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ravního řešení brněnské aglomerace při zpracovávání ZÚR JMK, v jejichž podporované variantě jsou navrženy komunika

požadovalo město Modřice. V případě našeho města rovněž neproběhly žádné politické události. Zastupitelstvo pracov

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

yla nejsledovanější akcí výstavba víceúčelové městské haly. V uplynulém roce bylo provedeno zásadní množství staveb

házíme před dokončením části projektu. Již je plně dokončena budova haly a probíhá dokončování komunikací. Od 9. 1

předávání díla a na 23. 1. 2020 je vypsáno kolaudační řízení. Pokud proběhne kolaudace bez problémů, je plánováno u

provozu od 3. 2. 2020. Zbytek objektů venkovních hřišť a
zahrádky bude dokončen do 30. 4. 2020. Již přes vánoční svá

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

novaných investičních akcí byly dokončeny rekonstrukce půdního prostoru radnice, rekonstrukce objektu Hybešova 59

čety, I. etapa oprav chodníků na ulici Brněnská, místa pro přecházení na ulici Chrlická a Nádražní a část zateplení bytové

Dále bylo za přispění MV a JMK pořízeno nové dopravní vozidlo pro JSDH Modřice. Jsou rozpracovány projekty revitaliz

blokové při ulici Komenského a Husova, na Primále a u rybníku při ulici Masarykova. Jsou také rozpracovány projekty p

i Poděbradova a připravuje se oprava dalších chodníků ulice Benešova a Sadova. Z velkých budoucích investičních ak

ektonická soutěž na využitelnost objektu nám. Svobody 171 – dům s podloubím a je rozpracována PD na výstavbu n

na kterou již město od MV obdrželo příslib fi nanční dotace.

některé investice bylo nutné přesunout do dalšího roku neboť ve většině z nich město díky pomalé práci stavebního úř

odboru územního plánování a památkové péče neobdrželo v zákonných lhůtách potřebná povolení a stanoviska. Nejv

projevila na revitalizaci veřejné zeleně a výstavbě veřejných hřišť. S
amostatnou kapitolou je pak zpracovávání PPO Mo

ordinace s plánovanými stavbami JMK jako je severní obchvat Modřic a Jižní tangenta. 

em zmínil, nepodařilo se spoustu úkolů dokončit a bylo nutné jejich převedení do dalšího kalendářního roku, což je 

emné a současně zavazující. Nyní si ale nikdo z nás nedokáže odpovědět na otázku: Co nám přinese nový rok 2020? P

rok volební. K volebním urnám půjdeme v rámci krajských voleb a doufejme, že to budou volby jediné.

astních aktivit a investic je město připraveno v novém roce dokončit všechny nesplněné úkoly z roku 2019 a zejména 

život městskou halu. Velkou snahou vedení města bude získávání fi nančních prostředků na realizaci projektů z vyhla

ogramů. Kolik a v jaké výši dotace získáme, dnes nikdo není schopen říci, neboť díky našemu rozpočtu nejsme zrovn

ředpoklady pro přidělování dotací. 

Ke zmíněným přesunutým projektům se řadí další drobnější akce, které by měli vést zejména ke zkvalitnění života v naše

kračující opravy VO a chodníků, výstavba skladové haly posypového materiálu v areálu ulice Hybešova, parkovací stán

ulici, zahájení rekonstrukce školní jídelny přeložkou kabelů Cetin a zejména vybudování kamerového systému města.

o je naplánováno v rámci rozvoje města se vedení konečně podaří splnit. Současně jsem přesvědčen, že V

ění daných úkolů a hlavním rozhodčím při vyúčtování na konci roku.

ě ta Modřice i jménem svým, Vám popřát do nového roku 2020 hodně zdra

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice  tel: 537 001 011, fax: 537 001 020 
Městská policie Modřice   tel: 156, 602 555 193
Městská knihovna  tel: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory tel:  tel: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706 
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 

MĚSTO MODŘICE

Tříkrálová sbírka Foto: vedoucí skupinky
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ZPRÁVY Z RADNICE

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 21. schůze RMM ve volebním období 2018-2022 
konané dne 23. 12. 2019

USNESENÍ 21. a 22. schůze RMM

Na schůzi bylo projednáno poslední rozpočtové opatření rozpočtu města Modřice na rok 2019 
z důvodu dodržení rozpočtové kázně zejména ve vztahu k příjmům, které město obdrželo ješ-
tě před koncem roku a byla schválena Interní směrnice – Evidence, účtování a odpisy majetku, 
operativní evidence.

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 22. schůze RMM ve volebním období 2018-2022 
konané dne 14. 01. 2020

Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za provedené práce na stavbě „Víceúčelové sportovní 
haly Modřice“ za měsíc prosinec 2019 ve výši 11.290.399,54 Kč bez DPH a za provedené 
méně a vícepráce za měsíc prosinec 2019 ve výši 184.762,60 Kč bez DPH.
(k usnesení 22R-2.1/2020 a 22R-2.2/2020)

Multifunkční hřiště
RMM schválila úhradu faktury za práce na vybudování „Multifunkčního hřiště s ledovou plo-
chou“ za měsíc prosinec 2019 ve výši 3.434.500,– Kč bez DPH a za dodávku minirolby s po-
honem ve výši 340.000,– Kč bez DPH.
(k usnesení 22R-2.3/2020 a 22R-2.4/2020)

Nákup pozemku
Na základě schválení ZMM schválila RMM Kupní smlouvu na nákup pozemku parc. č. 460/11 
a výměře 2.230m² za cenu 535.200,– Kč. Pozemek se nachází v lokalitě u rybníka při ulici 
Masarykova.
(k usnesení 22R-2.9/2020)

Prodej pozemků
Na základě schválení ZMM schválila RMM Kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 1315/28 
a 1315/38 o celkové výměře 108m² za cenu 244.800,– Kč na ulici Brněnská a pozemku parc. 
č. 991/55 o výměře 93m² za cenu 418.500,– Kč na ulici U Hřiště.
(k usnesení 22R-2.10/2020 a 22R-2.11/2020)

Směna pozemků
RMM schválila dle odsouhlasení ZMM Směnou smlouvu na směnu pozemku parc. č. 2102/2 
o výměře 22m² v majetku města za pozemek parc. č. 1741/2 o výměře 38m² v majetku fi rmy 
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ZPRÁVY Z RADNICE

EXICOM spol. s r.o. Pozemky jsou při ulici Chrlická.
(k usnesení 22R-2.12/2020)

Provoz městské haly
RMM schválila smlouvy k zajištění bezpečnosti v městské hale se společností PATROL group 
s.r.o. a s ČR – Hasičský záchranný sbor JMK – napojení na pult centralizované ochrany.
(k usnesení 22R-2.21/2020 a 22R-2.22/2020)

Pronájmy v městské hale
RMM schválila Smlouvu o poskytování služeb – platební brány pro jednorázové, krátkodobé 
pronájmy haly s fi rmou GoPay s.r.o.
(k usnesení 22R-2.23/2020)

Pronájmy sportovišť v městské hale
RMM schválila smlouvy na dlouhodobé pronájmy sportovišť v městské hale s těmito žadateli:
- ZŠ Modřice
- MŠ Modřice
- TJ Sokol Modřice
- SDH Modřice
- Městský fotbalový klub Modřice
- Městský nohejbalový klub Modřice
- Centrum Hastrmánci
- X-trim Modřice
- Naděžda Brzobohatá
- Miluše Čičmanská
- Hornets Brno ZŠ Horní
(k usnesení 22R-2.24/2020 až 22R-2.34/2020)

Pronájem pokoje v městské hale
RMM schválila Smlouvu o pronájmu pokoje ve 3.NP pro společnost Valapo services s.r.o. za 
cenu 2.500,– Kč/měs. bez DPH pro ubytování personálu restaurace.
(k usnesení 22R-2.35/2020)

Občerstvovací automaty v městské hale
RMM schválila Smlouvu o umístění 2 ks občerstvovacích automatů v městské hale od fi rmy 
Delikomat za cenu 4.000,– Kč/měs. bez DPH.
(k usnesení 22R-2.36/2020)

Dary na městský ples
RMM schválila Darovací smlouvy na poskytnutí peněžního daru na pořádání 22. Městského 
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POPLATKY
Upozorňujeme občany, že v souvislosti s novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních po-
platcích, která je účinná od 1. 1. 2020 vydalo zastupitelstvo města novou vyhlášku o míst-
ních poplatcích, která je zveřejněna na stránkách města – právní předpisy – obecně závaz-
ná vyhláška č.2/2019. Dochází ke změnám ve výši sazeb poplatků za psa.
Změnou vedení evidence poplatků ze psů a nájmu z obecního pozemku budou všem po-
platníkům přiděleny nové variabilní symboly k jejich úhradě. 
Tímto žádáme všechny občany, kteří platí poplatky přímo na účet města, aby si o tyto vari-
abilní symboly nejdříve požádali osobně, e-mailem: jana.vranova@mesto-modrice.cz nebo 
na telefonním čísle: 537 001 023, 721 229 949 – Vránová Jana. Přijatá platba bez nového 
variabilního symbolu bude vrácena poplatníkovi zpět na jeho účet. Věříme, že těchto pří-
padů bude co nejméně. 
  Jana Vránová 

plesu dne 24. 01. 2020. Dary věnovaly:
 - Moravostav Brno a.s. 10.000,– Kč
 - Kaláb develop, s.r.o. 5.000,– Kč
 - IMECO TH s.r.o. 7.000,– Kč
 - OMEGA 24 s.r.o. 2.000,– Kč
(k usnesení 22R-2.40/2020 až 22R-2.43/2020)

Věcný dar ZŠ Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice přijetí věcného daru souboru sportovních potřeb v celkové hodno-
tě 5.925,– Kč od SRPŠ při ZŠ Modřice.
(k usnesení 22R-7.4/2020)

POZVÁNKA
na 7. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, 

které se koná v pondělí 
9. března 2020 od 18 hodin

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích 

a na internetových stránkách města Modřice. 



www.mesto-modrice.cz

7
2 | 2020

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

V uplynulém roce 
byla schválena k rea-
lizaci řada akcí, které 
vzešly z naší iniciati-
vy. Uvádím zde jejich 
stručný přehled:
• Workoutové hřiš-
tě při ulici Sokolská
• Oprava domu 
s podloubím na ná-

městí (na základě našeho návrhu byl 
dům městem odkoupen, nyní probíhá na 
jeho další využití architektonická soutěž)

• Vznik udržovaného veřejného hřiště za Finem
• Městský kamerový systém (námět vzni-

kl před mnoha lety, my jsme tlačili na 
jeho realizaci)

• Urychlení dostavby chodníku k Olympii 
za spoluúčasti fi rmy Vodňanská drůbež

• Instalace klimatizace do velké zaseda-
cí místnosti na radnici (nakonec bude 
v celé radnici)

Kromě našeho podílu na výše uvedených ak-
cích jsme též aktivně pracovali v Kontrolním 
výboru zastupitelstva města Modřice. Já 
jako předseda výboru, Sylva Bernátová jako 
jeho členka. Společně jsme se zúčastnili ná-
sledujících kontrol:

• Plnění usnesení Rady města Modřice
• Redakční rada a tvorba Zpravodaje
• Přidělování městských bytů
• Činnost Komise životního prostředí při RMM
• Údržba veřejných prostranství 
• Městská policie Modřice (Procházka)

Výsledky kontrol vedly často k přijetí opat-
ření, která pomohla ke zlepšení původního 
stavu. Zápisy z těchto kontrol jsou součástí 

podkladů pro zasedání zastupitelstva a jsou 
k dohledání na webu města. 
Sylva Bernátová navíc pracovala v Komisi so-
ciálně-zdravotní, v které provedla šest šetření 
v rodinách a jednou se podílela na rozhodová-
ní o přidělení městského bytu. Pí Bernátová 
též pokračovala ve sledování kauzy nepovole-
ného závozu zeminou v lokalitě Primál.
Jsem jedním ze tří řádných porotců z řad za-
stupitelů v architektonické soutěži na další 
využití domu s podloubím na náměstí.
Zatím otevřený zůstal náš návrh na dotaci 
rozdílu 3. a 2. pásma IDS JMK. Na prosin-
covém zasedání ZMM návrh nenašel mezi 
zastupiteli potřebnou podporu. Dostali jsme 
ale úkol předložit na březnové zasedání 
ZMM návrh ankety pro občany, v které by se 
mohli k této problematice vyjádřit. Pokud by 
dotaci jízdného podpořilo více občanů, návrh 
byl by opětovně projednán v ZMM.
Další náš návrh na kompenzaci razantního 
zvýšení daně z nemovitostí pro drobné pod-
nikatele byl, zatím, odložen. Znovu se bude 
o něm jednat v souvislosti s plánovaným no-
vým tříděním a svozem komunálního odpadu.
Každoročně se oba dva zúčastňujeme úkli-
du města v rámci akce Ukliďme Česko. Po-
kračovali jsme v měření kvality ovzduší ve 
městě.
Velmi si vážíme důvěry, kterou jste nám dali 
ve volbách v říjnu 2018. Je pro nás zavazují-
cí. V práci pro naše město budeme i nadále 
pokračovat a o našich aktivitách vás bude-
me průběžně informovat.
Libor Procházka, zastupitel za Nezávislí za 
čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz

BILANCE PRÁCE ZASTUPITELŮ ZA NEZÁVISLÍ 
ZA ČISTÉ A KLIDNÉ MODŘICE V ROCE 2019
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BIO

TŘÍDĚNÍ TEXTILU 

Před časem ukončila svoji činnost společnost E + B Textil a odvezla z Modřic svoje kontejnery 
na textil. Abychom tento výpadek nahradili, jednáme se společností DIMATEX CS, spol. s r.o., 
která na stejná místa v nejbližší době kontejnery umístí. Za rok 2019 se vytřídilo 10,6 t textilu, 
co se s ním děje ukazuje následující schéma, z kterého je jasné, že třídění má smysl.
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

Svoz bioodpadu bude probíhat od března do listopadu:
• od občanů každý týden ve čtvrtek, první svoz 5. 3. 2020
• kontejnery u fotbalového hřiště 1 x za 14 dní v sudý týden,
 přistavení v pondělí ráno, odvoz v úterý ráno, první svoz 3. 3. 2020
od prosince do února:
• od občanů každý první čtvrtek v měsíci
• kontejnery u fotbalového hřiště se nepřistavují

 Ing. Hana Chybíková, místostarostka

SVOZ BIOODPADU V MODŘICÍCH V ROCE 2020
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

BRABROUCI - LEDNOVÝ VÝLET

Nový rok je tu, a s ním i Lednový výlet! 
Letos jsme první část pojali ve stylu orien-
tačního běhu, který nás čeká jako jedna ze 
soutěží Zelené ligy, takže trénujeme, jak se 
dá. Stanoviště byla rozmístěna po celých 
Modřicích a trasa měla asi tři kilometry. Nej-
rychlejší závodník ji zvládl za půl hodiny, ale 

i ti nejméně motivovaní stihli doběhnout pod 
hodinu. Pod kaštany se pak tradičně opékaly 
špekáčky na vánočních stromcích a proběh-
lo i vyhlášení vítězů, kterým tímto srdečně 
gratulujeme a doufáme, že tento výkon zo-
pakují i na Zelené lize.

 Helča Císařová

 Foto: archiv Brabrouků



www.mesto-modrice.cz

10
2 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Rok 2020 je již v plném proudu a myslím, že 
lednovým výletem jsme ho odstartovali velmi 
dobře a nachystaný cvičný orientační běh v 
centru Modřic měl velký úspěch. Na přelomu 
ledna a února proběhla již tradiční akce pro 
starší děti – Ledové město, letos Olomouc a 
mladší družinky se vydaly na výlet 8.2. V břez-
nu nás potom čekají dvě důležité akce. Tou 
první je Orientační běh (7.3.), který je druhou 

AKCE PROBĚHLÉ V ÚNORU A CO NÁS ČEKÁ V BŘEZNU

soutěží Zelené ligy a já všem budu držet palce 
a doufat, že se nám podaří vybojovat mnoho 
předních míst :). Další akcí pak bude již roky 
zaběhlý Březnový výlet (21.3.), ale tentokrát 
bude společným tématem zapalování ohňů 
jakožto jedné z oslav 30. výročí obnovení sa-
mostatné činnosti Pionýra.

 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
          hlavní vedoucí oddílu

 Foto: archiv Brabrouků
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SKAUTI - PŘÍPAD ZTRACENÉ HOLČIČKY
To, že skautská dobrodružství mohou být 

opravdu různorodá, jsme si v lednu vyzkou-
šeli v rámci únikové hry. Pokud jste ještě 
žádnou nenavštívili, vřele to doporučujeme. 
Na únikovku je nejlepší vyrazit v menší skupi-
ně, obsluha vás pustí do místnosti a zamkne 
za vámi dveře. Vaším úkolem je v časovém 
limitu přijít na to, jak se zase dostat ven. Kaž-
dá místnost má nějaké téma, příběh, který je 
třeba vyřešit. Někdy jde o cestu časem, jindy 
o útěk z vězení, deaktivaci bomby či o řešení 
detektivní zápletky. Vše je samozřejmě jen 
jako a obsluha je v případě potíží na blízku, 
ale kdo by si nechtěl chvíli hrát. S čím jsme 
se na únikovce potýkali my?

V sobotu 18. 1. 2020 jsme se vydali na 
cestu časem a dostali jsme se do roku 1977, 
kde se z nás stali vyšetřovatelé zmizení malé 
holčičky. Případu jsme se věnovali skoro dvě 
hodiny, než jsme byli schopni určit, kdo je náš 
hlavní podezřelý. Přeci jenom to byl složitý 
případ a nepomáhalo ani to, že se za námi 
hned po příchodu zabouchly dveře a my se 
nemohli dostat ven. Nakonec se nám poda-
řilo celou záhadu vyřešit a zdárně jsme se 
vrátili do současnosti. Více ale nebudeme 
prozrazovat, přeci jenom, co kdyby se někdo 
chtěl vydat na stejnou cestu jako my.

 Olga Panáková - Ola
 a Klára Vlášková - Panda

Foto: Archiv oddílu
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Od ledna tohoto roku pokračujeme v pravi-
delných zkouškách a to ve všech třech kate-
goriích dětí (přípravka, mladší děti, starší děti). 

V „přípravce“ se lektorky zvlášť zaměřují 
na nácvik rytmu, výuku nových lidových písní, 
jednoduchých tanců či tanečních her.

Menší a větší děti nacvičovaly vystoupení 
předtančení na ples do Komárova.

Ples proběhl 25. ledna a vystoupení, tento-
krát už 26 dětí, mělo úspěch. A to i zásluhou 
našeho nového hudebního doprovodu (vede-
ní muziky a housle - Katka Chudová, housle 
- Kristýna Lukeštíková, basa - Pavel Hroudný, 
viz odkaz ještě dále). Za odměnu bylo neje-
nom pohoštění pro vystupující, ale i možnost 
chvíli zůstat na plese s rodiči…

Nyní nás čeká až na jaře, začátkem měsíce 
dubna, mnoho krásných akcí. Začínáme pát-
kem 3. 4. půlhodinovým vystoupením v Brně 
na náměstí Svobody v rámci „Velikonočních 
slavností“. Druhý den 4. 4. v sobotu se jako 
už každoročně spolu s rodiči dětí zúčastní-
me dobrovolnické úklidové akce v Modřicích 

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“. A v neděli 
5. 4. pak budeme pro veřejnost pořádat v na-
šem městě Vítání jara s tradičním průvodem 
a vynášením Moreny (Smrtky).

 Rozsáhlou dokumentaci z naší činnosti 
a informace o všech plánovaných akcích na-
jdete na našich webových stránkách www.
folklorni-krouzek-modrice.

 Ivana Cetlová – za vedení DFK
PS: 
Na fotografi ích je závěrečná děkovačka na 

plese v Komárově, detail muziky na stavění 
máje a smírčí kámen na trase středověké 
polní cesty do Moravan z nové rubriky „Vlas-
tivěda“ na našem portálu, ve které tentokrát 
nabízíme všem rodičům s dětmi a seniorům 
z Modřic TIP na vycházku – „SNĚŽNÝ VRCH 
v zimě…“. 

Slíbený odkaz na muziku v akci, spolu se 
zpěvem a tancem třicítky našich dětí při sta-
vění máje na Václavských hodech: ARCHIV 
roku 2019, přes velkou fotku na stránku 
hodů a kliknout na video-klipy Mirka Hájka. 

 Vlastimil Čevela
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 Foto: archiv DFK
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020 V MODŘICÍCH

20. ročník sbírky pro Charitu se opět vyda-
řil. Všem zúčastněným, koledníkům i dárcům, 
patří veliký dík. Letos se v Modřicích vybralo 
116.740,– Kč.

Do ulic našeho města se v prvních lednových 
týdnech vydalo 41 dětí a 15 dospělých, někteří 
ostřílení koledníci, jiní měli premiéru. 

Byli to: Marie Sedláková, Markéta Kroči-
lová, Natálie Loučanská, Alice Harvánko-
vá, Anežka, Markéta, Štěpánka, Maruška 
a Timotej Klangovi, Elena a Alena Studené, 
Regina Bartošová, Anna Knesplová, Adéla 
Brtníková, Tobiáš a Tereza Nesvadbovi, Eliš-
ka Gerhardová, Kateřina a Tomáš Dostálovi, 
Lucie Homolková, Amálie Homolková, Ši-
mon Mandelík, Agáta a Beáta Kratochvílovy, 
Nikol Otáhalová, Tereza Vystrčilová, Sofi e 
Brázdová, Jasmína a Sofi e Foretovy, Sabina 
Křapová, Lucie Šidlová, Alžbeta Chudová, Jů-
lie Kořenková, Antonie Slaná, Markéta Stej-

skalová, Josef Havlát, René Absolon, Alex Ti-
poas, Jakub Moravec, Adam Vinčar, Dominik 
Chramosta, Jan Šrajer, Libuše Homolková, 
Marie Otáhalová, Jitka Vystrčilová, Stanisla-
va Kořenková, René Absolon, Hana Chybíko-
vá, Jitka Kozumplíková, Zita Friedlová, Jakub 
Jírů, Lucie Gerhardová, Zuzana Urbancová, 
Markéta a Pavel Klangovi Lenka Studýnková.

 Ing. Hana Chybíková,
 místní koordinátor sbírky

Kolik se podařilo vybrat v minulých letech, 
ilustruje graf

Foto: vedoucí skupinek
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100. KOMORNÍ KONCERT NA RADNICI 29. 1. 2020

 Foto: M. Hájek
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 Foto: M. Hájek
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 Foto: M. Hájek

ZASTAVENÍ U JESLIČEK
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MĚSTSKÝ PLES

 Foto: M. Hájek
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MĚSTO MODŘICE 

Připravujeme 101. komorní koncert na radnici - středa 25. března 2020 v 19 hod

Tentokrát to u nás premiérově budou 

žáci ze Základní umělecké školy Jaroslava Kvapila 
v Brně na Třídě Kapitána Jaroše. 

Kromě sólistů na různé klasické hudební nástroje, vystoupí také dvě dětské cimbálové muzi-
ky – Kvapilka a Kvapilčata, které vede pan učitel Pavel Trkan, návštěvníkům našich koncertů 

dobře známý jako vynikající kontrabasista z předvánočních koncertů sólistů BROLN.

Doufám, že koncertem potěšíme nejen příznivce hudebních 
zážitků z našich pravidelných koncertů, ale také děti, rodiče 

i přátele Dětského folklorního kroužku a milovníky folkloru vůbec.

za realizační tým komorních koncertů 
srdečně zve Vlastimil Čevela

 modricke-koncerty.webnode.cz
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DO MODŘIC PŘIJELO 71 HRÁČŮ HRÁT ŠPRTEC

První regionální turnaj Českého poháru 
2020 jsme uspořádali v Modřicích. Do tur-
naje nastoupilo rekordních 71 hráčů, což 
je víc než na některých celorepublikových 
kvartálních turnajích. Byl to nejlépe-nejvíce 
obsazený turnaj za několik posledních let 
navíc celý zaznamenán Českou televizí. Nej-
lépe si vedl mezi 6.koly Martin Vrána (THE 
Orel Bohunice). Vyhrál všechny svoje zápasy 
a vstřelil celkem 20 branek. Druhý skončil 
Simon Kaňa (Gunners Břeclav), který prohrál 
pouze s vítězem. Nebyl sám, protože jen je-
dinou ztrátu měli i další 4 hráči. Třetí nako-
nec skončil domácí Miroslav Škorpík, trenér 
české reprezentace. Čtvrtý byl jeho týmový 

kolega Jaroslav Frankl a pátý Erik Stohanzl 
(Gunners Břeclav). Kromě toho, že si hráči 
připsali vysoké bodové ohodnocení do Čes-
kého poháru pro nominaci na MČR, to byl 
první turnaj hodnocený do Českého poháru 
družstev. Nejvíce bodů získali hráči Gunners 
Břeclav 992 bodů. Druzí skončili domácí 
Dragons Modřice 990 bodů. Třetí místo Žďár 
nad Sázavou (465b), čtvrtý SHK Kadolec 
(237b) a pátí Šprti Mutěnice (236b). V nově 
otevřené kategorii veteránů jsme měli také 
želízko v ohni, v osobě Vaška Pačandy, na-
konec cinkla stříbrná, těsně za vítězným pa-
nem Kocábem.

 Jaromír Foltýn
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Foto: Martin Boháček
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POZVÁNKA NA BĚŽECKÝ ZÁVOD

V sobotu 7. března 2020 se Modřice opět 
po roce zaplní běžci všech věkových kate-
gorií. Seriál zimních běhů Brněnský běžecký 
pohár má za sebou v této sezóně už sedm 
závodů a jeho osmým zastavením je Mod-
řický pohár. Prezentace začíná v 8:00 hodin, 
vlastní závody otvírá kategorie starších žá-
kyň v 9:00 hodin. Prezentaci, měření časů 
a výsledkový servis zajišťuje hlavní garant 
celého seriálu Atletika UNI. Na závody se 
nelze přihlásit dopředu, pouze v den závodu 
osobně u prezentace (závodníka ale může 
přihlásit i někdo jiný, například rodič nebo 
doprovod). Přijďte prosím s dostatečným 
předstihem alespoň 30 minut před startem 
kategorie. Zájem běžců je velký, stejně tak 
i “šrumec“ u prezentačních stolků. 

Aktuálně ještě není defi nitivně dojednáno 
zázemí pro závod. V minulých letech jsme 

využívali budovu Základní školy na Benešově 
ulici, od letošního roku se možnosti rozšiřují 
o městskou halu. Obě budovy spolu naštěstí 
sousedí, takže obě varianty znamenají prak-
ticky stejné místo. Start a cíl všech závodů 
bude opět pod nafukovacím obloukem, kte-
rým organizátoři překlenou Benešovu ulici 
před městskou halou. 

Dobrá zpráva nakonec: Při letošních závo-
dech chceme rozvinout loňský nápad paní 
místostarostky, abychom ocenili modřické 
běžce a běžkyně. Až budete po závodě vracet 
startovní číslo, ohlaste prosím organizáto-
rům, že jste místní z Modřic, a jako poděková-
ní za vaši účast dostanete malou pozornost. 

Těšíme se s vámi v sobotu 7. 3. 2020 na 
shledanou, ať už jako s běžci nebo jako s di-
váky. 

 Za organizátory Bronislav Krejčí.

Start Kategorie Ročník Vzdálenost
 9 : 00 žákyně starší 2005 - 2006  1.500 m
 9 : 08 žáci starší 2005 - 2006 1.500 m
 9 : 15 žákyně mladší 2007 - 2008 1.200 m
 9 : 23 žáci mladší 2007 - 2008 1.200 m
 9 : 30 přípravka starší dívky 2009 – 2010 800 m
 9 : 38 přípravka starší chlapci 2009 – 2010 800 m
 9 : 45 přípravka mladší dívky 2011 – 2013 300 m
 9 : 53 přípravka mladší chlapci 2011 - 2013 300 m
10: 00 přípravka nejmladší chlapci, dívky 2014 - 2015 200 m
10: 08 benjamínci chlapci, dívky 2016 a mladší 100 m
10:15 vyhlášení žactva, přípravek a benjamínků. V případě časového skluzu začne 
vyhlašování hned po startu běhu na 5.000 m 
10: 30 dorostenky + dorostenci 2003 - 2004
 juniorky + junioři 2001 - 2002
 ženy 1981 - 2000 5.000 m
 ženy veteránky 1 1971 - 1980
 ženy veteránky 2 1961 - 1970
 ženy veteránky 3 1960 a starší 
 muži veteráni 4 1950 a starší
11:15 muži 1981 - 2000 
 muži veteráni 1 1971 - 1980 10.000 m
 muži veteráni 2 1961 - 1970
 muži veteráni 3 1951 - 1960
12:45 vyhlášení běhů na 5.000 a 10.000 metrů 
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Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na 
www.modriceknihovna.webnode.cz, na dětském webu 
www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových 
stránkách Městské knihovny https://www.facebook.com/
knihovna7/.

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9-12 13-18
Úterý  13-19
Středa 13-18
Pátek 9-12 13-16

Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku Michala Meissnera: 
Sulawesi (Indonésie). Přednáška se uskuteční ve středu 25. 3. 2020 v 18.00 

v zasedací místnosti Městského úřadu.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH
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Výběr z knižních novinek únor 2020
PRO ŽENY:

Enoch, Suzanne: Nezkrotný horal
Kemrová, Martina: V nejlepším věku
Lieskovská, Kateřina: Svobodomyslná
Pavelková, Kristina: Život v jeho stínu
Quick, Amanda: Nedotknutelný
Rivers, Francine: Leotina zahrada
Robertsová, Nora: Srdce v bouři
Sparks, Nicholas: Spřízněná duše
Steel, Daniele: Jako v pohádce
Svobodová, Blanka: Malověrnosti
Tyler, Anne: Běh času
Zafar, Samra: Poslušná manželka

PRO SILNÉ NERVY: 
Abbott, Jeff: Tři ženy
Arnaldur Indridason: Stínový vrah
Bryndza, Robert: Kanibal z Nine Elms
Cook, Robin: Pandemie
Finder, Joseph: Pohřbená tajemství
Macmillan, Gilly: Chůva
Marsons, Angela: Skryté karty
May, Peter: Ochráním tě
Nesbo, Jo: Nůž
Silva, Daniel: Nová dívka
Slaughter, Karin: Poslední vdova
Toyne, Simon: Chlapec, který viděl

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Budil, Ivo T.: Darwinova dcera
Češka, Stanislav: Případ uprchlého biskupa
Ebert, Sabine: Čas zrady
Harrod-Eagles, Cynthia: Za války 1916: 
Země mých snů
Jenčík, Milan: Klatba Sudet: dramatické 
dějiny českého pohraničí
Jurčík, Tomáš: Feldgrau
Korn, Carmen: Dcery nové doby

Morris, Heather: Cilčina cesta
Perl, Gisela: Byla jsem doktorkou 
v Osvětimi
Sharatt, Mary: Iluminace
Weir, Alison: Anna Klevská: královna 
s tajemstvím
Whitton, Hana: Vyzvědačka jeho veličenstva

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Cognetti, Paolo: Nikdy nevystoupat na 
vrchol
Grisham, John: Vánoce nebudou
Kessler, Leo: Pekelní andělé
Liviero, Gemma: Stezka v troskách
Ondaatje, Michael: Nouzové osvětlení
Siedlecka, Joanna: Černé ptáče
Zusak, Markus: Clayův most

ČESKÁ LITERATURA:
Bajnarová, Alexandra: Černobíle
Palán, Aleš: Jako v nebi, jenže jinak
Pawlowská, Halina: Takhle jsem si to teda 
nepředstavovala
Rožek, Filip: Gump: pes, který naučil lidi žít
Tajovská, Iva: Odpusť, že jsem se vrátil
Urban, Josef: Návrat do Valbone

SCI-FI A FANTASY:
Miéville, China: Jizva
Sapkowski, Andrzej: Zaklínač I-VII
Tolkien, J. R. R.: Pád Gondolinu

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Butler, Dori Hillestad: Tajný pokoj
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky 14: 
Na spadnutí
Kovář, Karel Kovy: iPohádky
Krolupperová, Daniela: Jak bacit bacila?
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Milí malí čtenáři,
Těší nás, že s vámi i letos můžeme strávit dobrodružnou noc plnou pohádek a čtení 
do úmoru. 
V pátek 27. března 2020 v 17.00 začne v Městské knihovně Modřice opět pohádkové 
nocování NOC S ANDERSENEM. Odpoledne a večer si můžete zasoutěžit, zahrát 
hry, kouknout se na fi lmové pohádky a pak si budeme číst a číst a číst… až do 
usnutí. Akce je určena dětem od 6 do 10 let.
Přihlášky a veškeré informace jsou k dispozici v knihovně. Těšíme se na vás!
 Vaše knihovnice

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ PRO MLADÉ AUTORY
Památník písemnictví na Moravě, Rajhrad, vyhlašuje 14. ročník literární soutěže 
Skrytá paměť Moravy, tentokrát na téma „Sítě“. Soutěž je určena mladým lidem 
ve věku od 11 do 19 let, které téma oslovilo a mají k němu co říct. Texty můžete 
poslat do 31. března 2020, vyhlášení výsledků proběhne 12. června 2020 v areálu 
Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě. Vítězné práce budou fi nančně 
odměněny.
Veškeré další informace a kontakty získáte v Městské knihovně Modřice.

Landsman, Dominik: Kapitán Adorbal 
a bambitka černokněžníka Vorána
Rožnovská, Lenka: Mobilmánie 
v pohádkové říši
Seifertová, Lucie: Pohádka o lovcích 
mamutů
Stančík, Petr: Jezevec Chrujda zakládá 
pěvecký sbor netopejrů

Stewner, Tanya: Lily Větroplaška: Takhle se 
na koni neskáče
Suchá, Romana: Léčivé pohádky pro 
dětskou duši

PRO NÁCTILETÉ:
Musilová, Anna: Tamařino souhvězdí
Paolini, Christopher: Poutník, čarodějnice 
a červ
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Onehdá jsem si v knihovně koupil ručně ma-
lovanou mapu Brněnsko, kde jsem si v bločku 
o Modřicích přečetl, že „… hlavní dominantou 
našeho města je malebný kostel sv. Gothar-
da“ a že „… současnou podobu mu dala mo-
hutná věž, přistavěná v roce 1784…“. Nejsem 

historik, ani nemám příslušnou kvalifi kaci, ale 
z mnohaleté profesionální praxe kolem řešení 
složitých systémů mám tak trochu „deforma-
ci“, vnímat všechny věci v nejrůznějších sou-
vislostech. A tak se mi k tomu hned vybavila 
veduta „Brno v roce 1645-46“ [1], kterou dů-
věrně znám z přípravy textu k výročí 870 let 
psané historie Modřic [2]. Dle mého názoru je 
téměř jisté, že na ní zobrazený dominantní ob-
jekt před pozadím kopce Výhon nad Blučinou 
a Pálavou (viz obrázek s výřezem) nemůže být 
nic jiného, než modřický kostel s velkou věží 
v současné poloze. 

Seriózní novinář, podobně jako projektant, 
by měl mít svoje závěry přiměřeně podložené 
z důvěryhodných zdrojů: Faktem je, že jak Lu-
bomír Konečný v práci [3], tak Bohumil Samek 
v encyklopedii [4] kladou stavbu věže na vý-
chodní straně kostela jednoznačně až do 18. 
století po velkém požáru r. 1724, podobně jako 

Aleš Filip ve velké knize o dějinách Modřic [5]. 
Ten ale k citacím o přestavbách v letech 1725-
26 a 1778-1784 uvádí ještě velmi významnou 
poznámku (s.764), že „… v pramenech z 18. 
století pojem nová věž nemusí označovat ce-
lou stavbu, ale jen báň nebo přestavbu starší 

věže završenou novou bání, což bude i případ 
Modřic…“.

Na deskách knihy [5] je zvětšená nejstarší 
kresba Modřic na listině z roku 1557 [6]. V prá-
ci [3] je tato kresba diskutovaná v návaznosti 
na demolici bývalého hradu a stavební úpra-
vy v souvislosti s portálem, datovaným 1540 
a předpokládá se, že kresba znázorňuje gotic-
ky přestavěnou věž na západní straně koste-

Otazníky kolem východní věže modřického kostela 
– 18. nebo 16. století?
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la. Co když je to ale jinak? - kresba je totiž 
výrazně schematická, takže určitě může 
znázorňovat už novou věž na východní stra-
ně kostela, postavenou v rámci zmiňované 
stavební činnosti. Tomu by celkem logicky 
odpovídalo o sto let pozdější svědectví reali-
sticky namalované veduty [1]. 

Kniha [5] nabízí ještě další argument a tím 
je zobrazení Modřic na Vischerově mapě Mo-
ravy z roku 1692. Podle [7] „… Hodnota této 
mapy nespočívá jen v záznamu různých země-
pisných skutečností, ale i v doplňkové kresbě 
řady sídel… autor byl velmi dobrý kreslíř a tak 
jsou tyto miniatury jejich obrazem a mnohdy 
mají značnou dokumentární hodnotu…“. Kres-
ba na mapě charakterizuje Modřice vysokou 
štíhlou věží kostela, což vůbec neodpovídá 
představě dle [3] o goticky upravené původní 
románské věži typu Kyje u Prahy, tj. po celé 
šířce lodi na západní straně kostela. 

 

Shrnuto a podtrženo: Předkládám k úvaze, 
že velká věž na východní straně modřického 
kostela byla postavena v souvislosti s tehdej-
šími stavebními úpravami už někdy v první 
polovině 16. století. Tím ale samozřejmě není 
vyloučeno, že při velkém požáru počátkem 
století 18. byla tak poškozena, že ji nebylo 
možno opravit a musela být postavena znovu.

 Vlastimil Čevela, Modřice, leden 2020

použité podklady:
[1] - web: commons.wikimedia.org/wiki/
File:Veduta_z_obléhání_Brna_Švédy_v_
roce_1645_full.jpg
[2] - Kam v Modřicích 5… za svědectvím 870 let 
psané historie (Zpravodaj Modřice č. 4/2011) 
web: folklorni-krouzek-modrice.cz/_fi les/
200000457-d6da6d8cfd/kam-05b.pdf
[3] - Poznámky ke stavebnímu vývoji děkan-
ského kostela v Modřicích (OB Modřice, 1972)
[4] - Umělecké památky Moravy a Slezska 2. 
J/N (Academia Praha 1999)
[5] - MODŘICE dějiny města (Město Modřice 
a další 2017)
[6] - nejstarší kresba Modřic (1557 – citova-
ná v rámci [5] s. 203)
[7] - Vischerova mapa Moravy (1692 – cito-
vaná v rámci [5] s. 201 a 205) 
 web: www.staremapyceska.cz/stare-nove-
mapy-uzemi-ceske-republiky - kapitola 16
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřic
Vážení rodiče,
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR a dle záko-
na č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho 
předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit 
se obřadu, je třeba toto nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. 
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. 
Zároveň je nutný souhlas zákonného zástupce se zveřejněním jména a příjmení ve spo-
lečenské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Mod-
řice nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřic
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany – jubilanty s trvalým 
pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilantům“. 
Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu starosty 
města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili 
svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR a dle záko-
na č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího 
souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy vedení města Modřic. 

Zároveň je nutný Váš souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice 
ve Zpravodaji města Modřic.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy, nebo Vaši rodin-
ní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Mod-
řice nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Rozloučili jsme seVítáme do života 

Vaňáková Vanda
Sýkorová Tereza
Krejsková Adriana

Vondráček Stanislav
Hájek Bohumil
Vláčil Milan

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce prosince, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během tohoto měsíce řešili 1 krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka přijala oznámení o vloupání do prostor sběrného dvora. Na místě vytěžila oznamo-
vatele a zjistila, že neznámý pachatel pravděpodobně odcizil věci z kontejnerů na odpad, 
jelikož byl kolem kontejneru nepořádek. Vzhledem k tomu, že nebylo možné zjistit, zda bylo 
něco odcizeno a jiná škoda způsobena nebyla, byla věc na místě ukončena.

Strážníci řešili oznámení o fyzickém napadení na ulici Benešova. Při příjezdu na místo před 
domem čekal oznamovatel, který uvedl, že jej jeho spolubydlící při rozepři chytil pod krkem. 
Spolubydlící toto popřel a uvedl, že spolu mají časté konfl ikty. U obou mužů byla provedena 
dechová zkouška. U jednoho muže byl výsledek 2,11 promile u druhého 1,41 promile. Jelikož 
na místě již k protiprávnímu jednání nedocházelo a účastníci byli pod vlivem alkoholu, stráž-
níci na místě věc ukončili. Oba muže následně poučili, aby oznámení o spáchání přestupku 
přišli uskutečnit ve střízlivém stavu.

Hlídka přijala oznámení o vloupání do zahradních chatek, které probíhá poblíž chaty oznamo-
vatele. Při příjezdu k chatové oblasti z místa odjíždělo osobní vozidlo, které hlídka zastavila. 
Vozidlo řídila žena, která se prokázala odcizeným řidičským průkazem. Po chvíli hlídka zjistila, 
že má platný zákaz řízení. Jelikož byla žena podezřelá ze spáchání trestného činu byla pře-
dána hlídce PČR. Ve vozidlo bylo dále nalezeno větší množství drog. Na místo byly přivolány 
posily od PČR, které se vydaly pátrat po dalších osobách. Ty v okolí nebyly nalezeny. 

Strážníci přijali oznámení o rušení nočního klidu, tím že je pouštěn ohňostroj. Jelikož bylo již 
po 22 hodině a nejednalo se o silvestrovský ohňostroj bylo zde podezření z přestupku. Ozna-
movatel události ukázal hlídce místo odkud ohňostroj pocházel, na místě ještě zůstaly kra-
bice. Strážníci zjišťovali osobu, která odpálila ohňostroj, ale všichni návštěvníci restaurace 
uvedli, že žádný ohňostroj nepouštěli, stejným způsobem se vyjádřila i obsluha restaurace. 
Jelikož byl ohňostroj odpálen ve venkovních prostorách restaurace bylo podezření z pře-
stupku oznámeno na provozovatele restaurace.

Hlídka při kontrolní činnosti zastavila osobní vozidlo, které projíždělo v zákazu vjezdu. Při ře-
šení dopravního přestupku bylo zjištěno, že řidič měl uložený zákaz řízení motorových vozidel, 
který mu sice nedávno vypršel, nicméně stále neměl oprávnění řídit motorová vozidla. Přestup-
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ky řidiče byly oznámeny správnímu orgánu, kde mu opět hrozí zákaz řízení motorových vozidel. 

Strážníci přijali žádost o asistenci při pátrání po vozidle, které způsobilo dopravní nehodu 
a z místa nehody odjelo. To následně nalezli zaparkované na ulici Husova. Strážníci na místě 
vyčkali do příchodu řidičky, u které poté provedli dechovou zkoušku s negativním výsledkem. 
Řidička byla vyzvána, aby vyčkala na místě příjezdu hlídky PČR.

Hlídka řešila oznámení o dopravní nehodě, kdy řidička nezvládla parkovací manévr a poško-
dila jiné zaparkované vozidlo. Vzhledem k tomu, že se jednalo o nízkou škodu na vozidlech 
a byly na místě obě řidičky vozidel, pomohla hlídka s vyplnění protokolu o dopravní nehodě 
a poučila obě řidičky o následujícím postupu.

Strážníci spolupracovali s hlídkami PČR při pátrání po podezřelém ze závažného, násilného 
trestného činu spáchaného na jihu Moravy. Spolupráce probíhala zejména pátráním po kon-
krétním vozidle na silnici č. 52. Podezřelý byl nalezen mimo katastr města Modřice.
 Za MP Modřice:
 Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
 - tesařské práce
 - opravy komínů
Kontakt: 603 867 057 
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Hledám dům 
nebo byt v Modřicích.

Tel.: 733 677 683

Koupíme byt v Brně,
přednost mají Modřice. 

Tel.: 605 871 619

Milujeme zahrádkaření, 
proto hledáme RD min. 3+1, 

Brno-venkov. 
Tel.: 739 915 473

Ing. Jiřina Margaritopulu
Vedení účetnictví 

- Podvojné účetnictví – od 990 Kč měsíčně
- Mzdové účetnictví
 200 Kč za zaměstnance měsíčně 
- Vedení personální agendy
 zdarma ke mzdovému účetnictví
- Daňová evidence – od 290 Kč měsíčně 
- Zpracování všech typů daňových přiznání 
- Zdarma k vedení účetnictví
- Daňová optimalizace
 a osobní přístup - vždy součástí 

kancelář: Starobrněnská 334/3, Brno 
nebo: Prusinovského 823, Modřice 
M: +420 777 217 823
E: kentaurucet@gmail.com

www.kentauros.cz

ANGLIČTINA
Výuka angličtiny v učebně v Modřicích 

(Masarykova 118) 
nebo u vás doma / ve fi rmě 

• Pro všechny věkové kategorie 
  – děti i dospělé
• Pro všechny úrovně 
  – od začátečníků pro pokročilé
• Pro jednotlivce i skupinky 

Kontakt: Zdeňka Cindy Vlasáková
M: 775 260 785  
E: cindy1@centrum.cz
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DATUM ČAS MÍSTO AKCE

7.3.2020 8.00 Benešova ulice Modřický pohár - běžecký závod

9.3.2020 18.00 zasedací místnost radnice 7. řádné veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Modřice

25.3. 2020 18.00 Městská knihovna přednáška Michala Meissnera

25.3.2020 19.00 zasedací místnost radnice 101. komorní koncert

27.3.2020 17.00 Městská knihovna Noc s Andersenem

4.4. 2020 15.00 Městská hala Dětský karneval

25.4. 2020 9.00 areál Pod kaštany Modřický duatlon

VELKÉ AKCE MĚSTA MODŘICE
4.4.2020 Dětský karneval

30.4.2020 Pálení čarodějnic

8.5.2020 Stavění máje

9.5.2020 Ženáčské hody

30.5.2020 Dětský den
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