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Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 3. schůze RMM konané
dne 6. 1. 2015

Smlouva s BVK a.s.
RMM schválila dodatek č. 33 k Nájemní 
a provozní smlouvě na zajištění provozu 
splaškové kanalizace města s BVK a.s., 
který stanoví výši stočného na 33,36 
Kč/m3 bez DPH, poplatek za pronájem 
kanalizace 4.750.000,- Kč bez DPH a 
výši poplatku za zajištění majetkové a 
provozní evidence za rok 2014 ve výši 
5.000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 3R-3.1/2015)

Pojištění města
RMM schválila pojištění majetku města 
za cenu 102.540,- Kč/rok a pojištění 
vozového parku města za cenu 59.702,- 
Kč/rok.
(k usnesení 3R-3.3/2015 a 3R-3.4/2015)

Převod kanalizace
Město získalo od stavebníka pana Tomá-
še Mátla nově vybudovanou část splaš-
kové kanalizace DN 300 v délce 89,68 m 
v ulici Havlíčkova za cenu 1.000,- Kč.
(k usnesení 3R-3.5/2015)

Výstavba nového Veřejného osvětlení 
ulice Žižkova
RMM schválila dohodu se společností 
BVK a.s. na umístění sloupů a rozvadě-

čů veřejného osvětlení na ulici Žižkova 
v ochranném pásmu kanalizace. 
(k usnesení 3R-3.12/2015)

Licenční smlouva
RMM schválila poplatek za licenční prá-
va na hudební produkci při komorním 
koncertě, konaném dne 10. 12. 2014, činil 
577,- Kč vč. DPH.
(k usnesení 3R-3.13/2015)

Stánek pekařství
RMM schválila pronájem části pozem-
ku par. č. 2032 na ulici Benešova vedle 
zdravotního střediska společnosti Pekař-
ství KESI Vranovice za účelem umístění 
svého stánku k prodeji pečiva.
(k usnesení 3R-4.1/2015)

Údržba sportovišť
V rámci užívání sportovního areálu na 
kopanou RMM schválila rozpočet plateb 
v celkové výši 150.000,- Kč zařazený 
do rozpočtu města za údržbu majetku 
města Modřice v roce 2015 prováděnou 
MFK Modřice o.s., která obsahuje mimo 
údržbu areálu travnatého hřiště také 
údržbu veřejného hřiště na kopanou 
a přilehlých ploch na ulici U Hřiště, 
údržbu zelených ploch kolem příjez-
dových cest zahrádkářské kolonie U 
Hřiště a údržbu travnaté plochy u kurtu 
tělocvičny.
(k usnesení 3R-8.4/2015)

1Zprávy z radnicez
POZVÁNKA na 3. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva

města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 9. BŘEZNA 2015 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí

Svobody 93. 

Program bude vyvěšen na informačních tabulích

a na internetových stránkách města Modřice. 

USNESENÍ RMM č. 3/2015

1Informace pro občanyi
VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA MODŘICE 

VÝSLEDKY ANKETY

V prosinci roku 2014 byla vyhlášena anketa, ve které měli občané možnost vyjádřit 
své názory a náměty na uvažovanou výstavbu víceúčelové sportovní haly. Celkem 
bylo podáno 11 příspěvků. Vedení města děkuje všem občanům a organizacím za 
zaslané náměty. 

Shrnutí jednotlivých námětů a komentář k nim.

Před rozhodnutím o podobě a vybavení haly by se zástupci města měli setkat s ob-
čany a návrh probrat. 
Občané dostali prostor k vyjádření ve formě této ankety. Zajištěním dalšího postupu 
na uskutečnění projektu byla Zastupitelstvem města zmocněna Rada města. Zastupi-
telstvo také jmenovalo Poradní pracovní skupinu složenou ze zástupců všech poli-
tických subjektů, jako poradní orgán pro sestavení Stavebního programu. Ten bude 
sloužit jako podklad pro architektonickou soutěž „O návrh víceúčelové sportovní 
haly“, kterou město v nejbližší době vyhlásí. Výsledky pak budou zveřejněny na 
webu města a bude uspořádána výstava návrhů. 
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Vadí mi, že celý projekt sportovní haly je postaven pouze na základě potřeb nohej-
balistů a nevznikl na základě seriózního průzkumu zájmů a potřeb více než 4800 
občanů Modřic. 
Návrh na využití haly a zadání pro architektonickou studii je výsledkem průzkumu, 
který byl proveden napříč všemi většími spolky na podzim 2014. S funkcionáři těchto 
spolků byly provedeny podrobné rozhovory o potřebách a vizích a ty se promítly 
do defi nování základního vybavení sportovní haly, a to komplexně vzhledem k věko-
vým kategoriím i zájmovému zaměření.

Budova by měla esteticky zapadat do zástavby a v žádném případě by neměla převy-
šovat výšku okolních budov.  
Estetický návrh bude posuzovat v rámci architektonické soutěže porota složená z re-
nomovaných osob z řad architektů, stavařů a zástupců města, což bude dostatečnou 
zárukou kvality návrhu. 

Před stavbou by město Modřice mělo alespoň orientačně spočítat náklady na provoz 
a i na základě tohoto čísla usoudit, jestli na to fi nančně má. 
Porota architektonické soutěže bude při hodnocení návrhů přihlížet kromě fi nanční 
náročnosti také na ekonomiku provozu haly.

Nelze navrhnout halu jinde, tak aby se nemusel rušit park mezi školou a sokolovnou? 
Sportovní hala je navržena tak, aby sloužila nejen občanům města, ale zároveň se 
vytvořily cvičební prostory pro děti ZŠ, které jsou v současné době naprosto nevy-
hovující. Z toho důvodu byla zvolena plocha v blízkosti ZŠ Benešova, tak aby byla 
školní budova s objektem sportovní haly spojena. Park je v současné době velmi 
málo využíván a vytvořením nové haly a úpravou okolí se naopak rozšíří nabídka pro 
trávení volného času mládeže aktivním způsobem. 
Cílem obce je zlepšit program prevence proti kriminalitě mládeže a tento projekt jej 
zcela naplňuje. 

Financování musí být provedeno z fondu Evropské unie.
Snahou je zajistit fi nancování s ohledem na maximální úsporu obecních fi nancí a zá-
roveň získání co největšího počtu dotací z EU, případně národních fondů. V součas-
né době začíná nové dotační období a ještě není schválena konečná podoba dotač-
ních programů, předpoklad je podzim 2015. Pak bude možné tyto informace upřesnit. 
Je potřeba si uvědomit, že na dotaci není právní nárok a ke každé dotaci je nutné 
počítat s výrazným spolufi nancováním obce.

Při stavbě haly by se nemělo zapomenout na dostatek parkovacích míst, v takto za-
stavěné oblasti je asi jedinou variantou podzemní parkoviště. 
Co se týče počtu parkovacích míst, je nutné dodržet normu ČSN 73 6110, která přesně 

stanoví počet parkovacích míst vzhledem k počtu uživatelů a provozu haly.  Tento 
počet musí město jako investor zajistit v bezprostřední blízkosti stavby, jinak není 
možné získat pro stavbu stavební povolení. Varianta podzemních garáží je tou prav-
děpodobně nejdražší variantou pro zajištění parkování. Proto se bude město snažit 
najít dostatek venkovních ploch bez záboru zahrádkářské kolonie. I přes to není vý-
stavba podzemních garáží vyloučena.

Stavba by měla co nejvíce splňovat požadavky nízkoenergetického standardu, který 
minimalizuje provozní náklady.
Budova nové haly je posuzována jako stavba veřejného sektoru. Reálně lze předpo-
kládat, že stavební povolení na budovu bude vyřízeno v průběhu roku 2016. Podle 
novely zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií, musí být od 1. 1. 2016 stavba tako-
vého rozsahu navržena jako stavba s téměř nulovou spotřebou energie.

Při stavbě haly by se mělo myslet na dostatek denního světla v učebnách základní 
školy. 
Sportovní hala nebude těsně přiléhat k ZŠ, požadavek je takový, aby byly funkčně 
spjaty např. spojovacím krčkem (případně jiným řešením), tak aby děti ze ZŠ měly 
zajištěný vstup do haly „suchou nohou“. Požadavek na dostatek denního světla v 
okolní zástavbě musí být brán v úvahu při navrhování stavby. 

Hala by mohla být propojena s restaurací Sokec. 
Současná restaurace na Sokolovně má určitou historickou hodnotu, takže bude po-
souzeno podrobněji na základě stavebně technického průzkumu, zda bude stavba 
ponechána a rekonstruována, či zda bude určena k demolici stejně jako sousední 
dům a zadní budova sokolovny. Nová restaurace bude obsahovat také nekuřáckou 
část v souladu s evropskými trendy.

V hale by neměl chybět menší taneční sál se zrcadly. 
O zřízení menšího sálu se zrcadly je uvažováno, v současné době takový sál ve měs-
tě chybí. Tento sál bude sloužit pro taneční oddíly, stolní tenis, aerobic, případně 
další cvičení.

Projekt by měl obsahovat vybudování kluboven pro spolky věnující se dětem a mlá-
deži.
Klubovny pro spolky budou do prostor haly zahrnuty, pokud to dovolí fi nanční limit, 
který obec má. Prvořadě je sportovní hala určena pro sportovní a kulturní vyžití 
občanů, pro setkávání kroužků a spolků se i nadále počítá s využitím stávajících 
prostor, jako např. prostory na ZŠ, obecním úřadě apod.



1918 www.mesto-modrice.czZpravodaj 2/2015Informace pro občany Informace pro občany

Využití prostor by mělo být pro spolky zdarma.
Využití prostor zdarma pro některé skupiny občanů je otázka budoucího provozu 
haly a platné legislativy.

V hale by měla být vybudována kavárna, kam by mohly i v zimě chodit maminky s 
dětmi.
Součástí sportovní haly bude i provoz občerstvení pro návštěvníky haly, ve které 
může být umístěn dětský hrací koutek. O samostatné „dětské“ kavárně se neuvažuje. 
Baby kavárna s dětským koutkem a venkovními prolézačkami je ve městě zřízena 
např. v restauraci Fino-club.
 
Bude v hale pódium pro kulturní akce jako koncerty, divadelní představení a taneční 
zábavy?
Pódium je v návrhu požadováno.

Tribuny pro sportovní utkání by měly být zadělávací, aby nerušily kulturní akce. 
Tribuny v hlavním sále jsou požadovány tak, aby co nejméně ovlivnily případné 
pořádání kulturních akcí.

Povrch haly by měl být použitelný pro kulturní i sportovní vyžití. 
Povrch v hale bude navržen v základu pro sportovní činnosti. Na tento povrch by se 
měl pravděpodobně pokládat rozebíratelný povrch vhodný pro ostatní akce.

V hale by pro kulturní akce neměla chybět šatna pro diváky. 
Šatna pro diváky bude součástí návrhu haly.

Součástí multifunkční haly nebudovat kuželnu a saunu – jejich řešení ponechat pro 
podnikatelské aktivity.
O ostatních provozech, jako je např. sauna nebo kuželna, je uvažováno pouze za 
předpokladu, že se výrazně nenavýší prostorová a fi nanční náročnost stavby.

Přivítali bychom zvětšení délky bazénu z 15 m na 25 m za předpokladu rozumného 
navýšení nákladů na výstavbu a únosných provozních nákladů.
O stavbě bazénu je uvažováno pouze za předpokladu, že se výrazně nenavýší pro-
storová a fi nanční náročnost stavby.

Budování ubytovacích kapacit v majetku města považujeme za zbytečné, stávající 
nabídka ubytování je v Modřicích dostatečná, případně další potřebu řešit v privátní 
sféře, prostory nad Sokolovnou využít pro klubovny nebo pro kanceláře sloužící 
multifunkční hale.

Ubytovací kapacity jsou uvažovány v nižším standardu pro sportovce tak, aby ke 
sportovnímu využití haly bylo zajištěno také ubytování. Ubytování v nižší cenové 
skupině výrazně zvýší atraktivitu na pronájem pro různá soustředění (a to i v době 
zejména letních prázdnin) a tím je možné snížit náklady na provoz haly.

Jsme proti budování dalšího venkovního hřiště pro útěchovské nohejbalistky.
V rámci řešení okolí haly je navrhováno vybudování dvou nových ploch, a to jed-
noho antukového hřiště a jednoho víceúčelového hřiště s umělým povrchem volně 
přístupného pro širokou veřejnost.

Pokud jde o využití, uvítali bychom krytou tenisovou halu alespoň se dvěma kurty, 
aby měly i děti možnost v hale hrát tenis. 
Krytá tenisová hala není prioritou města. V současné době je možnost v areálu Fino-
-clubu využívat celoročně dva kurty ve vytápěné nafukovací hale.

V rámci výstavby by bylo vhodné uvažovat i o regeneraci parku u restaurace „Sokec“
Park u restaurace Na Sokolovně bude rekonstruován společně s celým okolím nové 
haly.

Navrhujeme v rámci projektu zachování travnaté plochy mezi tenisovými kurty a 
zahrádkami a její případné úpravy k tomuto účelu.
V rámci řešení okolí haly je navrhováno v tomto prostoru vybudování dvou nových 
sportovních ploch, a to jednoho antukového hřiště a jednoho víceúčelového hřiště s 
umělým povrchem volně přístupného pro širokou veřejnost.
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1Život v našem městěž
Život v našem městě Život v našem městě 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1. kolo zápisu dětí do 1. tříd

16. ledna proběhlo v naší základní škole 1. kolo zápisu dětí do 1. tříd. Všechny nás 
mile překvapila velká účast. A zde je pár snímků:

kolektiv 1. stupně ZŠ Modřice, autor fotografi í: Mgr. Jana Svobodová
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Zimní pobyt žáků ZŠ Modřice

Opět jsme se žáky pod vedením SVČ Ivančice prožili krásný týden v srdci Jeseníků, 
ve Filipovicích (Bělá pod Pradědem), v krásném novém penzionu Pepovka. Pobyt 
v tomto penzionu byl pro nás prvním, zatím jsme tam nebyli, a byl velmi příjemný. 
Nabízel nám dokonalý odpočinek po dopoledním, odpoledním a někdy i večerním 
lyžování či snowboardingu. A že výuka byla pestrá, zábavná a fyzicky náročná, do-
svědčují i fotografi e. Jen škoda, že počasí trošku navařilo mlhu a někdy bylo náročné 
se orientovat, kam že ta sjezdovka vlastně vede. Nicméně každý den jsme byli na 
svahu a dělali velké pokroky. Z několika lyžařských začátečníků se na konci pobytu 
stali šikovní lyžaři, u snowboardistů to bylo také tak.

Pobyt jsme zvládli ve zdraví (no nějaký kašel a rýma nás neminuly a jedno pochrou-
mané koleno také bylo) a teď už pilně zase zařezáváme ve škole.

Napsala : Mgr. Iva Vaculíková, fotografi e pořídila Bc.Lucie Malá (SVČ Ivančice)
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Školní psycholog na ZŠ Modřice

Tentokrát bych se ráda věnovala možnostem diagnostiky v praxi školního psycholo-
ga. Lze říci, že rozsah nabízených diagnostických služeb se odvíjí jednak od vybavení 
školního poradenského pracoviště diagnostickými nástroji a jednak od postgraduál-
ního vzdělávání psychologa v oblasti diagnostiky. Dalším faktorem ve smysluplnosti 
nabídky těchto služeb je váha doporučující zprávy v rámci legislativního systému, 
neboť tzv. „kulaté razítko“ v rámci pedagogicko-psychologického vyšetření mají jen 
určitá pracoviště jako PPP, SPC a SVP. Přetíženost těchto pracovišť však směřuje k 
tomu, aby s rozšiřující se profesí školních psychologů u nás vzrostly i jejich kompe-
tence a mohli se plnohodnotně podílet na diagnostických službách.

Standardní doménou školních psychologů v oboru psychodiagnostiky je diagnostika 
volby povolání, neboť zvolit si správný obor není otázka jednoho vyšetření psycholo-
gem, nýbrž je to cesta. Cesta, na které žáka doprovázejí rodiče, učitelé a nově i školní 
psycholog. Výhodou diagnostiky volby povolání školním psychologem je právě fakt, 
že má žáka možnost poznávat dlouhodoběji a hlouběji v jeho přirozeném školním 
prostředí, než se to může podařit poradenskému psychologovi mimo školu.

V rámci tohoto poznávání žáka, jeho osobnosti, zájmů, postojů a schopností, se věnu-
ji na ZŠ Modřice kariérové průpravě, kdy se již na jaře začínám pravidelně setkávat v 
rámci výuky s „osmáky“ a pomalu se orientujeme v tom, čeho vlastně chtějí v životě 
dosáhnout, jaké jsou jejich priority, cíle, ale také sny. V deváté třídě pak plynule 
navážeme, bavíme se o tom, co jednotlivé profese obnášejí, zda jejich představa ko-
responduje s realitou a jaké nároky klade potenciální střední škola na své studenty.

Celý tento proces je pak v lednu a únoru završen nabídkou psychodiagnostiky volby 
povolání pro ty, kteří se stále ještě nerozhodli nebo jsou najednou tak trochu „na váž-
kách“, zda na danou školu mají dostatečné předpoklady. Tato psychodiagnostika u 
nás na škole zahrnuje test profesní orientace v rozsahu jedné vyučovací hodiny, test 
struktury inteligence v rozsahu tří hodin výuky a následnou společnou konzultaci s 
rodiči a žákem. Velkou výhodou je, že spoustu informací o žákových preferencích 
máme už sesbíraných v rámci kariérové průpravy.

Dále se na naší škole věnujeme důkladně diagnostice školní připravenosti, tedy těm 
nejmenším, tzn. předškolákům, a to plošně v rámci přípravné třídy, a dále pak vy-
tipovaným dětem během zápisu do prvních tříd v případech, kdy se dítě u zápisu 
neprojevilo dostatečně, byť třeba z důvodu nervozity. Pak měl rodič možnost ob-
jednat se s dítětem ke školnímu psychologovi na podrobnější diagnostiku, ale již v 
příznivější čas pro dítě, v příjemnějším prostoru vybaveném hračkami, s dostatkem 

času na dítě, což vše může napomoci k tomu, abychom zjistili, že je tentokrát třeba 
zbytečné posílat dítě do poradny. Tuto diagnostiku využíváme pak i v případě větších 
obtíží u některého žáčka v první třídě a máme tak také možnost odhalit jeho defi city 
dříve, než navštíví poradnu, neboť objednací lhůty bývají dlouhé a bylo by škoda 
čekat několik měsíců na zprávu z PPP, když můžeme vytvořit malému školákovi plán 
podpory hned.

Samozřejmostí školního psychologa je pak diagnostika klimatu třídy za pomoci do-
tazníků, pro menší děti může být i v podobě předtištěné kresby, kam může vepsat, s 
kým se kamarádí nebo koho mu panáček připomíná v rámci jeho třídy. Této technice 
se říká sociometrie a psycholog jejím prostřednictvím zjišťuje postavení konkrétních 
žáků v rámci vztahů ve třídě nebo celkové klima třídy. Tato diagnostika je důležitá z 
hlediska prevence šikany. Ale o té až třeba příště…

Mgr. Jeanette Vrtková, školní psycholožka

BBBUUURRRZZZAAA      
Klub Maminek Pr ata Vás zve na jarní burzu d tského oble ení, která se uskute ní 

17. 3. 2015  
v 10:15 - 11:15 hodin 

 v prostorách nad m stskou knihovnou. 

P ij te nakoupit, prodat, vym nit, i darovat nepot ebné v ci po Vašich d tech. 

        Burza se m že týkat nejen oble ení, ale i hra ek, t hotenských a mate ských pot eb aj. 

www.prtatamodrice.estranky.cz 



Ledová Ostrava

Na rozdíl od loňského roku jsme letos o pololetních prázdninách v termínu od 29. 
1. do 1. 2. zavítali do Ostravy, kam jsme dorazili vlakem ve čtvrteční podvečer plni 
očekávání z nadcházejících dnů. Tento večer nás však čekalo pouze ubytování ve 
středisku Modrý Šíp, kde jsme přespávali. Vše proběhlo bez problémů, a tak jsme 
se uložili do hajan, abychom načerpali dostatek energie na prohlídku Hasičského 
muzea, které jsme druhý den navštívili. Dozvěděli jsme se jak něco z historie, tak 
spoustu informací o fungování hasičských sborů v dnešní době. Mohli jsme si také 
vyzkoušet např. vytahování člověka ze studny nebo sjíždění po hasičské tyči. Nej-
větší nadšení však přineslo roztáčení sirény, protože vyluzovala hlasité zvuky, což 
alespoň naše děti velmi přitahuje. ☺
Po obědě v restauraci jsme navštívili Landek park, kde jsme si prošli část dolu i s 
výkladem o důlním provozu. Odtud už jsme pak zamířili zpátky do střediska.
Další den jsme zahájili prohlídkou Muzea hraček, které slavilo úspěch nejen u dětí, 
ale i u vedoucích, kteří zde mohli zavzpomínat na vlastní dětství, a odpoledne jsme 
si udělali výlet po Ostravě s cílem v Planetáriu, kde jsme se interaktivně dozvěděli 
velice zajímavé informace.
Poslední den jsme naše vzdělávání završili návštěvou Světa techniky, kde si každý 
přišel na své. Vše jsme si mohli pořádně vyzkoušet a nikdo se nenudil. Poté jsme jeli 
na oběd, odkud už jsme se vydali k nádraží a příjemně unavení vyjeli zpět směrem 
na Modřice.

Koník, vedoucí družinky Komáři, www.brabrouci.cz
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Vážení občané.

Školní rok 2014/2015 vstoupil do své druhé poloviny a tak mi dovolte, abych Vás touto 
cestou seznámil s aktuálním, dá se říci předjarním děním v naší Základní umělecké 
škole.

Začátkem ledna jsme zpřístupnili nové webové stránky. Najdete je na známé adre-
se www.zusmore.cz. Nový vzhled a rozvržení poslouží k pohodlnému přístupu k 
praktickým a aktuálním informacím ze života naší školy. Tímto Vás zveme k jejich 
návštěvě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR každoročně vyhlašuje soutěže žáků 
ZUŠ, ve kterých se v tříletých periodách prezentují všechny vyučované umělecké 
obory a naše škola je jejich pravidelným pořadatelem na okresní úrovni. Nejinak 
tomu bylo i letos.

Předcházel společný trojkoncert žáků ZUŠ Ořechov, ZUŠ Židlochovice a ZUŠ Poho-
řelice, na kterém se představili žáci Hudebního oboru, kteří v rámci školních kol 
soutěží postoupili do kol okresních. Koncert se konal 4. února 2015 v koncertním sále 
školy na Benešově 271 v Modřicích, kde jsme se mohli pyšnit i novým kabátem v 
podobě krásné fasády, která byla na náklady města Modřice dokončena v závěru loň-
ského roku. Myšlenka hudební spolupráce uměleckých škol je unikátní a navázala 
na hudební setkání naší školy a ZUŠ Židlochovice v letech předchozích. Žáci školy se 
dále představili na společných koncertech 10. února v ZUŠ Židlochovice a 12. února 
v ZUŠ Pohořelice. Děkuji vedení obou škol za velmi vstřícný postoj a podporu těchto 
hudebně nesoutěžních, ale o to více příjemných hudebních setkání našich žáků.

17. února 2015 byla ZUŠ Ořechov-Modřice pořadatelem okresního kola soutěže žáků 
základních uměleckých škol České republiky vyhlášené MŠMT ČR pro školní rok 
2014/2015 v Sólovém a komorním zpěvu. Soutěž se konala v koncertním sále školy 
na Benešově 271 za účasti 65 soutěžících z 11 uměleckých škol našeho okresu. Více 
na www.zusmore.cz, kde jsou k nahlédnutí výsledkové listiny jednotlivých kategorií 
a fotografi e. Děkuji i našemu Sdružení rodičů a přátel školy za podporu a pomocnou 
ruku, která nám tradičně pomáhá i při organizaci soutěží a tím i prezentaci naší školy 
a města Modřice. 

S pozdravem Mgr. Petr Křivánek, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BRABROUCI



Farní ples

V polovině ledna se sešli modřičtí farníci a jejich přátelé na tradičním plesu. V před-
sálí hotelu Gregor předali pořadatelé všem ženám růži a mužům „kapku“ ostřejšího 
nápoje. Stoly ozdobilo domácí voňavé cukroví a slané pečivo. Pódium ozdobily ceny 
bohaté tomboly. Za ní hudebníci kapely Lalia.

Zahájení obstaraly krátké projevy. Nejprve všechny přivítala místostarostka Hana 
Chybíková. Po ní promluvil brněnský děkan Mons. Václav Slouk. Na něj navázal P. 
Robert Mayer, který využil příležitosti, aby se před dalekou misijní cestou do Para-
guaje s farní obcí rozloučil. K vzácným hostům patřili také P. František L. Hemala z 
Písku a starosta Josef Šiška. Pak již převzal mikrofon Vítězslav Janský, osvědčený 
moderátor.

Příjemným zpestřením programu byla dvě vystoupení dívčí skupiny X-trim. V podání 
tanečníků brněnského Starletu nechyběly ani ukázky standardních a latinskoameric-
kých společenských tanců.

Letos došlo k mimořádné události. Dosavadní prezident plesu byl slavnostně a s atri-
buty vladaře – korunou, žezlem a jablkem – pasován na krále. Předal mu je, jak bývá 
ve světě aristokratů obvyklé, představitel církve, což zastal pan farář. Následoval ver-
buňk, který s hudebním doprovodem originálního farního orchestru (OFO) zatančil 
novopečený král a jeho syn. 

V tombole upoutalo několik vtipných okamžiků. Například starosta města vyhrál 
plastovou popelnici, ve které hluboko po půlnoci našel úkryt vážený modřický ob-
čan. Nebo Jiří, přezdívaný Krtek, si odnesl rýč. Při udělování ceny útěchy se poprvé 
představila „Mužácká televize Modřice“ (MTM). Na velkém plátně a s žertovným 
komentářem se odvíjel fi lm, který nápaditě představil pracovní úsilí věnované roz-
voji farnosti. Snímek se nesl v duchu vzpomínek na československou spartakiádu. V 
jedinečném provedení mužáků jsme si vybavili úspěšné skladby rodičů s dětmi, ne-
zapomenutelnou podívanou na cvičící ženy a úchvatné představení vojáků. Podobně 
jako kdysi na Strahově i tentokrát branci vyběhli na značky s bojovým křikem. Odě-
no jen v bílých trenýrkách představilo pět ztepilých mužů akrobatickou část armádní 
skladby, ve které nechyběl ani stoj na rukou. Cvičení uzavřela okouzlující pyramida. 
Na jejím vrcholu se tyčil držitel ceny útěchy.

Došlo také na dražbu. Mimořádnou cenu, láhev s archivní slivovicí z úrody roku 
1984, darovala paní Marie Otáhalová. Vyvolávací cena se začala odvíjet od 500 Kč. 
Zprvu přihazovala celá řada vlažných dražitelů. Když však částka přesáhla tři tisícov-
ky, zůstali pouze dva nejvytrvalejší. Ztichlým sálem sledovaná licitace se zastavila 

na nečekaných 5200 Kč. Vydražená částka poputuje na opravu fi liálního kostela sv. 
Markéty v Přízřenicích.

Je skutečností, že farní ples, letos konaný již poosmé, si získal významnou pozici ve 
společenském životě našeho města. Za jeho zdařilý průběh je potřeba všem, kteří 
jakkoliv přispěli k přípravě a organizaci, vyjádřit uznání a poděkovat. 

Text a foto Josef Chybík

FARNOST
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Benefi ční koncert v kostele 11. 1. 2015

Foto: M.Hájek

74. Komorní koncert - zpěv a loutna 28. 1. 2015

Foto: M.Hájek
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Městský ples 30. 1. 2015

Foto: M.Hájek

KULTURA

Připravujeme 

75. Komorní koncert na radnici, 

který se bude konat ve středu 25. března 2015 v 19 hodin jako
Koncert ZUŠ Františka Jílka Brno - Vídeňská,

pod názvem SMYČCE A FLÉTNY

na koncertě vystoupí žáci a žákyně z violoncellové třídy Pavla Křiváka,
fl étnové třídy Judity Menclové, houslové třídy Hany Vojtkové
a Komorní orchestr pod vedením Pavla Křiváka

KNIHOVNA
 

M stská knihovna v Mod icích 
vás zve na p ednášku 

ing. Aleše Svobody 
BRN NSKÉ PODZEMÍ 

 
P ednáška o objevech a záchran  podzemních prostor 

 se uskute ní ve tvrtek 12. b ezna 2015 
v 17 hodin v klubovn  nad knihovnou 
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PRO DĚTI

Blyton: Tajemná řeka

Riley: Pteranodon-gigant z oblohy

Roth: Čtyřka. Divergentní povídky

Steklač: Dobrodružství Mořských vlků

PRO ŽENY

Ahern: S láskou Rosie

Bennett: Večeře v ráji

Cohen: Román o dietách

Fielding: Celebrity pro Afriku

Klevisová: Kocour z Montmartru

Mars: Hotel v Paříži. Pokoj č. 1

Pawlowská: Ulovila jsem ho v buši

Požárová: Muž s vůní kávy, žena se 

špetkou skořice

Semple: Kde se touláš, Bernadetto

PRO SILNÉ NERVY

Crombie: Nutné jako krev, Polibek na 

rozloučenou, Probuzená minulost, 

Zelený hrob, Zmizelá beze stopy, 

Zvuk rozbitého zrcadla, Všechno 

bude dobré

Harris: Vražda na mexický svátek

James: Smrt přichází do Pemberley

Minier: Mráz

Rizzo: Muž CIA

Stehlík: Do temnoty

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích

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

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

Půjčovní doba:

Malé ohlédnutí za rokem 2014
V roce 2014 jsme fond knihovny rozšířili o 1034 nových knih a odebírali 29 titulů nejrůz-

nějších časopisů. V knihovně se zaregistrovalo 743 čtenářů (z toho 260 dětí do 15 let). 

Do knihovny přišlo 10 682 návštěvníků, kteří si vypůjčili 29 557 knih a časopisů nebo 

navštívili 72 kulturních akcí (převážně pro děti).

Nejžádanější tituly v r. 2014
Z BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Probst, Jennifer: Manželská past
Brown, Sandra: Drsný chlap
Link, Charlotte: Zapomenuté dítě
Munro, Alice: Nepřítel, přítel, ctitel, 
milenec, manžel
Ptáčková, Jindřiška: Dva kroky od 
stínu

Z NAUČENÉ LITERATURY
Preisler, Jerome: Krycí jméno Caesar
Modřice, okres Brno-venkov
Avey, Denis: Muž, který pronikl do 
Osvětimi

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
Nemůžeme mít hmotnou prosperitu,
pokud máme mravní bídu.

Jan Hus 

Státní zemědělský intervenční fond 
(SZIF) je jedinou akreditovanou plateb-
ní agenturou pro provádění opatření 
společné zemědělské politiky v České 
republice.
Zprostředkovává fi nanční podporu z 
Evropské unie a národních zdrojů. I my, 
jako spolek, dostáváme tuto dotaci na 
půdu, kterou členové zahrádkářského 
spolku obhospodařují.
Z hlediska objemu vyplácených fi nanč-
ních prostředků zaujímají největší podíl 
přímé platby, o které žádají obdělávatelé 
půdy prostřednictvím jednotné žádosti. 
Platby se vydávají na plochu. Od 1. ledna 
2015 začalo platit novelizované znění 
zákona 252/1997 Sb., o zemědělství, a 
zákona 256/2000 Sb., o Státním zeměděl-
ském intervenčním fondu.
Hlavním důvodem změn těchto základ-
ních právních norem českého země-
dělství bylo jejich přizpůsobení novým 
předpisům a nařízením Rady a Parlamen-
tu EU, které defi nují společnou země-
dělskou politiku EU pro období let 2015 
až 2020. Také se nově v zákonu upravují 
kompetence a působnosti mezi Minis-
terstvem zemědělství a SZIF v oblasti 
registru půdy pro lepší kontrolu pozem-
ků žadatelů o dotaci.

Další novinkou letošního roku je to, že 
OSN vyhlásila rok 2015 Mezinárodním 
rokem půdy. 
Problém je celosvětově velmi podceňo-
vaný. Degradace půdy je podle odborní-
ků mnohem podstatnější než klimatické 
změny, i když ty jsou také nebezpečné 

a je důležité je neopomíjet. S degradací 
půdy se potýká i Česká republika. Až 
padesát procent půdy v ČR je ohroženo 
erozí, přestože v porovnání s některými 
okolními státy je kvalita půdy u nás vyš-
ší, ale za posledních třicet let je změna 
varující! 

Odborníci se shodují, že značný podíl na 
stavu půdy má i zemědělská velkovýro-
ba, ale také, dle varování Českého hyd-
rometeorologického ústavu, se budeme 
muset připravit na častější a delší období 
sucha a budou přibývat vyšší teploty a 
tím častější a vydatnější bouřky.
Již teď voda odplavuje úrodnou zem, 
místo aby zůstávala v krajině. Zatímco 
kvalitní úrodná černozem vodu udrží, z 
nekvalitních půd voda odtéká.
Takže protipovodňová opatření patří do 
kompetence státu, my musíme hospo-
dařit na našich zahrádkách ekologicky 
a dělat vše pro to, abychom si zachovali 
naši půdu kvalitní.

Také dbáme, aby naše pozemky byly 
vzorové nebo alespoň slušně obdělané. 
Dotace, které dostáváme, si to zaslouží. 
A protože je stále dost zájemců, budeme 
velmi přísní v odebírání pozemků těm, 
kdo se o ně nestarají, a přidělíme je těm, 
kdo mají chuť stát se vzornými zahrád-
káři.

Takže od letošního roku nedáme už na 
sliby, že se někdo polepší. Budou chodit 
kontroly z Ministerstva zemědělství ČR a 
my nechceme přijít o dotace. Zkvalitňují 
naši činnost ve prospěch členů zahrád-
kářského spolku.

Tak s chutí do toho a bude hotovo!
TOJA
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DOMOV SENIORŮ

Poděkování z Domova seniorů ANAVITA

Radost, úsměvy, spoustu krásných emocí a vzpomínek a občas dokonce i nějakou tu 
slzičku dojetí. To vše přinášejí klientům specializovaného Domova seniorů ANAVITA, 
a. s., v Masarykově ulici v Modřicích už celou řadu měsíců vystoupení dětí z místní 
mateřské i základní školy. 

Naposledy tamní seniory naladila „školčátka“ pod vedením paní učitelky Dany Haň-
kové, Lenky Haramachové a Marcely Chudáčkové do kouzelné vánoční atmosféry, 
když jim jejich třídy Berušek, Ježečků a Předškoláků předvedly pásmo plné vánoč-
ních písniček, básniček a rozverných dětských říkadel. Babičky a dědečky v zařízení, 
specializovaném na Alzheimerovu chorobu a demenci, potěšily ovšem pár dní před 
Štědrým dnem drobnými rukodělnými dárečky a zpěvem nejen nejmenší modřické 
děti. Rozzářit jejich oči přišli svým vánočním programem s názvem „Nesem vám no-

viny“ také žáci Základní školy Modřice. Tóny nejznámějších vánočních písní a koled 
se tak budovou rozezněly díky vystoupení dětí ze Zpěváčku, ale také kroužku hry na 
zobcovou fl étnu pod vedením paní učitelky Jitky Kafkové.

Rádi bychom také touto cestou všem dětem i jejich učitelkám velmi pěkně poděkovali 
za to, že našim seniorům přinášeli po celý minulý rok do života radost a smích. Těší-
me se, že tomu tak bude i v tom letošním. 

Za klienty a kolektiv zaměstnanců ANAVITA, a. s., v Masarykově ulici Petra Poláčková, vedoucí aktivizací
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1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Rozloučili jsme se

Ryšavá Marie
Ing. Jirsík Jaroslav 
Havránková Jozefa
Vystrčil Leopold
Ryšavá Zdeňka
Jaša Josef
Liška Jiří
Peška Drahoslav

Kunc Miloslav
Huňařová Emilie
Klíma Zdeněk
Šebelová Marie
Zelinková Marie
Kašparová Emilie
Kolář Jaroslav

SPORT

Pozvánka na běžecký závod

V sobotu 7. 3. 2015 se uskuteční již 19. ročník závodu Modřický pohár, který se poběží 
tradičně ulicemi našeho města. Všechny kategorie mají start i cíl u sokolovny. Tratě 
do délky 800 m se běží obrátkově ulicí Benešovou. Delší tratě jsou okruhové, vedou 
ulicemi Nádražní a Husova a k cíli se vracejí ulicí Komenského (okruh 1200 m) nebo 
Poděbradova (okruh 1600 m) a Benešovou. Okruh pro mužské kategorie o délce 
3200 m pokračuje z Poděbradovy přes horní část náměstí, Havlíčkovu a Brněnskou, 
aby byl zakončen přeběhem přes železniční most. V loňském roce se počet účastníků 
v součtu všech kategorií vyšplhal na 679 závodníků, což ho řadí mezi nejlidnatější 
běžecké akce zimní sezóny v Brně a okolí. Srdečně zveme všechny, kdo se chtějí 
proběhnout nebo jen povzbudit své blízké či úplně neznámé závodníky – věřte, že 
každého běžce to potěší a „nakopne“.  

Za pořadatele B. Krejčí

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to 
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 se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve 
Zpravodaji města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s tr-
valým 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 se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní 
návštěvy vedení města Modřice. 

Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rub-

rice ve Zpravodaji města Modřice.

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, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 
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MOD ICKÝ POHÁR 
 
M stský ú ad Mod ice a TJ Sokol Mod ice po ádají 19. ro ník b hu ulicemi m sta 
o putovní pohár. 
 
Datum: sobota 7. b ezna 2015 od 8:00 hod. Závod je za azen do seriálu Brn nský  
                        b žecký pohár 2014/2015. 
Místo:  start a cíl u sokolovny. Zázemí v budov  ZŠ Benešova 332 a v sokolovn . 
Organizace: prezentace v budov  ZŠ nejpozd ji 20 minut p ed startem kategorie.                        
                       Vyhodnocení nejmladších, p ípravkových a žákovských kategorií prob hne  
                        hned po dob hu. Ostatní kategorie budou vyhodnoceny ve 12:30 hod. 
Úhrada: závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní 
Startovné: kategorie - nejmladší, mladší a p ípravka mladší - 20,- K  
  ostatní kategorie - 50,- K   
Podmínky: každý závodník závodí na vlastní nebezpe í a v dom si svého zdravotního stavu 
Doprava z Brna: tramvaj íslo 2 (zastávka Tyršova) nebo vlak sm r B eclav 
Ceny:  v každé kategorii dostanou v cné ceny závodníci na prvních t ech místech 
Kontakt: Krej í Bronislav 603 266 893, e-mail: bronislav.krejci@seznam.cz 
                       Pudelka Jaroslav 732 498 804, e-mail: pudelka.j@seznam.cz 
   
 
 Start kategorie   ro ník      vzdálenost 
 

 9 : 00 žákyn  starší   2000 - 2001               1200 m 
 9 : 08 žáci starší   2000 - 2001   1200 m 
 9 : 15 žákyn  mladší   2002 - 2003   1200 m 
 9 : 23 žáci mladší   2002 - 2003   1200 m 
 9 : 30 p ípravka starší dívky  2004 - 2005      800 m 
 9 : 38 p ípravka starší chlapci 2004 - 2005      800 m 
 9 : 45 p ípravka mladší dívky 2006 - 2008      200 m 
 9 : 53 p ípravka mladší chlapci 2006 - 2008      200 m 
10: 00 mladší    2009 - 2010      150 m 
10: 08 nejmladší   2011 a mladší         75 m 
10: 30 dorostenky + dorostenci 1998 - 1999 
  juniorky + junio i 1996 - 1997 
  ženy   1976 - 1995   4800 m 
  ženy veteránky 1 1966 - 1975 
  ženy veteránky 2 1956 - 1965 
  ženy veteránky 3 1955 a starší  
11:15  muži   1976 - 1995  
  muži veteráni 1 1966 - 1975          9600 m 
  muži veteráni 2 1956 - 1965 
  muži veteráni 3 1955 a starší  
 
Hlavní sponzo i: M stský ú ad Mod ice         T.J. Sokol Mod ice 
                                 Bachl, spol. s.r.o.          R.Eigner – hotel Gregor 
   Delikomat s.r.o.          A-L SlužbyMod ice 
   REMET,spol.s.r.o.          BS BIKE 

Tříkrálová sbírka 2015 v Modřicích

Modřice mají za sebou další Tříkrálovou sbírku. Ač se zprvu zdálo, že nebu-
de úspěšná jako loni, opak je pravdou.  Letošní výtěžek je opět lepší než ten 
předchozí. Vybralo se zatím rekordních 86 217 Kč. Odvážné skupinky koled-
níků se vydaly do ulic ve svém volném čase, často v podvečerních hodinách, 
aby tak pomohly posilovat a vytvářet vědomí solidarity a dobročinnosti ve 
společnosti. Z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy se setkávají s vlídným při-
jetím, ale ve většině případů jsou očekáváni s otevřenou náručí a štědrou 
rukou. Vždyť peníze, které se vyberou, jsou rozdělovány na dobrou a potřeb-
nou věc. I letos bude podpořen Hospic sv. Josefa v Rajhradě, Ošetřovatelská 
a pečovatelská charitní služba, Chráněné bydlení pro osoby s demencí a další 
humanitární projekty.

Všem dárcům Pán Bůh zaplať.

Velké poděkování si zaslouží všichni koledníci i vedoucí skupinek:  

Anežka, Markétka, Maruška a Tim Klangovi, Bětka, Anička a Bára Slané, Ver-
ča Obdržálková, Tomáš Otáhal, Klárka, Libuška, Verunka a Anežka Mazálko-
vy, Klára Jahodová, Viki Gerlichová, Barbora Velíková, Carmen Petlachová, 
Maruška Čechovská, Simona Cetlová, Barča Loučanská, Radka Nesvadbová, 
Katka Vetterová, Terezka a  Radek Vystrčilovi, Natálie Vičarová, Jakub Sla-
větínský, Tonda Kovařík, Barča a Lucka Homolkovy, Vojta Mandelík, Natálie 
Urbanová, Lenka Studýnková, Libuše Nesvadbová, Libuše Mazálková, Jitka 
Vystrčilová, Jindra Hašková, Dáša Mahovská, Marie Otáhalová, Jakub Jírů, 
Markéta Klangová, Marie Havlátová, Hana Chybíková, Hana Woodová.

Ing. Hana Chybíková, místní koordinátor Tříkrálové sbírky



Zajímavé události měsíce ledna, které řešili strážníci Městské 

policie Modřice:

Dne 2. 1. bylo hlídce MP oznámeno, že po městě se pohybují tři romské ženy, které 
zvoní po domech a „přejí do nového roku“, přitom se však dožadují fi -
nanční hotovosti. Strážníci tyto ženy poučili o jejich protiprávním jednání 
a poslali je pryč z města.

Dne 5. 1. byl strážníkům oznámen pohyb podomních prodejců po ulicích v Modři-
cích. Hlídka MP dvojici mužů vypátrala a dle svědků zjistila, že nabízeli 
„levnější energii“. Muži za své protiprávní jednání byli oznámeni přestup-
kové komisi k dořešení.    

Dne 6. 1. strážníci řešili opilou ženu, která ležela na silnici u drůbežáren. Žena byla 
„rozchozena“ a doprovozena domů, kde se o ni její druh postaral. 

Dne 8. 1. do našeho města opět zavítaly hned dvě skupiny podomních prodejců. 
Jelikož se jim nepodařilo činnost prokázat, byli řádně poučeni a odesláni 
pryč z města.

Dne 9. 1. v nočních hodinách strážníci nalezli na zastávce MHD ležet velmi opilého 
muže. Toho hlídka ze své osobní zkušenosti poznala a pomohla mu dostat 
se v pořádku domů.

Dne 12. 1. strážníci MP odkláněli dopravu, protože na přechodu pro chodce v Žele-
šicích byla sražena osoba. Hlídka „otáčela“ vozidla u CT Parku, neboť ko-
munikace byla plně uzavřena. Muže na přechodu srazil řidič vozu Audi a 
odmrštil jej do protisměru pod právě projíždějící vozidlo Volkswagen. Muž 
zraněním na místě podlehl.

Téhož dne v nočních hodinách strážníci MP vyjížděli pátrat po muži, který mastur-
boval před okolo procházejícími ženami na ul. Masarykova (v prostoru 
parkoviště Grand Residence). I přes intenzivní pátrání se však muže nepo-
dařilo naleznout. 

Dne 17. 1. opět do našeho města zavítal podomní prodejce. Hlídka muže nalezla, ve 
věci řádně poučila a udělila mu blokovou pokutu.

Téhož dne byli strážníci přivoláni k opilému muži, který ležel u plotu jedné z fi rem 
v CT Parku. Muž byl probuzen a doprovozen na tramvaj, kterou následně 
odcestoval k domovu.
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Dne 18. 1. hlídka MP asistovala státní policii při pátrání po účastníkovi dopravní ne-
hody, který z místa ujel. I přes propátrání celého katastru města se vozidlo 
ani řidiče nepodařilo nalézt.

Dne 23. 1. vyjížděli strážníci do OC Olympia, kde v supermarketu Albert chytila ostra-
ha ženu, která zde kradla. Lustrací přes PČR hlídka MP zjistila, že žena již 
byla v posledních třech letech za tento čin soudně trestána. Strážníci proto 
ženu zadrželi pro podezření ze spáchání trestného činu a předali státní 
policii k dalším úkonům.  

Dne 24. 1. vyjížděla hlídka MP na konečnou zastávku MHD, kde se v tramvaji nachá-
zela opilá osoba. Muž byl odeslán do svého bydliště.

Dne 28. 1. strážníci vyjížděli k fyzickému napadení, ke kterému mělo dojít mezi bez-
domovci, kteří osídlili jednu z chatek. Na místě se však žádné fyzické napa-
dení neprokázalo, avšak bylo zjištěno, že zúčastnění jsou v chatce nelegál-
ně, proto byli z místa vykázáni.

Dne 29. 1. bylo hlídce MP oznámeno, že u mostu přes železnici leží spící muž, který 
je zřejmě pod vlivem alkoholu. Po příjezdu hlídky již muž vstal, souvisle 
mluvil, věděl, kde se nachází, a tak odešel po svých na vlak domů.

Podomní prodejci
V měsíci lednu naše město několikrát navštívili podomní prodejci. Většinou se jedná 
o osoby, které nabízejí „levnějšího“ dodavatele elektřiny, i když v mnoha případech 
lidé neušetří, naopak na různých poplatcích zaplatí mnohem více než u dodavatele 
původního. Podomní prodejci se například skrývají za osoby, které provádějí pouze 
průzkum trhu, a když zjistí, že lidé „spolupracují“, začnou jim nabízet své produkty. 
Ve většině případů zkoušejí tyto praktiky na seniory. Když jim však otevře někdo 
mladý, zeptají se na pár naučených otázek a odejdou. 
Město Modřice vydalo nařízení města č. 3 z roku 2013, kterým vydává tržní řád. V 
tomto řádu se mimo jiné v čl. 8 uvádí: „Na území města Modřice se zakazuje podo-
mní prodej a nabídka služeb a pochůzkový prodej zboží a nabídka služeb.“
Proto žádáme občany, aby při sebemenším podezření na výskyt takovýchto osob 
okamžitě informovali o této skutečnosti Městskou policii na tel. 602 555 193 nebo na 
lince 156.

Linka 156
Připomínáme občanům, že Městskou policii Modřice mohou volat i přes bezplatnou 
linku 156. Při volání na tuto linku se sice dovoláte na Městskou policii Brno, ale sta-
čí uvést, že jste občanem města Modřice, a budete operátorem přepojeni přímo na 
místní hlídku MP.
Jelikož není technicky možné mít linku 156 přímo pro MP Modřice, je tato linka zpro-
středkována právě přes MP Brno.

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks 

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍZÍ : 
 

kompletní klempí ské, pokrýva ské a izola ní práce 
montáž st ešních oken Velux- certifikovaná firma 

izolace plochých st ech 
montáž hromosvod  

 montáž sn hových zachyta  
 nát ry žlab  a svod  

 
 

Ivo Šubrt    tel:  777 121 219     Masarykova 118,   Mod ice 
E-mail: adach@adach.cz 

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.

Zemní práce: Provádíme nakladačem UNC, možnost naložení odpadu
 přímo do kontejneru. Terénní úpravy pozemku. 

Internet: www.kontejnerypokorny.cz
Tel.: 777 245 024

1Inzercei
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VEDENÍ Ú ETNICTVÍ RYCHLE A SPOLEHLIV
Pro fyzické a právnické osoby

ádné zaú tování doklad , vyhotovování tiskových podklad

(da ová evidence, výsledovka, rozvaha, apod.)

Zpracování p iznání k DPH, silni ní da , ro ní uzáv rka v etn všech výkaz

Komplexní zpracování mezd

Zastupování na ú adech ( FÚ, ZP, OSSZ )

Kontakt:

Ing. Drahomíra echová

Tel.: 603 149 059 Email: cechova.d@quick.cz



Termin: 12.-15.2.2015 , cena: 2590,-K  
Romantická Pa íž pro ty, kte í cht jí strávit svátek zamilovaných v jednom z 
nejromanti t jších m st Evropy v etn  dárku !  
Termín 13.-15.2.2014 , cena: 1890,- K  
4-denní zájezd do Pa íže za nákupy na Champs Elysees s 1nocí v hotelu 
Termíny: 19.-22.3.2015, 3.-6.4.2015, 30.4. – 3.5.2015, 7.-10.5.2015, 4.-7.6.2015, 3.-
6.7.2015, cena: 2490,- K  
Slavný karneval v Benátkách návšt vou ostrova Murano a Burano s ubytováním  
Termíny: 29.1 – 1.2. 2015, 5. – 8.2.2015, cena: 2490,- K  
Autosalon Ženeva 2015- zažijte sv tovou premiéru mnoha voz  na nejslavn jší 
show i prohlídku m sta v cen  vstupenka 
Termin: 6 - 8.3.2015, 13. – 15.3.2015, cena: 1890,-K  
4-denní poznávací zájezd do Pa íže v etn  návšt vy muzeí s 1nocí v hotelu 
Termín: 5.-8.3.2015, 23.-26.4.2015, 14.-17.15.2015, 4.-7.6.2015, 3.-6.7.2015, 27.-
30.8.2015, 25.-28.9.2015, cena: 2490,- K  
Víkendová Pa íž, proje te se lodí po Sein  navštivte Eiffelovu v ž a získejte její 
zmenšenou kopii jako dárek 
Termin: 20.-22.2.2015, 6.-8.3.2015, 27.-29.3.2015, 17.-19.4.2015, 1.-3.5.2015, 15.-
17.5.2015, 29.-31.5.2015, 19.-21.6.2015, 10.-12.7.2015,  24.-26.7.2015, 7.-9.8.2015, 
21.-23.8.2015, 11.-13.9.2015, 2.-4.10.2015, 6.-8.11.2015, cena: 1790,- K  
Jednodenní zájezd do Koncentra ního tábora Osv tim a B ezinky 2015 
Termíny: 28.02.2015, 21.03.2015, 18.04.2015, 19.04.2015, 23.05.2015, 13.06.2015, 
11.07.2015, 12.07.2015, 08.08.2015, 29.08.2015, 12.09.2015, 10.10.2015, 31.10.2015, 
1.11.2015, 21.11.2015 , cena: 649,- K  
Benátky s návšt vou vyhlášených ostrov  Buráno a Muráno 
Termin:13.-15.3.2015, 10.-12.4.2015, 15.-17.5.2015, 10.-12.7.2015, 14.-16.8.2015, 
18.-20.9.2015, 16.-18.10.2015, 20.-22.11.2015, cena: 1190,- K  ( Za Prahu, Plze , 
Svatá Kate ina doplatek 200,-K ) 
Poznejte krásy Amsterdamu s návšt vou rybá ské vesni ky Volendam a v trných 
mlýn  v Holandsku 2015 
13.-15.3.2015, 17.-19.4.2015, 22. – 24.5.2015, 19.-21.6.2015, 17.-19.7.2015, 14.-
16.8.2015, 4.-6.9.2015, 25.-27.9.2015, 2.-4.10.2015, 14.-16.11.2015, cena: 1790,- K  
 
Jednodenní zájezd Medv dí sout ska poznejte nejkrásn jší kouty Štýrska 
 14.3.2015, 11.4.2015, 16.5.2015, 6.6.2015, 11.7.2015, 25.7.2015, 22.8.2015, 
12.9.2015, 10.10.2015, 28.10.2015, cena: 649,- K  
Pa íž za nákupy na Champs Elysees s návšt vou Montmartre s 1nocí v hotelu 

Nabídka zájezd  CA Expressbus ve spolupráci s CK Metal 
Zákazník, který  s námi pravideln  jezdí, automaticky získává slevu z webových 
stránek, proto  Vám nabízíme zájezdy za tuto levn jší variantu. P i zakoupení 
zájezdu od nás obdržíte 5% slevu na další zájezd(nevztahuje se na lyža ské 
zájezdy)!!!! 
6F. Poznávací zájezd do kouzelné Pa íže s 1nocí v hotelu
Termín: 26.-29.3.2015, 16.-19.4.2015, 7.-10.5.2015, 11.-14.6.2015, 16.-19.7.2015, 
20.-23.8.2015, 25.- 28.9.2015, 22.-25.10.2015, 14.-17.11.2015  
Cena: 2,490 K   
6R. Prožijte s námi jedine nou velikono ní atmosféru ve Vídni s prohlídkou 
zámku Schönbrunn  
Termíny: 4.4.2015, Cena: 449,-  
9F. Disneyland® ve Francii s fotopauzou u Eiffelovy v že 2015  
Termín:10.-12.4.2015 -  Magický víkend, 29.-31.5.2015 den D tí  Magický víkend, 
14.-16.8.2015  Hlavní sezona, 2.-4.10.2015 Magický víkend Cena: 1,790 K   
1.H 4denní poznávací zájezd na nejv tší výstavu kv tin Keukenhof s návšt vou 
mlýn  Zaanse Schans, Volendam a Amsterdam s ubytováním 2015  
Termíny: 3. – 6.4.2015 , 30.4. – 3.5.2015, 7. – 10.5.2015.Cena: 2,690 K   
2R. Zažijte víkend plný zážitk  Rakouských Alp, navštivte Medv dí 
sout sku,jezero Teichalmsee v etn  ubytování v kouzelném penzionu  
28.-29.3.2015, 23.-24.5.2015, 19.-20.9.2015, Cena: 1,590 K   
Navštivte termální lázn  – Ma arsko v .vstupenky do lázní  
Termin: 17.1.2015 ,7.2.2015 , 28.2.2015 Cena: 649 ,- K   
Poznávací zájezd do romantického m sta a zažijte atmosféru proslulého 
karnevalu v Benátkách 2015    
Termin: 30.1 – 1.2. 2015, 6. – 8.2.2015, 13.2 – 15.2.2015, 15.2. – 17.2.2015 , cena: 
1190,-K  ( doplatek 200,- K  Praha, Plze , Svatá Kate ina) 
9I. Poznávací zájezd Lago di Garda a Verona s ubytováním !  Termíny: 21.-
24.5.2015, 18.-21.6.2015, cena: 2850,- K  
Slavný karneval v Benátkách s ubytováním s návšt vou ostrova Murano a Burano 
v .valentýnského termínu 
Termíny: 5. – 8.2.2015, 12. – 15.2.2015, cena: 2590,- K  
4-denní poznávací zájezd do Pa íže v etn  návšt vy muzeí s 1nocí v hotelu *** 
Termíny: 19.-22.3.2015, 3.-6.4.2015, 30.4. – 3.5.2015, 7.-10.5.2015, 4.-7.6.2015, 3.-
6.7.2015, 27.-30.8.2015, 25.-28.9.2015, 28.-31.10.2015, cena: 2490,- K  

ty denní romantická Pa íž pro ty, kte í cht jí strávit svátek zamilovaných v 
jednom z nejromanti t jších m st Evropy v etn  ubytování a dárku !  
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19.-23.8.2015, 16.-20.9.2015 Cena: 3,990 K    
20F. PA ÍŽ a MONETOVO SÍDLO GIVERNY s ubytováním 2015 , Termín: 7.5. 
– 10.5. 2015 11.6. – 14.6. 2015 Cena: 2 590,-k   
3H. 4denní poznávací zájezd HOLANDSKO – DELFINÁRIUM, V TRNÉ 

MLÝNY, AMSTERDAM 2015  
Termíny:7.-10.5.2015, 4.-7.7.2015, 6.-9.8.8.2015 Cena:2790,- k  
1.B BigParty v Pa íži ubytování v 3*hotelu vol.1 ,Termín: 07. - 10.5.2015  Cena: 

3,390 K   
19F. Zájezd do Pa íže a za nejkrásn jšími zámky na Loire v etn  ubytování 
Termíny:7.-10.5.2015, 4.-7.6.2015, 10.-13.9.2015 ,Cena: 2,888 K   
6I. CINQUE TERRE – NEJKRÁSN JŠÍ ÁST LIGURSKÉ RIVIÉRY s možností 

koupání na jedné z nejkrásn jších pláží  
Termín:14.-17.5.2015, 25. - 28.6.2015, 23.-26.7.2015, 13.-16.8.2015  Cena: 3,290 K   
3N. Jednodenní zájezd na Orlí Hnízdo, solné doly a nejhlubší jezero st ední 

Evropy 2015 Termín:16.5.2015 Cena: 890 K   
2N. Jednodenní zájezd do Legolandu v N mecku v etn  vstupenky 2015 
Termíny: 30.5.2015, 4.7.2015, 15.8.2015 , Cena: 1,290 K   
12F. Vylod ní v Normandii s návšt vou slunné Pa íže – 5denní poznávací zájezd se 

dv ma noclehy v hotelu 
Odjezd: 03/06 -  07/06/2015, Cena: 3,990 K   
5H. 4-denní zájezd za krásami Holandska – tulipány, d eváky, sýry a v trné 

mlýny. Amsterdam – Alkmaar – Zaanse Schanss ubytováním 
Termíny: 11.-14.6.2015, 25.-28.9.2015, Cena: 2,690 K   
23F. OSLAVTE S NÁMI 200. VÝRO Í BITVY U WATERLOO, BRUSEL – 

SÍDLO EVROPSKÉ UNIE 2015 
Termín: 18.6. – 21.6. 2015 Cena: 3,390 K   
5I. Benátky s návšt vou ostrova Muráno a s koupáním na ostrov  
LidoTermíny:26.-28.6.2015, 31.7.-2.8.2015 Cena: 1,190 K   
3I. Poznejte metropoli papež  ímVatikán a ostrov sn  a legend Capri, který je 
považován za nejkrásn jší ostrov Thyrhénského zálivu ubytování ve 4*hotelu v . 
Snídan  : Termín: 3.-6.7.2015, 3.-6.9.2015, Cena: 2,949 K   
7I. Proslun ná Itálie – Bibione – na den k mo i 
Termíny: 4.-6.7.2015, 17.-19.7.2015, 24.-26.7.2015, 7.-9.8.2015, 14.-16.8.2015, 28.-

30.8.2015, 11.-13.9.2015, Cena: 1190 K  
 p ípadném zájmu a bližších informací volejte:   
+420 776 776 156, 547 385 464, +420 727 854 699 nebo pište na e-mail:  
zajezdy@expressbus.cz.                                         
Zájezd po ádá firma EXPRESSBUS Coufalík  www.expressbus.cz Ve spolupráci s 
CK Metal         www.ckmetal.cz

Termín: 19.-22.3.2015, 3.-6.4.2015, 30.4. – 3.5.2015, 7.-10.5.2015, 4.-7.6.2015, 3.-
6.7.2015, 27.-30.8.2015, 25.-28.9.2015, 28.-31.10.2015, cena: 2490,- K  
Poznávací zájezd do Pa íže a Versailles s 1nocí v hotelu se snídaní 2015 
Termín: 19.-22.3.2015, 16.-19.4.2015, 30.4.-3.5.2015, 28.-31.5.2015, 25.-28.6.2015, 
9.-12.7.2015, 30.7.-2.8.2015, 20.-23.8.2015, 10.-13.9.2015, 22.-25.10.2015,  
5.-8.11.2015, cena: 2790,- K  
3-denní Amsterdam – Keukenhof nejv tší rozkvetlý park v Evrop  2015 
Termín: 20.-22.3.2015, 27. – 29.3.2015, 3. – 5.4.2015, 10. – 12.4.2015, 24. – 
26.4.2015,  1. – 3.5.2015, 8. – 10.5.2015,15. – 17.5.2015, cena: 1790,- K  
5ti denní poznávací zájezd do Pa íže pro pokro ilé s návšt vou Versailles, La 
Defence a Montmartru ubytováním 2 noci 
Termín: 22.- 26.4.2015, 2. – 6.7.2015, 26.-30.8.2015, 24.-28.9.2015,  28.10.-
1.11.2015,  Cena: 3,490 K   
17F. Zažijte mnoho dobrodružství pro celou rodinu a navštivte nejv tší zábavný 
park v Evrop  Puy de Fou, kde se sny stávají skute ností s návšt vou kouzelné 
Pa íže 2015 
Termíny: 30.7.-2.8.2015,  cena: 3333,- K  
15F. Víkendová Pa íž, proje te se lodí po Sein  navštivte Eiffelovu v ž a získejte 
její zmenšenou kopii jako dárek 
Termíny: 20.-22.2.2015, 6.-8.3.2015,27.-29.3.2015, 17.-19.4.2015, 1.-3.5.2015, 15.-
17.5.2015, 29.-31.5.2015, 19.-21.6.2015, 10.-12.7.2015, 24.-26.7.2015, 7.-9.8.2015, 
21.-23.8.2015, 11.-13.9.2015, 2.-4.10.2015, 6.-8.11.2015, cena: 1790,- K  
11F. 5-denní zájezd do Pa íže a Versailles pro pokro ilé v .Remeše a 2 noci v 
hotelu. 
Termín: 6.-10.5.2015, 2. – 6.7.2015, 26.-30.8.2015, 24.-28.9.2015, 28.10.-1.11.2015  
Cena: 3,490 K   
1N. Nejv tší mezinárodní výstava exotických orchidejí s návšt vou historického 
m sta Dráž any 2015 .Termín: 28.3.2015 Cena: 559 K  
1I. ím,Vatikán,Florencie s 1 nocí v hotelu se snídaní  
Termíny: 3.-6.4.2015, 14.-17.5.2015, 11.-14.6.2015, 30.7.-2.8.2015, 3.-6.9.2015, 24.-
27.10.2015, 14.-17.11.2015, Cena: 2,989 K   
2I. Toskánsko , Florencie s návšt vou San Gimignano a ochutnávkou vín s 
ubytováním se snídaní 
Termíny: 5.-8.3.2015, 23.-26.4.2015, 21.-24.5.2015, 18.-21.6.2015, 6.-9.8.2015, 17.-
20.9.9.2015, 8.-11.10.2015 ,Cena: 2,790 K   
13F. Báje ná Provence a Azurové pob eží – kouzelný p tidenní zájezd s 
ubytováním v hotelu 
Termín:  6.-10.5.2015, 27.-31.5.2015, 10.-14.6.2015, 24.-28.6.2015, 15.-19.7.2015, 
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firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

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

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

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

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

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

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 

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

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

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

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

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 

Nabízím veškerý servis
počítačů a notebooků.

Nabízím tvorbu webových stránek. 

Více na www.hr-computers.cz
Bc. Jan Ryšávka

tel.: +420 604 535 647
info@hr-computers.cz

Chcete pracovat v prestižní
realitní kanceláři?
Nabízíme možnost začlenění do týmu

opravdových odborníků v tomto oboru.

Neomezená možnost výdělku v závislosti na Vaší 

chuti pracovat.

Jako jediní máme vlastní investiční fond

na přímý odkup nemovitostí.

Realitní kancelář STING, s.r.o. Naďa Čaňková 

Tel. kontakt: 724 100 148

Hledám byt
či dům.

Peníze mám v hotovosti
z prodeje své nemovitosti.

Tel.: 602 803 976 

Přijmu řidiče-strojníka

na kontejner do 12 tun

a nakladač UNC+ běžná 

údržba. 
Nejlépe jih Brna: Holasice, 

Rajhrad, Modřice, Heršpice.
Tel.: 777 245 024

Pomocnice
v domácnosti!

Provádíme všechny nepříjemné domácí práce:
– jednorázové i pravidelné kompletní úklidy domů a bytů
– mytí oken a žaluzií, věšení záclon a závěsů
– vaříme, pečeme, nakupujeme,  pereme, žehlíme
– pohlídáme děti i domácí mazlíčky

A ještě mnohem víc!

Neutrácejte svůj čas úklidem, to zvládneme za Vás.
Dělejte to, co za Vás nikdo neudělá.

Pracujte, odpočívejte, bavte se!

Rychlá domluva, rozumné ceny, skvělé reference.

Objednávejte na: 774 887 831
Úklidový servis
ZERO HT, s.r.o.

 
 
 

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

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

Hledám ke koupi
dům v Modřicích,

opravy nevadí,
zahradu uvítám.

Tel.: 607 496 332
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Koupím byt
3+1 (3+kk nebo větší 2+1, 

2+kk) v Modřicích,
nejlépe s balkonem.

Telefon: 728 832 677
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st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

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

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

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

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

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

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

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

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fi t40tydnu.webnode.cz

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

19.00 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

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

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

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

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

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.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 www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

17:00, 18:30 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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 

Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Lenka Ventrubová

Opakovaně týdně

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015

7. 3. 2015 Běžecký závod Modřický pohár

12. 3. 2015 Přednáška v knihovně: Brněnské podzemí

17. 3. 2015 Burza dětského oblečení

25. 3. 2015 75. Komorní koncert na radnici

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

Redakční rada: Miroslav Hájek, Alexandra Konva-

linková, Kateřina Koubková (předseda),

Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, 

Vlasta Zápecová

Editor vydání: Eva Strnadová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Koncepce" 
schválená Radou města (k dispozici na radnici a na 
www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání 
přes uživatelské formuláře na internetových strán-
kách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty 
i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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