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1oooo ObsahZastupitelstvo, rada a starosta města, spolu s Městským úřadem Modřice 
přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků 

   a do nového roku 2020 mnoho štěstí, zdraví, lásky a úspěchů. 
 

   Těšíme se na setkání při akci  

SSiillvveessttrr  nnaa  nnáámměěssttíí  
s občerstvením a tradičně krásným ohňostrojem. 

Začátek je v 17 hodin.  
 

 

 

   Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k rozvoji města  

i mezilidských vztahů v roce 2019. 
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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 19/2019

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 19. schůze RMM ve volebním 
období 2018-2022 konané dne 19. 
11.2019

Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za 
provedené práce na výstavbě „Víceúče-
lové sportovní haly Modřice“ za měsíc 
říjen 2019 ve výši 17.185.877,01 Kč bez 
DPH a za provedené méně a vícepráce 
za měsíc říjen 2019 ve výši 134,21 Kč 
bez DPH. Dále RMM vzala na vědomí 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, který 
upravuje cenu díla o požadované práce 
nad rámec smlouvy ve výši 2.691.591,57 
Kč bez DPH a posouvá termín dokonče-
ní haly na 12.01.2020 a celého areálu na 
30.04.2020 ve vztahu k požadovanému 
objemu víceprací (opěrné stěny, hřiště 
s ledovou plochou, venkovní rozvody 
elektro a vody atd.)
(k usnesení 19R-2.1/2019 až 19R-
2.3/2019)

Chodníky Brněnská
Z důvodu kolize opravy chodníků na 
ulici Brněnská s rozvody NN je schvá-
len Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, 
který upravuje cenu díla o vícepráce 
ve výši 283.054,30 Kč bez DPH a termín 
dokončení na 06.12.2019.
(k usnesení 19R-2.5/2019)

Zpravodaj města
RMM provedla výběrové řízení na 
zpracování, vydání a tisk zpravodaje od 
01.01.2020 v celobarevné verzi. Byla vy-
brána firma Profi-tisk group s.r.o. z Olo-
mouce za cenu 24.600 Kč/měs. bez DPH 
při rozsahu 48–52 stran a 32.100 Kč/měs. 
bez DPH při rozsahu 64–68 stran.
(k usnesení 19R-2.6/2019 a 19R-7.4/2019)

Pronájem sportovišť
RMM schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu sportovišť a schválila pronájem 
nafukovací haly klubu FC Sparta Brno.
(k usnesení 19R-3.1/2019 a 19R-
2.14/2019)

Pronájem bazénu
Dle provedeného výběrového řízení 
RMM schválila Smlouvu o pronájmu 
bazénu v městské hale společnosti Cen-
trum Hastrmánci s.r.o. za cenu 19.700 
Kč/měs. bez DPH.
(k usnesení 19R-2.15/2019)

Kniha Jihomoravské šibenice v ra-
ném novověku
RMM schválila finanční příspěvek 2.500 
Kč na vydání knihy „Jihomoravské 
šibenice v raném novověku“, kde jsou 
zahrnuty i Modřice. Město knihu obdrží.
(k usnesení 19R-3.6/2019)
Pronájem velké zasedací místnosti
Na základě vzniku samostatného Dět-
ského folklórního kroužku Modřice byla 
schválena aktualizace pronájmu velké 
zasedací místnosti k pořádání zkoušek 
souboru včetně cimbálové muziky.
(k usnesení 19R-3.4/2019)

Rozpočet města
RMM vzala na vědomí návrh rozpočtu 
města na rok 2020 a doporučila jeho 
schválení v ZMM.

Příjmy  153.722.500,- Kč
Výdaje 201.122.700,- Kč
Schodek  -47.400.200,- Kč
Financování 8.676.000,- Kč
 (splátky úvěrů)
Rezerva k 31.12.2019 75.460.700,- Kč
(k usnesení 19R-6.2/2019)

Vybavení gastro restaurace haly
RMM provedla výběrové řízení na 
vybavení kuchyně restaurace v městské 
hale, kde byla jako nejvýhodnější nabíd-
ka vybrána nabídka firmy PROGASTRO 
GTE s.r.o. z Hustopečí v ceně 798.348,30 
Kč bez DPH.
(k usnesení 19R-7.5/2019)

Upozornění na zajímavé foto a video
na webových stránkách města Modřice

Panoramatické foto 3D ze stavby sportovní haly je na
www.mesto-modrice.cz, záložka MĚSTO - Městská hala Modřice

Pohled na Modřice z dronu a jiná vida jsou na
www.mesto-modrice.cz, záložka VIDEO



Libor Procházka, zastupitel 
za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz
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1Informace pro občanyi
INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Navrhli jsme dotaci 3. pásma MHD
Za zastupitele za Nezávislí za čisté a klidné Modřice jsme předložili návrh na dotaci 3. pás-
ma MHD pro všechny občany města Modřice, kteří si zakoupí některou z předplacených 
jízdenek. Bohužel, ještě před zasedáním zastupitelstva 2. 12. 2019 byl návrh starostou a 
místostarostkou zamítnut jako diskriminační, protože nezahrnuje i cestující, kteří jezdí 
jiným směrem, než do Brna (například směrem na Rajhrad, Želešice apod). To znamená, 
že tento návrh má malou šanci, že bude schválen v zastupitelstvu, pokud jej nepřijdou 
podpořit občané přímo na zasedání. Vzhledem k tomu, že se dosud žádnému vedení 
modřické radnice nepodařilo vyjednat s Dopravním podnikem města Brna výjimku, aby 
město Modřice spadalo ještě do druhé tarifní zóny, předložili jsme návrh dotace rozdílu 
mezi druhou a třetí tarifní zónou. Všichni občané Modřic, kteří by si zakoupili jakoukoliv 
předplatnou jízdenku třetí tarifní zóny (100+101+510) a předložili by na radnici doklad o 
zaplacení, obdrželi by na svůj účet rozdíl částky mezi druhou a třetí tarifní zónou.
S ohledem na pracovníky úřadu a možnost odladění celého systému, jsme v roce 2020 
navrhovali zkušební provoz pouze pro roční předplatné jízdenky. Pokud by byl o dotace 
dostatečný zájem, od roku 2021 by se systém rozšířil na všechny předplatné jízdenky, tj. 
měsíční, čtvrtletní a roční.
Dle našich výpočtů by dotace využívalo asi 1 300 občanů – studentů, pracujících i dů-
chodců. Např. senioři nad 70 let by tak jezdili do Brna a zpět zcela zdarma. Celková výše 
dotací by v roce 2020 představovala cca 2 mil. Kč, v dalších letech cca 2,7 mil. Kč ročně. 
Z rozpočtu města by tato částka tvořila cca 1,3 – 1,8 %. Vzhledem k plošnému dopadu na 
obyvatele města a k jiným aktivitám, které město ze svého rozpočtu podporuje, ta částka 
není nijak vysoká. Více informací najdete na našich webových stránkách.

Jsme nejlepší třídiči v Jihomoravském kraji!

Získali jsme 1. místo v soutěži obcí a měst Jihomoravského kraje v kategorii vyslouži-
lých drobných elektrozařízení – to jsou ta, která se vhazují do červených kontejnerů 
nebo odevzdávají na sběrném dvoře. Bohužel v ostatních komoditách se nám třídění 
zatím moc nedaří. Doufám v to, že i toto ocenění pomůže ve vůli občanů soustředit se 
více na řádnou likvidaci odpadů.

Děkuji všem, co se o vítězství zasloužili tím, že správně třídí odpady.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích

Při zimní údržbě místních komunikací se vychází z obecně závazných předpisů 
–  Zákon č. 13/1997, Sb. O pozemních komunikacích, v platném znění, a Vyhláška 
č. 104/1997 Sb. v platném znění. V Modřicích se dále řídíme Nařízením č. 1/2012 o 
sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací v zimním období a vnitřní Směrnicí č. 
14/2012 – Plán zimní údržby místních komunikací ve městě Modřice. 
Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby 
zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně 
jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
Zimním obdobím se rozumí doba od 1. listopadu do 31. března následujícího roku.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace i mimo toto období, zmírňují se závady 
ve sjízdnosti a schůdnosti bez zbytečných odkladů přiměřeně ke vzniklé situaci a 
technickým možnostem vlastníka a správce místních komunikací.

Prosím dbejte na správné parkování Vaších vozů, ať nezasahují do chodníků, např. 
ul. Sadová. Tam, kde brání strojní údržbě zaparkovaná auta, není město schopno 
zajistit úklid.
Pracovníci čety musí také dodržovat zákonem stanovené přestávky, podobně také 
při dlouhodobém sněžení nebo námraze není v silách města dokonalou údržbu za-
jistit. Zodpovědnost za případné úrazy způsobené špatnou zimní údržbou místních 
komunikací má obec, která je na toto náležitě pojištěna.
Z toho vyplývá, že pokud majitel přilehlé nemovitosti bude chtít mít chodník uklizen 
dříve, musí si ho uklidit sám.  

Těžko se dá dopředu odhadnout, jaká bude zima a jaká potřeba zimní údržby 
vyvstane.
Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí a výzvou, abyste nám se zimní 
údržbou chodníků pomohli. Tak jako se většina občanů stará o předzahrádky a 
okolí svých domů včetně chodníků bez ohledu na jejich vlastnictví po celý rok, 
nezapomeňte, prosím, na chodníky u svých domů ani v zimě.
Všem, kteří tak činí a i nadále budou činit, patří náš velký dík.

Jiří Šula, vedoucí ÚČM

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku

Do letošní soutěže se přihlásilo 10 soutěžících, z toho jeden bytový dům. Zvyšující se 
zájem o soutěž mne moc těší. V průběhu roku byly předzahrádky fotografovány a tak 
kromě vlastního pozorování měla porota ve složení MUDr. Jaroslava Tomandlová, 
Ing. Pavel Doleček, Ing. Jiří Brabec, Jiří Šula, Ing. Hana Chybíková, bohatý obrazový 
materiál k hodnocení.

Vyhodnocování bylo poměrně náročné, neboť všechny úpravy předzahrádek měly 
vysokou estetickou úroveň a je vidět, že se o ně majitelé starají celoročně s láskou. 

První místo získala předzahrádka Popovická 920 paní Nataši Šmehlíkové s 
odměnou 4000,- Kč. 
Druhé místo získala předzahrádka Poděbradova 564 – bytový dům, zastoupe-
ný paní Naděždou Koláčkovou s odměnou 3000,- Kč.
Třetí místa byla udělena dvě - Benešova 148 pana Michala Meluzína s odmě-
nou 1000,- Kč a Nádražní 417 paní Dobromily Kurečkové s odměnou 1000,- Kč.

Soutěžícím gratulujeme a přejeme hodně radosti z pečlivé práce, kterou dělají pro 
potěchu nejen svoji, ale i pro nás kolemjdoucí občany. 

Výstava fotografií vítězných předzahrádek proběhne od 8. 1. 2020 do 31. 1. 2020 na 
radnici ve vestibulu.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Vítězná předzahrádka
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1Život v našem městěž
Večer rozsvícených lampiček 4. 11. 2019

Foto: M.Hájek   další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz

Koš martinských vín 16. 11. 2019

Foto: M.Hájek



Rozsvícení vánočního stromu 26. 11. 2019
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Kateřinská zábava 22. 11. 2019

Foto: M.Hájek  další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz
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Římskokatolická farnost Modřice  
pořádá 

v pátek 17. ledna 2020 od 19:30 hodin 
v sále hotelu Gregor 

 

 FARNÍ PLES 
k tanci a poslechu hraje kapela FANTAZIE 

ukázky společenských tanců 
překvapení 

tombola 
vstupné 40 Kč + místenka 90 Kč 

 

 
 

Předprodej vstupenek bude zahájen 2. ledna 2020 
u paní Marie Havlátové v obchodě s textilem 

 
 

Myslivecký spolek Modřice 
Vás tímto srdečně zve na tradiční 

 

Myslivecký ples 
 

který se koná v pátek 10.1.2020 
v sále hotelu Gregor v Modřicích 

 

začátek ve 20.00 hod. 
k poslechu a tanci hraje kapela 

Hamrla-boys 
 

zveme Vás na zvěřinové speciality 
věcnou a zvěřinovou tombolu 

 
 

vstupné 130,- Kč včetně místenky 

předprodej vstupenek:  
Textilní zboží, Havlíčkova 210, Modřice (pí. Havlátová) 
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koncem roku přichází čas velkých svátků – Vánoc. Jejich součástí je i svátek Zjevení Páně 
neboli Tří králů, kdy si připomínáme mudrce, kteří se podle vyprávění evangelií přišli po-
klonit právě narozenému Ježíši do Betléma. S tímto svátkem byla už od středověku spojena 
tradice koledování – koledníci (často chudé děti) chodili s písní dům od domu, přáli vše 
dobré a na dveře psali C + M + B doplněné letopočtem jako přání do celého roku (jedná se 
o iniciály latinského požehnání Christus mansionem benedicat, tedy Kristus ať žehná tomu-
to domu). Dostávali jídlo nebo jiné drobné dárky. Na tradici v roce 2000 navázala Charita 
Česká republika a dala jí nový význam: koledníci obcházejí dům od domu a zvou všechny 
lidi k účasti na pomoci těm, kteří to právě potřebují.
Tříkrálová sbírka
Chceme Vám touto cestou ohlásit dvacáté pokračování Tříkrálové sbírky na začátku nové-
ho roku. Koledovat se může od 1. do 14. 1. 2020. V Modřicích se skupinky koledníků vydají 
na cestu 8. 1. 2020.  V případě zájmu o pomoc se obraťte na vašeho místního koordinátora 
sbírky. Kontakt:  Ing. Hana Chybíková, 724 767 000, hana.chybikova@mesto-modrice.cz.
Schůzka koledníků a vedoucích skupinek se koná 7. 1. 2020 v 18:00 h v zasedacím sále 
radnice.  
Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením Charity 
ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna a označena znakem 
Charity ČR.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky chceme z větší částí použít na vybudování nového výtahu 
v budově hospice sv. Josefa pro přemisťování hospicových pacientů a taky udělat rekon-
strukci některých vícelůžkových hospicových pokojů na jednolůžkové. Dále pak potřebu-
jeme zakoupit zdravotní a kompenzační pomůcky a pomůcky pro manipulaci s imobilními 
klienty.
V předešlém roce jsme tak díky vybraným prostředkům mohli pořídit nová lehátka a vozíky 
na převoz hospicových pacientů. Rozšířili jsme Charitní pečovatelskou službu zakoupením 
nového auta a podařilo se nám nainstalovat přenosné klimatizační jednotky v prostorách 
hospice sv. Josefa.
Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen k Vám, 
ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.

Radostné Vánoce a požehnaný rok 2020 za Oblastní charitu Rajhrad přeje

Mária Durkáčová
kontakt: 736 529 319, maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, 

    
 Město Modřice ve spolupráci s KŠK pořádá  

  
      vv  ppáátteekk  2244..  lleeddnnaa  22002200  oodd  2200  hhooddiinn    

vv  hhootteelluu  GGrreeggoorr  vv  MMooddřřiiccíícchh  
  

  
    
    

    
2222..  MMěěssttsskkýý  pplleess  

 
K poslechu a tanci hraje kapela Hamrla Boys. 

Program zahájí úvodní polonéza žáků ZŠ Modřice. 
Vstupné 150,- Kč včetně místenky.  

 
Předprodej vstupenek bude zahájen  

88..  lleeddnnaa  22002200  na recepci Městského úřadu 
Modřice, tel.: 537 001 017 nebo 774 007 710 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vánoční tvoření ve škole

Adventní doba už na nás dýchá z každého náměstí a je mimo jiné také dobou pře-
mýšlení, čím udělat druhému člověku radost. Dárek vytvořený vlastním uměním i 
neuměním vždycky potěší, má totiž svou jedinečnou, srdeční hodnotu.
Proč tedy nevěnovat čas sobě a svému dítěti a nestrávit alespoň krátký čas společně 
nad vyráběním přáníčka, lucerničky, perníčku nebo adventního věnce?
Letos jsme ve škole opět navázali na každoroční tradici Vánočního tvoření, která si 
klade za cíl alespoň na malou chvíli zpomalit a užít si s dětmi předvánoční atmosféru. 
Navíc to vše na půdě školy, kde v tento den mohou být naopak děti průvodci svých 
rodičů. Rodiče se zase mohou přiblížit svým dětem a zakusit alespoň trochu atmosfé-
ru prostředí, ve kterém děti vykonávají své každodenní povinnosti a tráví podstatnou 
část svého pracovního týdne.
Běžné školní prostředí jsme si samozřejmě zpříjemnili poslechem koled, vánoční 
výzdobou, pohoštěním - kávou, čajem, cukrovím. Ale stále to je ono prostředí, ve 
kterém děti prožívají své každodenní úspěchy i neúspěchy. 
Děti jsou důležitým článkem našeho života a společné chvíle a činnosti nám napo-
máhají budovat si s nimi vztah naplněný porozuměním a nepopsatelným teplem do-
mova.
Veliký dík patří rodičům, kteří se přímo podíleli na přípravě a samotném zajištění 
vánočních dílen.

Hana Podracká, ZŠ Modřice

Radostné vánoční svátky,
v novém roce hodně zdraví, pracovních 

úspěchů, spokojenosti, lásky a dobré nálady

přejí děti a zaměstnanci Základní školy Modřice.
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foto: archiv ZŠ

                                        
                                         Hodně štěstí, spokojenosti,   
                           zdraví a úspěchů 
                             v roce 2020 

 
                                             
                                           
                                         přeje Kulturně školská komise  
                                města Modřice 
  

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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SKAUTI

O víkendu 15. – 17. listopadu proběhl v Náchodě další ročník Celostátní vzájemné 
výměny zkušeností (CVVZ). Na této akci se potkávají lidé, kteří se věnují dětem a 
mládeži. Akce je jedinečná hned z několika důvodů: každý rok ji pořádá jiná parta 
organizátorů v jiném městě, setkání je neziskové, založené na práci dobrovolníků, a v 
duchu přátelství rozrůzněných se na něm setkávají skauti, pionýři, táborníci, tomíci, 
zaměstnanci DDM a další nadšenci, aby se vzájemně něco naučili, aby mohli sdílet a 
porovnávat své názory a aby společně hledali řešení různorodých problémů, které 
musí ve své činnosti překonávat. Dobrovolní lektoři připravují pro ostatní přednáš-
ky, diskuse, tvořivé dílny i výlety do okolí. Stejně jako v minulých letech měly na 
tomto setkání i Modřice své zástupce, do Náchoda vyrazily Pavla Pokorná – Paša z 
pionýrského oddílu Brabrouci a Klára Vlášková – Panda ze skautského Quercusu. 
Máme velkou radost, že se v Modřicích oběma organizacím daří fungovat vedle sebe 
a spolu, že se vzájemně inspirujeme, neházíme si klacky pod nohy, a můžeme třeba 
i na několikahodinovou cestu vlakem vyrazit společně a i cestou diskutovat nad tím, 
co mají naše oddíly společné nebo v čem si můžeme vzájemně pomoci. Už teď se tě-
šíme na další společnou výpravu do Českých Budějovic, kde bude CVVZka probíhat 
příští rok, a věříme, že se nám podaří zrealizovat i nějakou společnou akci do té doby.

Společné vzdělávání skautů a pionýrů

Text: Klára Vlášková - Panda
Foto: Pavla Pokorná - Paša
Popis fotky: Paša (Brabrouci) a Panda (Quercus) na cestě z Náchoda

BRABROUCI

Kobylky, Včeličky, Berušky
Tři nejmladší družinky se již podruhé v rám-
ci tohoto školního roku vydaly do Mariánské-
ho údolí. Při první návštěvě v říjnu zde totiž 
probíhal turnaj v lakrosu, jak jsme vás infor-
movali v předchozím čísle zpravodaje, kde 
se jednomu z týmů povedlo vybojovat pou-
kaz na místní bobovou dráhu. Toho jsme pat-
řičně využili a pořádně si zajezdili! Nenechali 
jsme si ale ujít ani procházku kolem Říčky a 
na rozlehlé louce jsme si zahráli několik her.                                                                                                            
Eliška Císařová

Vážky
V sobotu 23. 11. jsme měli rozdělený výlet. 
Naše družinka Vážky jela vlakem do Rajhra-
du, kde jsme byli na prohlídce Památníku 
písemnictví, který sídlí v klášteře. Nejvíc nás 
zaujal tajný vchod do 1. patra knihovny. Na 
dvoře se volně pohybovali pávi. Celý areál 
kláštera byl moc pěkný. Dál jsme pokračovali 
do bažantnice, kde jsme si dali oběd a posí-
lení jsme šli procházkou zpět do Modřic. V 
bažantnici jsme si také vyzkoušeli společné 
skoky a vyrobili si vlastní Větvíky. Na cestě 
zpět jsme se zastavili na soutoku Bobravy a Svratky, závodili, komu poplave rychleji 
klacek po Bobravě a zkoušeli různé způsoby focení, třeba přes dalekohled. Výlet se 
nám moc líbil.                                                                                             Saša Dubšíková

Rozdělený výlet

Mravenci
Nejstarší družinka byla na rozděleném výletě 
v Blansku, na šifrovací hře Přítmí. Účastnily 
jsme se jí i loni, kdy jsme ji úspěšně zdolali, 
ale letos se nám tolik nedařilo. Ačkoli šifry 
po nahlédnutí do nápověd po akci nebyli až 
tak těžké, během akce správné nápady nepři-
cházely. Letos jsme tedy hru nedokončili, ale 
i přesto jsme si užili krásný výlet po Blansku 
a jeho zákoutích. Nejzajímavější šifra byla 
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Následující akce v zimě
V tuto chvíli je už za námi Zimní výprava, která byla letos pojata jinak než obvykle a 
o jejím průběhu se dozvíte v dalším čísle :-). Druhý lednový víkend je již tradičně v 
plánu akcí Lednový výlet, kde budeme trénovat na orientační běh a nebude chybět 
ani opékání špekáčků v areálu Pod Kaštany. O pololetních prázdninách se se staršími 
družinkami vydáme poznávat další Ledové město :-). Pro mladší družinky je naplá-
nován výlet o týden později. Schůzky v roce 2020 budou začínat od pondělí 6. ledna.
A už mi nezbývá nic jiného, než popřát dětem, rodičům, vedoucím a všem co nás 
podporují šťastné a veselé Vánoce plné klidu a pohody a jen to nejlepší do roku 
2020!!!

Tomáš „Kečup“ Hejtmánek, hlavní vedoucí oddílu

foto: archiv Brabrouků

pravděpodobně ta, kde bylo ve schránce ukryto sluchátko s JACK konektorem a tým 
musel najít správnou telefonní budku, kde ve skřínce byl schován konektor, připojit 
sluchátko a ve sluchátku se ozval hlas.

Patrik Chukir

KULTURA

Připravujeme 100. komorní koncert na radnici 
- středa 29. ledna 2020 v 19 hod
K tomuto významnému jubileu jsme pozvali především účinkující, kteří 
mají vztah k Modřicím:

1) významná hudební skladatelka a pedagog Jarmila Mazourová, která 4-ruč-
ně u klavíru spolu s kolegou Janem Hlaváčem dne 27. listopadu 2002 naše 
koncerty odstartovala, tentokrát s ní pěvecky vystoupí její žák Jiří Miroslav 
Procházka  
2) na klarinety zahrají Vendula Šromová, Pavel Rosendorf a Clarteto ZUŠ 
Modřice
3) ze ZUŠ se přidá též dětský Pěvecký komorní sbor MOŘE, který vede Ka-
teřina Čechovská

Doufám, že koncertem potěšíme nejen všechny příznivce, kterým pravidelně při-
nášíme hudební zážitky už více než 17 let, ale i širší modřickou kulturní veřejnost. 

za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz

FARNOST

Z astavení  u  jesl ičekZ astavení  u  jesl iček
ve farním kostele v Modřicíchve farním kostele v Modřicích
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Účinkují:Účinkují:

děti a mládež 
modřické farnosti

smíšený pěvecký sbor
města modřice

 chrámový sbor

děti a mládež 
modřické farnosti

smíšený pěvecký sbor
města modřice

 chrámový sbor
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MODŘICE  

M = farní kostel sv. Gotharda v Modřicích  
PŘ = filiální kostel sv. Markéty v Přízřenicích 

DEN PŘÍLEŽITOST ČAS MÍSTO POZN. 
závěr doby adventní  

sobota 
21.12.2019 

Předvečer  
4. neděle adventní  1730 PŘ mše sv. (sbírka je určena na potřeby farnosti) 

neděle 
22.12.2019 4. neděle adventní  930 M mše sv. s předáním Betlémského světla modřickými skauty 

(sbírka je určena na potřeby farnosti) 
vánoční oktáv  

úterý 
24.12.2019 

Štědrý den 
  

Vigilie slavnosti 
Narození Páně  

1000-1200 M možnost vyzvednout si v kostele Betlémské světlo 

1530 PŘ mše sv. ze slavnosti Narození Páně – „vigilie“ 

2200 M mše sv. ze slavnosti Narození Páně – „v noci“  
(bohoslužbu doprovází chrámový sbor modřické farnosti) 

středa 
25.12.2019 

Slavnost  
Narození Páně  

(Hod Boží vánoční)  

930 M 
mše sv. ze slavnosti Narození Páně (bohoslužbu doprovází 
chrámový sbor modřické farnosti; sbírka je určena na pomoc 
sestrám karmelitkám se stavbou kláštera v Drastech) 

1730 PŘ mše sv. ze slavnosti Narození Páně (sbírka je určena na pomoc 
sestrám karmelitkám se stavbou kláštera v Drastech)  

čtvrtek 
26.12.2019 Svátek sv. Štěpána 930 M mše svatá s žehnáním vína; následuje setkání na faře 

pátek 
27.12.2019 

Svátek sv. Jana 
Evangelisty 1800 M mše svatá  

sobota 
28.12.2019 

Svátek sv. Mláďátek; 
předvečer svátku 

Svaté rodiny  
1730 PŘ mše svatá s žehnáním rodinám (sbírka je určena na potřeby 

farnosti) 

neděle 
29.12.2019 Svátek Svaté rodiny  

930 M 
mše svatá s žehnáním rodinám (bohoslužbu doprovází jihlavský 
smíšený pěvecký sbor MELODIE; sbírka je určena na potřeby 
farnosti) 

1500 M vánoční koncert jihlavského smíšeného pěveckého sboru 
MELODIE – sólista Martino Hammerle-Bortolotti (vstup volný)  

pondělí 
30.12.2019     

úterý 
31.12.2019  1530 M mše svatá na poděkování za uplynulý rok a s prosbou o Boží 

požehnání v roce 2020, adorace a sv. požehnání  

středa 
1.1.2020 

Nový rok  
Slavnost Matky 

Boží, Panny Marie  

930 M mše svatá (sbírka je určena na potřeby farnosti) 

1730 PŘ mše svatá (sbírka je určena na potřeby farnosti) 

další dny vánoční doby  

čtvrtek 
2.1.2020 

Památka sv. Bazila 
Velikého a Řehoře 

Naziánského  
1000 

domov pro 
seniory 

SENECURA 
mše svatá (hudební doprovod zajišťují děti a mládež naší farnosti) 

pátek 
3.1.2020 

Památka Nejsvě-
tějšího Jména Ježíš  1800 M mše svatá  

sobota 
4.1.2020 

Předvečer 2. neděle 
po Narození Páně 1730 PŘ mše svatá (sbírka je určena na opravy) 

neděle 
5.1.2020 

2. neděle  
po Narození Páně   

930 M mše svatá (sbírka je určena na opravy) 

1700 M 
zastavení u jesliček ve farním kostele s místním chrámovým 
sborem a se Smíšeným pěveckým sborem města Modřice (vstup 
volný) 

pondělí 
6.1.2020 

Slavnost  
Zjevení Páně  1800 M mše svatá s žehnáním soli, vody, kadidla a křídy 

od úterý 7. do pátku 10. ledna jsou bohoslužby podle běžného pořádku  

sobota 
11.1.2020 

Předvečer  
svátku Křtu Páně   1730 PŘ mše svatá (sbírka je určena na opravy) 

neděle 
12.1.2020 

Svátek Křtu Páně  
(končí vánoční doba) 930 M mše svatá (sbírka je určena na opravy) 

Hurychová  Peroutková  Ester Hebnar  Miloš
Dušová  Věra

1Společenská kronikas
Vítáme do života 

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 zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího sou-
hlasu 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 společenské rubrice ve Zpravodaji města Mod-
řic. Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Modřice 
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 zpraco-
vání osobních údajů. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR 
a dle zákona 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 rodinní 
příslušníci na matriku městského úřadu.

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

Tříkrálová sbírka

Po Novém roce pořádá Charita opět Tříkrálovou sbírku. Schůzka koledníků pro-
běhne v úterý 7. ledna 2020 v 18 hod. na Městském úřadě v Modřicích. Skupinky 
koledníků, vybavených úředně zapečetěnou pokladničkou a patřičným potvrzením 
(aby bylo možné si ověřit, zda se jedná o „pravé“ koledníky), pak v dalších dnech (8. 
– 14. ledna) navštíví jednotlivé domácnosti s prosbou o finanční příspěvek na provoz 
Charity. Předem děkujeme všem občanům (bez ohledu na to, zda mají či nemají v 
úmyslu do této sbírky přispět) za přívětivé chování ke koledníkům.

Římskokatolická farnost Modřice, www.farnost-modrice.cz

Rozloučili jsme se…  
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KNIHOVNA

VÝBĚR Z NOVINEK

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/.

Pondělí   9–12 13–18
Úterý  13–19
Středa  13–18
Pátek   9–12 13–16

Městská knihovna v Modřicích

Městská knihovna v Modřicích přeje svým čtenářům krásné a ničím nerušené 
vánoční svátky a upozorňuje, že během vánočních prázdnin od 20. 12. 2019 do 

3. 1. 2020 bude zavřeno. Těšíme se na vás opět v novém roce od 6. 1. 2020!

PRO ŽENY
Brown, Sandra: Zuřivost
Campbell, Michele: Cizinec na pláži
Gabaldon, Diana: Paměť kostí
Harasimová, Markéta: Černá vdova
Harasimová, Markéta: Osmnáct
Laurensová, Stephanie: Vášně Lorda 
Kita
Riley, Lucinda: Milostný dopis
Robertsová, Nora: V pasti lásky
Stapley, Marissa: Co dělat, když prší
Steel, Danille: V pravý čas
Whitton, Hana: Sága rodu Reissových

PRO SILNÉ NERVY 
Burke, Alfair: Ta lepší z nás
Cílek, Roman: Zloděj snů
Coben, Harlan: Temné lesy
Connolly, John: Čas utrpení
Češka, Stanislav: Ukradená vražda
Dán, Dominik: Pohřbeni zaživa
Gerritsenová, Tess: Obchod s orgány
Poznanski, Uršula: Stín
Ptáčková, Jindřiška: Homunkulus

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Ashdown, Paddy: Nein! Spiknutí proti 
Hitlerovi
Goodwin, Daisy: Victorie
Jelínek, Jan: Kufr pana Lederera
Scarrow, Simon: Římská krev
Vaňková, Ludmila: Přemyslovci 5.
Vondruška, Vlastimil: Mstitel z Jenštej-
na

SVĚTOVÁ LITERATURA
Rimmer, Kelly: Matčino vyznání
Rix, Debbie: Fotografie
Schröder, Reiner M.: Dáma Měsíčního 
svitu
De Urturi, Sáenz: Ticho ve Sněžném 
městě

ČESKÁ LITERATURA
Beran, Stanislav: Kocovina
Mornštajnová, Alena a spol.: Rodinné 
povídky

PRO ZASMÁNÍ:
Scheunemannová, Frauke: Jezevčíko-
vo štěstí
Taylor, Patrick: Doktore, to bude v 
cajku

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Aisato, Lisa: Luna a ryba
Brycz, Pavel: Emil a upíři
Dahl, Roald: Zdivočelé pohádky

Krolupperová, Daniela: Sněhová víla
Smolíková, Klára: Začarovaný hvozd
Stančík, Petr: Ohou! Kolik kdo má 
nohou?
Steklač, Vojtěch: Pekelná třída a tábor 
zdrcených srdcí

PRO NÁCTILETÉ:
Albertalli, Becky: Co když jsme to my?
Novotný, Aleš: Pamatuj na smrt
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Kroužek tvůrčího psaní

Od konce září se opět scházíme v knihovně a mimo řadu jazykových a stylistických 
her se pomaloučku pokoušíme vytvářet příběhy na všemožná témata. Že to není 
jenom tak a že se to hned zkraje nesype jako z rukávu, o tom by naši mladí autoři 
mohli povídat. Ale když se podaří po prvních těžkých řádcích dát průchod fantazii 
a odlehčit ruku, začne být psaní zábavné a fakt se u toho všichni náramně bavíme. 
Tady je skromná ukázka – snad teď před Vánoci maličko zpomalí to naše dospělácké 
tempo, přiměje nás se pousmát a uvědomit si, jak bohatá je dětská fantazie… a o čem 
by ty vánoční svátky vlastně měly být. Pohádkové, bláznivé, zasněné, a pak budou 
zcela jistě i šťastné a veselé!
(Úkolem bylo napsat „reportáž“ z letošních podzimních prázdnin. Na základě sku-
tečně prožitých podzimek vypustit přesná data a strohá fakta a nahradit je něčím 
nečekaným a bláznivým. Texty si mladí autoři vzájemně četli – druhým úkolem tedy 
bylo je navzájem, byť jen drobností, nějak propojit.)

Eva Strnadová

Šílené, ale nadupané prázdniny
Moje prázdniny začaly vcelku klidně… dokud se to všechno nepokazilo. V pondělí jsme 
jeli k babičce na Dlouhou Louku a cestou nám začalo hořet auto, takže jsme museli 
zavolat hasiče a bylo přivoláno náhradní auto. Moje máma byla pěkně nakvašená. K 
babičce jsme dojeli docela pozdě večer, takže jsem musel jít hned do postele. 
Další den mě hned ráno můj bratranec „omylem“ skopl ze schodů. Po snídani jsme 
šli hned ven. Venku mě málem porazil znovu z vozíku babiččin pes Béda. Večer jsme 
měli táborák a potom jsme šli na večerní procházku do lesa, kde mi praskly hned dvě 
kolečka u vozíku, takže jsem byl nahranej. Ale jinak byly prázdniny celkem fajn (i přes 
tu po… čepici od ptáka).

Maty Hejduk

Vtipné podzimní prázdniny
Na podzimní prázdniny jsme jeli do Frenštátu pod Radhoštěm. Po ubytování jsme šli 
spát a po pokoji nám tam chodila Eliščina žirafa a vyprávěla pohádky. Když jsme vyšli 
na rozhlednu, dali jsme si tam zmrzlinu: soví pro moudrost a pštrosí pro blbost. Na 
lanovce, zrovna když měly jet holky, tak se jim utrhla sedačka. Na hoře jsme chodili po 

stanovištích a dělali úkoly. Jeden jsme nenašli a málem jsme zabloudili. V obchodě jsme 
pak zabrali skoro všechny pokladny. V Dřevěném městečku jsme obchůdek zabrali 
celý, nešlo z něj jít ani ven, ani dovnitř. A v muzeu jsme si měli pustit, jak se dělá látka, 
ale místo toho jsme na tom počítači hráli karty. Domů jsme jeli vlakem a zabrali asi celý 
jeden vagón. A dojeli jsme dobře.

Anet Zavřelová

Neobvyklý týden v Maďarsku
Jednou když jsme jeli do Maďarska do Biku, tak jsme tam v kempu potkali ježka. Můj 
bratr Luky si ho dal na ruku. A ráno jsme potkali ježka s kulometem. Po obědě jsme šli 
do termálů a v bazénu jsme potkali chobotnici, která seděla v autě. Na tobogánu jsem 
potkala metrovou mouchu s brýlemi. Když jsme pak odjížděli, tak jsme se stavili v re-
stauraci. Tam nás obsloužil svítící žralok s brýlemi, protože krokodýl v košili neměl čas. 
Po obědě jsme si dali chobotničí zmrzlinu.
Když jsme se vraceli domů, tak nám vybouchlo auto. Taťka pak zavolal do servisu, ale 
ten pán říkal, že to bude opravené až za tři dny, tak jsme zůstali v nejbližším hotelu. 
Po třech dnech jsme si vyzvedli auto a jeli domů. Doma jsme se vybalili a dívali se na 
film. Další den nám volali z kempu. Volali nám kvůli tomu, že taťka v Maďarsku nechal 
všechny doklady. A tak musel jet zpátky…

Bea Koláčková

Zájemci si mohou v knihovně 
zakoupit nástěnný kalendář

na rok 2020.

Cena je 100 Kč.
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Milí včelařští přátelé,
nastal zimní čas, kdy se včelaři dívají nazpět za uplynulou včelařskou sezónou a 
bilancují, jaká byla a co mohou udělat pro zlepšení v příštím roce. Chceme poděko-
vat obci Modřice za dotace, kterými podporuje naši spolkovou činnost. Pro ZO ČSV 
Rajhrad, pod kterou spadá i Vaše obec, byl tento rok obzvlášť významný. Připomněli 
jsme si výročí 100 let od založení našeho spolku. K tomuto výročí jsme uspořádali 
výstavu, kde si příchozí  mohli prohlédnout nejen všechny včelí produkty, různé 
pomůcky potřebné k včelaření, publikace, mnohdy historické ale dokonce i ty, ko-
lem kterých se veškerá tato činnost točí - včelky, umístěné v proskleném úlu. Zájem 
nejen dospělých ale i dětí ze škol a školek nás potěšil. Ráda bych také poděkovala 
dětem z Vaší ZŠ, konkrétně žákům 2. třídy pí. učitelky  Novotné, kteří nám  pomohli 
s výzdobou výstavy a namalovali spoustu krásných obrázků s včelařskou tematikou.  
S blížícím se koncem roku 2019 bych ráda Vám všem popřála mnoho krásných chvil 
v příjemné atmosféře Vánoc a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2020.

Za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká
foto: Jana Šenkýřová

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Zahrádkářský spolek Modřice oznamuje, že 

25. ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES se bude konat 21. února 2020 v sále hotelu Gregor.
Prodej vstupenek bude 6. 2. 2020 od 16,00 hod. v klubovně /nad knihovnou/ 
Městského úřadu Modřice.

Vstupenka s místenkou:
do sálu                    120,- Kč 
do přísálí                100,- Kč 

MUDr. Jaroslava Tomandlová, předseda spolku

Sněhové vločky k zemi se snáší,  

mráz si s okny pohrává,

chybí už jen pár stran

v kalendáři

vánoční čas nastává.

Veselé Vánoce
plné štědrosti,  
v novém roce mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů

přeje 
Zahrádkářský spolek

 

VČELAŘI
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PBDS

Závěr roku v Pasivním bytovém domě pro seniory v Modřicích byl plný velikých 
příprav. Kromě zábavy naši aktivní klienti připravovali oslavy u příležitosti životního 
jubilea kamarádů, kulturní vystoupení, besídky, hraní s dětmi i jarmark s vánoční 
tematikou. Jarmark dopadl výborně, i děti z družiny ZŠ si jej moc užily. 

Všem příznivcům našeho domu děkujeme za celoroční spolupráci a speciální dík pa-
tří našim modřickým hasičům za darování voňavých surovin pro občerstvení všech 
účastníků jarmarku. 

Text a foto Jitka Kozumplíková
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Závažnější události měsíce listopadu, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Strážníci během tohoto měsíce řešili 5 krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka přijala oznámení o bosém muži skákajícím pod vozidla a pohybujícím se u 
pozemní komunikace na ulici Brněnská. Hlídka MP se dostavila na místo a 
našla muže odpovídajícího popisu. Ten neovládal své chování, ohrožoval 
svůj život i zdraví a také ohrožoval BESIP. Dále uvedl, že je pod vlivem 
pervitinu a léků. Z tohoto důvodu byl proveden jeho transport do protial-
koholní záchytné stanice.

Strážníci přijali oznámení od pracovníka Českých drah, že se v nádražní budově 
zdržuje bezdomovec a má obtěžovat cestující. Strážníci muže nalezli na ná-
stupišti, ten uvedl, že nikoho neobtěžoval a chtěl se pouze ohřát. Následně 
byl vykázán z prostoru Českých drah a událost byla tímto ukončena.

Hlídka řešila oznámení, že na ulici Brněnská se nachází už delší dobu otevřené vo-
zidlo s klíči v zámku a bez majitele. Po příjezdu na místo bylo nalezeno 
vozidlo, které mělo stažená okna, nebylo zajištěné a klíče od vozidla byly 
v zámku. Hlídka vozidlo prohlédla, nic nenaznačovalo, že by se jednalo o 
násilné vniknutí, proto bylo uzamčeno a klíče od vozidla byly uloženy na 
služebně MP Modřice. Hlídka na vozidlo umístila vzkaz pro majitelku vozu 
a celá událost byla zadokumentována. Tentýž den v odpoledních hodinách 
se dostavila majitelka a klíče od vozidla si převzala.

Strážníci přijali oznámení, že se na ul. Havlíčkova pohybuje žena, která působí zma-
teně, pohybuje se po vozovce a jde bez obuvi. Hlídka provedla pátrací akci 
po ženě, kterou nalezla na zastávce MHD na ul. nám. Svobody. Žena se při 
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rozhovoru se strážníky nechovala nijak zvláštně, nebyla viditelně zraněná 
a ani si na žádné zranění a nemoc nestěžovala. Strážníkům uvedla, že jde 
od lékaře a chce jít do OC Olympia na autobus MHD, aby mohla jet zpět 
do Brna. Poté hlídka z místa odjela a žena pokračovala chůzí směrem do 
OC Olympia.

Hlídka byla přivolána k dopravní nehodě osobních vozidel na křižovatce ulic Hybe-
šova a Benešova, Modřice. Účastníky nehody byla vozidla Škoda Fabia a 
Fiat 500c. Hlídka na místě provedla asistenci účastníkům dopravní nehody 
a usměrňovala provoz až do okamžiku ukončení šetření nehody a odtahu 
jednoho z vozidel. Dopravní nehoda byla bez zranění, bez příjezdu PČR.

Strážníci při kontrolní činnosti zjistili, že na ulici Svratecká došlo k dopravní nehodě 
osobního vozidla Škoda Felicia. Řidič k věci uvedl, že dostal smyk a vozi-
dlo narazilo do obrubníku. Na místě nedošlo ke zranění osob ani ke škodě 
dalším osobám. Vozidlo nebránilo provozu a řidič již čekal na odtahovou 
službu. Strážníci tak událost zadokumentovali a věc na místě ukončili.

Hlídka řešila oznámení o zmatené ženě pohybující se na pozemní komunikaci na uli-
ci Prusinovského. Hlídka se dostavila na místo a zjistila, že se žena chová a 
komunikuje zmateně. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 0,22 
promile. Hlídka tedy kontaktovala manžela nalezené ženy, který uvedl, že 
je momentálně v zaměstnání, ale ihned si ji vyzvedne. Žena byla převezla 
na služebnu, kde si ji poté manžel převzal.

Závěrem Vám za celý kolektiv Městské policie Modřice přeji příjemné prožití vánoč-
ních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2020.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Modřická Stavební firma
Nabízí:

  - provádění staveb
  - rekonstrukce budov a bytů
  - rekonstrukce bytových jader
  - obklady a dlažby vnitřní i venkovní
  - zateplování budov ,fasády
  - drobné stavební opravy

Kontakt :   721 576 248

1Inzercei

Pokrývačská firma 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 

 

 

Koupím RD nebo byt k trvalému 
bydlení, i k rekonstrukci. 

Rychlé jednání, bez RK. 

Tel.: 775 557 714 

V okolí Brna
koupím dům
k trvalému bydlení.

Tel. 605 997 025

Hledám ke koupi 
byt 2+1/3+1.

Tel. 732 834 651
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Redakční rada Zpravodaje  děkuje Grafickému centru PORING a zvláště paní Ing. Miroslavě 
Novákové za dlouholetou úspěšnou spolupráci při vydávání tohoto časopisu

MUDr. Jan Mareček, předseda RR

Modřický kalendář

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

www.mesto-modrice.cz 

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

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

www.x-trim.cz

18.00
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

 18:30
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30, 
19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihov-
nou na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz 

9:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

9:45 - 10:45
fitness program pro maminky
Nám. (:36) … Husova (:40)
… Brněnská (:45) …

kontakt: www.fitmami.cz

11:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna 13-19 www.volny.cz/mkmodrice

 15:00
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net 

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

www.x-trim.cz

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

18:00
X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.farnost-modrice.cz 

 19:00
Smíšený pěvecký sbor města Modřice – 
zkouška - kromě prázdnin – zasedací sál 
radnice – nám. Svobody

mim.voda.cz/sbor.htm

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

www.mesto-modrice.cz 

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

Opakovaně týdně

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2019

Události

Datum Akce Kde

8.- 14. 1. Tříkrálová sbírka

10. 1.    20 hod Myslivecký ples 20 hod sál hotelu Gregor

17. 1.    19:30 hod Farní ples sál hotelu Gregor

24. 1.    20 hod Městský ples sál hotelu Gregor

29. 1.    19 hod 100.komorní koncert na radnici

21. 2.    20 hod Zahrádkářský ples sál hotelu Gregor

Redakční rada Zpravodaje přeje všem čtenářům tohoto periodika 
klidné a radostné prožití vánočních svátků v kruhu Vašich

nejbližších a do příštího roku 2020 zdraví, štěstí a spokojenost.
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16:45
kruhový trénink ve Fitpeople,
Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

17:00
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.farnost-modrice.cz 

18:30
X-trim tancování pro rodiče a přátele
- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30
Trampolínky-cvičení v baletním sálku 
ZUŠ

19.10
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

čt 9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihov-
nou na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz

9:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

 11:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

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

www.x-trim.cz

17:00
dětský folklorní kroužek - zasedací sál 
radnice

18:00 
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30, 
19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti s 
doprovodem -klubovna nad knihovnou 
na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz

15:00
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště 
u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net 

17.45
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.farnost-modrice.cz 

19.00
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

ne 9:30
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.farnost-modrice.cz  

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů. 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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Kronika velkých akcí města v r. 2019

Den dětí 1. 6.

Království řemesel 22. 6.

Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků 9. - 11. 8. 2019 

Letní kino 23. - 24. 8.

Svatováclavské hody 27. – 29. 9.

98.Komorní koncert 23. 10.

Večer rozsvícených lampiček 4. 11.

Koš vín 16. 11.

Rozsvícení vánočního stromu 26. 11.

Vánoční jarmark 29. 11.

Rallye show Vonka Racing 7. 12.

99.Komorní koncert 11. 12.

Silvestr 31. 12.
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