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Zprávy z radnice

USNESENÍ RMM č. 31/2017
Komentář k vybraným bodům usnesení z 31. schůze RMM konané dne
16. 5. 2017
Smlouva o poskytnutí peněžního
daru
Na základě dohody s Mendelovou
univerzitou Brno budou studenti zpracovávat v rámci ročníkové práce studii
řešení zeleně lokality Primál, za kterou
jim město poskytne jednorázový peněžní dar ve výši 15 000,00 Kč.
(k usnesení 31R-3.3/2017)

Smlouvy o poskytnutí dotace
RMM schválila na základě schváleného
rozpočtu města na rok 2017 a schválených finančních dotací do výše 50
000,00 Kč ZMM smlouvy o poskytnutí
dotace s těmito subjekty:
- Diecézní charita Brno – oblast Rajhrad
Domov sv. Josefa a charita Rajhrad
100 000,00 Kč
- ZUŠ Ořechov – Modřice
50 000,00 Kč
- BHC Dragons Modřice, z. s. (stolní
hokej)
45 000,00 Kč
- Myslivecký spolek Modřice, z. s.
40 000,00 Kč
Diecézní
charita Brno – Domov sv. Markéty
35 000,00 Kč

Hudba Václavské hody 2017
RMM schválila smlouvu s DH Ištvánci,
spolek na hudební produkci při Václavských hodech 2017 za cenu 42 000,00
Kč.
(k usnesení 31R-3.22/2017)

- Vonka Racing AČR, p. s. (Rallye Show
Modřice)
20 000,00 Kč
- Nadační fond Slunečnice (ústav Chrlice)
15 000,00 Kč
- Zahrádkářský spolek Modřice
15 000,00 Kč
- Společnost Moravských parkových
drah, s. r. o. (Parní Olympie)
10 000,00 Kč
- Český svaz včelařů, ZO Rajhrad
10 000,00 Kč
- SPMP ČR Brno, p. s. (tábor pro mentálně postižené děti)
10 000,00 Kč
- Diecézní charita Brno – Effeta denní
stacionář
10 000,00 Kč
-Jan Vonka – VONKA RACING (závodní
tým)
10 000,00 Kč
- Muzejní spolek Modřice
10 000,00 Kč
- Smíšený pěvecký sbor Kantiléna (koncert v Modřicích)
8000,00 Kč
- L. D. (tenisový turnaj Modřice 2017)
1000,00 Kč
(k usnesení 31R-3.4/2017 až 31R-3.19/2017)

Hudba Ženáčské hody 2017
RMM schválila smlouvu s DH Liduška,
z. s., na hudební produkci při Ženáčských hodech 2017 za cenu 28 000,00
Kč.
(k usnesení 31R-3.20/2017)

Oprava kapličky
RMM schválila Smlouvu o dílo s firmou
Rekonstruktiva, spol. s r. o., na opravu
kapličky na křižovatce ulic Husova
a Masarykova za cenu 102 224,00 Kč
včetně DPH.
(k usnesení 31R-3.23/2017)

51

Zprávy z radnice

Nafukovací hala hřiště ZŠ Benešova
Pro zajištění výuky tělesné výchovy a
jako částečnou náhradu za zbouranou
tělocvičnu pro cvičení v zimním období
navrhuje RMM ZMM zařadit dodatečně
do rozpočtu pořízení nafukovací haly,
která by v zimním období zastřešila
venkovní hřiště s umělým povrchem při
ZŠ Benešova. Předpokládané náklady
na pořízení jsou do 3 mil. Kč. Pořízení
je podpořeno ZŠ Modřice a nafukovací
hala bude sloužit i v budoucnu jako další možnost sportovního vyžití občanů
Modřic v zimním období.
(k usnesení 31R-9.1/2017)

Podání žádosti o prodej či směnu
pozemků
RMM obdržela několik podnětů ke
směně a prodeji městských pozemků
různým žadatelům, které budou projednány na zasedání ZMM v červnu 2017.
O rozhodnutí ZMM budete informováni
ve Zpravodaji č. 7–8/2017. Jedná se o
prodeje pozemků p. č. 1690/10, 1690/11,
1690/13, 1292/23, 1292/26, 1292/27 a 49 a
o směnu pozemků p. č. 2525/1, 2048/5,
2048/6, 1605/236, 1605/237 a 1605/239.
(k usnesení 31R-4.1/2017 až 31R-4.5/2017)

Kniha Modřice
Muzejní spolek požádal o prodloužení
termínu dokončení a vydání knihy o
historii Modřic do 31. 8. 2017 z důvodu
dopracovávání nedokončených obsáhlejších kapitol a dohledávání fotodokumentace. RMM posunutí termínu
schválila a současně upravila termín
poslední úhrady města rovněž k 31. 8.
2017 po dokončení a vydání knihy.
(k usnesení 31R-6.4.2/2017)

Tříděný odpad z obalů
Společnost EKO-KOM, a. s., zajišťující
v Modřicích sběr tříděného odpadu z
obalů předložila RMM na vědomí objem
vytříděného množství (43,439 t) a jeho
předběžnou hodnotu (83 248,74 Kč) za
období od 1. 1. – 31. 3. 2017, kterou obdrží město do svého rozpočtu.
(k usnesení 31R-9.2/2017)

Projekt „Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – dodávky“
Na základě získaného dotačního titulu
na projekt „Zefektivnění činnosti orgánů města Modřice – dodávky“ RMM
schválila nabídku firmy Omega24, s. r.
o., na dodávku vybavení velké zasedací
místnosti (dataprojektor, plátno, počítač
atd.) ve výši 91 350,00 Kč bez DPH.
(k usnesení 31R-9.6/2017)
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Život v našem městě

Ženáčské hody 5. - 7. 5. 2017 ve fotografiích Miroslava Hájka

Úvahy zastupitele
Nemohu, než se opět vrátit k výročím v květnu. Jedno ze slavných výročí, by určitý okruh lidí chtěl vymazat z myslí lidí. Jde o výročí osvobození Československa
v r. 1945. Jsme svědky pokusů přepsat historii. Pohrobci vlastizrádců společně s
potomky vrahů našich předků pořádají provokativní pochody tkzv. „Smíření“. Chápu, že to není jednoduché pro příslušníky národa, státu, který způsobil dva světové
konflikty, rozvrátil Evropu, způsobil utrpení mnoha národů Světa, má na svědomí
miliony lidských životů. Je pravda, že tento konflikt nechali rozhořet i tkzv. spojenci
předválečného Československa, Francie a Velká Británie. Myslím, že slušné Němce
nenapadne pořádat podobné provokace. Bohužel i někteří naši občané zaměňují
příčinu a důsledek, podporují tyto provokace, jako by rozporů ve společnosti nebylo dost. Jen skutečnou spoluprací na úrovni rovného s rovným můžeme překonat
neodpustitelné zločiny, kterých se dopustili Němci i ti sudetští na národech celé Evropy. Pokud by vyhráli, my bychom tady nebyli. Díky Rudé armádě i našim vojákům
a všem bojovníkům na všech frontách, kteří bojovali proti společnému nepříteli a
slavně zvítězili. Píši to do Zpravodaje proto, že i v Modřicích se zapomíná, kdo nás
osvobodil a podporují se ty síly, které chtějí revizi výsledků II. Světové války. Další z
výročí připomínaných jen zlehka a s úpravami je výročí upálení Mistra Jana Husa a
příchod Konstantina a Metoděje. Tato výročí opět patří k těm slavným, které mají být
zapomenuty, nebo mají být interpretovány zdeformovaně. Zatímco výročí vypálení
Lidic, ale především Ležáků se připomíná opatrně. Do Zpravodaje bychom měli psát
o záležitostech Modřic, ale nemohl jsem jinak i díky té ostudě „Pouti smíření“.
Richard Tomandl
Zastupitel ZMM za KSČM

další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz
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2. ročník výstavy dětských obrázků
na téma: NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINY
se bude letos konat od 11. září 2017 v prostorách radnice.
Výstava volně navazuje na loňský ročník Zvířata v zoo a je určena pro děti do patnácti let.
Formát obrázku i techniku provedení necháváme na uvážení autora.
Na zadní stranu uveďte plné jméno soutěžícího, rok narození a kontakt na některého z rodičů
(emailovou adresu nebo nemáte‐li, pak telefonní číslo).
Bez těchto údajů není možné obrázek zařadit do konečného ocenění vítězného díla.

Jak zadat dílo do soutěže:



obr.: B. Fausová ‐ simira

osobně předat na recepci p. Ventrubové nebo na podatelnu v prvním patře
radnice, dveře č. 13
poštou zaslat na adresu města: MÚ Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice

Obrázky budou přijímány do 8. září a od 11. září budou vystaveny v prvním patře radnice.
27. září 2017 v 18 hodin bude ve velké zasedací místnosti radnice vyhlášení nejlepších prací
a jejich autoři budou oceněni.
foto: M. Hájek

Jiří Ventruba, místostarosta
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Florbalový turnaj
V neděli 7. května proběhl ve sportovní hale Masarykovy univerzity v Brně 2. ročník florbalového turnaje mladších žáků základních škol. Turnaj pořádala společnost
Kroužky a zúčastnilo se ho sedm družstev. Naše ZŠ Modřice, ZŠ Staňkova, ZŠ Bakalovo nábřeží 1 a 2, ZŠ Troubsko, ZŠ Březina a ZŠ Šaratice. Po výborném výkonu hráči
Modřic porazili ve své skupině ZŠ Bakalovo nábřeží 1 poměrem 3:0 a ZŠ Březina 6:4
a z prvního místa postoupili do finále. Zde nestačili na ZŠ Troubsko, která nastoupila
se žáky pátých tříd (proti našim třeťákům) a podlehli jí 3:10. Celkové 2. místo a stříbrné medaile jsou tedy úspěchem, a i když se nepodařilo obhájit loňské celkové prvenství, tak naši žáčci vzorně reprezentovali Modřice. Podporu v hledišti zajišťovali
rodiče našich žáčků, kteří bouřlivě oslavovali každou vydařenou akci.
Na gólech Modřic se podíleli Novák 3x, Zimek 3x, Dvořák 2x, Pacal 2x a Šteffel 1x.
Turnaj moderoval bývalý fotbalový reprezentant a hráč Zbrojovky Brno Luboš Kalouda a motivací pro zúčastněné byla přítomnost a exhibice prvoligových hráčů Bulldogs Brno.
text a foto: Jaromír Jech
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SRPŠ
RUN and HELP 2017
V úterý 9. května 2017 jsme se probudili do chladného a pošmourného rána. Jako by ale
počasí vědělo, že se v modřické škole toho dne má dít něco krásného, přestalo pršet a
sluníčko začalo kolem oběda nesměle vykukovat z mraků. Když se před základní školou začaly
scházet první skupinky dětí s úsměvem na tváři, bylo jasné, že bude báječný den. Konal se
charitativní běh RUN and HELP.
Projekt RUN and HELP, aneb běhání, které pomáhá, je charitativní akce se sportovním
základem a s patronátem Konta Bariéry. Princip běhu je jednoduchý. Dobrovolníci běží
předem stanovenou trasu, svým tempem a se svým vlastním předsevzetím, jakou vzdálenost
chtějí uběhnout a jakou částku jsou ochotni věnovat na pomoc handicapovaným osobám.
Ptáte se, proč pouze nepošlou peníze na nějaký účet? Jednoduše proto, že je to mnohem
větší zážitek! Běžet ve společnosti stejně odhodlaných lidí a vědět, že všichni pomáhají přímo
tomu, komu se rozhodli pomoci, je nezapomenutelný pocit.
V Modřicích jsme běželi už podruhé. Běžely především děti ze základní školy, od prvňáčků po
deváťáky, ale i jejich učitelé a vychovatelé, mámy a tátové, paní ředitelka, paní zástupkyně i
paní místostarostka. Později se přidali dokonce školkáčci z MŠ a nutno uznat, že jejich
nadšení a zapálení pro věc bylo neodolatelné. Letos jsme běhali pro Ellenku, desetiměsíční
děvčátko, které si svůj živůtek doslova vybojovalo (více o Ellenčině příběhu najdete na
http://www.zsmodrice.org/srps/run‐help‐v‐modricich‐aneb‐behame‐pro‐ellenku). To, že
maminka s Ellenkou a jejím dvojčátkem přijely za námi a většinu času strávily mezi dětmi,
dodalo pomáhání úplně jiný náboj!
A jaký je výsledek? Více než 220 uběhnutých kilometrů a 16.044,‐ vybraných korun. To vše
děti vydaly ze svých mladých těl a dětských pokladniček (pravděpodobně však hojně
pomohly i štědré příspěvky rodičů). Ellence tyto peníze pomohou buď při nákladných
rehabilitacích, nebo při přestavbě bydlení na bezbariérové.
Nakonec jsme si všichni užili krásný a smysluplný den, plný vřelosti, sounáležitosti a radosti.
A že bylo trochu chladno? Super, kdo by taky chtěl
běhat v horku ?

Víčka pro Ellenku
Kromě výtěžku z RUN and HELP můžeme všichni
Ellenčino pohodlí podpořit i sběrem plastových víček.
Máte‐li ve svém okolí nějakého školáka, pošlete po
něm do školy víčka od PET lahví. Nic to nestojí a
určitě to pomůže .
SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s. Milena Hladíková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Dopis do školky!!
Milé paní učitelky mateřské školy ze třídy Myšek, milé paní kuchařky a paní školnice
Lenko!
Protože se blíží konec naší docházky do mateřské školy a my od září nastupujeme do
základní školy, tak bychom Vám chtěly poděkovat za lásku a péči, se kterou jste se o
nás místo maminek a tatínků (kteří musí chodit do práce) staraly.
Vaše děti ze třídy Myšek☺
Zde jsou naše jednotlivá poděkování Vám:
(autory textů jsou předškoláci z MŠ ze třídy Myšek)
Mám Vás rád, posílám vám pusinky a bude se mi po Vás stýskat. A vzkazuji, že mi
taky bude líto po dětech, ale uvidím je ve škole.
Máme dvě Lenky, děkuji p. kuchařce, že nám dává jídlo a je hodná a p. uklízečce
dávám 1 bod☺ za uklizení. A p. učitelkám děkuji, že s námi dělají výrobky: motýlka,
ptáčka, vajíčko. (R. Absolon)
Pěkně se o nás staráte a máme Vás všichni rádi☺ P. kuchařky, děláte strašně dobrá
jídla. P. Lenko, hezky nám chystáte pelíšky☺ (J. Mahovský)
Chci vzkázat p. učitelkám, aby jim děti nekřičely a byly hodné a p. kuchařkám děkuji
za dobré jídlo – nejvíc mi chutnají: špagety, buchtičky s krémem a pizza. A p. učitelkám děkuji, že mě naučily poslouchat, p. školnici, že po nás hezky uklízela. Bude se
mi po všech stýskat. (A. Adamová)
Byly jste na mě moc hodné. (E. Přibylová) A maminka Elišky dodává: Děkuji za trpělivost a krásný a milý přístup k dětem!
Děkuji p. učitelkám za skvělé vyrábění a společné hry a p. kuchařkám za výborné
buchty, které nám pečou. (L. Koláček)
Mám Vás všechny moc ráda. Děkuji všem p. učitelkám z Myšiček za péči, trpělivost
a lásku. P. kuchařkám za dobré jídlo (buchtičky, knedlíčky mňam ☺). Přeji celému
kolektivu hodně zdraví a sil. (V. Deikaliuk)
Ve školce to bylo dobry a p. učitelky byly hodné. Nejlepší bylo divadlo a běhání na
zahrádce. P. kuchařky byly moc šikovné. (M. Paleček)
Líbilo se mi vyrábění a moc jsem je měla ráda. Chtěla bych všem za všechno poděkovat.
Za děti zpracovala: Ing. Ivana Mahovská (maminka předškoláčka)
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Jarní folklorní soustředění….
Už třetí jaro pořádáme soustředění na Kopanicích v areálu na Žítkové, kde nejen
nacvičujeme s dětmi hodovou sestavu, ale snažíme se vytvořit pestrý program. Tentokrát to bylo „Pálení čarodějnic“, kterému předcházela čarodějná hra. Snad nejlépe
popsaly atmosféru děti.
„Přijeli jsme za tmy a mlhy. Už jsme věděli, kde bydlíme. Ubytování bylo moc pěkné.
Některé děcka spolu spaly samy na pokoji. Naučili jsme se sestavu na hody a legrační
bylo, když holky dělaly ženicha. A to bylo tehdy, když Peťa nemohl zkoušet.“ - „Elenka,
Ája, Eva, Simča se brodily ve vodě a skoro všem nateklo do bot. Holky vylovily z potoka
harampádí a odnesly ho majitelům. Také jsme viděli veverku, jak se nebojí a vlezla do
srubu.“ - „V penzionu moc dobře vařili a někteří šli na mši na louku ke kapličce, kde
pan farář přijel na koni a děcka si mohly pohladit koně.“ - „Čarodějná hra byla moc
hezká. Čarodějnice Žítkomíra z chaloupky na kuří nožce nás vedla za ostatními čarodějnicemi a my jsme zachraňovali zvířátka. Byla tam i živá myška a červi. Večer jsme
se oblékli do převleků a děcka připravily taneční překvapení.“ - „Vůbec se nám nechtělo
domů a ani rodičům.“
Na Ženáčských hodech ...
Jako každým rokem, i letos jsme se před radnicí snažili nejen zpříjemnit čekání na
stárky, ale taky ukázat, co nového umíme a jak nám to sluší. Od vystoupení nás
neodradil ani krátký deštík, který osvěžil nedělní odpoledne. Společný taneček se
stárky - Doudlebská polka, se vydařil, kdo něco maličko popletl, nebyl vidět. Parádně
jsme si to užili! V průvodu jsme pak měli vzácnou možnost vidět modřické ulice z
jiného pohledu než z chodníku, navíc za společného zpívání a doprovodu muziky.
Někteří naši malí nováčci, „maláčci“, vystupovali poprvé. Zvládli to na jedničku s
hvězdičkou. A zde jsou některé jejich postřehy:
„Pěkně jsme to se stárky zatančili, i když to trošku pletli. Já jsem se ani nebála.“ - „Mě
se líbilo, jak jsme zmokli. Určitě byla někde duha, jen jsme ji neviděli.“ - „A mě se líbilo,
jak jsme si předávali klouboučky.“ (chlapci) - „Mě se líbil průvod, jak jsme pochodovali
po silnici, kde se jinak nemůže. A k tomu nám vyhrávala muzika, zpívali jsme, fotili si
nás a mávali nám.“
Úspěšný společný tanec se stárky jsme zopakovali i pod májou u sokolovny – přišlo
to samo, automaticky, ani jsme s tím nepočítali. Vidělo nás víc lidí, tleskali, děti byly
nadšené. Jsme moc rádi, že nás stárci vzali mezi sebe a berou naše děti jako parťáky.
Děkujeme – možná se nám takto společně postupně „narodí“ další generace hodových zpěváků a tanečníků.
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Po-hodová zkouška u seniorů byla pohodová…
Další týden jsme s dětmi předvedli naše hodové vystoupení i v Pasivním domě. Seniory jsme naučili nové písničky, a kdo si chtěl s námi zatancovat, měl skvělou příležitost. Tentokrát jsme je nechali si zavzpomínat na vlastní svatbu…
„Babička Halušková nám řekla jaké jsou zvyky na Slovensku při svatbě. A měla narozeniny ten den jako Iva.“ - „Zatancovali jsme celé pásmo o svatbě. Ženich byl Petr a nevěsta Anežka. Celé vystoupení uváděla Julinka. Nakonec jsme si zatančili společně se
seniory a ti, kteří se nemohli ohýbat, tak si alespoň s námi zazpívali. Tančila i babička
od Evičky.“ - „A taky jsme dostali moc dobré buchty.“
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na vás na Václavských hodech v září.
Ivana Cetlová, Jana Gajdušková a děti z DFK
www.folklorni-krouzek-modrice.cz, foto Jana Gajdušková a Pavel Klang
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Vystoupení Folklorního kroužku na Ženáčských hodech 7. 5. 2017
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FARNOST
Pouť ke sv. Gothardovi
Modřice jsou starým
poutním místem. Již od
roku 1778 sem k Bolestné
Matce Boží mířili brněnští
zahradníci, aby v kostele
sv. Gotharda uctili památku zázračně uzdraveného
přítele. Sochu Panny Marie s umučeným Kristem
na klíně můžeme v kostele spatřit dodnes. Oblíbené děkovné cechovní
poutě se konaly vždy ve
třetí čtvrtek v srpnu.
Z podnětu bývalého modřického faráře P. Františka L. Hemaly, CFSsS farníci v roce
2007 téměř zapomenutou tradici obnovili. Nejedná se již o akci spjatou s brněnskými
zahradníky z Nových Sadů a Křídlovic, jak tomu bylo původně. Současná pouť je
spojena s oslavou patrocinia místního chrámu. Uskutečňuje se pravidelně každou
první květnovou sobotu. Hlavními celebranty bývají duchovní, kteří v dřívějších letech v Modřicích vykonávali kněžskou službu, anebo mají k farnosti vztah.
Letošní poutí jsme zahájili již její druhou desítku. Mši svaté předsedal Mons. Marian
Rudolf Kosík, OPraem, opat z Nové Říše, kde se jeden z našich nejstarších klášterů
nachází. S ním sloužil P. František L. Hemala, CFSsS z Písku, brněnský děkan Mons.
ThLic. Václav Slouk, řeholní bratr Jan Metoděj Lajčák, OPraem z Nové Říše, děkan P.
Jan Nekuda z Hustopečí a současný modřický duchovní správce P. Sebastian Gruca,
OFMConv. Pan opat ve své zajímavé promluvě vzpomenul život a dílo sv. Gotharda.
V závěrečné řeči také pokorně požádal o odpuštění za příkoří, která se stala nevinným modřickým občanům na konci května posledního válečného roku.
Pouť doprovodila výstava věnovaná svaté zemi a židovské tance. Při setkání na farní
zahradě zazpívali zpěváci, které doprovodila dechová kapela. Pro přibližně sto sedmdesát návštěvníků bylo připraveno bohaté občerstvení s vínem a pivem, domácí
cukroví a pečivo a do zlatova opečené sele. Vše za nezištné péče a podpory modřických farníků, kterým za vše patří upřímné poděkování.
Text a foto Josef Chybík

str. 26 - foto: Karolína Okounová
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SKAUTI
Skautský květen
Všichni jsme doufali v lepší počasí, ale skautská regata SKARE byla sychravá a deštivá. Vzdor tomu se na Nových Mlýnech sešla řada posádek, mezi kterými nechyběly ve dvou kategoriích ani naši korzáři. Tentokrát jsem to sledovala jen z pohledu
nervózní maminky, která měla o své dítě strach. Nedovedla jsem si představit, že
budou na plachetnici samé děti, bez dospělých. Ale byla jsem příjemně překvapená. Závody byly velmi hezky zajištěny ze stran pořadatelů a musím konstatovat, že
po zhlédnutí všech doprovodných a hlídacích člunů a skvělé organizace jsem byla
naprosto klidná. Naši nejmenší korzáři dokonce sahali po krásném třetím místě ve
své kategorii a uniklo jim jen o opravdový fous. Tímto bych chtěla všem korzárům
poděkovat za skvělou reprezentaci oddílu, prokázali, že neexistuje špatné počasí, ale
jen špatné oblečení. Ač neměli mnoho zkušeností, tak loď vždy nakonec společnými
silami zvládli. Byla jsem moc pyšná na všechny naše kluky a slečnu.
Ještě bych ráda napsala pár vět o zajíčcích. Na poslední schůzce jsme se věnovali
první pomoci. Asi si řeknete, co za první pomoc zvládne pětileté dítě. Divili byste
se, znají výborně základní telefonní čísla a někteří dokonce i základy první pomoci.
My jsme se učili, co do toho telefonu říci. Aby se představili, vysvětlili, co se stalo a
hlavně kde. Pevně doufám, že to nikdy nebudou potřebovat, ale kdyby náhodou to
bylo nezbytné, tak vím, že to zvládnou.
Přeji za naše skautíky všem krásný začátek léta.
Sirka

Foto: Pavel Nesvadba
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Nikde není práce bez zisku,
ani zisku bez vynaložené práce“.
Livius

Zahrádkáři na jaře mají spoustu práce.
Osázet záhonky, zalévat, sekat trávu a
čistit záhonky od plevele.
Plevele jsou velice úspěšné rostliny,
které přerostou všechny méně bujné
žádanější druhy.
Pokud to neohlídáte, mohou rychle
ovládnou celou zahradu.
Vytrvalé a jednoleté plevele se musí
stále ničit, jinak připraví pěstované rostliny o živiny a vodu a nakonec celou
zahradu okupují pro sebe.
Existují tři způsoby, jak se jich zbavit.
1. Pracný způsob – ruční vytrhávání
2. Drahý způsob – aplikace herbicidů.
3. Jednoduchý způsob – plevel prostě
seškrábneme plecím očkem hned, jak
se objeví.
Prostě nejlepším herbicidem pro zahrádkáře je motyka.
Mezi vytrvalé plevele patří svlačec,
pampeliška, opletník a šťovík a množí
se výběžky, oddenky, hlízami, kořeny a
cibulkami. Kypřením a rytím se tyto plevele mohou šířit, takže jediným řešením
jsou herbicidy.
Nejznámější systémový herbicid je
RANDAP – postřik z listů se dostane až
ke kořenům a zahubí celou rostlinu.
TRAVEX a totální herbicidy se aplikují
na půdu, aby zničily i kořeny.
Nejužitečnější herbicidy jsou pro
zahrádkáře asi herbicidy dotykové a
systémové, které jsou po dopadu na
zem nejúčinnější a nepoškodí tak rostliny v okolí.
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KNIHOVNA
Reziduální herbicidy mají tendenci šířit
se do stran a v blízkosti jiných rostlin se
musí používat opatrně.
Plevele se musí vždy vyplet dříve, než
stačí vykvést. Jinak riskujeme, že se z
"jednoleté“ rostliny stanou „sedmiletým
plevelem“, jak říká také jedno anglické
přísloví.
Za vlhkého počasí vytržené plevele nenechávejme na půdě, protože by znovu
zakořenily. Musí se posbírat a zarýt na
kompost, kde se rychle rozloží. Semena
nezarýváme, ty vyhazujeme do popelnice. Není pravděpodobné, že se kompost
zahřeje tak, aby je zničil (rovněž je
bezpečnější popelnice).
Plevele, které mají dlouhé kořeny,
jako například pampeliška, přežijí bez
půdy či vody po mnoho měsíců. Není
pravděpodobné, že se kompost zahřeje
tak, aby je zničil. Je rovněž bezpečnější
popelnice.
Rytí vynáší na povrch země odpočívající semena plevelů, která vyklíčí. Dva
týdny po rytí zkontrolujeme záhon a
všechny semenáčky odstraníme. Podle
odborníků může být půda zásobena
klíčivými semeny i na více než deset let.
Destruktivní vytrvalé plevele, např. pýr
plazivý, svlačec rolní, vytvářejí pod
zemí rozsáhlé spleti kořenů. Je dobré je
důkladně ošetřit herbicidy nebo ručně,
protože i nejmenší kousek vyžene nové
výhonky.
Je to prostě neustálý boj, kdo z koho,
ale my to nemůžeme vzdát. Plevel je
prostě nepřítel, s kterým je povoleno
neustále bojovat.
TOJA

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

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

13–18
13–16
13–18
13–16

UPOZORNĚNÍ - ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
Ve dnech 26. června – 14. července 2017 bude knihovna
z důvodu revize knihovního fondu uzavřena.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY
Bolavá: Ke dnu
Douglas: Sestřičky
Dudek: Kde je touha, bývá ouha
Harman: Porodní bábou proti své vůli
Hartmanová: Zpověď střapaté holky
Hlavatá: Musíš mi věřit
Hubeňáková: Postřehy teplákové bohyně
Jakoubková: Manžel nikdy nespí
Jeffries: Stříbrná labuť
Kleypas: Chladnokrevný ničema
Körnerová: Císařská vyhlídka, Znamení
jednorožce
MacKenzie: Co si počít s vévodou
Moriarty: Poslední výročí
Petráčková: Hledám tě
Roberts: Srdce rebelky
Saudková: Zpocená záda
Valpy: Navždy po francouzsku
PRO SILNÉ NERVY
Bambas: Podivné vraždy
Bauer: Smrt na Karlštějně

Beran: Rendez-vous s vrahem
Berry: Čtrnáctá kolonie
Cornwell: Předmět doličný
Češka: Smrt poctivého lichváře
Lapena: Manželé odvedle
May: Černé světlo
Ptáčková: Básník
Sarebrant: Oddělení 73
Vondruška: Nitranská brána smrti
Z DÁVNÉ I NEDÁVNÉ HISTORIE
Brummer: Brno účtující (1945-1946)
Cornwall: Plamenonosič
Ditrych: Tábor ve stínu Osvětimi
Hykisch: Věřte císaři
Kessler: Závod s časem
Niedl: Ve službách mocných
Vácha: Hoří už Praha?
Vondruška: Husitská epopej V
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SPORT

Městský fotbalový klub Modřice zve všechny fanoušky fotbalu
na XVII. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané

O POHÁR STAROSTY
MĚSTA MODŘICE
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s

11. - 13. 8. 2017
na hřišti v Modřicích
MFK

1

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Balabán Adam
Klímová Karolína
Sznapková Adéla

Buchta Jaromír
Mička Jaroslav
Leitgeb Jiří
Novotný Antonín

Významného kulatého
výročí se dožívá

který se bude konat
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Společenská kronika

Kovář Karel

www.turnaj-modrice.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce května, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
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
některých zákonů je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na
matrice Městského úřadu.
Formulář k souhlasu se zveřejněním je k dispozici na matrice Městského úřadu,
nám. Svobody 93, nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.
V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů upozorňujeme, že ke zveřejnění jména a příjmení jubilanta
ve věku 80, 85, 90 a více ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice
je nutný souhlas osoby, které se jubileum týká.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy,
nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku Městského úřadu.
Potřebný formulář je k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

Dne 1. 5. přijala hlídka MP oznámení, že na nádraží ČD leží zraněná a podnapilá žena.
Hlídka se na místo dostavila, ošetřila krvácející zranění a osobě přivolala
RZS.
Téhož dne byla hlídka požádána ze strany PČR o asistenci při kontrole muže na ul.
Brněnská. Jelikož byl muž důvodně podezřelý z majetkové trestné činnosti,
byl zadržen a převezen na služebnu PČR k provedení dalších úkonů.
Dne 2. 5. řešili strážníci událost na ul. Brněnská, kde oznamovatelka uváděla, že se
jí příbuzný snaží fyzicky ublížit. Po příjezdu hlídky na místo byl již klid a
osoby bez zranění. Při řešení bylo zjištěno, že je podezřelý pod vlivem
alkoholu a užívá léky na zklidnění agrese. Z důvodu kombinace léků a alkoholu hlídka na místo přivolala RZS, kde bylo lékařem doporučeno převézt
podezřelého do protialkoholní stanice. Následně hlídka poučila oznamovatelku a způsobu řešení přestupku.
Téhož dne přijali strážníci oznámení o zaběhnutém psu, který je na vrátnici
jedné z firem na ul. Nádražní. Strážníci psa převzali a po zjištění majitele
byl pes předán. Přestupek strážníci vyřešili domluvou.
Dne 4. 5. strážníci řešili oznámení o podomních prodejcích na ul. Benešova. Strážníci
osoby poučili, že je na území města zakázán podomní prodej a nabízení
služeb, a jelikož osoby nesouhlasily s přestupkem, byla událost postoupena správnímu orgánu k dořešení.
Téhož dne přijali strážníci oznámení o dvou psech, kteří utíkají po ul. Brněnská a ohrožují BESIP. Psi se zaběhli do areálu firmy, kde je zaměstnanci
uzavřeli. Poté co hlídka zjistila majitele, převezla jej do areálu firmy, aby si
psy odvedl. Majitel byl vyřešen blokovou pokutou.
Dne 6. 5. bylo hlídce MP oznámeno, že na ubytovně na ul. Masarykova je agresivní
žena, která má kopat do dveří a ukazovat na jinou obyvatelku nevhodná
gesta. Po příjezdu hlídky na místo již nedocházelo k žádnému přestupkovému jednání. Vzhledem k tomu, že osoby nechtěly dále událost řešit a
nedošlo ke zranění ani škodě na majetku, byli zúčastnění poučeni, jak se
mají chovat, a věc byla ze strany hlídky ukončena.
Dne 9. 5. strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě v podjezdu na ul. Tyršova. Na
místo dále dorazila PČR, která si událost převzala, a SDH Modřice k odklizení uniklých provozních kapalin. Strážníci během šetření a následného
odklizení usměrňovali v místě nehody dopravu.
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Dne 10. 5. bylo hlídce MP oznámeno, že na ul. Sadová leží na chodníku silně podnapilá žena. Po příjezdu na místo hlídka poskytla ženě první pomoc a přivolala
na místo RZS. Po chvíli se na místo dostavil i syn ženy, který si ji převzal do
péče. Hlídka mu pomohla donést matku do bytu.
Dne 11. 5. bylo strážníkům oznámeno, že na ČS Unicorn poškodil tahač s naloženými
vozidly přístřešek nad čerpacími stojany. Hlídka na místě událost zadokumentovala, a jelikož nevznikla vysoká škoda, vyřešila se událost mezi
řidičem a zástupkyní ČS.
Téhož dne bylo hlídce MP oznámeno, že na ul. Tyršova se ve firmě spustil
alarm. Hlídka po příjezdu u firmy nalezla osobu, která, jak poté vyšlo najevo, byla zaměstnancem firmy, který špatně manipuloval s alarmem. Poté
na místo dorazila i jednatelka firmy, která potvrdila, že se jedná o jejího
zaměstnance.
Dne 14. 5. byla hlídka MP požádána o asistenci u dopravní nehody v křižovatce ulic
Brněnská a Benešova. Hlídka během činnosti PČR a HZS usměrňovala
dopravu v místě nehody.
Dne 16. 5. byla hlídka požádána o pomoc při upadnutí v domácnosti. Hlídka se dostavila na uvedenou adresu a poskytla ženě, která upadla, první pomoc. Dále
jí nabídla přivolání lékaře, to však žena odmítla. Poté hlídka místo opustila.
Dne 21. 5. přijali strážníci oznámení o dopravní nehodě mezi cyklistou a osobním
vozidlem na ul. Sadová. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že cyklista měl
oděrky na končetinách a další zranění neuváděl. Hlídka na místo přivolala
RZS, která zraněného cyklistu převezla do nemocnice. Hlídka MP o nehodě
vyrozuměla PČR a předala informace o nehodě.
Dne 22. 5. při kontrolní činnosti nalezli vozidlo, u jehož řidiče bylo podezření, že má
platný zákaz činnosti. Strážníci vozidlo zastavili a následně od řidiče zjistili,
že má vyslovený zákaz řízení. Jelikož bylo podezření, že se řidič dopustil
trestného činu, byla na místo přivolána PČR, která následně zjistila, že má
řidič pozitivní výsledek na OPL.
Téhož dne řešili strážníci oznámení o muži, který spal v kontejneru na papír. Muž byl z prostoru vykázán a poučen o možných následcích přespávání v kontejneru.
Dne 21. 4. přijala hlídka MP oznámení o pobíhajícím psovi na silnici 52 ve směru na
Želešice. Při následném pátrání přišlo další oznámení, že v areálu firmy na
ul. Tyršova je zraněný pes, který odpovídal popisu hledaného. Při cestě do
areálu hlídka narazila na majitele psa, který si jej rovnou převzal.
Dne 23. 5. byla hlídka MP požádána od PČR o pomoc při pátrání po osobě, na kterou
je vydaný evropský zatykač. Hlídka MP provedla pátrání po katastru města, kde byla osoba nakonec nalezena. Osoba byla předána PČR k dalším
úkonům.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk
Určený strážník
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BRIGÁDA
Hledáme spolehlivou, zdatnou a pečlivou paní - pokojskou pro penzion
v Modřicích. Pracovní doba
dohodou asi 4-5 hodin denně.
Telefon: 547 243 233, 724 285 456

Sháním byt 2-3+1 v dobrém stavu – Modřice, Rajhrad, Židlochovice a okolí.
Tel.: 728 901 841
Nabídne mi někdo ke koupi domek k trvalému bydlení v okolí
Brna. Zahrada výhodou.
Tel.: 721 387 897

MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

Nádražní 540
Modřice 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 – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

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 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
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PROJEKT NENÍ PODPOROVÁN MĚSTEM MODŘICE.
Ing. Josef Šiška - starosta města Modřic

Projekt OBEC OBČANŮM umožní ušetřit
občanům města Modřice na energiích
v průměru 5 260 Kč ročně

Občané Modřic se nyní mohou připojit k více než 68 000 domácnostem a 570 obcím po celé České republice využívajících výhod
úspěšného celorepublikového projektu s názvem Obec občanům.
Projekt si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které umožní zlepšovat prostředí v obcích a
městských částech. Mezi obce, které se již do projektu zapojily,
patří Vyškov, Hustopeče, Čebín, Břeclav, Židlochovice, Rousínov a
mnohé další. V první fázi projektu proběhne hromadná energetická soutěž na levnější dodávku zemního plynu a elektřiny.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily na
energiích 5 260 Kč ročně. Celý proces realizace úspory je navíc
zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis
vyřizuje partner projektu společnost Terra Group, která je zároveň garantem kvality projektu.
ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané Modřic se mohou zapojit a ušetřit v průměru 5 260 Kč.
Přihlášku pro domácnosti můžete vyplnit na webu www.obecobcanum.cz nebo osobně na MÚ v klubovně nad knihovnou dne 10.
7. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin nebo telefonicky s koordinátorem projektu pro občany a firmy panem Jiřím Hartlem na tel. čísle: 734 188 304.
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Hledáte novou práci?
Nabízíme volná místa
Do výroby rozváděčů
v Brně, Vídeňská,
hledáme vhodné
kandidáty a kandidátky
na pozice:
• Dělník ve výrobě
• Elektromechanik
Pracovní náplň:
• Po zaškolení budete provádět
montážní práce na mechanických
nebo elektrických částech
rozváděčů VN a NN
• Poté budete zapojovat vodiče,
montovat jednotlivé díly nebo
kompletovat celé zařízení
• Udržovat vysokou kvalitu práce
(nejsme pásová výroba)
• Budete se podílet na zlepšování
pracovních procesů
• Práce v jedno- nebo dvousměnném
provozu
Požadujeme:
Pro pozici dělník:
vzdělání v jakémkoli oboru
Pro pozici elektromechanik:
vzdělání v oboru elektro
• Chuť učit se nové věci
• Spolehlivost, zručnost, zájem uplatnit
se a dělat smysluplnou práci

Nabízíme:
• Stabilita silné mezinárodní
společnosti, pravidelný příjem
• 1 týden dovolené navíc,
věrnostní prémie
• 7,5 hod. pracovní doba,
příspěvek na dopravu
• Cafeteria systém (využití nasbíraných bodů v oblasti vzdělání, sportu
nebo jiných volnočasových aktivit)
• Příspěvek na penzijní připojištění
• Dotované stravování v závodní
jídelně (obědy / večeře)
• Volno navíc pro zvláštní
životní situace
• Odborné a jazykové vzdělávání
Kontaktujte nás!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com
Kontaktní centrum: 800 312 222
abb.cz/kariera
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Opakovaně týdně
po

út

>>>

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

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

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
www.biskupstvi.cz/petrov

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

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

9:45 - 10:45

fitness program pro maminky

kontakt: www.fitmami.cz

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

17:00, 18:30

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm

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

čt

>>>

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

>>>

Městská knihovna 13-18

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

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

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

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.fitpeople.cz

www.fitpeople.cz
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

pá

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

17:00

dětský folklorní 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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.x-trim.cz

www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2017
Události
datum

čas

akce

místo konání

24. 6.
11. - 13. 8.

13.00 - 21.00

Šermířský den a středověká bitva
O pohár starosty města Modřice

areál Pod Kaštany
na hřišti v Modřicích

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.nohejbal-modrice.net

www.biskupstvi.cz/petrov
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