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USNESENÍ RMM č. 33/2013

Komentář k vybraným bodům z 33. 
schůze RMM konané dne 8. 7. 2013 

Veřejné osvětlení náměstí Svobody
Veřejné osvětlení bude realizováno v 
měsících říjnu-prosinci 2013, a jelikož 
je vedeno i pod silnicí, byla schválena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene na tyto úseky, neboť 
pozemky pod komunikací III. třídy 
náměstí Svobody jsou ve vlastnictví 
Jihomoravského kraje.
(k usnesení 33.3.5/2013)

Pronájem pozemků v areálu objektu 
Hybešova č.p. 596 
O pronájem části pozemku tvořící 
zpevněnou plochu v zadní části objektu 
projevil zájem pan P.H. a RMM schvá-
lila pronájem ve výši 4.- Kč/m2/rok na 
plochu 150 m2.
(k usnesení 33.4.1/2013)

Pronájem pozemku p.č. 460/30 k.ú. 
Modřice
O rozšíření stávající pronajaté části 
pozemku p.č. 460/30 k.ú. Modřice o 
dalších 91 m2, požádalo Společenství 
pro dům Přízřenická 1022, 1023 a 1024 a 
RMM rozšíření nájmu schválila.
(k usnesení 33.4.2/2013)

Provoz loterií
RMM zamítla zřízení nové provozovny 
loterií a jiných her v nově budovaném 
obchodním komplexu za dálnicí D2.
(k usnesení 33.4.3/2013)

Prověření výsadby zeleně
RMM pověřila komisi životního prostře-
dí a předsedu KŽP zajištěním podkladů 
k prověření možné výsadby zeleně v 
k.ú. Modřice.
(k usnesení 33.5.2/2013)

Doplnění sboru Městské policie 
Modřice
RMM schválila výzvu k doplnění sboru 
MP. Dnes již je sbor doplněn o 2 nové 
strážníky, oba občané našeho města a 
to Ing. Tůma a pan Havelka.
(k usnesení 33.6.3/2013)

Žádost o příspěvek
RMM schválila podání žádosti o nadační 
příspěvek ve výši 5.000,- Kč z Nadace 
Leoše Janáčka na uspořádání koncer-
tu z děl Leoše Janáčka na modřické 
radnici.
(k usnesení 33.6.5/2013)

Vodní nádrž Masarykova
Městu byla přiznána dotace ze SFŽP na 
vybudování díla „Modřice-vodní nádrž 
a tůně“ při ulici Masarykova. RMM na 
svém zasedání schválila nabídku spo-
lečnosti Grantika Česká spořitelna, a.s. 
ve výši 50.000,- Kč bez DPH na organi-
zaci zadávacího řízení a nabídku stejné 
společnosti ve výši 75.000,- Kč bez DPH 
na řízení realizace a udržitelnosti pro-
jektů – dotační management.
(k usnesení 33.6.6.1/2013, 33.6.6.2/2013, 

33.6.7.1/2013 a 33.6.7.2/2013.

Napojení ZŠ Komenského
RMM schválila fi nanční spoluúčast při 
realizaci napojení budovy ZŠ na Komen-
ského ulici na kabelové rozvody společ-
nosti PODA a.s., která zajišťuje pro školu 
internetové a telefonní služby.
(k usnesení  33.6.8/2013)

Oprava části chodníku ul. Masaryko-
va
RMM schválila cenovou nabídku 
společnosti VS-build s.r.o. na opravu 
části chodníku ul. Masarykova v ceně 
156.841,75 Kč.
(k usnesení 33.6.9/2013)

Oprava objektu Poděbradova 413
RMM rozhodla o vypracování projek-
tové dokumentace na rekonstrukci ob-
jektu RD Poděbradova 413 pro budoucí 
zřízení zdravotnických služeb pro obča-
ny. PD, bude vypracovávat Ing. Miroslav 
Dorazil za cenu 35.000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 33.6.10/2013)

Vybavení Městské police Modřice
RMM schválila nákup tabletu s připoje-
ním na registr vozidel a lékárničky do 
vozidla MP v celkové výši 15.171,- Kč vč. 
DPH.
(k usnesení 33.6.12/2013 a 33.6.13/2013)

Zveřejnění informací o e-aukcích
RMM zamítla zveřejnění informací o za-
jištění elektronických aukcí na dodávku 

elektřiny a plynu pod záštitou města 
Modřice z důvodu prověřování dalších 
možností a skutečností.
(k usnesení 33.6.14/2013)

Pronájem areálu Pod kaštany
RMM schválila pro akci Kaštánkové 
veselí 2013 pořádané dne 21.9.2013 SRPŠ 
při ZŠ Modřice a ZUŠ Ořechov bezúplat-
ný pronájem areálu, bezúplatný proná-
jem městského párty stanu a úhradu za 
montáž a demontáž párty stanu ve výši 
4.000,- Kč.
(k usnesení 33.6.16/2013)

Šermířský den
RMM vzala na vědomí zprávu o fi nanč-
ním vypořádání akce, kdy město na 
zajištění akce vynaložilo 80.000,- Kč a ze 
vstupného mělo příjem 37.320,- Kč. Proti 
loňskému roku je pokles návštěvnosti 
téměř 50%.
(k usnesení  33.6.17/2013)

Nákup mulčovacího stroje
Pro velké opotřebení bylo nutné pořídit 
nový mulčovací stroj za traktor. Po-
řizovací cena je z výběrového řízení 
145.500,- Kč bez DPH a předložila ji 
fi rma Garden studio, s.r.o..
(k usnesení 33.6.18/2013)

1Zprávy z radnicez
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USNESENÍ RMM č. 34/2013

Komentář k vybraným bodům z 34. 
schůze RMM konané dne 5. 8. 2013 

Připojení MP k centrálnímu registru 
řidičů
RMM projednala a schválila Rámcovou 
smlouvu se společností eIdentity a.s. 
o podmínkách připojení MP Modřice k 
centrálnímu registru řidičů.
(k usnesení 34.2.5/2013) 

Sponzorské dary na turnaj mladších 
žáků v kopané
Ve dnech 2. - 4. 8. 2013 se uskutečnil 
tradiční turnaj O pohár starosty města 
Modřice, na který fi nančně různými 
formami přispěly tyto společnosti:
• E.ON Servisní a.s. 50.000.- Kč bez DPH
• Komfort a.s.           25.000,- Kč bez DPH
• Magnum a.s.          10.000,- Kč bez DPH
• CTP Invest, spol. s r.o.         15.000,- Kč 
• Ptáček-velkoobchod a.s.      10.000,- Kč
(k usnesení 34.2.7/2013, 34.2.8./2013, 34.2.9/2013, 

34.2.10/2013 a 34.2.11/2013)

Parkoviště na ul. Komenského a ul. 
Sadová
Ve vztahu k nutné realizaci přeložky 
plynu a propojení plynových přípojek 
bylo na základě stanovení termínu 
provedení přípojek ze strany plynáren 
nutné posunout termín dokončení 
parkovacích stání na ul. Sadová z 27. 8. 
2013 na 30. 9. 2013, protože plynárna své 
práce provede až 11. 9. 2013.
Na druhé akci, na ulici Komenského, 
došlo ze strany města k požadavkům 
na realizaci prací nad rámec smlouvy o 
dílo a při realizaci bylo objeveno dříve 
neevidované kabelové vedení ČD, které 

muselo být přeloženo. Tím vznikly 
vícepráce v celkové hodnotě 65.257,- 
Kč bez DPH.
RMM k oběma změnám schválila do-
datky č. 1 ke Smlouvě o dílo.
(k usnesení 34.2.14/2013, 34.2.15/2013)

Umístěná reklamního panelu
Společnost SAMREK CZ, s.r.o. požá-
dala o pronájem pozemků p. č. 2022/8 
a 2022/7 (za jižním obchvatem silnice 
II/152) na umístění reklamního pojízd-
ného bilboardu a RMM tuto žádost 
zamítla
(k usnesení 34.3.3/2013)

Navýšení kapacity MŠ
RMM schválila podání žádosti o povo-
lení zvýšení počtu dětí v MŠ z normo-
vě stanovených 165 dětí na výjimko-
vých 176 ve školním roce 2013/2014 a 
to z důvodu uspokojení co největšího 
počtu přihlášených dětí.
(k usnesení 34.6.1/2013)

Využití budovy ZUŠ
SRPŠ při ZUŠ Ořechov požádalo o 
povolení využití učeben objektu ZUŠ 
za účelem pořádání kurzů uměleckého 
vzdělávání a RMM k využití učeben 
dalo po předchozím souhlasu ředitele 
ZUŠ souhlas.
(k usnesení 34.6.2/2013)

Roznos Zpravodaje
Pro značné navýšení ceny za roznos 
zpravodaje města ze strany České 
pošty, s. p. (cca 3.500,- Kč za měsíc) 
se RMM rozhodla objednat od měsíce 
září roznos Zpravodaje u společnosti 

Annapurna s.r.o. za cenu cca 1.900,- Kč 
za měsíc, což pro město znamená úspo-
ru cca 1.600,- Kč měsíčně.
(k usnesení 34.6.3.1/2013 a 34.6.6.2/2013)

Vícepráce na PBDS
V rámci výstavby PBDS došlo ke vzniku 
víceprací, které dle zákona musí město 
zadat a to formou jednacího řízení bez 
uveřejnění. Toto proběhlo poslední srp-
nový týden a o jeho výsledku budete 
informování v dalším čísle Zpravodaje.
(k usnesení 34.6.4.1/2013, 34.6.4.2/2013 a 

34.6.4.3/2013)

Modernizace výpočetní techniky 
úřadu
Pro zastaralost a zvýšený objem klade-
ných požadavků na výpočetní techniku 

je nutné provést rekonstrukci hlavního 
serveru úřadu (cena 179.473,- Kč vč. 
DPH) a výměnu zastaralé počítačové 
techniky v kanceláři starosty města 
(cena 28.577,- Kč včetně DPH). Obě do-
dávky bude na základě výběru zajišťo-
vat společnost OMEGA s. r. o. .
(k usnesení 34.6.5/2013 a 34.6.6/2013)

Kuchyňské linky PBDS
RMM provedla výběrové řízení na 
dodávku a montáž kuchyňských linek 
na nový objekt PBDS. Celkem podalo 
nabídku 15 uchazečů, ze kterých byla 
na základě nejnižší nabídky (jediné hod-
notící kriterium) vybrána společnost 
W-Dimense s.r.o. z Bruntálu za cenu 
698.045,- Kč bez DPH.
(k usnesení 34.6.7/2013)

1Informace pro občanyi

Cílem projektu „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šla-
panice“ CZ.1.04/3.1.03/97.00047 je prevence vyloučení prostřednictvím rozvoje 
dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro obyvatele správního 
obvodu ORP Šlapanice. Jedná se o dvouletý projekt realizovaný v období od 1. 4. 
2013 do 31. 3. 2015.
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Kontaktní osoba: Mgr. Soňa Střechovská

telefonní číslo: 533 304 600

e-mail: strechovska@slapanice.cz

http://www.slapanice.cz/odboru-socialnim/

1Život v našem městěž
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Na tento projekt získalo město Šlapanice fi nanční dotaci z Operačního programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost v rámci Evropského sociálního fondu Evropské unie ve 
výši 2 490 525,22 Kč a příspěvek ze státního rozpočtu ve výši 439 504,46 Kč.

Hlavním záměrem projektu je podpora realizace a vyhodnocování procesu střed-
nědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností Šlapanice.

Cíle projektu budou naplněny díky realizaci klíčových aktivit projektu. Prostřed-
nictvím realizačního týmu bude zajištěno rozšíření povědomí o procesu komu-
nitního plánování sociálních služeb směrem k zadavatelům, poskytovatelům i 
uživatelům sociálních služeb. Budou pořádány kulaté stoly, veřejná setkání a bude 
posílena informační kampaň za účelem oslovení a získání nových účastníků a rozší-
ření cílových skupin do procesu komunitního plánování. Záměrem je tedy zapojit co 
nejvíce ze 40 obcí ve správním obvodu ORP Šlapanice a získat zástupce poskytova-
telů a uživatelů sociálních služeb, kteří se zapojí do procesu komunitního plánování 
a budou se podílet na přípravě a sestavení komunitního plánu, proběhne odborné 
vzdělávání účastníků procesu komunitního plánování sociálních služeb, budou 
zpracovány podklady a následně 3. komunitní plán a akční plány na rok 2014 
a 2015, vzniknou pracovní skupiny a posílí se činnost řídící skupiny, čímž bude pod-
pořen proces střednědobého plánování rozvoje v ORP Šlapanice.

Každý občan má možnost se zapojit do komunitního plánování sociálních slu-
žeb ve správním obvodu ORP Šlapanice a vstoupit do některé z pracovních 
skupin.

Aktuální informace o možnosti zapojení, veřejných setkání budou pravidelně 
zveřejňovány ve zpravodaji.

Informace o sociálních službách a o jejich plánování získáte na:

Jan Šlancar, manažer projektu

Projekt „Komunitní plánování pro obec s rozšířenou působností Šlapanice“ 

CZ.1.04/3.1.03/97.00047 je spolufi nancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.“

Městský úřad Šlapanice

odbor sociální

pracoviště Opuštěná 9/2

656 70 Brno
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Prvňáčci a SRPŠ

První školní den znamenal pro 38 dětí z Modřic a okolí zásadní zlom v jejich dětství.

Staly se prvňáčky. Po ofi ciálním přivítání představitelů školy a města děti tradičně 
odvedli letošní deváťáci do jejich nových tříd na ZŠ Komenského.

Tady jsme měli možnost i my, zástupci rodičů ze SRPŠ děti přivítat, představit se jim 
a potěšit je malými dárečky. Záplava žlutých nafukovacích balónků a rozzářených 
párů oček byla okouzlující. Navíc děcka dostaly žluté odznáčky s názvem školy, to 
aby bylo všem jasné, že jsou modřičáci :-)

Letos je to již podruhé, co jsme podali pomocnou ruku škole i rodičům prvňáčků a 
z peněz SRPŠ jsme pořídili několik důležitých věcí ze souboru vybavení žáka, bez 
kterých se žádný prvňáček neobejde. Vše podle pokynů paní učitelky. Děti od nás 
dostali své první psací potřeby, mazací tabulku na psaní a další nezbytnosti. Věříme, 
že se dětem osvědčí.

Děkujeme všem hodným rodičům a dárcům, kteří nám posílají své fi nanční příspěv-
ky a nám tak umožní nakoupit dětem do školy to, co opravdu potřebují. Minulý škol-
ní rok jsme jim na zahradu koupili bezpečnou fotbalovou branku a stojan na kola a le-
tos máme například v plánu, pořídit na zahradu Komenského nerezové pítko, aby v 
horkých předprázdninových měsících děti nemusely z družiny odbíhat do budovy.

Máte-li dobrou vůli pomoci nám v našem 
úsilí o příjemné školní prostředí i atmo-
sféru, prosíme, podpořte nás, buď dob-
rovolným fi nančním příspěvkem na náš 
Transparentní účet 2500189312/2010 u Fio 
banky nebo se rovnou přidejte k nám a 
zapojte se do společné práce s cílem vi-
dět ta veselá očka co nejčastěji :-).

Prvňáčci, přejeme Vám: 

•abyste si brzy našli kamarády
•taky to nejlepší místo ve třídě
•aby se Vám ve škole líbilo
•aby se Vám líbilo i v družině
•aby Vám chutnaly obědy v jídelně
•abyste na sebe mohli být brzy pyšní, jak jste šikovní a samostatní

Už se moc těšíme na legraci, kterou si spolu užijeme.

Tak hodně štěstí děcka!
Maminky a tatínci ze SRPŠ

foto: hmili
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U příležitosti Svatováclavských hodů si Vás

dovolujeme pozvat na výstavu výtvarných prací 

žáků I. stupně Základní školy v Modřicích.
 

Práce budou vystaveny (za příznivého počasí) v prostorách
před budovou školy na ulici Komenského od 28. - 29. 9. 2013.

Výstava

„I mezi námi žijí hrdinové“
Hned druhý den školy jsme měli ozvláštněný zahájením výstavy „I mezi námi žijí 
hrdinové“. Výstava byla výsledkem projektu občanského sdružení Paměť, na kterém 
se žáci naší školy podíleli. Jak už název projektu napovídá, cílem bylo seznámit se s 
někým z našeho okolí, kdo se v době nesvobody za minulého režimu zachoval jako 
hrdina. V našem případě se jednalo o pana Věroslava Slámu ze Želešic, který aktivně 
působil v protikomunistickém odboji.

Jako první úkol nás čekalo seznámení se s příběhem pana Slámy, jeho rodiny a odbo-
jové skupiny, do které patřil. Hlavní bod projektu spočíval v besedě, kterou jsme ke 
konci školního roku s panem Slámou uspořádali. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavé-
ho o Slámově životě, odbojové činnosti, věznění a nakonec i o zážitcích z Poslanecké 
sněmovny, jejíž byl po listopadu 1989 Sláma členem. Vyvrcholením celé spolupráce 
se sdružením Paměť byla exkurze do Archivu bezpečnostních složek v Kanicích a 
poté na jižní Moravu. Zde nás čekala prohlídka Stezky svobody pojednávající o smut-
ných osudech lidí, kteří se neúspěšně snažili překročit hranici na svobodný Západ. 
Exkurzi jsme zakončili na velkomoravském hradišti v Pohansku u Břeclavi, kde nás 
kromě expozice zdejšího muzea čekala prohlídka pohraničního opevnění z II. světo-
vé války.

Text a foto: Mgr. Jakub Jírů
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BRABROUCI

Pro milovníky hudebních zážitků se podařilo připravit mi-

mořádně zajímavý koncert, předního brněnského profesio-

nálního souboru "Moravské klavírní trio" 

ve složení Jana Ryšánková - klavír, Jiří Jahoda - housle
a Miroslav Zicha - violoncello. 

Tento již 66. Komorní koncert na radnici se bude konat
ve středu 23. října 2013 a mj. na něm zazní Beethovenovo Trio B-dur,

op. 11 pro klavír, klarinet a violoncello, ve kterém klarinetový part jako host 
zahraje Vendula Šromová z Modřické ZUŠ.

KULTURA
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Dvaadvacátou nedělí v me-
zidobí, která připadla na 1. 
září 2013, skončila v naší far-
nosti služba kaplanu P. Mgr. 
Karlu Koblížkovi OFM Conv. 
Po skončení bohoslužby se 
za celou farnost s oblíbeným 
knězem rozloučila paní Ing. 
Libuše Kolářová. Na památku 
mu předala obraz s kresbou 
kostela sv. Gotharda. Pan farář 
projevil z dárku upřímnou ra-
dost. 

Podívejme se, jaké milníky otci Karlovi lemovaly jeho dosavadní kněžskou dráhu. 
Karel Koblížek se narodil 1. února 1977 v Zábřehu na Moravě. Také jeho bratr, dvoj-
če Jan, je knězem. Slouží jako farář v Hodolanech a zároveň působí na akademické 
půdě Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Již v době středoškol-
ských studií, která strávil v Brně na střední zdravotnické škole, vstoupil v roce 1996 
do řeholního společenství minoritů. Práci zubního technika však nikdy nevykonával. 
Hned po maturitě odešel v roce 1997 na jednoroční noviciát do polského Hnězdna. 
Jeho cesta za kněžskou formací pokračovala na teologický institut do Lodže, který je 
součástí varšavské Univerzity kardinála Stefana Wyszynského. Vysokoškolská studia 
ukončil v roce 2005. Jako vůbec první v historii přijal kněžské svěcení v chrámu 
Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně, který se jako známé poutní místo tyčí nad 
slezským Krnovem. Posléze byl dva roky kaplanem v brněnském kostele sv. Janů. 
Následoval rok strávený službou v chrámu sv. Ducha v Opavě. Zatím nejdelší dobu 
prožil v letech 2008-2012 v Jihlavě. Zde jsme se 2. ledna 2010 s otcem Karlem poprvé 
potkali. Bylo to na novoroční pouti, kde jako kvardián místního řeholního společen-
ství nám byl průvodcem. Po návratu do Brna byl od 2. září 2012 instalován kaplanem 
v děkanském kostele sv. Gotharda v Modřicích. Od 1. září 2013 se jeho staronovým 
domovem stane opavský konvent minoritů. Přejeme zde našemu milému panu faráři 
hojné dary Božích milostí. 

Text a foto Josef Chybík

Otci Karlovi skončila

v Modřicích služba

FARNOST MUZEUM
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SPORT

Individuální ocenění

NEJLEPŠÍ HRÁČ 
1. Guman Rafael (TESLA STROPKOV) 
2. Fiala Adam (FC ZBROJOVKA BRNO) 
3. Šťastný Lukáš (MFK MODŘICE) 

NEJLEPŠÍ STŘELEC 
1. Hložek Adam (FC ZBROJOVKA BRNO) 
2. Vorlický Lukáš (FC ZBROJOVKA BRNO) 
3. Malý Dominik (FC HRADEC KRÁLOVÉ) 

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ 
1. Belko Ĺubomír (MŠK ŽILINA) 
2. Sirotník Jan (SK SLAVIA PRAHA) 
3. Balog Jozef (ŠK SLOVAN BRATISLAVA)

Výsledky mezinárodního turnaje

 mladších žáků v kopané

O pohár starosty
města Modřice 2013

1. FC Zbrojovka Brno 
2. MŠK Žilina 
3. SK Slavia Praha 
4. MŠK Tesla Stropkov 
5. MFK Modřice 
6. FC Hradec Králové 
7. ŠK Slovan Bratislava 
8. FC Baník Ostrava 
9. výběr JmKFS 
10. FC Vysočina Jihlava 
11. FC Sparta Brno 
12. SK Sigma Olomouc 
13. FC Slovan Liberec 
14. FK Radnički 1923 Kragujevac 
15. NK Zadar 
16. FC Spartak Trnava

Foto: M.Hájek





Od 18. do 24. srpna proběhlo soustředění mladší a starší fotbalové přípravky v Bělé 
pod Pradědem. 

Poněvadž modřické šampiony vezli rodičové vlastními vozy, nemůžu bohužel vtipně 
zhodnotit, jak dlouho, kudy či jestli vůbec bloudili. Nám se cesta klasicky protáhla 
zhruba o hodinu, ale nemůžu si stěžovat, Jesenicko je krásné. A protože sbíráme 
turistické známky z míst, která naše rodina osobně navštívila, díky fotbalu se nám 
sbírka úctyhodně rozrůstá.

V pondělí 19. 8. začalo ofi ciálně fotbalové soustředění. Dle rozvrhu mělo být zaháje-
no v 7.15 rozcvičkou, ovšem vzhledem k počasí se trenéři rozhodli začít výjimečně 
až snídaní v osm hodin. Když jsme u jídla, nutno podotknout, že bylo skvělé, za 
což patří vedení i personálu hotelu velké díky! Snídaně formou švédského stolu, 
výtečné obědy, odpolední svačinka ve formě ovoce nebo jogurtů a večeře zakon-
čená dezertem, a samozřejmě pitný režim neustále – to všechno jsme jednoznačně 
ocenili my dospělí, ale i několik senzačních jedlíků z řad mladých fotbalistů, kteří si 
nelenili dokonce přidávat. Druhým extrémem pak ale byli ti, kteří nejedli (k mému 
ohromnému úžasu) prakticky nic a například špenát se stal celotýdenní výstra-
hou: Budeš-li protestovat proti tréninku, dostaneš špenát! Když nebude uklizený 
pokoj, máš k večeři špenát! Musím dále upřímně zhodnotit um některých chlapců. 
Abych ty obzvlášť zaryté nejedlíky přiměla dostat do sebe aspoň nějakou tu kalorii, 
úpěnlivě jsem je žádala: Prosím, ještě tři čtyři lžičky… Za tu preciznost, jak nabrat 
na lžičku sousto, které postřehne jen velmi bystré oko, by se nemusel stydět ani 
lékárník-specialista.

Samozřejmě ovšem spočívalo soustředění především v pravidelných a vydatných 
trénincích. Protože se fotbalové hřiště nacházelo „pouhé“ tři kilometry od hotelu, 

Jak se kluci z fotbalových přípravek soustředili…
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Nohejbalový turnaj

Letošního 3.ročníku Memoriálu Miloně Svobody v nohejbale trojic hráčů nad 50 let 
se stejně jako loni zúčastnilo 7 mužstev.  

Složení mužstev:
 Slovácko: Kováč, Drápal, řezníček
 Lískovec: Cupák, Paravan, Hodinka
 Biskupice: Seidl, Brázda, Dohnal
 Šup ho tam: Bodó, Crhák, Kašparec
 Modřice I.: Kotouček, Frimmel, Lukl L.
 Modřice II.: Bubniak, Ambros, Rumpa
 Hádek: Putna, Neptun, Pospíšil

Vzhledem k počasí byl zvolen jednokolový systém zápasů každý s každým na dva 
vítězné sety. V tomto sytému každý zápas může rozhodovat o konečném pořadí a tak 
museli všichni hráči hrát naplno každý set.

Výsledné pořadí:
 1. Slovácko
 2. Biskupice
 3. Šup ho tam
 4. Lískovec

Mužstvo ze Slovácka tedy obhájilo svůj loňský primát, když dokázalo vyhrát všech-
ny své zápasy i když druhý tým z Biskupic porazilo až po velkém boji těsně 2:1.

Celý turnaj provázelo úmorné vedro a tak si všichni účastníci sáhli opravdu až na 
dno svých sil. Za zajímavost stojí, že věk všech hráčů dohromady představoval těžko 
uvěřitelných 1.267 let, přičemž nejstaršími hráči letošního ročníku byli Honza Rumpa 
a Tonda Paravan s těžko uvěřitelným věkem pro aktivního hráče nohejbalu 73 let!
O skvělé občerstvení se tradičně po celý den staral Milan Frimmel, který se tak kro-
mě vedra na kurtu ještě „ohřál“ u vaření.
Děkuji všem hráčům, kteří si přijeli zahrát pro radost ze hry a také uctít památku 
našeho kamaráda Miloně.  

Za skupinu OLD BOYS oddílu SOKOL SDS EXMOST Modřice

Petr Jahoda



rozhodli se trenéři, že si to k němu dají všichni poklusem. Takže tříkilometrový 
poklus, hodinka a půl tréninku na hřišti a tři kilometry zpátky. Což se okamžitě 
stalo druhou celotýdenní výstrahou: Když nebudete po večerce zalezlí v postelích, 
dáme si to po ránu na hřiště! Z psychologického hlediska je třeba to zhodnotit vel-
mi kladně, jelikož v deset hodin večer nebylo z pokojů slyšet ani slovo.

Úterý bohužel propršelo, takže odpoledne kluci strávili u ping-pongu, stolního fotbál-
ku a bowlingu. Koneckonců, sport jako sport. 

Na středu byl domluven přátelský zápas v Jeseníku. Počasí se spravilo, dokonce 
vylezlo sluníčko, a naši borci v plné síle naběhli na jesenický trávník. Během ně-
kolika prvních minut bylo jasné, že jsou Modřičtí v kondici. Sázeli to do brány s 
přehledem a měli dobrou náladu. Snažila jsem se jako fandící divák počítat branky 
na obou stranách, ale po poločase jsem se v tom poněkud ztratila. Když kluci na-
bírali dech na druhou půlku utkání za stavu přibližně 9:1 pro Modřice, zaslechla 
jsem Jesenické, jak konstatují: Co to je za tým? Jo, ti jsou odněkud z Brna nebo co, 
ti jsou asi dobří. No jo no, ale už se na ně pomalu dotahujem…

Druhý poločas proběhl víceméně stejně. Počet gólů se v závěru poněkud rozchá-
zel, ale dala jsem na našeho gólmana, který si v brance ve volných chvílích prozpě-
voval a stihl počítat. Takže Modřice–Jeseník: 16:4!

Ve čtvrtek vyrazili kluci na Praděd. Z Karlovy Studánky je čekala docela namáhavá 
několikakilometrová túra na vrchol. Neabsolvovala jsem ji s nimi, ale dovedu si 
představit, že to rozhodně nebyla procházka růžovým sadem – už proto jsem při 
své kondici raději zůstala hlídat hotel. Vrátili se odpoledne, evidentně utahaní. Do-
spělí účastníci znaveně zasedli do křesílek před hotelem a zaveleli: Umýt, převléct 
a do večeře volno. Přesvědčení, že teď už se nikdo z těch čtrnácti kluků ani nepo-
hne, jali se mi převyprávět celodenní namáhavý výšlap, při němž jsem nabyla do-

jmu, že touto akcí bezpochyby soustře-
dění končí, neboť pravděpodobně zítra 
ráno nikdo z kluků nebude schopen ani 
vylézt z postele. Z toho mě ale modřičtí 
šampioni vyvedli zhruba po půlhodině. 
Zcela čerství naběhli na hřiště u hotelu, 
někteří s míčem, jiní s tenisovými rake-
tami, další s pingpongovými pálkami. 
V hotelu, na pokoji, v posteli nezůstal 
ani jediný. Vznesla jsem podezření, že 
si ze mě všichni vystřelili a celý den 
strávili někde na zahrádce nebo v par-
ku kousek od hotelu. Uvěřila jsem, až 
když jsem si v mobilech prohlédla fot-
ky… Smekám před jejich kondičkou a 
nezkrotnou energií! Večerní posezení u 
ohně s opékáním špekáčků budiž jim za 
to odměnou.

V pátek čekal kluky opět poklus na hřiště, trénink a poklus zpět, to už ale věděli, 
že je to naposled a že jim odpoledne přijedou maminky a tátové. A s těmi zase 
večer opékání, pomazlení, povídání… Bylo ale nakonec úžasné, že namísto slziček 
a vroucích objetí nechali kluci rodiče u táboráku a celý večer trávili spolu – jako 
správní týmoví hráči. Těch pět senzačních dnů nebylo jenom v duchu ohromného 
fyzického nasazení, ale bylo to také o kamarádství. Kluci se báječně připravili na 
nastávající sezónu, a i když teď budou rozděleni na mladší a starší přípravku, bu-
dou si zcela jistě navzájem fandit a podporovat se. A o tom to celé je.

Na závěr bych chtěla osvětlit, jak jsem se v celé této fotbalové akci angažovala já. 
Původně jsem získala funkci zdravotního poradce, bylo-li by třeba takové problé-
my řešit. Kromě jednoho udání paralenu, jednoho vytaženého klíštěte, namazání 
oka a ošetření odřeného lokte chválabohu nebylo zdravotníka potřeba (s tím vším 
by si poradili trenéři sami). Další, spíše úsměvné akce spočívaly v odpinování mo-
bilu jednoho z malých fotbalistů, v pokusech o příjem základních kalorií dvou ma-
lých fotbalistů, v mé vlastní rozcvičce při povlékání čtrnácti postelí a v občasném 
posezení u těch, kterým se ve tři ráno začalo stýskat. (S tím vším by si trenéři be-
zesporu poradili také, ač asi vlastním způsobem. U mě zafungoval „maminkovský 
syndrom“.) Nakonec jsem se tedy samozvaně nominovala do role pozorovatele, 
abych mohla napsat tento článek. A jsem ráda, protože fotbalové soustředění mod-
řických přípravek bylo skvělé. A hlavně – mělo smysl…

text: Eva Strnadová

foto: V. Čičmanský
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Taneční skupina X-trim Modřice

V současné době má taneční skupina X-trim Modřice kolem 130 členů v několika 
věkových kategoriích. BABY 3-5 let, MINI 6-8 let, DĚTI 9-11let, JUNIOŘI 12-15 let, DO-
SPĚLÁCI 16 a více let a RAP (rodiče a přátelé) od 25ti let.

V letošním roce jsme byli velice úspěšní a podařilo se nám získat mnoho umístění 
ve všech věkových kategoriích na různých soutěžích po celé ČR. Nejúspěšnější letos 
byly děti z kategorie MINI, které se v regionální soutěži jedné z největších organizací 
(Taneční skupina roku Evropa 2) umístily na 2. místě a postoupily na mistrovství ČR. 
Nově letos soutěžili i RAP (rodiče a přátelé) v seniorské kategorii a umístili se na 
krásném 4. místě.

Trénovat začínáme od 9. 9. 2013 a nově bude otevřena přípravka pro nováčky, kteří 
nemají žádné taneční zkušenosti, a to v kategorii MINI a DĚTI. Pro nové zájemce o 
tanec máme všechny lekce do konce září zdarma.

Tímto bychom rádi poděkovali hlavně městu Modřice za obrovskou podporu a kaž-
doroční dotaci.

Bc. Lucie Švancarová

Trenér X-trim Modřice



www.mesto-modrice.czŽivot v našem městě Život v našem městě 129128 Zpravodaj 9/2013

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získají zájemci na www.modriceknihovna.
webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.
webk.cz

KNIHOVNA

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

Půjčovní doba:

PRO MILOVNÍKY ROMANTIKY

Carr: Útěk do Virgin River
Cartlandová: Netušená láska
Cyprisová: Královské tajemství
Enoch: Zkrocení šarmantního rebela
Fallon: Jak se zbavit Matthewa
Green: Místo v mém srdci
Howell: Ochránce z Vysočiny
Körnerová: Kočár do neznáma
Kovaříková: Třešňový kompot
Lauren: Božský bastard
Macomber: Penzion Růžový přístav
Matthew: Letní snění
Pilcher: Jarní vánice
Ranney: Vynucený sňatek
Steel: Navždy spolu
Woolfová: Prokletí ohně
Woodman: I to se může veterinářce 
stát

PRO MILOVNÍKY NAPĚTÍ

Blómkvist: Andělé, Hra na pravdu
Cimický: Prchající stín
Edwardson: Pokoj č. 10
Fieldingová: Potok stínů
Harrisová: Vražda při bar micva, Vraž-
da v Hell’s Kitchen
Läckberg: Vražda s vůní mandlí
Lauerová: Tichošlap
Lindell: Cukrová smrt, Temný muž
Pospíšilová: Vražda v lázních Skalka
Rose: Křič!, Zemři!
Stallwood: Smrt zahradnice, Tichá 
noc
Zářecký: 15 minus. Bojuj, nebo zemři!

PRO MILOVNÍKY SCI-FI A FANTASY

Fabian: Kladivo na čaroděje - Sonáta 
pro Azazela
Martin: Hostina pro vrány, Tanec s 
draky
Žamboch: Ve službách klanu

POZVÁNKA
 Zveme vás do knihovny na 

DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ v neděli 29. 9. 2013 od 9 – 17 hodin.
Přijďte si v tento sváteční den vybrat knihy, využít internet nebo navštívit 

VÝSTAVU DRÁTKOVANÝCH ŠPERKŮ
studentky Barbory Zelinkové

Výstava bude přístupná v půjčovní době  knihovny ještě celý měsíc říjen.

Datum A muži B muži dorost
starší

přípravka
mladší 

přípravka

So 10. 8. 2013 16:30 Oslavany B

Ne 11. 8. 2013 16:30 Zbraslav 14:15 Rajhrad

So 17. 8. 2013 16:30 Oslavany 11:45 Pozořice

Ne 18. 8. 2013 16:30 Mor. Bránice A

So 24. 8. 2013 16:30 Dol. Kounice B

Ne 25. 8. 2013 16:30 Vev. Bitýška 14:15 Vev. Bitýška

St. 28. 8. 2013 17:30 Oslavany

So 31. 8. 2013 17:00 Ořechov 16:30 Budkovice 9:00 Tišnov 9:30 Kahan

Ne 1. 9. 2013 10:00 Ořechov

St. 4. 9.2013 OP 17:00 Blažovice

So 7. 9. 2013 16:30 Mor. Bránice B 10:45 Rajhrad A 10:30 Rajhrad A

Ne 8. 9. 2013 16:30 Říčany 14:15 Měnín

St. 11. 9. 2013 17:00 Zbraslav

So 14. 9. 2013 16:00 Troubsko B 10:45 Kuřim 9:30 Rajhrad B

Ne 15. 9. 2013 16:00 Babice n. Svit 13:45 Troubsko

St. 18. 9. 2013 17:30 Ivančice B 16:30 Střelice

So 21. 9. 2013 9:00 Rosice

Ne 22. 9. 2013 16:00 Rajhradice 16:00 Hrušovany 13:45 Bažovice 13:00 Vojkovice

So 28. 9. 2013 16:00 Moutnice 13:30 Řeznovice B 11:15 Vojkovice B 10:00 Rosice 9:00 Ketkovice

Ne 29. 9. 2013

So 5. 10. 2013 15:30 Nová Ves 12:00 Újezd u Brna 16:00 Ivančice A

Ne 6. 10. 2013 15:30 Újezd u Brna pátek 4. 10. 2013 11:00 Zbraslav

So 12. 10. 2013 15:00 Dol. Kounice A 17:15 Ivančice B

Ne 13. 10. 2013 15:00 Želešice 12:45 Žabčice pátek 11. 10. 2013 9:00 Střelice

So 19. 10. 2013 12:45 Dolní Kounice 10:45 Tišnov

Ne 20. 10. 2013 10:30 Opatovice 10:30 Ořechov B 13:00 Zastávka

So 26. 10. 2013 14:30 Babice u Rosic 15:30 Rajhrad 9:30 Rajhrad A

Ne 27. 10. 2013 14:30 Ivančice B 12:15 Kupařovice pátek 25. 10. 2013

So 2. 11. 2013 11:45 Soběšice

Ne 3. 11. 2013 11:45 Střelice 14:00 Střelice

So 9. 11. 2013

Ne 10. 11. 2013 14:00 Zbraslav 12:30 Oslavany B 11:45 Rajhrad

Rozlosování fotbalových soutěží pro MFK Modřice - podzim 2013

doma venku
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Dny se sice pomalu krátí, ale stále je 
vhodný čas na cestu za poznáním. Na 
konci prázdnin se přátelé zahrádkáři 
rozhodli navštívit oblast Chřibů. Výlet 
začal návštěvou hradu Buchlova –
schválně začínám slovem „výlet“, neboť 
mnozí vzpomínali: „byl jsem tady před 
padesáti či více lety se školou…“. Ale 
statečně šlapali do schodů – bylo jich 
více než 150 a nedivili se, že hrad nebyl 
dobyt. Kdo by to šlapal… Znalosti té 
nejstarší historie pak doplnili v zámku v 
nedalekých Buchlovicích historií nověj-
ší i zcela novou spojenou s posledními 
předválečnými majiteli.

Nově opravený zámek láká turisty do-
mácí i zahraniční, ale krásně upravený 
park je snad lákadlem ještě větším. Ne 
náhodou jsme potkávali šiky svateb-
čanů, kteří park využili jako kulisu 
slavnostních dní a stejně jako my byli 
spokojeni s počasím- To jako vždy měla 
objednáno neúnavná organizátorka na-
šich zájezdů dr. Tomandlová. A nebyli 
by to zahrádkáři, kdyby je nezlákala 
výstava 1250 druhů fuksií – snad vůbec 
největší u nás. Tady jsme byli u někte-
rých druhů skutečně ohromeni krásou, 
nad kterou se tajil dech. Není divu, že 
bylo slyšet: „…tak takové si příští rok 
pořídím…“. Ale při prohlídce části, kde 
byly vystaveny jiřiny, jsme konstatovali, 
že určitě ve svých zahrádkách bychom 
našli díky příteli Benáčkovi některé kul-
tivary, které by se tam vyjímaly stejně 
dobře a byly by také ozdobou. Nečeka-
ným překvapením byla pro nás v části 
parku Záchranná stanice volně žijících 
živočichů Českého svazu ochránců pří-

rody. Vidět na dva metry jinak plachého 
živočicha, to se málokdy podaří a např. 
sovici sněžnou viděl takto mnohý z nás 
poprvé. Bylo patrné, že tady působí se-
hraný tým ochránců přírody. Také změ-
ny, které se udály v posledních letech 
v samotných Buchlovicích nás mnohé 
velmi mile překvapily – dokladem toho 
je např. Kongresové centrum.

Zregenerovali jsme se ještě v lázních 
Smraďavka, které dělají čest svému jmé-
nu, konstatovali, že v Lázeňském domě 
bychom raději cokoli, než vodu ze 
zdejšího pramene. V loveckém zámečku 
nás zaujala solná jeskyně. Rybníček a 
mokřady v nás utvrdily dojem, že by 
to „chtělo“ delší rekreační pobyt. A to 
už nás čekala přírodní rezervace Holý 
kopec. Jde o třetí vrch v oblasti Buch-
lova (Stupavská vrchovina). Oblast je 
vyhlášena jako Evropsky významná 
lokalita Chřiby. Má převážně bukový 
lesní porost s příměsí dubu a habru. Je 
významnou mykologickou lokalitou (ale 
při naší vycházce jsme nebyli úspěšní). 
Území je bohaté na řadu druhů více či 
méně ohrožené fauny. Z brouků např. 
roháč obecný, střevlíci, tesaříci. Území 
je zařazeno do kategorie lesů s nadřa-
zeným významem ekologickým nad zá-
jmem produkčním. Převládá přirozená 
obnova dřevin náletem. Tady je patrné, 
že člověk je schopen chovat se k příro-
dě tak, jak by to bylo žádoucí všude.

Bylo nám spolu fajn a není divu, že 
zájezd končil vzájemným ujišťováním, 
že příště pojedeme zase. Rádi vás mezi 
sebou uvítáme.                                    -ú-  

 V NEDĚLI 29. září 2013 od 9.00 do 18.00 hodin

 V PONDĚLÍ 30. září 2013 od 9.00 do 16.00 hodin

Na nádvoří v sídle městské policie (vedle radnice).
Přijďte se podívat a posedět s přáteli

u tradičně dobrého burčáku a cimbálové muziky 

VYSTOUPENÍ MODŘICKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

v neděli 29. září. 2013 ve 14.15 hodin

Příjem vzorků

na výstavu: 28.9. 2013 /sobota/ od 16.00 do 18.00 hodin

výdej v pondělí 30,9, 2013 /ponděl/ od 16.00 do 18.00 hodin.

VÝSTAVU OVOCE,
ZELENINY, KVĚTIN
A JINÝCH VÝTVORŮ,

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

která se koná v rámci Svatováclavských hodů
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oooo Otázky a odpovědi

Otázky:

Ve Zpravodaji města Modřice se již zcela přestalo psát o:

- Propojení náměstí Svobody se stávající cyklotrasou. Jedná se o odklonění trasy z již 
dosti frekventované ulice Chrlická, vedením trasy z náměstí Svobody přes lávku a po 
levém břehu náhonu. Prosím o sdělení, v jakém časovém horizontu se nachází tento 
projekt, který měl být dle dřívějších informací již dávno hotov.

- Můj další dotaz se týká dalšího investičního záměru a to stavby chodníku "městská 
část Brno Chrlice-Olympia", o kterém se v poslední době stále píše. Není mi jasné, 
proč město Modřice se podílí na této výstavbě, když chodník pro naše občany "Mod-
řice-Olympia" není od mostu přes řeku Svratku, kolem drůbežářských závodů do 
Olympie do dnešní doby vyřešen.

Prosím o zveřejnění odpovědí na tyto dotazy ve Zpravodaji.

Ing. Marie Praksová

Odpovědi:

1. Chodník propojující centrum Modřic s OC Olympia neměl být dokončen a ani 
tato investice nebyla zahrnuta do plánu investic na letošní rok. Na projekt nebylo 
vydáno stavební povolení. V dnešní době je o stavební povolení, které vydává SÚ 
Šlapanice, požádáno a je před jeho vydáním. Vlastní realizace bude zahrnuta do 
návrhu rozpočtu města Modřice na rok 2014. Pokud bude akce v rozpočtu zastu-
pitelstvem schválena, bude lávka přes náhon a chodník za náhonem vybudován 
v roce 2014.

2. Na společném postupu při přípravě případné výstavby chodníku propojujícího 
Modřice s MČ Brno-Chrlice jsme se dohodli s městskou částí, neboť ta na svém 
katastru provádí terénní úpravy, ze kterých by bylo možné využít výkopku na 
potřebné násypy, a tím by se snížily náklady. Tento záměr v rámci diskuse projed-
nalo a schválilo zastupitelstvo města.

To o čem se aktuálně píše ve Zpravodaji, závisí zejména na tom, co se zrovna projed-
nává v orgánech města. Neznamená to automaticky, že by některá akce města měla 
přednost před jinou. 

Ing. Josef Šiška

Starosta města Modřice

Na dotazy Ing. Marie Praksové odpovídá starosta města Ing. Josef Šiška.

Zpravodaj 9/2013

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsem se

Žákovská Ludmila
Ježková Zdenka
Vozdecká Marie
Junková Olga
Novotná Jarmila
Trundová Anna
Habart Josef
Kočková Miroslava
Ing. Kovářová Kristina
Šebestová Marie
Vejrosta František
Ing. Kolářová Libuše
Kopeček Václav
Točev Christo
Zítka Josef

Holcr Tomáš
Babicová Valentýna
Dudová Nella
Skřipcová Nikol
Proks Martin
Kučera Samuel
Krátký David
Schreierová Amelia

Zdubová Anna
Šenkýř Jaroslav
Fejta Jaroslav
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MUDr. Jarmila Kočí
Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

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
a čalouněných povrchů
Ceny: koberce od 13 Kč za m2

Sedací soupravy - 90 Kč za jednosed.

Čištění je prováděno u zákazníka
a je týž den pochůzdné.

Tel: 775 242 041

PRONAJMU BYT 3+1 (75 m2 )

na Poděbradově ulici. Byt je zařízený, 
dům je po revitalizaci. Nová kuch. lin-
ka, nový plynový kotel, 2 pokoje na jih.
Dvouměsíční vratná kauce, nájemné 
včetně energií (k vyúčtování) celkem 
Kč 12 000,--.
Informace na tel. č. 739 073 671.

Nabízím doučování Angličtiny pro 
začátečníky i konverzaci pro pokro-
čilejší, v Židlochovicích, či okolí u vás 
doma- záleží na domluvě. Cena za ho-
dinu lekce 
150 - 180 Kč. Těším se, Šárka Březino-
vá 775 49 29 66.



Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720
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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 

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

KV TINY Šebestíková
objednávky a prodej

DUŠI KOVÉ VAZBY
od 1.10.2013

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

www.uver-na-bydleni.cz 
Máte zájem o refi nancování stávajícího 

úvěru nebo hypotéky? 
Chcete stavět nebo modernizovat své 

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

řešení Vašeho úvěru.
Všechny nabídky jsou připravovány na 

míru pro Vás a ZDARMA 
Osobní jednání přímo u klienta 

doma! 

Finanční poradce: 

Igor Kahánek,
tel.: 608 776 618

LLEARN ENGLISH 
 

Dou ím  
 

Anglickou 
konverzaci 

A 
mluvnici 

 
 

D TI  I  DOSP LÉ 
 

VOLEJTE: 
721 158 396 

                          
Místo vyuky: Mod ice 

asová flexibilita 
Certifikovaný lektor 

Pension 
„SVATÝ FLORIAN“

nabízí celoroční
ubytování

v Adršpašsko – Teplic-
kých skalách.

www.pensionfl orian.cz
tel. č. : 606 172 785

PRONÁJEM
GARÁŽE

 
Hledám v Modřicích 

pronájem garáže 
pro parkování auta 

a motorky

Tel. 777 009 693

Zpravodaj 9/2013

 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

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

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

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

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

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

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

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

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

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

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

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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

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

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

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

21. 9. 2013 Kaštánkové veselí v areálu Pod kaštany

21. 9. - 22. 10. 2013 Výstava v městském muzeu Modřicko v době Velké Moravy

27.9. - 4.10. 2013 Svatováclavské hody

28. 9. - 29. 9. 2013 Výstava výtvarných prací I. stupně ZŠ Modřice - Komenského

29. 9. 2013 Den otevřených dveří v knihovně Modřice

29. - 30. 9. 2013 Výstava ovoce, zelenin, květin a jiných výtvorů

30. 9. - 4. 10. 2013 Sběr starého papíru na ZŠ Komenského

12. 10. 2013 Oslava 15. výročí Brabrouků Modřice v areálu Pod kaštany

Události

138Inzerce

Nebaví Vás žehlení?
… provádíme
ruční žehlení
prádla,
prádlo vyzvedneme, 
vyžehlíme a přivezeme

zehlimebrno.cz
tel.: 775 344 388

Jóga a zdravotní cvičení - pokračuje ve Fino 

clubu každé úterý od 17,00 do 20,00 hodin 

Klasická jóga - pokračuje ve Fino clubu každý 

čtvrtek od 18,00 do 20,00 hodin

Cena: individuelně 120,-Kč/hod, permanentka na 

10 hodin - 1000,-Kč

Rezervace na tel.č. 547 216 711

Zpravodaj 9/2013



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: Miroslav Hájek, Kateřina Koub-

ková (předseda), Jan Mareček, Zuzana Rouzková, 

Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Vlasta Zápecová
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,
email: 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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