 

lidovém léčitelství připravují z kondry-

hele, který je vyhlášen alchymistickou 

bylinou. Dříve se také šťáva z čerstvé 

natě používala jako dezinfekční prostře-

dek. Také obklad z řebříčku můžeme 

použít na drobné ranky, vyrážky a roz-

praskanou kůži (používá se květ i nať).

Králem při léčbě odřenin, kožních lézí 

a křečových žil, podlitin, popraskaných 

rtů je výborný měsíček lékařský (i v lé-

kárnách je dostatek přípravků z měsíč-

ku lékařského).

Kostival lékařský má pole působnosti 

přímo v pojmenování– dovede pod-

statně zmírnit příznakynaraženin nebo 

vykloubení. Používá se i na bolavé klou-

by a odstraňuje modřiny po zánětu žil. 

Sbírá se většinou kořen, ale pro vnější 

léčbu se používá častěji list.

Za čarodějnou bylinu se v dávných 

dobách, až dodnes, se považovala tře-

zalka tečkovaná. Má mnoho zázračných 

vlastností. Dnes se z ní vyrábí různé 

mazání – nechává se vyluhovat v oleji 

(výborné na hemeroidy) nebo v alkoho-

lu tzv. Janova krev (na boláky, štípance, 

špatně se hojící rány apod.).

Známým a dodnes používaný je často 

řepík lékařský, který má protizánětlivé 

a uklidňující účinky. Vyjmenované 

byliny nejsou zdaleka všechny přírodní 

prostředky, které můžeme použít, mimo 

ty, co si v zahrádkách pěstujeme.

A pokud se vám nic nepřihodilo, je dob-

ře, alespoň máte povědomí, co můžete 

použít.

Krásné babí léto a dětem úspěšný nový 

školní rok!

TOJA

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK MODŘICE VE SPOLUPRÁCI SE ZAHRADNICKÝM
CENTREM BRABEC, VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY, KVĚTIN
A JINÝCH VÝTVORŮ,

která se koná v rámci Svatováclavských hodů

 V NEDĚLI 30. září 2012 od 9.00 do 18.00 hodin

 V PONDĚLÍ 1. října 2012 od 9.00 do 16.00 hodin

Přijďte se podívat a posedět s přáteli při dobrém burčáku a cimbálové muzice 
na nádvoří v sídle Městské policie (vedle radnice).

VYSTOUPENÍ MODŘICKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

v neděli 30. 9. 2012 ve 14.30 hodin

Příjem vzorků na výstavu je v sobotu 29. září 2012 od 16.00 do 18.00 hodin 

a výdej v pondělí 1. října 2012 od 16.00 do 17.00 hodin.
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SPORT

Výsledky fotbalového turnaje mladších žáků v kopané

„O pohár starosty města Modřice 2012“

1. Zbrojovka 2002 
2. AC Sparta Praha 
3. SK Slavia Praha 
4. FC Spartak Trnava 
5. MFK Žilina 
6. FK Teplice 
7. FC Baník Ostrava 
8. MFK Frýdek Místek 
9. FC Zbrojovka Brno 
10. SK HS Kroměříž 
11. SK Sigma Olomouc 
12. ŠK Slovan Bratislava 
13. FC Tescoma Zlín 
14. 1. SK Prostějov 
15. SFC Opava 
16. MFK OKD Karviná 
17. FK Senica 
18. výběr Brno-venkov 
19. MFK Modřice 
20. FC Dosta Bystrc

Individuální ocenění

nejlepší hráč 
1. Canales Pineda Enrico (FC ZBROJOVKA 
BRNO 2002) 
2. Mašek Michal (SK SLAVIA PRAHA) 
3. Bindics Dominik (FC SPARTAK TRNAVA) 

nejlepší střelec 
1. Hložek Adam (FC ZBROJOVKA BRNO 2002) 
2. Vandelia Adrian (FK SENICA) 
3. Vorlický Lukáš (FC ZBROJOVKA BRNO 2002) 

nejlepší brankář 
1. Suchánek Lukáš (SK SLAVIA PRAHA) 
2. Moskáľ Tomáš (MŠK ŽILINA) 
3. Stejskal Adam (FC ZBROJOVKA BRNO 2002)

skupina B - Modřice (2) 1 2 3 4 5 Skóre Body Pořadí

1 MFK Modřice  1:9 0:12 0:5 1:3 2:29 0 5

2 AC Sparta Praha 9:1  5:2 4:3 6:3 24:9 12 1

3 FC Spartak Trnava 12:0 2:5  1:0 3:0 18:5 9 2

4 SFC Opava 5:0 3:4 0:1  1:4 9:9 3 4

5 SK Sigma Olomouc 3:1 3:6 0:3 4:1  10:11 6 3

skupina D - Hrušovany u Brna 1 2 3 4 5 Skóre Body Pořadí

1 FK Senica  2:5 5:2 2:7 1:4 10:18 3 5

2 FC Zbrojovka Brno (2002) 5:2  6:1 10:1 2:1 23:5 12 1

3 SK HS Kroměříž 2:5 1:6  4:2 1:7 8:20 3 4

4 MFK OKD Karviná 7:2 1:10 2:4  0:8 10:24 3 3

5 FK Teplice 4:1 1:2 7:1 8:0  20:4 9 2

skupina A - Modřice (1) 1 2 3 4 5 Skóre Body Pořadí

1 výběr Brno-venkov  1:9 1:2 0:4 0:1 2:16 0 5

2 SK Slavia Praha 9:1  7:2 6:1 10:0 32:4 12 1

3 FC Baník Ostrava 2:1 2:7  4:0 2:1 10:9 9 2

4 ŠK Slovan Bratislava 4:0 1:6 0:4  2:2 7:12 4 3

5 1. SK Prostějov 1:0 0:10 1:2 2:2  4:14 4 4

skupina C - Chrlice 1 2 3 4 5 Skóre Body Pořadí

1 MŠK Žilina  3:1 8:1 10:1 2:0 23:3 12 1

2 FC Zbrojovka Brno 1:3  10:2 2:2 0:5 13:12 4 3

3 FC Dosta Bystrc 1:8 2:10  1:3 0:6 4:27 0 5

4 FC Tescoma Zlín 1:10 2:2 3:1  1:6 7:19 4 4

5 MFK Frýdek Místek 0:2 5:0 6:0 6:1  17:3 9 2

Základní skupiny

Čtvrtfi nálové skupiny

skupina E 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 A1 - SK Slavia Praha  7:2 3:3 1:1 11:6 5 2

2 A2 - FC Baník Ostrava 2:7  2:4 1:2 5:13 0 4

3 D1 - FC Zbrojovka Brno (2002) 3:3 4:2  2:1 9:6 7 1

4 D2 - FK Teplice 1:1 2:1 1:2  4:4 4 3

skupina F 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 B1 - AC Sparta Praha  5:2 1:1 2:1 8:4 7 1

2 B2 - FC Spartak Trnava 2:5  1:0 4:0 7:5 6 2

3 C1 - MŠK Žilina 1:1 0:1  2:0 3:2 4 3

4 C2 - MFK Frýdek Místek 1:2 0:4 0:2  1:8 0 4

skupina G 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 A3 - ŠK Slovan Bratislava  2:2 4:1 1:2 7:5 4 2

2 A4 - 1. SK Prostějov 2:2  3:2 0:1 5:5 4 3

3 D3 - MFK OKD Karviná 1:4 2:3  2:4 5:11 0 4

4 D4 - SK HS Kroměříž 2:1 1:0 4:2  7:3 9 1

skupina H 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 B3 - SK Sigma Olomouc  4:1 1:6 3:1 8:8 6 2

2 B4 - SFC Opava 1:4  1:6 0:1 2:11 0 4

3 C3 - FC Zbrojovka Brno 6:1 6:1  2:2 14:4 7 1

4 C4 - FC Tescoma Zlín 1:3 1:0 2:2  4:5 4 3

skupina I 1 2 3 4 Skóre Body Pořadí

1 A5 - výběr Brno-venkov  8:4 4:2 2:5 14:11 6 2

2 B5 - MFK Modřice 4:8  2:1 2:5 8:14 3 3

3 C5 - FC Dosta Bystrc 2:4 1:2  3:2 6:8 3 4

4 D5 - FK Senica 5:2 5:2 2:3  12:7 6 1



129128 www.mesto-modrice.cz Život v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 9/2012

o 15. místo MFK OKD Karviná - SFC Opava 2:8 
o 13. místo 1. SK Prostějov - FC Tescoma Zlín 1:1, 3:1 na penalty 
o 11. místo Slovan Bratislava - Sigma Olomouc 1:2 
o 9. místo SK HS Kroměříž - FC Zbrojovka Brno 1:7 
o 7. místo FC Baník Ostrava - MFK Frýdek Místek 3:1 
o 5. místo FK Teplice - MŠK Žilina 2:4 
o 3. místo SK Slavia Praha - Spartak Trnava 4:1 
fi nále Zbrojovka 2002 - AC Sparta Praha 4:1

O celkové umístění

Foto: M.Hájek

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Vozdecká Marie
Žákovská Ludmila
Gottwaldová Marie
Doležal Ivan
Martínek Jaroslav
Hradský Miloslav
Pešková Jaroslava
Tousek Vít
Urbánková Liljanka

Špinková Ema
Špinková Nela
Zerzaňová Tereza
Aggarwal Namit

Novotná Věra
Stránská Marie
Drahonská Marie
Ing. Josef Kula
Jašková Alena
Dvořáková Anna
Tala Zdeněk
Dvořáková Ludmila

Zvěřina Pavel
Bernacik Filip
Běloševičová Sára
Šichtař Jakub
Hornová Sára
Štěpánek Ondřej
Zemanová Nikola
Viliš Michal
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Festival Časomíra 11. 8. 2012

Foto: M.Hájek

MUZEUM
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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 

Provedu v Modřicích
drobné opravy oděvů,
 výměny zipů apod. 

Kontakt: 608 305 720

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.

1Inzercei

Dou ím  
 

AAnglickou 
konverzaci 

 
 

D TI  I  DOSP LÉ 
 

VOLEJTE: 
721 158 396 

                          

 
 

Místo vyuky: Mod ice 
asová flexibilita 

Certifikovaný lektor 



MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012
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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, Zpravodaj „Knihovna“ www.volny.cz/mkmodrice

17:00 Lady Dancers tancování pro děti 4-6let – ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

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

18:00 Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

>>> 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) … www.volny.cz/mkmodrice

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 9-14let - ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody Shodně jako út

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 http://ladydancers.webnode.cz/

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 7-14let – ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

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

18:00 Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského http://ladydancers.webnode.cz/

>>> 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

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

10.9.2012 Zastupitelstvo 09/2012

22.9.2012 - 14.10.2012 Modřické vinohrady od 15. do 20. století

22.9.2012 Kaštánkové veselí 2012

26.9.2012 59 - Moravské klavírní trio

28.9.2012 - 1.10.2012 Svatováclavské hody

Události

Pravidelně opakovaně týdně

Zpravodaj 9/2012

 

4IT.cz 
Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 

 
mob: 739 034 500 
mob: 603 254 455 
www.4it.cz 
info@4it.cz 

Nabízíme:  

PC, notebooky, veškeré 
komponenty a p íslušenství k 
výpo etní technice 
Tiskárny, kopírky a spot ební1 
materiál  
Externí správu IT, záru ní a 
pozáru ní servis 
Sí ová ešení, návrhy, realizace, 
certifikace 

VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU 
Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle vaše-
ho zadání.
Nyní AKCE 30% SLEVA na: 
- OHRANĚNÉ NAFORMÁTOVANÉ DÍLCE
  DLE VAŠEHO PŘÁNÍ
- VÝBĚR z 300 DEKORŮ,
- LAMINO, MASIV SMRK A BUK, OSB 
- cena je bez montáže a vrtání
  (možno dodat).
Domestav, Špitálka 23, Brno
www.kovaninabytkove.cz, M: 776 334 190

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.

KV TINY Šebestíková
objednávky a prodej

DUŠI KOVÉ VAZBY
od 1.10.2012

Po celý rok trvá prodej 
DOPL K  A POH EBNÍ VAZBY
H bitovní 650, Mod ice, tel. 737 917 495

Pronájem garáže
v Modřicích 

800,- Kč/měsíc
mob: 606 832 050



Vychází: 1 x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Kateřina Koubková (předseda), 

Daniel Cetl, Miroslav Hájek, Jan Mareček, Zuzana 

Rouzková, 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 za-

dávání přes uživatelské formuláře na internetových 

stránkách města - zatím pracovně "modrice.rwcms.

cz". Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připo-
mínky - asistentka starosty města: e-mail: katerina.
brabcova@mesto-modrice.cz, tel.: 537 001 011.
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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