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Zprávy
z radnice
USNESENÍ
RMM č.11/2011

USNESENÍ RMM č. 15/2011

Z usnesení RMM č. 15/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
9. ledna 2012

Dům pro seniory - průzkum
RMM pověřuje starostu a místostarostku provedením průzkumu a svoláním
besedy
mezi uchazeči o ubytování v Bytovém
domě pro seniory do konce měsíce
února (2.1)
Pečovatelská služba - příspěvek
RMM schvaluje přílohu ke smlouvě o
zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby uzavřené mezi městem
Modřice a městem Židlochovice na
doplatek poskytovaných sociálních služeb pro občany města Modřice v roce
2012 ve výši 200.000,- Kč (4.1)
Směna nemovitosti - příprava
V návaznosti na posun termínu dokončení díla RMM schvaluje dodatek
č. 1 k mandátní smlouvě o zajištění
Technického dozoru investora na akci
„Rekonstrukce RD Benešova 247“
uzavřené mezi městem Modřice a p. Liborem Kočířem, který stanovuje dobu
trvání mandátní smlouvy v návaznosti
na dobu dokončení stavebních prací
dodavatelskou firmou a odměnu mandantovi ve výši 5.940,- Kč/měsíc (4.2 a
Z-1/2012-6)

chovou hudbou LIDUŠKA na zajištění
hudební produkce v rámci konání
ženáčských hodů 2012 za cenu 25.500,Kč (4.12)

Pozemek města - prodej
V návaznosti na usnesení ZMM v prosinci RMM schvaluje kupní smlouvu na
prodej pozemku p.č. 2025/34 v majetku města Modřice o výměře 42 m2 v
celkové ceně 63.000,- Kč + poplatek za
vklad do KN ve výši 1.000,- Kč (4.3 a
Z-1/2012-8)

Městský ples - tombola
RMM schvaluje darovací smlouvu
mezi městem Modřice (obdarovaný)
a firmou BACHL, spol. s r.o. (dárce)
na poskytnutí peněžního daru ve výši
3.000,- Kč na zakoupení věcných cen
do tomboly na akci Městský ples (4.13)

Pronájem garáže - výpověď
RMM schvaluje písemnou výpověď z
pronájmu garáže na p.č. 383/3 panu
Davidu Petlákovi. Důvodem výpovědi
je nutnost získání prostoru pro komunální techniku k údržbě města. (4.4)

Majetek města - pojištění
RMM schvaluje pojistné smlouvy mezi
městem Modřice a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na
pojištění nemovitostí, strojů, strojních
zařízení a elektroniky v majetku města
(4.13 a 14)

Pozemky města - pronájem
RMM schvaluje nájemní smlouvu na
pronájem zemědělských pozemků
pozemků p.č. 1461/1, 1461/4 a 1461/5 v
majetku města Modřice v celkové výměře 129.223 m2 za cenu 27.912,- Kč/rok
mezi městem Modřice (pronajímatel) a
firmou Jan Fila (nájemce) (4.5)
Pozemek města - pronájem
RMM schvaluje smlouvu o pronájmu
pozemku p.č. 1246 zahrada o výměře 146 m2 za cenu 146,- Kč/rok mezi
městem Modřice (pronajímatel) a paní
Libuší Berouskovou (nájemce) (4.6)
Ženáčské hody - hudba
RMM schvaluje smlouvu o vytvoření
a veřejném provozování uměleckých
výkonů mezi městem Modřice a de-

Odkládací schránka - pošta
RMM schvaluje umístění odkládací
schránky na pozemku p.č. 2056/1 na
ul. Brněnské na sloupu VO České poště
(5.1 a Z-1/2012-7)
Nová skladová hala - Za dálnicí
RMM v souladu s ÚP nemá námitek
proti investičnímu záměru firmy SIKA
CZ, s.r.o. na vybudování lehké nevytápěné skladové haly o výměře 1.000 m2
a výšce 6 m ve stávajícím areálu firmy
(5.2)
Ulice Masarykova - dočasné parkoviště
RMM schvaluje příslušné smlouvy a
vydává souhlas firmě Vít Makovský
s.r.o. se stavbou parkovacích stání na
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p.č. 2042/1 před RD Masarykova 133 za
podmínek:
realizace stavby jako dočasné, při
kolizi s plánovanou rekonstrukcí ulice
Masarykova odstranit na vlastní náklady, parkoviště bude veřejné, povrch
parkoviště ze zatravňovacích tvárnic
(4.8, 4.9 a 6.1.1)
Dopravní značení - ul. U vlečky
RMM souhlasí s osazením dopravních
značek omezení rychlosti na 30 km/h
a nerovnost vozovky na ul. U Vlečky
v blízkosti areálu firmy ZMM na její
náklady. (6.1.6)
Olympia - autobusové linky
RMM souhlasí s udělením licence pro
zvláštní autobusovou linkovou dopravu
na trase Kobeřice – Modřice, Lovčičky
– Modřice pro žadatele VYDOS BUS
a.s.. Jedná se o linky, objednané firmou
Olympia, které do jejího areálu budou
přijíždět ve směru od Chrlic.
Jihozápadní tangenta - odmítnutí
RMM bere na vědomí dopis radního
JMK p. Davida Macka a trvá na podané
žalobě vůči platnosti Zásad územního
rozvoje JMK. Zmíněný dopis i kolektivní odpověď dotčených obcí dále zveřejňujeme v plném znění. (7.1, Z-12/2011-4
a Z-1/2012-4)
Informace dle zákona č. 106
RMM schvaluje výroční zprávu města
Modřice za rok 2011 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím (7.2)
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Zpravodaj Modřice - finanční bilance
RMM bere na vědomí zprávu o nákladech na vydávání městského zpravodaje - podrobnosti v INFO servisu dále.
(7.3)
Pečovatelská služba - využívání
RMM bere na vědomí závěrečnou zprávu Pečovatelské služby Židlochovice
o využívání služeb v roce 2011 modřickými občany - podrobnosti v INFO
servisu dále (7.4)
ZŠ - veřejné zakázky
RMM schvaluje ZŠ Modřice realizace
veřejných zakázek - úprava zahrady
Komenského ulice, výmalba budovy
Benešova, výměna tabulí ve třídách
budovy Komenského. Na zmíněné akce
vypíše ZŠ v nejbližší době výběrové
řízení. (7.7)
ZŠ Komenského - tělocvična
RMM bere na vědomí cenovou nabídku na dodatečnou dodávku a montáž
akustického podhledu učebny pod
cvičebnou v budově ZŠ Komenského
ulice za cenu 78.000,- Kč bez DPH a
doporučuje ZMM zařazení částky do
rozpočtu města roku 2012 - podrobnosti
v INFO servisu dále (7.8)
Nákup počítače - městská policie
RMM schvaluje pořízení nového PC vč.
monitoru pro potřeby Městské policie
za cenu 21.513,- Kč vč. DPH (7.9)
MŠ Modřice - rozšíření zahrady
Pro umožnění rozšíření zahrady MŠ
schvaluje RMM dodavatelem bouracích
prací stodoly na pozemku města za RD
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Benešova 247 firmu TRESTAV s.r.o. za
částku 132.294,60 Kč bez DPH a pověřuje starostu města podpisem smlouvy
(7.10)
MŠ Modřice - rozšíření kapacity
RMM schvaluje zadávací dokumentaci
veřejné zakázky malého rozsahu na
akci „Nástavba kontejnerové MŠ“ zadavateli MŠ Modřice a oslovení 3 firem
na vypracování cenových nabídek a to
firmy KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o., Jihomoravská stavební a
obchodní spol. s r.o. a ZIPP Brno s.r.o.
(7.11 a 12)

Jindřichovský (jazz-rockový koncert),
Jiří Večeřa (taneční oddíl modřických
dětí). Výše uvolněných dotací je uvedena v samostatné souhrnné tabulce
dále. Všechny dotace jsou účelově
vázány na činnost a jejich čerpání musí
být vyúčtováno a doloženo. (7.19 a
Z-2/2011-8)

Svoz odpadu - dočasná objednávka
RMM schvaluje objednávku na svoz
Tuhého komunálního odpadu a s tím
spojených služeb firmě SITA CZ, a.s. na
měsíc únor 2012 (7.18 a Z-1/2012-7)

Dětský folklorní kroužek
RMM schvaluje uvolnění částky 7.000,Kč pro Dětský folklorní kroužek města
Modřice na rok 2012 (7.21)

Dotace z rozpočtu města
RMM schvaluje uvolnění dotací z
rozpočtu města Modřice na rok 2012
podléhající do kompetence RMM těmto
subjektům DOBROMYSL Modřice o.s.,
Asociace pomáhající lidem s autismem
ALPHA-JM o.s., FC Blajkec Modřice,
Sportovní akademie mládeže Brno, o.s.
(účast z Modřic), Myslivecké sdružení Modřice, ZO Český svaz včelařů
Rajhrad, Základní umělecká škola
Ořechov, SK HOBIT Brno o.s (sport
těles. postižených), 43. PS Vinohrady
Brno, 66. PTO Brabrouci Modřice,
Vojensko historický klub Erika Brno
(válečná ukázka Pod kaštany), Muzejní
spolek Modřice, Nadační fond Slunečnice (ústav v Chrlicích), LUMINA o.s
(pečovatelský domov Grand Residence)., Zahrádkářský spolek Modřice, Vít

Komorní koncerty na radnici
RMM schvaluje uvolnění částky 40.000,Kč na zajištění konání Komorních
koncertů na radnici v průběhu roku
2012 (7.20)

Ulice Nádražní - chodník
Na základě podnětu ze strany vlastníka komunikace Správy a údržby
silnic JMK a po předběžném souhlasu

POZVÁNKA
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majitelů přilehlé nemovitosti RD manž.
Kurečkových bere RMM na vědomí
možnost zrušení současného neúnosně
strmého přímého vjezdu k této nemovitosti s tím, že část chodníku od vjezdu
do sousední nemovitosti ve směru k
nádraží bude upravena jako pojízdná
pro potřeby RD manž. Kurečkových
a pověřuje starostu města uzavřením
dohody o jeho využívání (7.22)
Nákup nemovistosti - jednání
RMM schvaluje vypracování znaleckého posudku na nemovitost Masarykova
č.p. 96 a pověřuje starostu jednáním s
majitelem o ceně za případný odkup
(7.23)
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body
úplného znění usnesení, které je k dispozici u
asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.
cz (red-ČeV)

na 7. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 12. BŘEZNA 2012 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.
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Dotace z rozpočtu 2012
OdPa

Příjemce

3119

Základní umělecká škola Ořechov

Rozpočet

3315

Muzejní spolek Modřice

3326

Římskokatolická farnost Modřice

50 000
10 000
500 000

3399

Vít Jindřichovský

10 000

3399

YMCA Brno

80 000

3399

DOBROMYSL Modřice o.s.

10 000

3399

Vojensko historický klub Erika Brno

40 000
10 000

3399

Zahrádkářský spolek Modřice

3399

Jiří Večeřa

3419

Jan Vonka - VONKA RACING

8 000
35 000

3419

VONKA RACING AČR

3419

MFK Modřice o.s.

190 000

35 000
329 000

3419

TJ Sokol Modřice

3419

FC Blajkec Modřice

3419

Sportovní akademie mládeže Brno, o.s.

10 000
5 000

3419

SK HOBIT Brno o.s.

10 000

4333

Diecézní charita Brno - Domov sv. Markéty

20 000

4351

Město Židlochovice - pečovatelská služba

4356

Diecézní charita Brno - Effeta denní stacionář

10 000

4359

Diecézní charita Brno - OCH Rajhrad pečovatelská služba

30 000

4359

- OHH Rajdrad hospic, Dům s. Josefa

4359

Asociace pomáhající lidem s autismem ALPHA-JM o.s.

4359

Nadační fond Slunečnice

200 000

30 000
2 000
20 000

4359

LUMINA o.s.

5512

SDH Modřice o.s.

250 000

15 000

5512

Statutární Město Brno, MČ Chrlice - zajištění PO

100 000

6171

Myslivecké sdružení Modřice

30 000

6171

ZO Český svaz včelařů Rajhrad

10 000

6171

43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci Modřice
Celkem

7 000
2 056 000

V Modřicích 12.12.2011
Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Hana Chybíková, Ing. Mulíček

www.mesto-modrice.cz
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Výměna řidičského průkazu
Kterých ŘP se výměna týká?
Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 2001 do 31.prosince 2002 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31.prosince 2012. Majitelé řidičských průkazů vydaných od 1.ledna 2003 do 30.dubna 2004 pak mají tuto povinnost do 31.prosince
2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnosti.
Uvedená výměna se vztahuje na následující typy řidičských průkazů:

Informace pro občany

Pozitivním přínosem pro občana je skutečnost , nemusí vyplňovat žádost a přikládat
fotografii.Vše zajistí úředník pomocí speciální aplikace a technického vybavení na
městském úřadě.
Negativem je to, že žádost o OP již nelze vyřídit na matričních úřadech, /Městský
úřad Modřice/ale jen u kteréhokoliv úřadu obce s rozšířenou působností /v hlavním
městě Praze – úřady městských částí , ve městech Brno, Ostrava, Plzeň – magistráty
těchto měst/. Prodlouží se tak čas strávený na úřadě, neboť k podání i vyzvednutí
e-OP musí úředník použít speciální technické vybavení.
Bližší informace k vyřízení jak občanských průkazů ale i cestovních pasů naleznete
na stránkách:
Město Šlapanice - Co si vyřídím.
Jana Vránová, Odbor správní a finanční

ŘP vydávány od 1.ledna 2001 do 30.dubna 2004
Více informací naleznete na : www.vymentesiridicak.cz
Zdroj: Město Šlapanice-Jak co vyřídím
Jana Vránová, Odbor správní a finanční

FINANČNÍ ÚŘAD BRNO-VENKOV
Příkop 8, Brno

ÚŘEDNÍ HODINY
Vydávání občanských průkazů
Dle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
se občanovi od 1.1.2012 vydává:
a/ občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem /
správní poplatek 500,- Kč/ - mají velikost platební karty, obsahují údaje stanovené zákonem o OP a digitální zpracování podoby občana a jeho podpisu, které slouží k elektronické identifikaci držitele OP při komunikaci s informačním systémem veřejné
správy. Pokud jde o čip, tak do něho jsou zapsány údaje jako je číslo OP a dále údaje,
jejichž zápis a rozsah stanová zvláštní právní předpis – např. kvalifikovaný certifikát.
b/občanský průkaz se strojově čitelnými údaji
c/občanský průkaz bez strojově čitelných údajů /typ BLESK/
V souvislosti s výše uvedenými informacemi upozorňujeme, že dosavadní občanské průkazy zůstávají v platnosti po dobu v nich uvedenou, pokud nedojde
ke změně údajů např.: změna rodinného stavu, změna trvalého pobytu.

pro období od 26.03.2012 do 02.04.2012
při podávání daňových přiznání na daních z příjmů

podatelna, pokladna
(budou přítomni i pracovníci vyměřovacích oddělení)
26.3.2012
8:00 - 18:00
27.3.2012
8:00 - 18:00
28.3.2012
8:00 - 18:00
29.3.2012
8:00 - 18:00
30.3.2012
8:00 - 18:00
02.4.2012
8:00 - 18:00
podatelna, pokladna
sobota 31.03.2012
8:00 - 12:00
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INFO-servis
www.mesto-modrice.cz, modrice.rwcms.cz

Nové internetové stránky města

Jaký byl důvod pro změnu?
Dosavadní stránky již neumožňovaly reagovat na potřebné rozšíření informovanosti
občanů a tvůrce jejich programového řešení přestal být dostupný pro nutnou operativní spolupráci. Zásadním omezením pak bylo, že technologie z doby jejich vzniku
vyžadovala organizačně i časově zbytečně náročnou správu dat z jednoho místa.
V čem jsou nové stránky jiné a proč rekonstrukce trvá tak dlouho?
Hlavní změnou je, že stránky jsou nyní vytvářeny důsledně decentralizovaně. Použitý redakční systém DRUPAL umožňuje nejen samostatnou aktualizaci dat ze strany
jednotlivých útvarů Městského úřadu, ale i městských organizací (Mateřská škola,
Muzeum) a dalších subjektů (Redakční rada, Kulturně školská komise, Zahrádkáři,
Myslivci, Pěvecký sbor, Folklorní kroužek atd).
To samozřejmě znamenalo úplné přepracování dosavadního datového obsahu a především definování pravidel a zácvik řady lidí do zcela nových forem technické i
organizační spolupráce.
Systém DRUPAL, zvolený pro tvorbu nových stránek města, patří k nejrozsáhlejším a
nejmodernějším ve světovém měřítku. Pro příklad - kromě TV Prima a řady institucí
i měst v Česku, na něm fungují stránky prezidenta USA, francouzské vlády, nebo
magistrátu Londýna. Programátorsky vybrat vhodné nástroje z jeho univerzálních
možností, příslušně je přizpůsobit a zvládnout jejich ovládání pro naše specifické
podmínky definované koordinátorem, proto není vůbec jednoduché a vyžaduje též
přiměřený čas.
Grafické řešení nových stránek je velice nepřehledné - bude se s tím něco dělat?
Především je nutné si uvědomit, že účelem není vytvořit statickou prezentaci určitého objemu neměnných popisných dat, ale kvalitní informační systém pro potřeby dynamicky se rozvíjejícího města. Důsledně otevřená informační politika vedení
města vyžaduje nutnost průběžně informovat občany o všech důležitých skutečnostech kolem jeho řízení a rozvoje. V součinnosti tištěného měsíčního Zpravodaje a
internetových stránek pak musí být vytvořeny a průběžně zajišťovány podmínky pro
oboustranný dialog mezi občany a radnicí.
Vybudování takového informačního systému na internetu představuje tři hlavní složky - obsahovou, organizační a grafickou - všechny tři jsou přitom poměrně pracné
a časově náročné. Navíc jde v případě obsahu a organizace o nové řešení, bez možnosti převzetí komplexních vzorů. Proto vedení města rozhodlo, že nejprve je nutné
vytvořit základní datový obsah se spolehlivou organizací jeho aktualizace a teprve
potom způsob grafické prezentace.
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Současný vzhled stránek i navigace je tedy pouze pracovní provizorium. V
návaznosti na dokončování obsahové a organizační složky se předpokládá, že již v
průběhu měsíce února zahájí dodavatel práci na cílovém grafickém řešení. Na decentralizované práci s informačním systémem města na internetu se zatím organizačně
podílí asi 20 lidí a řada rubrik je už v plném provozu. Počínaje dnešním vydáním
Zpravodaje o nich budeme občany postupně informovat.
Ing. Vlastimil Čevela, koordinátor

Zastupitelstvo a Rada města na internetu

Běžným obsahem internetových stránek měst a obcí jsou informace o usneseních
Zastupitelstva a Rady. Na modřických internetových stránkách byla tato usnesení
průběžně zveřejňována již od nástupu nového vedení města v roce 2006 a nyní jsou
v sekci ´ÚŘAD" tvale k dispozici i s úplnými zápisy ze zasedání Zastupitelstva rovněž
od roku 2006, včetně jmenovitých výsledků všech hlasování. Pro srovnání - zahájení
zveřejňování jmenovitých výsledků hlasování v Zastupitelstvu, které je v Modřicích
již řadu let považováno za samozřejmost - ohlásil Magistrát města Brna koncem ledna
2012 jako "nové významné opatření v rámci boje proti korupci".
Na internetu jsou v rámci on-line prezentace tištěného Zpravodaje také všechny
zprávy starosty, které od počátku funkčního období v roce 2006 stručně dokumentují
řešené problémy při rozvoji města. Pro zlepšení srozumitelnosti a kvality informací
pro občany pak starosta města od roku 2009 ve spolupráci s předsedou nezávislé
Redakční rady doplňuje dle potřeby všechna usnesení Zastupitelstva i Rady města
vysvětlujícími komentáři. Počínaje 6. zasedáním v prosinci 2011 jsou navíc na stránkách města trvale uloženy též všechny podklady pro jednání Zastupitelstva.
Prostřednictvím nových internetových stránek tak město Modřice svým občanům a
dalším zájemcům transparentně umožňuje úplnou občanskou kontrolu nad tím, jak
vedení města i ostatní zvolení zastupitelé jednají a hlasují ku prospěchu obce.
ČeV

Úřední deska na internetu

Všechna oznámení na Úřední desce v sekci "OBČANÉ" byla již od počátku kromě
vyvěšení na papíře v oficiální vývěsce nazvané ÚŘEDNÍ DESKA, zveřejňována též na
dosavadním internetu radnice. Novinkou na nových internetových stránkách, která
je v plném provozu od počátku roku 2012, je možnost třídění se snadným vyhledáváním dokumentů podle data vyvěšení či sejmutí a tématických oblastí. Velice důležitý
pak je přímý přístup k jednotlivým dokumentům ještě po dobu 1 roku od sejmutí
a nově zavedená trvalá archivace celkového přehledu, která umožní bez návštěvy
úřadu komukoliv snadno dohledat zda a kdy byl ten či onen dokument zveřejněn.
ČeV
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Městská policie na internetu

První rubrikou, samostatně a iniciativně decetralizovaně aktualizovanou již počátkem posledního čtvrtletí roku 2011, jsou zprávy o činnosti Městské policie v sekci
"ÚŘAD". Rubrika obsahuje nejen právě aktuální zprávy, ale také jejich kompletní archiv od počátku roku 2007. V případě potřeby pak umožňuje policistům samostatně
informovat občany o všem, co považují za důležité.

Právní předpisy města na internetu

Rubrika v sekci "OBČANÉ" přehledně umožňuje bez návštěvy úřadu snadné seznámení se všemi platnými obecně závaznými vyhláškami, nařízeními a dalšími předpisy, kterými se mají občané města řídit.

Územní a další plány na internetu

Na nových internetových stránkách v sekci "OBČANÉ" jsou přehledně zpřístupněny
dokumenty platného Územního plánu včetně doposud schválených změn i Koncept
jeho připravované nové verze. Zveřejněná dokumentace obsahuje též grafické přílohy, takže umožňuje komukoliv získání úplných informací dle potřeby bez návštěvy
úřadu.
Samostatnou část pak tvoří Strategický plán pro rozvoj města mezi lety 2008 a 2025.

Hospodaření a rozpočet na internetu

V sekci "ÚŘAD" jsou k dispozici úplné údaje o finančním hospodaření města, zatím
počínaje závěrečným účtem za rok 2010. Kromě platného rozpočtu na rok 2012 jsou
zde i Zastupitelstvem schválené rozpočtové výhledy na další období do roku 2014.

Zpravodaj v roce 2011

ČeV

Kromě občasných stížností na pozdní distribuci nebyly na Redakční radu vzneseny
žádné připomínky ze strany čtenářů ani autorů. Ze strany RR rovněž nebylo vydáno žádné rozhodnutí, týkající se obsahu či formy dodaných příspěvků. Ke zkrácení
doby od uzávěrky k distribuci byla koncem roku učiněna dvě opatření - ověřovací
provoz přípravy vydání přes internet a zpřísněný režim pro uzávěrky, autorizace a
korektury. V rubrice "Archiv Zpravodaje" v sekci "MĚSTO" na nových internetových stránkách radnice je celoroční plán zasedání RR, jména editorů a související
termíny - zkušenosti v nejbližších měsících ukážou, jaké výsledky nová opatření přinesou.
Náklady na tisk Zpravodaje v roce 2011 činily cca 225 tisíc, při průměrném počtu 47
stran/vydání a tržby z inzerce byly 38 tisíc (2010-215,43,47 a 2009-180,39,60). Kromě
toho město zaplatilo necelých 10 tisíc Kč poště za roznášení a tiskárně dvakrát cca 6
tisíc za barevné prospekty "Kam v Modřicích --- " č. 4 - komorní koncerty a č. 5 - 870 let
historie, které jsou pro zájemce k dispozici na radnici nebo v knihovně. Ze srovnání
s minulými roky je zřejmý nárůst počtu stran a pokles inzerce. V roce 2011 bylo v
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každém z 11 vydání Zpravodaje průměrně 37 příspěvků. Za velice pozitivní doklad o
aktivitě přispěvatelů lze považovat, že v celoročním průměru se na každém vydání podílelo 24 různých autorů textů nebo fotografií.
Ing. Vlastimil Čevela, předseda RR

Pečovatelská služba v roce 2011

Pečovatelskou službu ze Židlochovic, na kterou je částečně přispíváno z rozpočtu
města, v roce 2011 využívalo celkem 25 modřických občanů. Převážně šlo o dovoz
obědů a ve dvou případech i o další služby, jako je pedikůra, koupání a nákupy.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Volnočasová studie a náměty

V souvislosti s náročnou přípravou rozpočtu, problémy kolem Zásad územního rozvoje a jinými aktuálním úkoly počátkem roku, bylo ve Zpravodaji přislíbené projednání námětů kolem volnočasové studie odloženo na některé z příštích zasedání Rady
města.
Ing. Josef Šiška, starosta města

ZŠ Komenského - tělocvična
Především bych připomněl a doložil citátem ze Zpravodaje (Z-10/2009-4), že v projektu rekonstrukce budovy na Komenského ulici se neuvažovalo o plnohodnotné tělocvičně s příslušným vybavením, ale od počátku mělo jít pouze o "cvičební učebnu"
k výuce tělocviku dětí I. stupně ZŠ. Na dynamické zatížení pohybovými aktivitami
tam byla také při realizaci stavby příslušně zpevněna podlaha, ale nebylo provedeno projektem navržené odhlučnění. V rámci nutného snížení původně navrhované
ceny z 50 milionů Kč na méně než polovinu jsme totiž při škrtání přehlédli vyřazení
položky v ceně necelých sto tisíc Kč - akustický podhled ve třídě pod učebnou, jehož
dodatečná montáž nyní v období jarních práznin by měla hlučnost výrazně snížit.
Ing. Josef Šiška, starosta města

Dosavadní méně intenzívní využívání nové tělocvičny v dopoledních hodinách není
dáno jenom hlučnosti ve třídě pod ní, která jak doufám bude výše zmíněným opatřením snížena. Dalším důvodem je poměrně malý prostor, do kterého nelze umístit
trvalé vybavení a při současném počtu dětí se do něj některé třídy dle normy nevejdou. Byl již také uskutečněn nákup karimatek, měkkých balónů a velkých i malých molitanových míčů, které potřebné vybavení nahradí. I přes uvedené problémy
považuji tělocvičnu za velice užitečnou pro školu i děti v Modřicích vůbec. Kromě
tělocviku menších skupin dopoledne totiž téměř každé odpoledne v týdnu slouží k
aktivitám našich žáků v rámci různých pohybových kroužků, pro které by se jinak
ve městě už prostor nenašel.
Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka ZŠ
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Návrh zásad pro veřejné ankety
Jak bylo již vícekrát zdůrazněno - tištěný Zpravodaj je hlavním nástrojem veřejné
komunikace občanů s radnicí. Proto je to spolu s novými možnostmi na internetu
přesně ta platforma, kde může kdokoliv uplatňovat svoje náměty k rozvoji a řízení
města. Podmínkou pouze je, dát si při tvorbě takového příspěvku práci s věcnou
argumentací a slušnou formulací, která na nikoho politicky či jinak neútočí. Aby z
toho mohla být veřejná anketa města, tak musí autor ještě formulovat jasný cíl, který
přesvědčí vedení města, že průzkum veřejného mínění k tomuto tématu je užitečný.
Čím více lidí se pak do ankety ke konkretnímu problému aktivně zapojí, tím více nazávislých a nezkreslených pohledů z různých stran má vedení města k dispozici při
svém konečném rozhodování.
Kromě souhlasu vedení města je další nezbytnou podmínkou zajistit rovné podmínky pro různé názory. Proto musí být rámcové téma ankety zveřejněno v předchozím
čísle Zpravodaje před jejím vyhlášením, spolu s výzvou k účasti na její přípravě.
Kdokoliv pak má možnost se k tématu vyjádřit formou dotazu, námětu nebo konkretního příspěvku, který bude zveřejněn současně s ostatními informacemi kolem
ankety. Anketní lístek i související informace musí být podepsány jmény autorů, kteří
anketu připravili a formulovali anketní otázky. Z hlediska publikování jsou všechny
dokumenty kolem vedením města odsouhlasené ankety (včetně vyplněných formulářů na internetu), standardními příspěvky do Zpravodaje, které není možné bez dohody s autorem upravovat. O přijetí nebo odmítnutí jejich publikace (vč. formulářů)
nezávisle rozhoduje Redakční rada v souladu s pravidly dle Koncepce z roku 2007
- případná odvolání pak řeší RMM.
Veřejná anketa města je malý průzkum veřejného mínění formou anketního lístku
ve Zpravodaji a souběžně obsahově shodným formulářem na internetu města, demokraticky otevřený komukoliv. Souhrnné výsledky jsou následně publikovány ve
Zpravodaji, detaily odpovědí a komentářů jsou zveřejněny na internetu. Nejedná se
o žádné závazné referendum - výsledky průzkumu jsou (zpravidla vedle řady dalších) pouze pomocným podkladem a ten, kdo rozhoduje k nim přihlíží dle vlastního
uvážení. Četnost veřejných anket se předpokládá maximálně 2 až 3 v průběhu roku,
aby byla možná kvalitní příprava, účast i vyhodnocení výsledků. Tato informace je
zveřejňována jako návrh pro další dopracování v příslušné kapitole Informačního
řádu města, který ma RR za úkol připravit pro RMM.
Ïng. Vlastimil Čevela - předseda Redakční rady
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SEPAROVANÝ SBĚR TEXTILU
Vážení občané,
firma E+B textil,která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí již několik let sběr,
separaci a další ekologické zpracování použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit.
Připravili jsme separovaný sběr textilu i ve Vašem městě. Pro Vaše pohodlí jsme
se opět rozhodli zorganizovat sběr použitého textilu přímo od Vašich dveří – tzv.
„DOOR“.
Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky, která je v případě potřeby k vyzvednutí na MÚ Modřice (Vaše vlastní tašky již nebudou vráceny).
Tašku naplněnou nepotřebným textilem můžete

dne 21.03.2012 v době mezi 16.00 - 17.00 hod.
umístit před svůj dům.
Po 18.00 hod. budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen k dalšímu zpracování.
Separovaný sběr textilu
PROČ?
Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat.
Snažme se proto o maximální ekologické využití tohoto textilního odpadu.
Co můžete nosit ?
			
			

funkční oblečení – pomoc lidem tzv. třetího světa
textilie z přírodních materiálů - např. bavlna, pletenina
párová obuv

Recyklovat nelze:
			
			

oděvy znečištěné a poškozené (např. od molů)
matrace
koberce

Akci zajišťuje E+B textil s.r.o. s vědomím a souhlasem Městského úřadu Modřice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SRPŠ při ZŠ Modřice Vás zve na

BURZU SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ JARO/LÉTO
Burza se uskuteční v termínu 9. - 10. března 2012 ve vstupní hale základní školy
na Benešově ulici.
Přebírání sportovního vybavení: pátek 9. března od 15.30 do 18.00 hodin
Prodej: sobota 10. března od 9.00 do 12.00 hodin
POZOR! Burza je zaměřena na prodej vybavení pro jarní a letní sporty
(jízdní kola, koloběžky, in-line brusle, skateboardy, chrániče, helmy, dresy....).
Nenoste nám prosím jarní a letní oděvy! Děkujeme.
Těší se na Vás členové SRPŠ při ZŠ Modřice

Zápis na ZŠ Modřice
V pátek 20. ledna se na naší škole uskutečnil zápis dětí do prvních tříd. Každoroční
důležitá akce, ke které směřují naše pohledy, neboť rozhoduje o mnohém. Letos byl
zápis opravdu velmi příjemný, dostavilo se totiž 60 rodičů se svými dětmi. Přestože
2. února proběhne ještě druhé kolo a začnou se vyřizovat odklady povinné školní
docházky, již teď je jasné, že příští školní rok otevřeme minimálně dvě první třídy, a
to je potěšitelné.
Na letošní ročník zápisu se paní učitelky jako vždy pečlivě připravovaly. Snažily se
vytvořit prostředí, ve kterém se budou dobře cítit děti i jejich rodiče. Jelikož světu
vládnou Šmoulové, volba ústředního tématu byla snadná. Škola se proměnila ve
šmoulí chaloupku, ve které pobíhaly modro-bílé postavičky šmoulích učitelů a zapi-
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sovalo se a zapisovalo. K výzdobě významně přispěli i žáci 9. ročníku, kteří se s chutí
pustili do malování kulis a velmi populárního nafukování balónků. Opravdu si to užili. Děvčata 5. ročníku se pak zodpovědně starala o předškoláky v tzv. šmoulí čekárně.
Zájem všech se ale samozřejmě upíral k samotnému zápisu. Počáteční nejistota postupně opadla a do lavic mnohdy usedli malí sebevědomí předškoláci. Bravurně
odpovídali na zvídavé otázky, kreslili a vyprávěli. Odměnou jim byl Pamětní list a
spousty dárků jak jinak než se šmoulí tématikou.
I když vládlo všeobecné veselí a dobrá nálada, všichni chápeme, že dětem nastává
nový čas v jejich životě. Každý si plně uvědomujeme důležitost dobrého vzdělání. A
to chceme jako škola dětem nabídnout. Kvalitní vzdělání v klidném prostředí.
Budoucím školákům tedy nezbývá než popřát hodně zdaru, rodičům pak nekonečnou trpělivost a pochopení.
Seznam přijatých žáků najdete na našich webových stránkách od 3. února 2012.
Pro naše pravidelné čtenáře zapsala Mgr. Jana Havlíčková

Veřejná anketa města Modřice č. 2
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Návrh na obnovu zeleně na ulici Příční.
Před časem byl na Městský úřad předložen návrh na skácení ořechu a břízy v závěru
ulice Příční směrem do města, protože větvemi a listím vytvářejí problémy na sousední
střeše. V obou případech jde o náletové dřeviny na pozemku města - dnes již vzrostlé
stromy. Nejde o urgentní řešení nebezpečného stavu a tak po projednání v Komisi životního prostředí (KŽP) město zadalo vypracování projektu, který by navrhl celkovou
obnovu zeleně v této lokalitě. Protože všechny významnější zásahy do vzrostlé zeleně
mají dlouhodobé dopady, uplatňuje předseda KŽP zásadu, že návrhy na realizaci takových akcí jsou ještě před konečným rozhodnutím zveřejněny ve Zpravodaji, aby se
k nim mohli vyjádřit občané. K novému řešení školní zahrady na Komenského ulici
(Zpravodaj 7-8/2011-26) žádné připomínky nebyly, ale k
úpravám hřbitova (Z-10/201126 a Z-11/2011-20) byla vznesena celá řada doplňujících
návrhů.
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vary jako Na rybníčku) a související náměty či připomínky. Dovolím si k tomu přibližně citovat názory ze zápisu o jednání ZMM, který je veřejně na internetu - záležitost
lze vidět jako drobnost, kterou nemá smysl se zabývat, nebo lze rozvážně uznat že pro
jednoho malichernost může být pro druhého zásadní problém, anebo lze moudře připomenout, že zeleň je věc, která nás přežije a proto je potřebné, aby měli lidé možnost
se k záměrům dopředu vyjádřit - - Ořech a bříza na ulici Příční jsou především dnes už hodně vzácné stromy "tradičního
typu" - tj. vysoké a se širokou korunou. Moderní unifikované "kultivary" jednotného
vzhledu jsou dle současných účelových hledisek jistě velice žádoucí a "praktické" - zaberou málo místa, nemají moc listí a tak je snadnější údržba. Někdo je určitě oceňuje
i z estetického hlediska, ale chybí jim zásadní hodnota tradičních stromů. Neposkytují
uklidňující pohled do velké zelené plochy listů a větví, která nad člověkem vytvoří
přírodní střechu a poskytne mu rozptylený stín. Takový stín snad není žádná hodnota
- - - myslíte ? - - - zeptejte se na rozpálené ulici o letních prázdninách některé maminky
s kočárkem, babičky s vnoučetem, anebo toho staršího pána či paní s berlemi, co musí
pravidelně chodit na kondiční procházky - - -

Ivan Doleček
- místostarosta a předseda KŽP

Anketa a návrh kompromisního řešení

Jsem naivní a občas fantazíruju - kdybych nebyl, nemohl bych dělat řadu věcí, které
dělám. K těm stromům, pod kterými od jara do podzimu chodíváme skoro denně s
paňmámou na zahradu, mám trochu citový vztah - prostě jsou pěkné, průchod pod
nimi je příjemný dotyk s ještě opravdickou přírodou a vykácet je by byla hrozná škoda
---

K publikaci projektu "Obnova zeleně na ulici Příční" předseda Redakční rady doporučil, aby z důvodů, které popisuje dále, byla na toto téma uspořádána veřejná anketa.
Námět na anketu byl vedením města akceptován a podle zásad zveřejněných v INFO
servisu, jsme v minulém čísle Zpravodaje vyzvali veřejnost ke spolupráci na její přípravě. Výzva nezůstala bez odezvy - paní Dvořáková z ulice Sokolské předložila na
MÚ kompromisní řešení - "vzrostlé stromy ořezat, aby nepůsobily problémy - nové
zasadit zatím pouze do volného prostoru - staré pokácet a nahradit až po jejich
dožití". V rámci ankety je možné se prostřednictvím komentáře vyjádřit i k této variantě.
Ing. Vlastimil Čevela - předseda RR Zpravodaje

Když jsem se někdy loni v říjmu dozvěděl, co jim hrozí, šel jsem je vyfotit - snímek je
na anketním lístku i s maminkou s kočárkem a klukem, který se pokoušel v listí najít
ořech. Zeptal jsem se, co na takové kácení říkají - maminka zavolala kluka a ten byl
stejně jako ona velice důrazně proti - - - že děti nemůžou mít ucelený názor ? - - - vůbec
není málo případů, kdy zážitky z dětství významně ovlivní budoucí směřování člověka
v dospělosti. Ten kluk si může pamatovat, jaké byly bezva procházky s mamkou, když
si mohl hrát s listím a sbírat ořechy a pěstovat si vztah k místu, kde vyrůstal. Anebo mu
zbude pocit křivdy, že mu tuhle zábavu sebrali a později bude spíše vyhledávat místa,
kde jsou k takovým potřebám citlivější - - -

Komentovaný plánek obnovy zeleně dle projektu

Určitě se dá říct, že "jak který, jak kde a jak pro koho". Dle mého názoru mají dva zdravé vzrostlé stromy - ořech a bříza u chodníku na ulici Příční hodnotu natolik významnou, že jsem se rozhodl k veřejné angažovanosti za jejich zachování. Při rozhovorech s
dalšími lidmi se ukázalo, že je nás víc, kteří jejich hodnotu uznávají - a tak jsem navrhl
k tomuto tématu vyhlášení veřejné ankety ve Zpravodaji podle zásad v INFO servisu.

Modřice přestaly být střediskem biskupského panství někdy v 15. století, takže ze středověkého hradu se nestal zámek s parkem, ale během následujících stovek let stačil
zaniknout beze stopy. V typicky zemědělském městečku v dávných dobách nebylo
nutné s tím něco dělat a bohužel ani v dobách nedávných zde nedošlo k plánovitému
vybudování veřejné parkové zeleně, přiměřené potřebám lidí, kteří zde bydlí. Žijeme v
nejteplejší části Moravy a navíc v děšťovém stínu, takže léta jsou čím dál teplejší a pobyt na slunci lékaři stále více spojují s nárůstem rakoviny kůže. Když to připočteme k
předchozím odstavcům tak si myslím, že je dost důvodů, abychom se snažili o udržení
každého stromu, který nám život ve městě může zpříjemnit.

Cílem ankety je získat stanoviska občanů k návrhu na obnovu zeleně na ulici Příční,
kde by se měl skácet ořech a bříza a vysázet řada 13 okrasných hrušní (podobné kulti-

Ïng. Vlastimil Čevela - předseda RR Zpravodaje
další fotografie k tématu jsou na internetu http://mim.cemotel.cz/stromy

Proč bráním ořech a břízu na ulici Příční - aneb

Jakou hodnotu má strom
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PROJEKT HOLOCAUST
V projektu „Holocaust“ jsme se v letošním školním roce zaměřili na osudy Anny
Frankové a její rodiny.
V hodinách angličtiny, dějepisu a výtvarné výchovy jsme se věnovali mapování Annina života od jejího narození až k úmrtí v koncentračním táboře Bergen- Belsen.
V angličtině žáci poslouchali anglicky mluvenou verzi Annina životopisu a popis
dvouletého pobytu ve stísněných prostorách zadního traktu, kde se rodina se svými
známými ukrývala před nacisty. Náplní hodin byl náslech, překlad a práce s pracovními listy, vyhotovenými zvlášť pro tyto hodiny.
V hodinách dějepisu byly objasněny historické souvislosti Annina života na pozadí
událostí před a během II.světové války v Evropě. Na časové přímce byly zaznanmenány důležité události Anny a její rodiny a současně politické události tehdejší
Evropy.
V rámci výtvarné a estetické výchovy byly výstupy z jednotlivých hodin názorně
představeny na školní nástěnce. Žákyně deváté třídy srozumitelnou formou pomocí
fotografií a úryvků z Annina deníku představily život náctileté dívky a její rodiny za
nacistické okupace.
V rámci projektu navštívili žáci devátého ročníku dne 27. ledna Muzeum romské kultury v Brně, kde měli možnost zaposlouchat se do vyprávění paní Emílie Machálkové roz. Holomkové, jedné z posledních osob v ČR, které přežily romský holocaust.
Následoval výukový program o židovském holocaustu, jenž byl zakončen výukovým
klipem „Nedovedu pochopit.“
Věřím, že po absolvování týdenního projektu o holocaustu naší žáci dovedou pochopit a umí si představit, co se odehrávalo v období nacistického vyvražďování židů,
romů a jiných nepohodlných osob.
Alžběta Grunwaldová, Lenka Hronová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do Mateřské školy v Modřicích pro školní rok
2012/2013
se uskuteční ve čtvrtek 15. března 2012, od 14.00 do 16.30 hod., v budově mateřské
školy na Zahradní ulici.
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
V tento den proběhne rovněž v mateřské škole „Den otevřených dveří“, od 14.00 do
16.00 hod. Rodiče se mohou seznámit s prostorami mateřské školy a výchovným programem v jednotlivých třídách. Těšíme se na kluky a holčičky ve věku od 3 do 6 let.
Za kolektiv MŠ Mgr. St. Šikulová – ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

OKÉNKO

Občanského sdružení rodičů a přátel školy při základní umělecké škole Ořechov

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí, přijměte prosím
pozvání na

3. schůzi rodičů, členů a příznivců SRPŠ při ZUŠ
která se koná ve čtvrtek 15. března 2012, v 17:00 hodin, v sále nové budovy
ZUŠ, na ulici Benešova 271 v Modřicích.
Přijít může opravdu každý, budeme se na vás těšit.
Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ
723 627 389, irena@psenickova.cz
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Farní ples
U vstupu do sálu hotelu Gregor dostávají ženy rozkvetlý karafiát a muži „kapku“ na
kuráž. Prostřené stoly zdobí vrchovaté talíře s voňavým cukrovím. Okraj podia lemuje bohatá tombola. Na pokyn k zahrání fanfár čeká kapela Lália. Zahajovací slovo
pronáší místostarostka. Po ní všem žehná otec Robert. Mikrofonu se s vtipným projevem ujímá vzácný host, senátor a jihomoravský vicehejtman Stanislav Juránek. To
jsou hlavní znaky úvodu pátého farního plesu.
Vděční farníci přitom nezapomínají na životní jubileum jáhna Pavla Kiliana, který pečuje o hospodaření farnosti. Ten s dojetím přijímá blahopřání od představitelů města
a spolubratří v kněžské službě. Ke gratulantům se přidává brněnský děkan Mons.
Václav Slouk, P. Josef Havelka z církevního domova mládeže Petrinum, P. Jacek Kruczek z Řečkovic a minorita otec Adam Wolny. Čestnými hosty jsou také starosta Josef
Šiška a místostarosta Ivan Doleček.
Bezprostředně po zahájení představuje osvědčený konferenciér Vítězslav Janský
první hosty. Jsou jimi tanečníci souboru La Quadrilla, kteří v historických kostýmech
předvádějí barokní tanec. Posléze jedna z jeho členek za velkého zájmu vyučuje
francouzskou čtverylku.
Melodie střídá melodii. Při nich kreativní tanečníci využívají možnost k předvedení
nápaditých a mnohdy neopakovatelných pohybů. Náhle do sálu vbíhají dva rytíři
skupiny Ursi, kteří s nelíčenou agresí svádějí šermířský souboj.
Blíží se tombola. Do hry vstupuje na dva tisíce losů, kterých se jako prodejce ujímá
naše mládež. S dávkou okouzlující přesvědčivosti se poukázky na štěstí záhy podaří
prodat. Tombola mnohým přináší kupu radosti. Vrcholem však není televizní obrazovka nebo let balonem. Napjatě čekáme na cenu útěchy. Získává ji pan Ignác Homolka. Bez nejmenšího tušení se vydává vstříc ke své odměně. Bez mrknutí oka obléká
kostým prince. Náhle se otevírají dveře a do sálu vstupuje „sedm trpaslíků“, kteří
vlečou postel. V ní pod baldachýnem spí Sněhurka. Princ plní svůj pohádkový úkol
a polibkem probouzí spící krasavici. Ovace neberou konce, když Sněhurka (Libuše
Kolářová) a princ, společně se sedmi trpaslíky šťastně odcházejí.
V závěru tanec vystřídá dražba patnáct let starého vína. Její výtěžek bude příspěvkem k opravě kostela sv. Markéty v Přízřenicích. Za 1300 Kč je láhev v rukou nové
majitelky. Kapela vyhrává až do tří hodin. Ti nejposlednější odcházejí až nad ránem.
Poděkování patří všem, kteří se na zdárném průběhu plesu podíleli. Především mecenášům za dary do toboly. Ženám za nezištnost a všestrannou pomoc. Mužákům,
za spoustu práce odvedené při přípravách. Našim velebným pánům za duchovní
podporu. A všem hostům za účast.
Text a foto Josef Chybík

Tříkrálová sbírka 2012 v Modřicích
Letošní Tříkrálová sbírka vynesla v Modřicích rekordních 68 333,- Kč. Poděkování
patří nejen koledníkům, ale také všem, kteří chápou smysl této dobročinné akce a
přispěli finančně.
Ze své vlastní zkušenosti vím, že odhodlat se ke koledování a vyrazit v zimě do ulic
a prosit o finanční příspěvek není úplně jednoduché, neboť musíte být připraveni
přijmout i neochotu či odmítnutí a na druhé straně je příjemné setkat se s úsměvem,
poděkováním či pro děti drobnou sladkou odměnou. Letos koledovali: Lenka Studýnková, Hana Woodová, Anna Woodová, Marie Sedláková, Jitka Vystrčilová, Tereza
Vystrčilová, Radek Vystrčil, Kateřina Vetterová, Veronika Morongová, Josef Šiška nejmladší, Natálie Vybíralová, Gabriela Matýsková, Miroslav Otáhal, Andrea Hungrová,
Nikola Havlíčková, Renata Šenovská, Marie Havlátová, Barbora Homolková, Natálie
Urbanová, Karolína Troubilová, Vojtěch Mandelík, Pavel Klang, Timotej Klang, Anežka Klangová, Markétka Klangová, Antonín Mazálek, Klára Mazálková, Libuše Mazálková, Alžběta Slaná, Hana Chybíková, Lukáš Vojtěšek, Jiří Večeřa.
Ing. Hana Chybíková, místní koordinátor sbírky
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Městský ples 27. 1. 2012
Dne 27. 1. 2012 se konal již čtrnáctý ples pořádaný městem Modřice. Organizaci akce
zajišťovala Kulturně školská komise, proto zúčastněné celým večerem provázel její
předseda Dr.Ventruba. Jako výborná asistentka se na pódiu předvedla slečna Bc.Homolková. K tanci a poslechu hrála kapela Hamrla boys.
Na uvítanou byla každému návštěvníku nabídnuta sklenička vína a po usednutí ke
stolu bylo možno shlédnout úvodní polonézu. Letos toto vystoupení i ukázku standardních i latinsko-amerických tanců zajišťoval taneční klub Danza Brno. Krásnou taneční vložkou bylo vystoupení domácí skupiny Lady dancers, která za svoje umění
sklidila nemalý potlesk a musela zatancovat přídavek.
V průběhu večera byly prodávány lístky do tomboly, která byla díky štědrosti sponzorů opravdu bohatá. Rozdalo se velké množství krásných a hodnotných cen. Po
ukončení tomboly se bylo možno ještě dostatečně „vyřádit“ na parketě. Dobrá nálada a veselá zábava trvala až do brzkých ranních hodin.
Všem, kteří i malou měrou přispěli k organizaci této akce, patří velký dík, stejně tak
jako účastníkům plesu, jenž vytvořili skvělou atmosféru celého večera.
velen

Městský ples 27. 1. 2012 - foto: M.Hájek
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55. Komorní koncert v rytmu swingu 25. 1. 2012
Fotogalerie s odkazy na video YouTube je na http://mim.cemotel.cz/12-q1/kk55

Benefiční koncert v kostele 8. 1. 2012

foto: M .Hájek

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

Půjčovní doba:
Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa		
Pátek
9 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 18
13 - 16

POZVÁNKA
Zveme Vás
ve čtvrtek 1. března 2012 v 17 hod. do klubovny nad knihovnou (nám. Svobody 93)
na autorské čtení z knihy

GODUBAROCO
Promítat a vyprávět o putování za krásami a historií okolí Brna bude
autor Jindřich Coufal
Po besedě bude možno zakoupit autorovu knihu GODUBAROCO
aneb putování s vyprávěním
VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Uč se anglicky s pohádkou
Dahl: Prevítovi
Riordan: Percy Jackson- chlapec-polobůh-hrdina
Švarc: Jak to chodí - Na letišti, U
popelářů, U hasičů
Wilsonová: Sama doma
Wolf: Minutové pohádky
PRO ŽENY
Besserová: Cesty domů
Brown: Tichý muž
Dousková: Darda
Girdano: Osamělost prvočísel
Lanczová: Vstupenka do ráje
Nosková: Obsazeno

www.mesto-modrice.cz

Poledňáková: Líbáš jako Ďábel
Steel: Rodinné pouto
Willet: Mít pro koho žít
PRO MUŽE
Cook: Léčba
Follett: Pád titánů
Francis: Hazard
Kessler: Jatka na řece Odon
Kroupa: Zločin jako profese
Sansom: Černý oheň, Trofej, Zjevení
PRO POUČENÍ
Briggsová: Česnek a cibule
Rubínková: Prokletá místa Čech a
Moravy
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Modřice Orienteering Cup 2012
Dne 8. 1. 2012 se uskutečnil druhý ročník závodů v orientačním běhu Modřice Orienteering Cup. Po povedeném prvním ročníku se závod podařilo zařadit do série závodů ve sprintu s názvem Brněnská zimní liga (http://bzl.adamna.net). Na koncepci
závodu se ani v letošním ročníku nic nezměnilo. Vítáni byli všichni účastníci všech
věkových kategorií: rodiče s dětmi v kočárcích, amatéři, aktivní závodníci i reprezentanti v orientačním běhu. Počasí sportu přálo a zřejmě i proto se účastnilo aktivně 156
závodníků, z toho bylo 44 dětí ve věku do 10 let.
Kromě závodníků neregistrovaných byli účastníci závodu z klubů některého z orientačních sportů nejen z Moravy, ale i z Čech: TJ Loko Česká Třebová, SKOB Sig-Mat
Mladá Boleslav, SK Radiosport Bílovice, SK Radioklub Blansko, OK Jihlava, KOB
Start Blansko, KOB Moira Brno, BETA URSUS Orienteering, TJ Lokomotiva Ingstav
Brno, TJ Spartak 1. Brněnská, KOS TJ Tesla Brno, OOB TJ Průkopník Brno, VSK Mendelu Brno, SK Žabovřesky Brno,.
Poděkování za podporu závodu náleží Městu Modřice, TJ Sokolu Modřice, oddílu
orientačního běhu SK Žabovřesky Brno, klubům maminek pro děti Prťata Modřice
a Maminky Modřice a organizacím, které věnovaly ceny pro děti a vítěze: Elektro Železářství, Ing. Oldřich Kadlec, Masarykova 123, Modřice, Ludmila Pevná, prodej
cyklosortimentu, opravy kol, sběrna čistírny oděvů a peří, opravy obuvi, úpravna
oděvů, fotosběrna, Hybešova 654, Modřice, Lékárna Grand Residence, Masarykova
1019, Modřice, Drogerie - Barvy – Laky, Jiřina Hájková, náměstí Svobody 7, Modřice,
Smíšené zboží, Hana Homolková, Husova 122, Modřice, Textilní zboží, Marie Havlátová, Havlíčkova 210, Modřice, Beta Brno, s. r. o., Náměstí Svobody 88, Modřice,
Somerston Olympia CZ, s.r.o., U Dálnice 777, Modřice, Sanasport - outdoorové
vybavení/sportovní potřeby, http://sanasport.cz a Domino, prodej textilu, oděvů a
obuvi, Jitka Riederová, Kšírova 394/6, Brno – Komárov. Děkujeme Sokec Baru, Benešova 274, Sokolovna, Modřice za zapůjčení stolů a židlí.

Doběh do cíle a v cíli

Vyčítání čipů na prezentaci

U výsledků

Další podrobnosti, výsledky a fotogalerii najdete na: http://www.modricecup.estranky.cz. Pokud máte zájem o orientační běh – rádi byste se něco dozvěděli, vyzkoušeli
si závody nebo se mu chtěli věnovat, napište na email: modrice.cup@email.cz.
Třetí ročník je předběžně plánován na leden roku 2013. Zváni jsou opět všichni bez
rozdílu věku a výkonnosti.
Petr Kroutil, Foto S. Coufal
Vyhlášení vítězů kategorie DH10

Vyhlášení vítězů kategorie H13 a H35
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Život v našem městě
CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DH10"
1.
1.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Adam Dvořák
Jana Nesvadbová
Sabina Dvořáková
Denisa Koubková
Matěj Čelechovský
Adam Zřídkaveselý
Petr Soška
Klára Mazálková
Jakub Pudelka
Tereza Nesvadbová
Jakub Horký
Pavel Lukl
Jakub Řehoř
Libor Křapa

nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
UBM 0202
ZBM 0511
ZBM 0211
nereg.
nereg.
nereg.
UBM 0201
nereg.
nereg.
nereg.

10:39
10:39
10:39
10:44
10:55
12:49
14:16
14:17
15:12
26:49
32:40
DISK
DISK
DISK

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D13"
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DH5"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Paolo Rizzo
Radka Čelechovská
Jan Urválek
Tereza Řehořová
Eliška Konečná
Ester Zlámalová
Jan Očko
Hubert Menšík
Markéta Kročilová
Alenka Tvrdá
Luboš Doseděl
Beátka Tvrdá
Radka Nesvadbová
Libuše Mazálková
Jaroslav Pudelka
Matyáš Vinkler
Anna Anderlová
Marie Anderlová
Kateřina Horká
Jošt Kroutil
Tadeáš Kroutil
Martin Zřídkaveselý
Otakar Chukir

nereg.
UBM 0451
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
UBM 0852
ZBM 0701
ZBM 0901
ZBM
nereg(16:51)

16:19
17:44
18:36
18:39
18:52
22:10
22:46
23:29
24:21
24:52
25:12
25:32
25:59
27:19
27:22
31:13
32:23
33:00
33:24
37:15
37:18
38:17
DISK

HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "DHK"
1.
2.
3.
4.
5.

Barbora Hrdinová
Šimon Zlámal
Michaela Ramachová
Tadeáš Morong
Tomáš Frank
Erik Mikuš

nereg.
nereg
nereg.
nereg.
nereg.
nereg. (26:45)

20:42
22:17
22:57
23:29
50:58
DISK

Zpravodaj 2/2012

HDD
HDD
HDD
HDD
HDD
HDD

1. Tereza Korpasová

LBM 9898

27:46

Martin Kinc
Jan Priessnitz
Marek Soška
Honza Komenda
Vojtěch Bžatek
Vojta Říčný
Petr Horký
Tomáš Humlíček

GBM 9910
GBM 9802
ZBM 9807
ZBM 9902
GBM 9902
ZBM 9903
UBM 0102
ZBM 0101

22:19
25:26
28:38
32:41
36:31
39:47
DISK
DISK

H
H
H
H
H
H
H
H

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Eva Kabáthová
Adéla Štěpánská
Hana Hlavová
Barča Hrušková
Soňa Beržinská
Jana Svobodová
Zuzka Hendrychová
Markéta Uhnavá
Markéta Tesařová
Veronika Křístková
Andrea Moučková
Lucie Mezníková
Magdaléna Tužilová
Petra Koporová
Jana Pilgrová
Jana Jiráčková
Kateřina Borecká
Iva Matulová
Jana Zuntychová
Naďa Obrátilová
Tereza Skládanková
Kristýna Skalická
Lenka Koporová
Daniela Kincová
Zuzana Chmelíková
Krystýna Moravcová
Dora Jirásková
Lenka Smetanová
Monika Pekárková

ZBM 8966
ZBM 8870
ZBM 8888
ZBM 9354
SBK 8554
SMB 8753
ZBM 8954
ZBM 8485
ZBM 9456
ZBM 8379
RBK 9257
ZBM 9150
RBK 9452
ZBM 9353
CET 8251
ZBM 8661
ZBM 8858
GBM 8459
nereg.
ABM 6654
RBK 8951
nereg.
ZBM 9753
nereg.
VBM 9353
ZBM 9758
nereg.
nereg.
RBK 9252

18:00
19:02
19:09
20:06
20:49
21:05
21:41
21:42
21:50
22:08
22:25
22:26
22:50
23:01
24:00
24:02
24:51
26:03
26:13
27:11
27:54
27:57
27:59
29:13
32:30
32:51
33:04
42:55
DISK

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

1.
2.
3.
4.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
16.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Adam Chromý
Ondřej Švirák
Pavel Lampiónek Brlica
Ondřej Novotný
Jenda Zháňal
Adam Kazda
Aleš Balcar
Michal Bialožyt
Libor Zřídkaveselý
Marek Prášil
Jakub Hruška
Jan Drábek
Jiří Zelinka
Petr Přikryl
Štěpán Hrobař
Pavel Záděra
Lukáš Chvátal
Zdeněk Mazal
Štěpán Obrátil
Martin Krajčovič
Aleš Humlíček
Jaroslav Koča
Ludek Dolihal
Pavel Ptáček
Jan Urban
Tomáš Hanžl
Tomáš Rosenmayer
Pavel Šimeček
Patrik Ptáček
Zbyšek Podhrázský
Míla Votradovec
Pavel Krejčí
Vašek Němčík
Petr Doseděl
Michal Drozd
Ondřej Hlouša
Vít Suchomel
Dan Konečný
Jan Neckař
Kamil Pešek
Jan Vojta
Antonín Mazálek

ZBM 8841
ZBM 9103
ZBM 9302
ABM 9211
ZBM 8721
ZBM 9104
PHK 8602
ZBM 8707
ZBM 7207
SJI 7313
ZBM 9515
ZBM 8511
ZBM 8740
ABM 6708
ABM 9106
BBM 9500
ZBM 8309
VBM 8103
ABM 9409
ZBM 9109
ZBM 7539
ZBM 8206
TBM 8506
BBM 9600
SBK 7537
nereg.
nereg.
nereg.
BBM 9800
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
nereg.
BBM 9701
nereg.
nereg.
BBM 9702
nereg.
CET 8002
nereg.
nereg.

15:10
15:19
15:32
15:43
16:10
16:10
16:17
17:02
17:06
17:09
17:15
17:34
17:43
18:01
18:03
18:08
18:08
18:26
18:33
18:48
19:32
20:02
20:11
20:22
20:26
21:07
22:16
22:20
22:26
22:40
23:13
23:44
24:01
24:36
25:19
26:02
26:06
29:12
29:34
29:43
30:45
DISK

Život v našem městě

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "D35"

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H"
D

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H13"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Monika Jašková
Lenka Hrušková
Ivana Korpasová
Regina Mokrá
Jitka Kabáthová
Jitka Tesařová
Radmila Obdržálková
Věra Salajkova
Lenka Matyášová
Iva Janská

TBM 6363
YBM 6251
LBM 7362
ABM 6854
ZBM 5582
RBK 6451
nereg.
LBM 5558
LBM 6460
LBM 5795

24:49
25:37
26:02
27:53
29:22
30:47
34:15
35:50
36:35
DISK

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

CELKOVÉ VÝSLEDKY KATEGORIE "H35"
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Radim Kheil
Pavel Ptáček
Jiří Urválek
Jaroslav Korpas
Jan Mokrý
Nikolaj Jordanov
Bronislav Krejčí
Luboš Minařík
Pavel Pulec
Milan Jašek
Jiří Kos
Petr Šimek
Libor Robotka
Svatoš Coufal
Ilja Dvorský
Jiří Gawel
Ladislav Ptáček
Jiří Toufar
Pavel Mokrý
Pavel Salajka
Miloš Greguš
Miroslav Obrátil
Vašek Štěpánský

PBM 7301
BBM 6508
TBM 6107
LBM 6113
ABM 6611
VBM 6501
nereg.
TBM 5711
VBM 6201
TBM 6201
nereg.
nereg.
PBM 5303
nereg.
SKM 6103
BBM 5700
BBM 5300
nereg.
ABM 6801
LBM 5204
LBM 6212
ABM 6502
ZBM 6108

18:04
19:50
20:32
21:22
22:22
22:34
22:50
22:57
23:31
24:09
24:13
24:20
24:24
24:54
25:15
25:17
29:43
30:08
32:25
35:24
35:32
37:33
DISK

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Život v našem městě
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Letošní zima na jižní Moravě je podivná.
Chybí nám vláha, sněhu není moc a ani s
deštěm to není ono. Někdo si to pochvaluje- aspoň tolik neprotopíme, ale pro
přírodu je nedostatek vláhy špatný. Snad
to ještě únor napraví. Přesto se můžeme
na zahrádkách potěšit i teď.
V ročním zimním období, které je na
květy skoupé nás uprostřed zimy potěší
květy čemeřice. Je to pěkná nenáročná
stále zelená trvalka, která by se měla sázet blízko obydlí, aby její krása byla na
očích. Je vysoká 30-40 cm a vyžaduje humosní propustnou půdu. Celkem dobře
snáší sucho a ani sníh a zima ji nevadí a
svými půvabnými květy nás již nyní na
zahrádce vítají. Zbarvení květů je závislé
na odrůdě od bílé přes růžovou až k purpurové. Květy bývají jednoduché i plné.
Druhy čemeřice známe dva – čemeřici
černou a čemeřici východní. Květy čemeřice nepotřebují žádný doplněk. Jsou
krásné samy o sobě. Někdy podle počasí a to je i letošní zima, začínají kvést již
v prosinci. Jinak většinou v lednu nebo
hned jak sleze sníh.

s

Čemeřici můžeme vysadit na chráněné
místo ve stínu stromů nebo keřů. Každý
rok v listopadu nebo v prosinci se mají
ostříhat staré listy. V dobrých podmínkách kvetou dlouho.
Nejnápadnější druh je čemeřice černá,
která má velké namodralé listy s nepravidelně zubatými okraji a smetanově zelené květy. Množí se dělením trsů nebo
semenem, které se však musí vysévat
ihned po dozrání.
Mějte s čemeřicí trpělivost. Rostliny rostou pomalu a kvetou teprve ve čtvrtém
roce po výsevu, ale za to vydrží dlouhá
léta na jednom stanovišti. Její latinský
název je Heleborys a lidově také se nazývá Kristova růže.
Pro potěšení oka i duše si ji pořiďte. Je
tak málo radosti nyní na tomto světě,
zvlášť, když přijdete zkontrolovat zahrádku a zjistíte co vám po návštěvě zlodějů bylo zničeno a ukradeno.
Tak hodně radosti vám přeje
TOJA

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Stříbrná Jaroslava
Kaňková Anna
Procházková Tamara
Straková Blažena
Štros Josef
Lejska Josef
Bělík Josef
Benetinová Marie
Čechová Alenka
Matochová Miloslava

Vítáme do života

Finková Sofie
Vlček Jakub
Prokešová Michaela
Joch Radek

Rozloučili jsme se
Partyková Olga
Holub Josef
Kilián Adolf
Havlát Ludvík
Kolářová Helena roz. Mandelíková

i

Inzerce
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Inzerce

1
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OPRAVY-VÝMĚNY-PRODEJ– elektrické ohřívače vody - bojlery, průtokové el. ohřívače
vody, přímotopné spotřebiče

AKCE  ZDARMA DODÁNÍ A VÝMĚNA EL. BOJLERU
DOSLUHUJE VÁM EL. BOJLER? NABÍZÍME ZDARMA DODÁNÍ A VÝMĚNU ZA
NOVÝ A TO OD VÝROBCE DZD

mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

www.4it.cz
info@4it.cz

PLATÍTE POUZE DOPORUČENOU CENU VÝROBKU + POUŽITÝ
MONTÁŽNÍ
Nabízíme:
MATERIÁL + 14 % DPH – BYTOVÁ VÝSTAVBA, 20% DPH – NEBYTOVÁ VÝSTAVBA


Mladšího nebo částečného
důchodce. Jih Brna
Heršpice, Modřice, Rajhrad.

Zprostředkovatel pro více věřitelů.

spotřební1

Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
e‐mail: servis.Feno@seznam.cz
 Síťová řešení, návrhy, realizace,
certifikace


zaměstnancům, důchodcům
a osobám na MD
půjčíme
až 160.000 Kč.

mail: pujcpenize@seznam.cz

tel: 777 245 024
Pronajmu garáž s elektřinou v Horních Heršpicích
ul. Kšírova u zastávky
MHD. Vhodné i na sklad.
Tel. 608 969 144

Plavání kojenců, batolat a dě
HASTRMÁNCI

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz

Plavání kojenců, batolat a
„Plave celá rodina“ ve W
dětí předškolního
věku.









Přijmu řidiče
na kontejner do 12t.

774 348 446

mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

výpočetní technice

Půjčky

1. platba až po vyplacení půjčky!!!
volejte nebo pište sms.

Nádražní 540
Modřice 664 42



BLIŽŠÍ INFORMACE, NA KTERÉ OHŘÍVAČE SE AKCE VZTAHUJE, UPŘESNÍME TELEFONEM
NEBO kopírky a
 Tiskárny,
OSOBNĚ
materiál

Dále vyplácení exekucí
a různé finanční produkty

HASTR

PC, notebooky, veškeré

komponenty a příslušenství k
ZDARMA: PROHLÍDKA + PRÁCE + CESTA + LIKVIDACE STARÉHO EL. BOJLERU

Mob.: 607 970 044

Inzerce

4IT.cz
Nádražní 540
Modřice 664 42

SERVIS - FEŇO RADOMÍR

KOMENSKÉHO 449, 664 42 MODŘICE

411
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Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

Kurzy plavání a wellness program s
(whirpool, parní a finská sau

informací na www.hastrmanci.
Kurzy plaváníVíce
a wellness
program s
možností využití wellness (whirpool,
parní a finská sauna) i pro doprovod.

„Plave celá rodina“ ve Wellness Modřice.
Více informací na
www.hastrmanci.cz
nebo tel.: 773 998 222.

AUTODOPRAVA
Daniel Pokorný

Nabízí:
Dovoz: Písku, štěrku, drtě, betonu, stavebního materiálu.
Možnost složení hydraulickou rukou.
Odvoz: Veškerého odpadu, stavební sutě, komunálního
odpadu, zeminy, betonu. Na odvoz odpadu
přistavíme kontejner dle dohody.

Internet: www.kontejnerypokorny.cz
Kontakt: tel. 777 245 024

421

Inzerce

4IT.cz
Nádražní 540
Modřice 664 42
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

www.4it.cz
info@4it.cz

Hledám pronájem bytu
3 + kk nebo 3 + 1
v Modřicích.

Nádražní 540
Modřice 664 42

mob: 733 331 065
603 254 455
Manželémob:
s dítětem,

info@elektromontaze-brabec.cz
zvířat. Tel. 608 124
www.elektromontaze-brabec.cz

Nabízíme:





PC, notebooky, veškeré
komponenty a příslušenství k
výpočetní technice
Tiskárny, kopírky a spotřební1
materiál
Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
Síťová řešení, návrhy, realizace,
certifikace
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KOUPÍM GARÁŽ
KDEKOLIV V BRNĚ

Tel. 774 248 403

KOUPÍM RODINNÝ DŮM
V BRNĚ (větší i menší i ve
špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem
přímý kupec. Tel. 546 220
361. Zn. Brno i okraj.

MALBY 14,-Kč/m , nátěry
2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250,Kč! Modřice a okolí.

KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ
i okolí, pokud možno stavební
(menší i větší).
Prosím nabídněte.
Rychlé jednání.

Tel. 776 809 213

Tel. 776 637 839

573

budov
KDEKOLIV
V BRNĚ i okolí,
 inteligentní rozvody
 STA - rozvody TV
ve vlastnictví možno i s chatou.
 LAN – strukturované kabeláže
mám.
 Finance
EZS – zabezpečovací
systémy
 EPS – požární systémy
 CCTV – kamerový systém
 ACS – docházkový systém

Inzerce

i v horším stavu. Dohoda jistá.

bez

HLEDÁM
ZAHRADU
Elektromontáže, revize,
správa
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MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012
2012

24.-26.2.

prodejní výstava orchidejí v zahradnictví Brabec

Zpravodaj 2/2012

čt 1.3.

autorské čtení z knihy Godubaroco v klubovně od 17:00 hodin

Zpravodaj 2/2012

so 3.3.

Modřický běžecký pohár od 8:00 hodin

Zpravodaj 2/2012

so 10.3.

burza sportovního vybavení na ZŠ od 9:00 hodin

Zpravodaj 2/2012

čt 15.3.

schůze SRPŠ v sále ZUŠ v 17:00 hodin

Zpravodaj 2/2012

čt 15.3.

Zápis dětí do MŠ Modřice

Zpravodaj 2/2012

st 21.3.

Separovaný sběr textilu od 16:00-17:00 hodin

Zpravodaj 2/2012

Opakovaně týdně
po

út

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

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

18:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

9:30

www.mesto-modrice.cz

www.biskupstvi.cz/petrov
http://ladydancers.webnode.cz/
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

Zpravodaj 9/2009

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Zpravodaj 3/2009

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

Shodně jako 9:30
www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
http://ladydancers.webnode.cz/
mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st
čt

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

pá

ne

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

17:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

http://ladydancers.webnode.cz/
www.biskupstvi.cz/petrov
http://ladydancers.webnode.cz/
Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice
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