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1Zprávy z radnicez
Vážení spoluobčané,

v pátek 31. 1. 2014 se uskutečnilo slavnostní otevření dokončeného Pasivního bytové-
ho domu pro seniory v Modřicích a hned druhý den v sobotu 1. 2. 2014 proběhl den 
otevřených dveří pro veřejnost.

Doputovat až k těmto dnům ale nebylo vůbec lehkým úkolem. Trvalo mnoho let, než 
se město vůbec mohlo pustit do výstavby. Z historie již v roce 1999 usilovaly Modřice 
o výstavbu obdobného zařízení pro naše starší spoluobčany. To přes značné potíže, 
zejména fi nančního rázu, nebylo možné zrealizovat. Po 10 letech se město opětov-
ně vydalo na pouť, v jejímž cíli měla být budova sloužící pro ubytování seniorů. 
Nejdříve proběhl výběr zpracovatele projektové dokumentace, následovalo získání 
stavebního povolení a posléze bylo provedeno výběrové řízení na generálního doda-
vatele díla. Ten zahájil vlastní výstavbu 16. 7. 2012 bouracími pracemi objektů, které 
se nacházely v prostoru staveniště a budoucího bytového domu. Výstavba probíhala 
ve velmi hektické atmosféře, neboť městu byla Státním fondem životního prostředí 
přiznána fi nanční dotace až do možné výše 8,2 milionů Kč, která pokrývala částečné 
náklady na výstavbu dvou hlavních obytných objektů SO-O2 a SO-03. Jejich dokon-
čení a kolaudaci se zdařilo zvládnout v nastaveném termínu a tak mohlo město k 
31. 8. 2013 předložit poskytovateli dotace veškeré dokumenty pro posouzení a násled-
né uvolnění dotace. Ta byla ve výši 6,15 mil. Kč městu přiznána. Po kolaudaci obyt-
ných budov se pokračovalo v dokončení zbývajících objektů. Ostatní části byly pak 
dokončeny počátkem měsíce prosince 2013 a celé dílo bylo investorovi předáno k 
10. 1. 2014. Počátkem letošního roku město požádalo o vypsání kolaudačního řízení, 
které úspěšně proběhlo 24. 1. 2014.    

Dnes se tedy můžeme chlubit dokončeným Pasivním bytovým domem pro senio-
ry, ve kterém bylo vybudováno celkem 41 bytových jednotek včetně společenského 
zázemí. Vzniklo zde 9 bytových jednotek dvoupokojových a 32 bytových jednotek 
jednopokojových celkem pro 50 nájemníků. Výše nájemného včetně poskytovaných 
služeb a záloh na energie je stanovena pro jednopokojový byt na 6.599,- Kč a na 
dvoupokojový na 8.749,- Kč. Město zde také vytvořilo svůj vlastní sociální program. 
Zastupitelstvo schválilo měsíční fi nanční příspěvky na poskytované služby ubyto-
vaným klientům ve výši 2.000,- Kč při vyměřeném starobním důchodu do 9.500,- 
Kč a 1.000,- Kč při vyměřeném starobním důchodu v rozmezí 9.501,- až 12.500,- Kč.
V dnešní době máme obsazenu přibližně 1/2 bytové kapacity a kompletně sestaven 
pracovní kolektiv. Pro zajištění vlastního provozu zde bylo vytvořeno celkem 10,5 
pracovního úvazku. 

Celkové náklady na výstavbu od zahájení projekčních prací přes úplné dokončení až 
po vlastní částečné vybavení jsou dnes na hodnotě 87.028.642,- Kč. Z této částky bylo 
z dotačního titulu uhrazeno 6.150.000,- Kč. Pokrytí zbývající části nákladů jde plně k 
tíži stavebníka města Modřice. Především bylo použito prostředků z rozpočtů města 
roků 2012 a 2013, ve kterých bylo investováno pokaždé cca 10 mil Kč a zbývající část 
z rozpočtové rezervy města z let minulých. Konečné celkové investice z prostředků 
města tak činí v součtu 38.556.514,- Kč. Druhým zdrojem k pokrytí investičních nákla-
dů byl poskytnutý úvěr od České spořitelny a.s., který byl schválen do výše čerpání 
až 45 mil Kč. V konečném účtování z něj bylo využito 42.322.128,- Kč.

Na tomto místě se sluší poděkovat všem zúčastněným stranám, které se nějakou mě-
rou podílely na přípravě a realizaci tohoto smělého projektu. Především patří dík 
České spořitelně a.s. za poskytnutí fi nančního úvěru s velmi výhodnými podmínka-
mi pro město a Státnímu fondu životního prostředí za přidělení dotačního titulu. Dále 
je nezbytné poděkovat projekční kanceláři Ing. arch. Josefa Smoly, který celé dílo na-
vrhl a po celou dobu vlastní realizace se aktivně podílel na jejím zdárném dokončení. 
Další dík patří společnosti IKIS s.r.o., která pro město zajišťovala výběrová jednání 
a zajišťovala funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na stavbě a společ-
nosti DEA Energetická agentura s.r.o. coby technickému dozoru investora současně 
plnícího funkci administrátora poskytnuté dotace. Nemalé díky patří bezesporu do-
davatelskému sdružení fi rem Komfort – Inter-stav, Sdružení DPS Modřice, ve kterém 
se zejména společnost Komfort a.s. nemalou měrou zasloužila o zdárné dokončení 
objektu. Byť takovýto projekt v pasivním standardu v naší republice před zahájením 
výstavby nebyl nikdy realizován, zhostil se dodavatel prací se ctí a konečný výsledek 
dnes můžeme všichni posoudit.

V závěru díků bych ještě zmínil jednu a myslím si, že nejdůležitější osobu celého 
projektu, paní místostarostku Ing. Hanu Chybíkovou. Byla to v přeneseném smyslu 
slova matka celého projektu. Zasadila se o provedení stavby v pasivním standardu a 
po dobu celé realizace a následného uvádění do provozu věnovala dílu veškeré své 
pracovní úsilí a energii. Za to jí patří největší poděkování.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, popřát novému bytovému domu mnoho 
zdaru v poskytování pohodlného žití pro Vás nájemníky a městu Modřice mnoho a 
mnoho spokojených uživatelů Pasivního bytového domu pro seniory.

Ing. Josef Šiška
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USNESENÍ RMM č. 10 mimořádná schůze/2013

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 10. mimořádné schůze RMM 
konané dne 30. 12. 2013

V závěru kalendářního roku bylo nutné 
svolat mimořádnou RMM, která měla 
na svém programu projednání bodů, 
které mohou mít negativní vliv na chod 
města.

Rozpočtové opatření č. 6/2013
RMM musela projednat a schválit 
poslední rozpočtové opatření roku 
2013, neboť městu byla navýšena strana 
příjmů z důvodu zvýšeného fi nančního 
objemu ze strany fi nančního úřadu
o částku 3.063.000,-Kč. Strana příjmů se 
tak navýšila na 85.413.300,-Kč. Současně 
vlivem pozdní fakturace za dokončené 
veřejné osvětlení na náměstí Svobody, 
bylo nutné částku 1.463.000,- Kč přesu-
nout do roku 2014, neboť platba proběh-
ne až v lednu 2014. Strana výdajů se tak 
upravuje na 120.040.000,- Kč.
(k usnesení 10M 1.1/2013)

Rozpočtové opatření č. 1/2014
RMM vlivem přesunu úhrady za do-
končené veřejné osvětlení na náměstí 
Svobody musela provést první rozpoč-
tové opatření roku 2014 a to zařazením 
platby za provedené VO do rozpočtu 
roku 2014, neboť termín splatnosti vysta-

vené faktury je před termínem konání 
řádného zasedání ZMM. Na straně 
příjmů zůstává částka 81.671.000,-Kč a 
strana výdajů se mění na 105.885.400,-
Kč. Schodek rozpočtu je kryt z rozpoč-
tové rezervy města a z úvěru na Pasivní 
bytový dům. Rozpočtová rezerva se 
vlivem vyšších příjmů od fi nančního 
úřadu na konci roku 2013 zvýšila na 
20.007.925,-Kč k datu 1. 1. 2014.
(k usnesení 10M 2.1/2013)

Vnitřní směrnice města
V bodě "různé" pak byly schváleny 
vnitřní směrnice a to Směrnice k ve-
dení pokladny, Směrnice k fondovému 
hospodaření a Směrnice pro evidenci, 
účtování, odpisy majetku 
a operativní evidence.
(k usnesení 10M 3.1/2013, 10M 3.2/20123 a 10M 

3.3/2013)

Věcná břemena
Z důvodu urychlení převodu VO v 
lokalitě Bobrava RMM schválila dvě 
smlouvy o věcném břemenu vedení VO.
(k usnesení 10M 3.4/2013 a 10M 3.5/2013)

Foto: M.Hájek

Slavnostní otevření Pasivního bytového domu pro seniory

v Modřicích  dne 31. 1. 2014
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Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 39. schůze RMM konané dne 
13. 1. 2014

Smlouva s BVaK a.s.
RMM přijala opravu usnesení č. 37. 2. 
5/2013 ze dne 12. 3. 2002 o dodatku k 
provozní smlouvě s BVaK a.s., kde se 
jedná o opravu čísla dodatku ze schvá-
leného č. 29 na správné č. 30 a o vypuš-
tění ulic Krakovská a Prusinovského z 
tohoto dodatku. Provozování kanalizace 
v těchto ulicích je řešeno dodatkem č. 
31. V dodatku č. 29 je zahrnuto stočné, 
nájemné a vedení provozní evidence.
(k usnesení 39.3.1/2014, 39.3.14/2014 a 

39.3.15/2014)

Úhrada faktur výstavby Pasivního 
bytového domu pro seniory
RMM schválila úhradu fa. č. 2130764 a 
20130765 na celkovou částku 4.520.299,- 
Kč bez DPH za provedené práce v 
období 11/2013 na výstavbě Pasivního 
bytového domu pro seniory.
(k usnesení 39.3.2/2014 a 39.3.3/2014)

Úhrada faktury výstavby VO nám. 
Svobody
RMM schválila úhradu fa. č. 318021969 
za výstavbu veřejného osvětlení nám. 
Svobody ve výši 1.339.187,96 Kč bez 
DPH.
(k usnesení 39.3.4/2014)

Smlouva se SFŽP
RMM schválila smlouvu č. S 50208117 
a Smlouvu č. S 502101117 o poskytnutí 
dotace ze Státního fondu životního 

prostředí na výstavbu Pasivního byto-
vého domu pro seniory v celkové výši 
6.150.000,- Kč.
(k usnesení 39.3.5/2014 A 39.3.6/2014)

Pasivní bytový dům
RMM schválila prodloužení činnosti TDI 
společnosti DEA Energetická agentura 
s.r.o. do 31. 1. 2014 za cenu 24.164,- Kč 
bez DPH a napojení objektu PBDS na 
rozvody telekomunikačních služeb 
poskytované společností PODA a.s., spo-
lečně se zavedením internetu, telefonu a 
televizního vysílání do objektu Pasivní-
ho bytového domu pro seniory.
(k usnesení 39.3.7, 39.3.8/2014  a 39.3.9/2014)

Pečovatelská služba Židlochovice
Město má uzavřenou Smlouvu o po-
skytování úkonů pečovatelské služby s 
pečovatelskou službou města Židlocho-
vice a občané Modřic si zde mohou tyto 
služby objednávat. Město Modřice hradí 
příspěvek v celkové výši 200.000,- Kč/
rok na základě vyúčtování poskytnu-
tých služeb.
(k usnesení 39.3.11/2014)

Výpůjčka pozemků
RMM schválila dodatek ke smlouvě o 
výpůjčce pozemků v majetku České 
republiky spravované Státním pozem-
kovým úřadem v k.ú. Modřice o další 
1 rok, aby město mohlo provádět na 
pozemcích běžnou údržbu (úklid, seče-
ní atd.).
(k usnesení 39.3.16/2014)

Prodeje a pronájmy pozemků
RMM schválila smlouvu o prodeji po-
zemků manželům H., schválenou ZMM 
za cenu 109.500,- Kč. RMM schválila 
nájemní smlouvy na pronájem pozemků 
s fi rmou Beobab Marketing s.r.o. v ceně 
56.760,- Kč/rok a s manželi K. v ceně 
235,- Kč/rok.
(k usnesení 39.3.13/2014, 39.3.17/2014 a 

39.3.18/2014)

Darovací smlouva
RMM schválila darovací smlouvu s J. V. 
na poskytnutí daru 1.500,- Kč na činnost 
Folklorního kroužku města Modřice.
(k usnesení 39.3.23/2014)

Výpůjčky prostor města
RMM schválila Smlouvy o výpůjčce 
prostor městského úřadu k zajištění 
zájmové činnosti občanů města se 
Smíšeným pěveckým sborem města 
Modřice; s Lucií Švancarovou – taneční 
skupina X-trim; s Folklórním kroužkem 
města Modřice; s 43. PS Vinohrady, 66. 
PTO Brabrouci Modřice a s Kroužkem 
pro děti „Prťata“.
(k usnesení 39.3.26/2014, 39.3.27/2014, 

39.3.28/2014, 39.3.29/2014 a 39.3.30/2014).

Vystoupení - městský ples
V rámci pořádaní městského plesu dne 
31. 1. 2014 proběhla módní přehlídka 
historického spodního prádla, kterou 
zajišťovala fi rma Petr Mácha, Agentura 
Nordproduktion za cenu 11.000,- Kč vč. 
DPH a dopravy.
(k usnesení 39.3.25/2014)

Poskytnutí dotací a darů
RMM schválila uvolnění poskytnutých 
darů a dotací vč. textů smluv těmto 
subjektům: 

Římsko-katolická farnost Modřice 500.000,- ; 
YMCA Brno 80.000,- ; Jan Vonka - VON-
KA RACING 20.000,- ; Vonka Racing AČR 
35.000,- ; MFK Modřice o.s. 300.000,- ; TJ 
Sokol Modřice, 210.000,- ; Diecézní charita 
Brno, Domov sv. Markéty 20.000,- ; Diecézní 
charita Brno, Effeta denní stacionář
10.000,- ; Diecézní charita Brno, OCH 
Rajhrad PS 30.000,- ; Diecézní charita Brno, 
Dům sv. Josefa 30.000,- ; SDH Modřice o.s 
108.000,- ; SRPŠ při ZŠ 3.000,- ; Základní 
umělecká škola Ořechov 50.000,- ; Muzejní 
spolek Modřice 10.000,- ; Vít Jindřichovský 
10.000,- ; Zahrádkářský spolek Modřice 
10.000,- ; X-trim 30.000,- ; FC Blajkec Mod-
řice 10.000,- ; SK Hobit Brno, a.s. 5.000,- ; 
Sociální služby Kroměříž 6.000,- ; Asociace 
pomáhající lidem s autismem Apla – JM a.s. 
2.000,- ; Nadační fond Slunečnice 15.000,- ; 
Společnost moravských parkových drah 
10.000,- ; Myslivecké sdružení Modřice 
30.000,- ; ZO Český svaz včelařů Rajhrad 
10.000,- ; Junák – svaz skautů ČR 11.000,- ; 
43. PS Vinohrady Brno, 66 PTO Brabrouci 
Modřice 10.000,- ; Olga Vaňková 50.000,- ; 
Ing. Renata Novotná – 

Fino-club 10.000,- .

(k usnesení 39.3.71/2014 a 39.3.72/2014)

Přidělení bytů v Pasivním bytovém 
domě pro seniory
RMM schválila na doporučení posud-
kové komise přidělení bytů v Pasivním 
bytovém domě pro seniory přihláše-
ným žadatelům. Celkem bylo obsazeno 
17 jednopokojových a 5 dvoupokojo-
vých bytů. Celková kapacita objektu 
je 9 bytů dvoupokojových a 32 bytů 
jednopokojových.
(k usnesení 39.6.1.1/2014 a 39.6.1.2/2014)

USNESENÍ RMM č. 39/2014
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Stavba Jihomoravského kraje
Po vzájemné dohodě s dodavatelem 
stavby Pasivního bytového domu pro 
seniory fi rmou Komfort a.s. schválila 
RMM přihlášení stavby do soutěže 
„Stavba jihomoravského kraje 2013“.
(k usnesení 39.7.1/2014)

Vnitřní směrnice města
RMM schválila vnitřní směrnice města 
ve vztahu k provozu Pasivního bytové-
ho domu pro seniory a k převzetí areálu 
TJ Sokol Modřice-tělocvičny. Jsou to Zá-
sady poskytování sociálního příspěvku 
klientům Pasivního bytového domu pro 
seniory (bude předloženo ke schválení 

POZVÁNKA na 15. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva

města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 10. BŘEZNA 2014 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí

Svobody 93. 

Program bude vyvěšen na informačních tabulích

a na internetových stránkách města Modřice. 

v ZMM), Domovní řád Pasivního byto-
vého domu pro seniory a Provozní řád 
správního areálu Benešova 274.
(k usnesení 39.7.2/2014, 39.7.3/2014 a 39.7.4/2014)

Údržba škvárového hřiště
RMM schválila předložený plán údržby 
škvárového hřiště na ulici U Hřiště v 
ceně 72.000,- Kč, kterou zajišťuje pro 
město MFK Modřice o.s.
(k usnesení 39.7.7/2014)

Použití znaku města
RMM schválila Svazu modřických žen 
použití znaku města na kronice svazu.
(k usnesení 39.7.9/2014)

USNESENÍ RMM č. 11 mimořádná schůze/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 11. mimořádné schůze RMM 
konané dne 8. 1. 2014
 
Na dokončeném Pasivním bytovém 
domě pro seniory bylo nutné provést 
dodatečné stavební práce (např. nové 
vjezdy na Nádražní i Komenského 
ulici, opláštění VZT sádrokartonem vč. 
revizních dvířek, osazení dodatečných 
dopravních značek, osazení pohybo-
vých čidel světel atd.).

Dle interní směrnice města o Pravi-
dlech pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu byly osloveny 3 fi rmy 
a nejvýhodnější nabídku předložila 
fi rma KOMFORT a.s. za celkovou cenu 
1.440.322,- Kč bez DPH. S fi rmou byla 
uzavřena smlouva o dílo.
(k usnesení 11M 1.1./2014)

Upozornění

Upozorňujeme nájemce hrobových míst na hřbitově v Modřicích, 
že v roce 2014 je potřeba uzavřít nové nájemní smlouvy.

Vyřizuje: 
Majetkový odbor MěÚ v Modřicích, nám. Svobody 93

Kateřina Habartová, tel.: 725 011 334
e-mail: katerina.habartova@mesto-modrice.cz

1Informace pro občanyi

Ekologicky rozložitelné sáčky, které bezplatně vydával MÚ Modřice, bu-
dou občané z menší části hradit s okamžitou platností. Dotace poskytnuté 
městu v rámci operačního programu Životní prostředí jsou vyčerpány.

Nákupní cena za 1 ks sáčku je 2,30 Kč a prodejní byla schválena 1 Kč. 
Zbývající část ceny hradí město. V současné době se vydávají balení po 
25 kusech, tedy za 25 Kč. 

Děkujeme, že třídíte odpad.
Ing. Hana Chybíková
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Všichni jsme stejní

V lednu se žáci 6. a 7. třídy opět setkali se svými známými z Kociánky, Simonou a 
Michalem. Přijeli do školy, aby se žáci dozvěděli něco ze života handicapovaných 
dětí a dospělých. 

Co o tom setkání děti napsaly?
Dnešní den byl velmi zajímavý. Přijeli k nám na návštěvu Michal se Simčou z Kocián-
ky. Simča má lehčí mozkovou obrnu a je na vozíčku. Povídali jsme si o postižených 
lidech. Dozvěděli jsme se, že i vozíčkáři mohou sportovat, pracovat, Simča fandí bas-
ketbalu. Umí kliky. Na závěr jsme se všichni společně vyfotili.
Adam: Bylo to zábavný. Zkoušeli jsme si, jak složit a rozložit invalidní vozíček, jak po-
máhat do schodů a ze schodů. Taky jsme dělali kliky, my i Simča s Michalem. Prostě 
bylo to senzační, chtěl bych to zažít ještě jednou.
Marek: Dnešní den byl moc dobrý, hodně mne naučil – jak se mám chovat k postiže-
ným lidem, jak jim pomáhat, nesmát se. 
K postiženým musíme třeba přistupovat zepředu, aby se nelekli, abychom je nepře-
kvapili.
Jolana: Simča dělá trenérku,šla za svým snem i přes své postižení. I když je člověk 
postižený, není jiný.
Anička: Také jsme hráli hru – jmenuje se boccia, hráli jsme na kytaru a zpívali.
Ohlasy tedy byly velice pozitivní a už se těšíme, až pojedeme na návštěvu za nimi.

Text a foto: Mgr. Milena Petkovičová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1Život v našem městěž
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Povánoční benefi ční koncert 12. 1. 2014

Foto: M.Hájek

Tříkrálová sbírka 2014 v Modřicích

V prvních lednových dnech nového roku jsme v Modřicích mohli potkat skupinky 
koledníků s Tříkrálovou sbírkou. Letos se vybralo 78 702,- Kč. Je vidět, že se v našem 
městě najde mnoho lidí, kteří mají srdce otevřená a přispějí na dobrou věc. Výtěžek 
bude použit na vybavení nového projektu Chráněného bydlení pro osoby s demencí, 
které se buduje v Rajhradě, na pomoc pro lidi v nouzi a na humanitární pomoc při 
živelných katastrofách v České republice i v zahraničí.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Velké poděkování si zaslouží všichni koledníci a vedoucí skupinek: Anežka, Markétka, 
Maruška a Tim Klangovi, Štěpán, Bětka a Barunka Slaní, Vendula Rexová, Andrea Hun-
grová, Tomáš Otáhal, Karolína Habltová, Barbora Velíková, Klárka, Libuška, Verunka a 
Anežka Mazálkovy, Veronika Kačínová, Klára Jahodová, Viktorie Gerlichová, Simona 
Cetlová, Barča Loučanská, Radka Nesvadbová, Katka Vetterová, Terezka a Radek Vy-
strčilovi, Adam Absolon, Anička Woodová, Natálie Vičarová, Natálie Drmolová, Jakub 
Slavětínský, Antonín Kovařík, Barča Homolková, Lucka Homolková, Vojta Mandelík, 
Veronika Janská, Markéta Klangová, Marie Otáhalová, Jitka Vystrčilová, Dáša Mahov-
ská, Lenka Studýnková, Hana Woodová, Marie Sedláková, Libuše Mazálková, Marie 
Havlátová, Veronika  Hornová, Jitka Kozumplíková a Jakub Jírů.

Ing. Hana Chybíková, místní koordinátor Tříkrálové sbírky

Pro milovníky hudebních zážitků je jako 69. komorní koncert v řadě 
připravováno

5. setkání při swingu

středa 26. března 2014 v 19 hodin na radnici v Modřicích
Jazové trio Milana Kašuby a Pavel Rosendorf se svými žáky

ze saxofonové a klarinetové třídy na ZUŠ

KULTURA
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Farní ples

Zcela zaplněný sál byl neklamnou známkou, že ples se za sedm let, co jej modřic-
ká farnost pořádá, stal příjemným a vyhledávaným setkáním farníků a jejich přátel. 
Srdečná atmosféra, štědrá tombola, dobrá hudba s proudem příjemných tanečních 
melodií, stoly s napečeným cukrovím a skvělý moderátor se stali jeho nedílnou sou-
částí. I nyní přišli vzácní hosté. Vedle starosty Josefa Šišky a místostarosty Ivana Do-
lečka byl celebritou poslanec Parlamentu České republiky a starosta Šlapanic Jaro-
slav Klaška. Nechyběli ani duchovní v čele s brněnským děkanem Mons. Václavem 
Sloukem. Přivítali jsme také P. Roberta Mayera, P. Adama Wolného, který ples zahájil, 
P. Sebastiana Kopeće a váženého P. Františka Hemalu z Písku.

K pohodě plesového večera přispěly malé tanečnice dívčí skupiny X-trim. V rychlém 
rytmu dvou vystoupení předvedly, co se ve street dance, disco dance a show dance 
naučily. V profesionálním provedení byly také uvedeny ukázky klasických a latin-
skoamerických tanců. 

I letos se v závěru tomboly losovala cena útěchy. Její držitel byl vtažen do divadel-
ního představení, které jako v dřívějších letech připravili naši „mužáci“. Jen v muž-
ském obsazení nastudovali pohádku O Červené karkulce, kterou však oproti známé 
verzi upravili. Se scénou s hezky namalovanými kulisami v ní totiž vlk babičku nese-
žral. Svou nenasytnost uspokojil tím, že z Karkulčina kbelíku hltavě spolykal jogurt. 
V křečích, které pak následovaly, odtáhl do hlubokého lesa. 

Až do pozdních nočních hodin na sebe nechala čekat aukce. Dražena byla sedmička 
bílého vína vyrobeného z hroznů, které v roce 2012 uzrály na farní zahradě. Po zprvu 
s menším zájmem sledované licitaci, která začala na čtyřech stokorunách, se vklad 
zvolna zvyšoval. Postupně sál utichl a zcela se soustředil na přihazované částky a 
souboj dražitelů. Cena se vyšplhala až na 2300 korun, které budou použity na opravu 
fi liálního kostela sv. Markéty v Přízřenicích.

Velké poděkování patří všem, kteří se jakkoliv na přípravě plesu podíleli. Dárcům za 
štědrou tombolu, ženám, které i letos zcela nezištně napekly chutné a hezké cukro-
ví, mužům za přípravu sálu a Haně Chybíkové a Vítězslavu Janskému za organizaci 
úspěšné akce.

Foto a text Josef Chybík

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Vítáme do života

Reinerová Marie
Kuřinová Ludmila
Novotná Anežka
Dvořák Oldřich
Veselá Jindřiška
Zelníčková Danuška
Procházka František
Slavíková Olga
Ing. Ševčík Josef

Vozdecká Marie
Troják Rostislav
Havlík Oldřich
Skalníková Františka

Dostálová Kateřina
Vysoký Šimon
Prokešová Nikol
Stejskalová Markéta



Foto: M.Hájek, J.Šula

16. městský ples

Poslední lednový den v pátek pořádalo město Modřice v pořadí už 16. městský ples. 
Při vstupu byla každému hostu nabídnuta sklenička vína a sál se v krátké době zapl-
nil do posledního místa. Úvodem večera Dr. Ventruba přivítal všechny hosty, pozdra-
vil zástupce města a poděkoval sponzorům. 

Slavnostní polonézu předvedenou žáky prvního stupně ZŠ Modřice nastudovala 
paní Lucie Švancarová. Profesionalita prolínající se s dětským ostychem při tomto 
vystoupení byly krásným zahájením letošního plesu. Hudbu zajišťovala kapela L. I. F. 
Olomouc a na parketě to roztáčely páry všech věkových kategorií.  Ve dvou vstupech 
bylo předvedeno historické spodní prádlo a celá ukázka byla doprovázená dobovou 
hudbou. 

Hodinu před půlnocí byla zahájena bohatá tombola. Výherci si letos odnesli více než 
osm desítek nejrůznějších cen. Bujará zábava končila dlouho po třetí hodině ranní, 
kdy se rozešli k domovům i ti nejvytrvalejší účastníci plesu. 

velen
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PRO DĚTI
Blyton: Tajemná hora, Tajemné moře, 
Tajemný hrad
Čáp: Záboj a Mlhoš ve službách Jana 
Husa
Mason: Peníze nerostou na stromech

PRO ŽENY
Carlyle: Příliš svůdná vdova
Essex: Cestou vášně
Gruber: Zastřelte toho chromého 
koně, Druhý dech chromého koně 
Hubač: Sanitka 2
Jacq: Kleopatra
Laureen: Tauranga, můj osud

VÝBĚR Z NOVINEK

NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY v r. 2013 

PRO SILNÉ NERVY
Arnaldur: Smrtící intriky
Berenson: Pes na zabití, Smrt chova-
tele psů
Robb: Fantazii se meze nekladou
Stallwood: Zlá hra
Tursten: Pod ochranou stínů

PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Heaser: Modurit, Výroba šperků z 
modelového stříbra
Power: Korálky
Sheen: Lisování květin v mikrovlnné 
troubě

Městská knihovna v Modřicích

Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

KNIHOVNA

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

Půjčovní doba:

z krásné literatury
James, E. L.: Padesát odstínů šedi
Carr, R.: Městečko Virgin River
Darling, O.: Láska je nekrytý šek
Lupton, R.: V plamenech
Läckberg, C.: Vlastní spravedlnost

z naučné literatury
Modřice
Gilar, M.: Nebojte se Ameriky
Avey, D.: Muž, který pronikl do Osvě-
timi
Fox, L.: Vzpomínky Göringovy sekre-
tářky

Přejeme našim čtenářům všechno nejlepší v roce 2014 a všechny zveme
na návštěvu knihovny, protože je z čeho vybírat.

V roce 2013 jsme fond knihovny rozšířili o 1074 nových knih a odebírali 30 titulů 
nejrůznějších časopisů. V knihovně se zaregistrovalo 685 čtenářů (z toho 218 dětí 
do 15 let). Do knihovny přišlo 10 247 návštěvníků, kteří si vypůjčili 29 976  knih a 

časopisů nebo navštívili 71 kulturních akcí (převážně pro děti). 
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Foto: M.Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
Pouhá revoluce není postačitelný
prostředek k dosažení svobody,
ona sice, podaří-li se, změní vládu,
ale staré obyčeje navrátí zase
s novými osobami.

K. H. Borovský

Tak konečně máme vládu, plesová 
sezóna je v plném proudu a zima v ne-
dohlednu. Možná, až vyjde tento článek 
ve Zpravodaji, přijde i zima. To jen tak 
na úvod.
Na lednovou zahrádkářskou schůzi 
jsme pozvali terapeuta p. Roberta 
Macourka, aby nás poutavě poučil, jak 
je to s bolestmi naší tělesné schránky, 
hlavně co se páteře a kloubů týká. 

Úvodem vysvětlení pojmů terapeut a 
masér. Rozdíl je v tom, že masér pouze 
absolvuje masérský kurz, kdežto tera-
peut už má vyšší vzdělání.

Co nám vlastně způsobuje potíže? 

Jednak je to OSTEOPORÓZA – což je 
patologický úbytek kostní tkáně při nor-
mální mineralizaci (tj. obsahu vápníku). 
Osteoporóza vzniká postupně – je zde 
zvýšené nebezpečí zlomenin. Proje-
vuje se bolestmi hlavy, krční páteře a 
bolestmi v zádech. Je nutný dostatečný 
příjem vápníku a vitamínu D a také 
fyzikální léčba a tělesná aktivita.

Druhá v řadě pak je ARTRÓZA – nej-
rozšířenější choroba lidstva. Artróza 
postihuje klouby našeho těla, snižuje 

jejich pohyblivost a může vést až k plné 
invaliditě pacienta.
Dnešní věda si však už umí s tímto one-
mocněním lépe poradit, neboť výzkumu 
a možnostem léčby se věnuje celá řada 
světových specialistů. Tak to pro pouče-
ní z hlediska lékaře.

Jak je to tedy s bolestmi naší tělesné 
schránky? Každý z nás má nějaké ty 
potíže s klouby a páteří. Dozvěděli jsme 
se, že všechno začíná v naší hlavě. 
Pan terapeut nám také pověděl něco o 
správné výživě a pitném režimu a i o 
tom, jak předcházet potížím. Bylo nám 
doporučeno nepodceňovat první pří-
znaky a začít hned cvičením posilovat 
svalstvo, zpevňovat svaly, nepřetěžovat 
klouby dlouhým stáním nebo dlouhou 
namáhavou chůzí. Lékař nás sice zbaví 
nebo zmírní bolesti (obstřiky nebo anal-
getiky), ale příčinu může někdy odstra-
nit i šikovný terapeut, někdy i šikovný 
masér. Proto lékař posílá pacienta na 
fyzioterapii. Dá se dokonce šikovným 
terapeutickým zásahem subluxovanou 
(vyhřezlou) meziobratlovou ploténku 
páteřního kloubu vrátit zpět na místo.
 
Byla to poučná a zajímavá beseda, 
obzvláště pro milovníky zahrádek a 
nejen pro ně. Neboť, jak říká jedno rčení 
„zahrádka je krása pro oko a práce 
pro zbytek těla“.
Tak preventivně cvičme a posilujme 
svalstvo – jaro a práce na zahrád-
kách nás čekají.
 

TOJA

POZVÁNKA 
Pro chovatele hospodá ských zví at 

na ustavující sch zi sdružení chovatel  Mod ice.  

 

KDY: dne 26. 2. 2014 v 17 hodin. 

KDE: v zasedací místnosti na radnici v Mod icích. 

 

Každý chovatel hospodá ského zví ete je povinen 

zaregistrovat u eskomoravského svazu chovatel , a. s.  

  skot od 1 ks 

  ovce a kozy od 1 ks 

  kon , osly a jejich k ížence od 1 ks 

  b žce (nap . pštrosy) od 1 ks 

  prasata od 2 ks 

 

Hlavním bodem budou informace o platných zákonech. 

 

Za Komisi životního prost edí srde n  zve Ivan Dole ek. 
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MOD ICKÝ POHÁR 
 
M stský ú ad Mod ice a T.J. Sokol Mod ice po ádá 17. ro ník b hu ulicemi m sta 
o putovní pohár. 
 
Datum: sobota 8. b ezna 2014 od 8:00 hod. Závod je za azen do seriálu Brn nský  
               b žecký pohár 2013/2014. 
Místo:  start a cíl u sokolovny. Zázemí v sokolovn  a v budov  ZŠ Benešova 332. 
Organizace: prezentace v budov  ZŠ nejpozd ji 20 minut p ed startem kategorie.                        
               Vyhodnocení nejmladších, p ípravkových a žákovských kategorií prob hne  
               hned po dob hu. Ostatní kategorie budou vyhodnoceny ve 12:30 hod. 
Úhrada: závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní 
Startovné: kategorie – nejmladší, mladší a p ípravka mladší - 20,- K  
  ostatní kategorie - 50,- K  
Podmínky: každý závodník závodí na vlastní nebezpe í a v dom si svého zdravotního stavu 
Doprava z Brna: tramvaj íslo 2 (zastávka Tyršova) nebo vlak sm r B eclav 
Ceny:  v každé kategorii dostanou v cné ceny závodníci na prvních t ech místech 
Kontakt: Krej í Bronislav 603 266 893, e-mail: bronislav.krejci@seznam.cz 
               Pudelka Jaroslav 732 498 804, e-mail: pudelka.j@seznam.cz 
   
 
 Start kategorie   ro ník      vzdálenost 
 

 9 : 00 žákyn  starší   1998–1999           1200 m 
 9 : 08 žáci starší   1998–1999   1200 m 
 9 : 15 žákyn  mladší   2000–2001   1200 m 
 9 : 23 žáci mladší   2000–2001   1200 m 
 9 : 30 p ípravka starší dívky  2002–2003      800 m 
 9 : 38 p ípravka starší chlapci 2002–2003      800 m 
 9 : 45 p ípravka mladší dívky 2004–2006      200 m 
 9 : 53 p ípravka mladší chlapci 2004–2006      200 m 
10: 00 mladší    2007–2008      150 m 
10: 08 nejmladší   2009 a mladší         75 m 
10: 30 dorostenky + dorostenci 1996–1997 
  juniorky + junio i 1994–1995 
  ženy   1974–1993   4800 m 
  ženy veteránky 1 1964–1973 
  ženy veteránky 2 1954–1963 
  ženy veteránky 3 1954 a starší  
11:15  muži   1974–1993  
  muži veteráni 1 1964–1973          9600 m 
  muži veteráni 2 1954–1963 
  muži veteráni 3 1954 a starší  
 
Hlavní sponzo i:  M stský ú ad Mod ice         T.J. Sokol Mod ice 

SPORT
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MĚSTSKÁ POLICIE

Strážníci Městské policie Modřice řešili v lednu mimo jiné tyto 

zajímavé události: 

Dne 1. 1. v ranních hodinách došlo na ČP Unicorn k loupežnému přepadení, kdy si 
pachatel odnesl fi nanční hotovost. Při události naštěstí nebyl nikdo zraněn. 
Hlídka MP se zapojila do pátrání po pachateli, kterého se bohužel nepoda-
řilo dopadnout.

Téhož dne v odpoledních hodinách obcházely Modřice tři romské ženy, které v pře-
vleku za tři krále přály občanům všechno nejlepší do nového roku. Přitom 
se dožadovaly fi nanční hotovosti. Prosíme občany, aby v takovýchto situa-
cích neprodleně informovali strážníky MP.

Dne 6. 1. byla hlídka MP přivolána do OC Olympia, kde se nacházel bosý, vyhladově-
lý  bezdomovec. Strážníci tohoto muže převezli na Armádu spásy do Brna.

V noci ze 7. na 8. ledna došlo ke vloupání do hospody v sokolovně. Hlídku MP upo-
zornil jeden z občanů, že na hospodě je rozbité malé okénko. Prvotně to 
vypadalo, že jde pouze o rozbití tohoto okénka, ale po prohlídce s majiteli 
hospody bylo zjištěno, že pachatel do objektu vnikl a odcizil fi nanční hoto-
vost. Proto hlídka MP přivolala OOP Rajhrad, která si celou věc převzala.

Dne 10. 1. byla hlídka MP přivolána do baru na ul. Husova, kde se nacházel muž, kte-
rý tvrdil, že jej srazilo auto, ale přivolání sanitky odmítal. Muž uvedl, že jej 
srazilo vozidlo, ale více detailů si nepamatoval. Muži byla přivolána RZS, 
která jej odvezla na traumatologii do  FN Bohunice.   

Dne 12. 1. byl řešen strážníky MP újezd od ČS Albert, kde zatím neznámý pachatel na-
tankoval téměř 100 litrů paliva a bez zaplacení odjel. Věc bude dále řešena 
u správního orgánu.

Dne 15. 1. volala na služebnu MP paní, která uvedla, že ji pokousal pes. Hlídka se na 
místo dostavila a zjistila majitele. Poškozená se s majitelkou psa domluvila 
a nechtěla věc dále řešit. 

V noci ze 17. na 18. 1. proběhla akce strážníků MP, která se zaměřila na kontrolu loka-
lit zahrádek, chat a dalších míst, kde se vyskytují bezdomovci. V katastru 
města byli nalezeni dva občané bez domova.

156 TÍSŇOVÁ LINKAPozvánka

na běžecký závod

V sobotu 8. 3. 2014
se uskuteční již 18. ročník závodu Modřický pohár, 

který se poběží ulicemi našeho města.

Také letos si svou věkovou kategorii najdou všichni zájemci, zmí-

ním se ale hlavně o dospělých. Pro dospělé jsou vypsány tratě o 

délce zhruba 5 a 10 km. Závod je součástí seriálu Brněnský běžec-

ký pohár, na jehož předcházejících závodech v zimní sezóně se 

účast pohybovala kolem 150 závodníků na kratší a 300–350 závod-

níků na delší trati. Takto vysoký počet závodníků samozřejmě zahr-

nuje běžce s různou mírou výkonnosti, zkušeností i ambicí, a proto 

si svého obdobně disponovaného soupeře dokáže najít opravdu 

každý, včetně úplných začátečníků.

 Rádi bychom Vás na závod pozvali jako diváky 

nebo ještě mnohem raději jako závodníky, třebas i 

premiérové. 

Za pořadatele B.Krejčí.



136Život v našem městě Zpravodaj 2/2014 137www.mesto-modrice.cz Život v našem městě 

Dne 22. 1. bylo strážníkům oznámeno rozbití výplně okna bramborou. I když ozna-
movatel slyšel rozbíjející se okno, žádného pachatele již neviděl. Majitelé 
rozbitého okna nechtěli prostřednictvím MP věc dále řešit.

Dne 24. 1. byli strážníci MP přivoláni do restaurace U Trávníčka, kde jeden ze zákaz-
níků odmítl zaplatit útratu a slovně napadal obsluhu a ostatní zákazníky. I 
po příjezdu hlídky muž odmítal zaplatit a odmítl prokázat svoji totožnost. 
Proto byl za použití donucovacích prostředků předveden na OOP Rajhrad, 
kde již plně spolupracoval. Věc bude dále řešena u správního orgánu.

Dne 25. 1. 2014 proběhla akce zaměřená na kontrolu restauračních zařízení a noční 
kontroly, kde byl předchozím pozorováním předpokládán pohyb bezdo-
movců a podezřelých osob z trestné činnosti.

Z důvodu teplot sahající v nočních hodinách hluboko pod bod mrazu žádáme obča-
ny, aby s mírou konzumovali alkohol z důvodu možného podchlazení až umrznutí. 
Tento příspěvek zde píšeme z neblahých zkušeností z nočních služeb.

Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks 

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

Modřický Internetový magazín                                         aktuálně - 02/2014

Pokračování rekonstrukce – přibylo 57 stránek a 1.357 fotografi í 

V lednu byla dokončena nová navigace pro stránky ročníku 2005. To umožnilo za-
čít postupně realizovat regionální tematické členění a návaznost na existující webový 
informační fond. Jde o dávnou představu vydavatele, že by mělo být možné vhod-
ným způsobem přehledně navázat na stránky z různých zdrojů tak, aby se čtenář 
snadno a rychle dostal k souhrnným informacím o určité oblasti – podrobnosti jsou 
popsány dále.

Tematické rubriky v sekci Česko a Wikipedie

Stránky z jednotlivých výletů jsou nadále kromě standardního uvedení v ročním 
archivu vždy také zařazeny do některé z regionálních rubrik, které volně navazují na 
ofi ciální turistické oblasti. Pro okolí Modřic a Brna, případně pro další vybraná místa, 
jsou pak MIM-rubriky i podrobnější. Po delších úvahách byla jako prioritní zvolena 

návaznost na webové stránky lokalit ve Wikipedii. Díky kvalitním týmům dob-
rovolníků mají totiž spolehlivě u každé obce všechny základní i statistické údaje a 
odkazy na její ofi ciální stránky. Informace na wiki jsou sice někdy neúplné, ale pro 
většinu důležitých témat je to vynikající zdroj - pro příklad doporučuji se podívat 
na odkazy v rubrice Česko / Brno.

ABC rejstřík a rozcestník pro turistiku po Česku i jinde 

Další novinkou je zahájení tvorby abecedního rejstříku, který by měl postupně ob-
sáhnout především všechny lokality, související s výlety na stránkách MIM a snad i 
vybrané další. Již nyní jsou ale v úvodu ABC rejstříku k dispozici odkazy na wiki 
a turistické portály všech krajů a hlavního města Prahy.

Tipy pro plánování cyklovýletů do blízkého i vzdálenějšího okolí

Zde bych rád upozornil na trasu od Dalešického pivovaru kolem přehrady v rubrice 
Česko / Třebíčsko, jarní výlety podél Svratky do Blučiny v rubrice / Rajhradsko a 
Židlochovicko a podzimní / Znojemsko a Podyjí. Zajímavé jsou také kombinace s 
vlakem v rubrice / Tišnovsko a Kuřimsko - přejezd Osová Bitýška – Dolní Loučky 
- Tišnov a trasa Kuřim – Lažánky – Hradčany.

Václavské hody 2005 a hodové výstavy

V uvedeném roce se konalo dokonce 10 hodových výstav, ale největší pozornost 
určitě vzbudily fotografi e Miroslava Hájka – Modřice včera a dnes. Webové 
stránky MIM nabízejí nejen všechny vystavované srovnávací foto a panoramata, 
ale i ukázky z ostatních výstav a záběry z předávání práva, průvodu, vystoupení 
sboru atd, včetně odkazu na pamětnicky zajímavý You Tube videosestřih. 

Video z koncertu 2013 / KK66 – Moravské klavírní trio a Vendula Šromová

natočil otec skladatele J. Meisla a zpřístupnil P. Rosendorf – velice doporučuji!

příjemné prohlížení a poslech přeje Vlastimil Čevela
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Koupím byt 3+1
v Modřicích
i k úpravám.

Děkuji za nabídky.

Tel.: 739 883 118

Hledám ke koupi menší
rodinný dům v Modřicích 

nebo blízkém okolí. Může být i 
k opravám, ale obyvatelný.

Tel.: 773 568 099

1Inzercei
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Kurzy angli tiny pro d ti (již od 2 let) i dosp lé v Mod icích 
 
P ipadne Vám zvláštní, když d ti po roce i dvou výuky angli tiny umí vyjmenovat 
barvy, n kolik zví at apod., ale nejsou schopny stvo it ani jednoduchou v tu? 
 
Znáte spoustu gramatických pravidel, ale d lá Vám problém anglicky opravdu 
komunikovat? 
 
Pokud se chcete anglicky opravdu nau it a ne jen do angli tiny „chodit“, jsou 
práv  pro Vás p ipraveny nové kurzy angli tiny pro d ti i dosp lé v Mod icích. 
 
Kurzy jsou šité p ímo na míru a vyžadují aktivní ú ast student  (v p ípad  d tí i 
jejich rodi ), bez ní to opravdu nejde. 
 
Pro nejmenší d ti, p edškoláky a mladší školáky jsou p ipraveny skupinové kurzy, 
ve kterých budou maximáln  4 d ti. 
 
Pro d ti starší 8 let a dosp lé doporu ujeme spíše individuální výuku, aby bylo 
možné kurz opravdu ušít na míru.  
 
Jestliže to se studiem angli tiny myslíte vážn , hledáte kvalitní výuku 
s návaznými kurzy do budoucna, podívejte se na naše webové stránky, kde 
najdete více informací. 
 

http://jazykovka-modrice.webnode.cz/ 
e-mail: mvecerova@hotmail.com 

tel.: 724 253 352 
 
 

 
 
 

dokonalé místo pro vaši svatbu
Fino Club

svatební obřad v zahradě   |    hostina až pro 100 osob

ubytování až pro 37 osob    |    venkovní terasa s přilehlou zahradou

dětský koutek a venkovní HŘIŠTĚ    |    sportovní vyžití

kompletní svatební služby 

www.fino-club.cz
U Hřiště 737, Brno - Modřice

Noc pro
zdarma!
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Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 
mob.: 733 331 065 
mob.: 603 254 455 
 
info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 
 

 Elektromontáže, revize, správa budov 
 Inteligentní rozvody 
 STA – rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpe ovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

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

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

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

Pedikúra domů
Máte v rodině nemocného

 nebo staršího člověka, který 
nechce nebo nemůže jít do 

salonu?
Objednávky na: 723 025 452

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
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POTRAVINY H&B 
-  VE ERKA  - 

Brn nská 436,  Mod ice ,  tel. 777 586 705 
Po-Pá  6:00 - 20:00h; So 7-11h; Ne 8-11h 

 
Rádi Vás p ivítáme v našem obchod . 
Nabízíme: 
-  bezlepkové  uzeniny fa Steinex (Steinhauser) 
-  grilovaná ku ata 
-  zákusky 
-  obložené  chlebí ky, obložené bagety a bulky 
-  sudová vína z jižní Moravy 
-  terminál Sazka , dobíjení mobilních telefon  
-  3x denn  erstvé pe ivo 
-  široký sortiment lah dek 
 
P i telefonickém objednání zákusk , 
grilovaných ku at  a chlebí k  poskytujeme až 
10% slevu, dle množství. 

Pla te stravenkami !!!! 
>>>N O V I N K A<<< 

Platba i bezkontaktní kartou
Visa, Maestro, MasterCard, Diners Club, JCB

Káva zdarma podmínky na prodejn .
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Výuka němčiny
v Modřicích.

Třináct let praxe.

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

 
 

P ij te si užít
do nového wellness centra

Budova Grand Residence, Masarykova 1018, Mod ice

K dispozici je Vám koupelový bazén s teplotou vody 30 stup ,
ví ivá vana, finská sauna a nov otev ená parní sauna (od 17.2.)!
Pro osv žení a ob erstvení je k dispozici bar. Prostory wellness
centra jsou p izp sobeny pro pobyt rodin s malými d tmi.

Provozní doba pond lí až ned le 7–21 hodin mimo vyhrazené
hodiny. Aktuální vyhrazené hodiny naleznete na

www.centrumhastrmanci.cz nebo tel.: +420 530 508 624.

P ipravili jsme pro Vás kurzy plavání a cvi ení d tí, kurzy plavání bez rodi ,
individuální výuku plavání, plavání t hotných, aqua aerobik atd.

V pond lí 17. 2. 2014 je p ichystán den otev ených dve í na plavání d tí
Hastrmánci. P ij te vyzkoušet ukázkovou lekci plavání s wellness programem
za cenu 59, K . Lekce jsou ur eny pro d ti od 6 m síc do p edškolního v ku.
Na lekci je nutno se p edem objednat! Zájemci, hlaste se na mob.: +420 773

998 222 nebo na ivana@hastrmanci.cz.

V úterý 18. 2. 2014 je p ichystán den otev ených dve í ve wellness centru.
P ij te si vyzkoušet bazén a relaxovat ve ví ivce, finské saun a parní saun za

cenu 59, K . V tento den jsme Vám k dispozici v dob od 7 do 21 hodin.

 
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 

Hledám udržovaný 
RD se zahrádkou

v Modřicích
do ceny 2.5 mil Kč.

Tel.: 604 560 454



Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkraco-

vání, výměny zipů,
šití záclon apod. 

Kontakt: 608 305 720

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

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

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

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

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

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

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

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

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

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

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

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

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

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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

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

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

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

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Lenka Ventrubová

Opakovaně týdně

21. 2. - 2. 3. 2014 Dny kouzelných orchidejí ( ZC Brabec)

7. 3. 2014 ZUŠ soutěž ve Hře na smyčcové nástroje

8. 3. 2014 Dortiáda s Kometou

8. 3. 2014 Modřický pohár - běžecký závod

26. 3. 2014 5. setkání při swingu

Události

Pronajmu byt v klidné části 
centra Modřic 4+KK 101 m2 
s balkonem a kompletně za-
řízenou kuchyňskou linkou.

Byt se nachází v prvním patře
rodinného domu. 

Telefon: 603 293 806

Rádi bych Vás upozornili na otevření naší 

nové prodejny s nářadím pro dílnu, autodo-

plňky, krmivem pro domácí zvířectvo… 

Prodejna AVOSS se nachází na ulici

Masarykova 118, Modřice

 (bývalá prodejna barvy laky).

Kontakt: 545 233 323, 777 723 060

email: avoss.brno@seznam.cz 

Těšíme se na Vaši návštěvu



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

Redakční rada: Miroslav Hájek, Kateřina Koubko-

vá (předseda), Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka 

Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: 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,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
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