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ZPRÁVA STAROSTY

Vyhodnocení volebního období 2014–2018
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední číslo modřického Zpravodaje vydaného ve volebním období 2014–2018. Další vydání obdržíte až po uskutečněných komunálních
volbách, které proběhnou v termínu 5.–6. 10. 2018. Na konci každé etapy či období je
přirozené provést rekapitulaci a vyhodnocení uplynulé doby. Je tedy na místě, abych
vás podrobněji seznámil s historií uplynulého volebního období.
To započalo komunálními volbami v termínu 10.–11. října 2014, kdy jste si zvolili na 4
roky 15 zastupitelů města. Politické rozložení zastupitelstva bylo následující:
5 mandátů ODS (Šiška, Ventruba, Slaný, Brabec, Šulová)
3 mandáty sdružení ANO 2011 (Mikuš, Skalník, Konvalinková)
2 mandáty KDU-ČSL (Chybíková, Havlátová)
2 mandáty OS Za čisté a klidné Modřice (Bernátová, Procházka)
1 mandát
ČSSD (Kratochvíl)
1 mandát
SZ (Doleček)
1 mandát
KSČM (Tomandl)
Zastupitelé na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Modřice dne 6. listopadu
2014 mezi sebou zvolili starostu, uvolněného místostarostu, neuvolněného místostarostu, dva radní, kteří tak utvořili Radu města Modřice a předsedy finančního a kontrolního výboru.
Jednotliví zvolení zastupitelé ve čtyřletém období zastávali tyto funkce:
Ing. Josef Šiška
– starosta města
Ing. Hana Chybíková
– uvolněná místostarostka, předsedkyně KSDÚP
MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
– neuvolněný místostarosta, předseda KŠK
MVDr. Luděk Slaný
– radní, člen Školské rady
Kamila Šulová
– radní, předsedkyně FV
Richard Tomandl
– člen zastupitelstva, předseda KV
Ing. Jiří Brabec
– člen zastupitelstva, předseda KŽP
Marie Havlátová
– členka zastupitelstva, předsedkyně SZK
Bc. et Mgr. Tomáš Kratochvíl
– člen zastupitelstva, člen KV a KŠK
Ing. Erik Mikuš, EUR Ing.
– člen zastupitelstva, člen KV
Bc. Alexandra Konvalinková
– členka zastupitelstva, členka KV a RR

Sylva Bernátová
Ing. Libor Procházka, MBA
Ing. Jan Skalník
Ing. Pavel Doleček
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– členka zastupitelstva, členka KV a SZK
– člen zastupitelstva, člen KV
– člen zastupitelstva, člen FV
– člen zastupitelstva, člen KSDÚP

Zastupitelstvo pro volební období ustanovilo celkem dva výbory.
Finanční výbor (FV):
paní Šulová (ODS) – předsedkyně
MVDr. Slaný (ODS)
Ing. Obdržálek (KDU-ČSL)
Ing. Skalník (ANO 2011)
Ing. Dolečková (SZ)
Kontrolní výbor (KV):
Richard Tomandl (KSČM) – předseda
paní Bernátová (OS)
Ing. Procházka (OS)
Ing. Mikuš (ANO 2011)
Bc. Konvalinková (ANO 2011)
Mgr. et Mgr. Kratochvíl (ČSSD)
Rada města Modřice na své první schůzi ustanovila poradní orgány v podobě těchto komisí:
Stavebně-dopravní a územního plánování (KSDÚP)
Předseda: Ing. Chybíková
členové: Ing. Hökl, Ing. Doleček, pan Zeman, Ing. Vostrejš
Kulturně-školská komise (KŠK)
Předseda: MUDr. Ventruba
členové: paní Bradová, paní Studýnková, paní Cupalová, paní Krautová,
pan Hejtmánek, pan Kačín, Mgr. Koubková, pan Putna, pan Kratochvíl, paní
Brennerová, pan Brenner, Ing. Woodová, paní Ventrubová
Komise životního prostředí (KŽP)
Předseda: Ing. Brabec
členové: MUDr. Mareček, pan Doleček, pan Vystrčil, paní Pokorná, MUDr.
Tomandlová
Sociálně zdravotní komice (SZK)
Předseda: paní Havlátová
členové: MUDr. Ergensová, paní Homolková, paní Bernátová
Vydávání měsíčníku Zpravodaje bylo zajišťováno prostřednictvím Redakční rady,
která za svoji činnost odpovídala Radě města Modřice a svoji činnost ve volebním
období končí v tomto složení: předseda: Mgr. Koubková, členové: MUDr. Mareček,
paní Zápecová, pan Hájek, Mgr. Strnadová, Bc. Konvalinková a paní Ventrubová.
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Účast jednotlivých zastupitelů na zasedání zastupitelstva byla v celku odpovědná.
Všech doposud svolaných zasedání (bez září 2018 celkem 27) se účastnili Šiška,
Havlátová, Slaný a Procházka. Z jednání ZMM se řádně z různých důvodů (práce,
nemoc, dovolená) omluvili a neúčastnili se jej 8x Konvalinková, 5x Bernátová, 4x
Mikuš a Kratochvíl, 3X Brabec, Skalník, Šulová a Tomandl a 1x Doleček, Chybíková a
Ventruba. Drobné omluvené pozdější příchody měli 3x Tomandl, 2x Mikuš, Skalník,
Bernátová, Havlátová, Konvalinková a 1x Doleček, Kratochvíl a Šulová. Zasedání zastupitelstva před jeho ukončením s omluvou opustili 2x Konvalinková a 1x Skalník a
Ventruba. Ze 14. řádného zasedání bez omluvy před jeho ukončením odešli Konvalinková a Skalník.
Zasedání zastupitelstva města byla veřejná a konala se vždy první pondělí v měsíci jedenkrát za čtvrt roku. Termíny zasedání byly stanoveny na březen, červen,
září a prosinec, což splňuje podmínku svolání Zastupitelstva stanovenou zákonem
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších novel. Během čtyřletého období bylo
svoláno celkem 10 jednání zastupitelstva mimo řádné termíny. Program a návrhy na
usnesení připravovala na každé zasedání Rada města Modřice. Protinávrhy na usnesení k navrženým projednávaným bodům byly podávány buď před jednáním, nebo
přednášeny přímo na jednání. Každé zasedání zastupitelstva bylo řádně vyhlášeno a
prezentováno v modřickém Zpravodaji, místním rozhlase a na úřední desce městského úřadu. Jedním z nejzákladnějších bodů projednávaných na zasedání zastupitelstva města bylo v měsíci prosinci vždy projednání a schválení rozpočtu města Modřice na následující kalendářní rok. Jedná se o jeden z nejdůležitějších dokumentů,
který je nutný pro řádné financování a zajištění řádného chodu města. Během roku
pak na dalších zasedáních byly projednávány rozpočtové změny dle vývoje příjmů a
výdajů rozpočtu. Rozpočet připravovala pracovní skupina ve složení Ing. Josef Šiška
– starosta, Ing. Hana Chybíková – uvolněná místostarostka a Ing. Roman Mulíček –
vedoucí finančního odboru.
Dokument se začínal připravovat již od poloviny roku. Konečná podoba, ve které
byly zapracovány potřeby provozu města, požadavky jednotlivých odborů, žádosti
o dotace a plánované investiční projekty, byla dokončena na přelomu měsíce října
a listopadu. Následně byl návrh rozpočtu projednán na schůzi Rady města Modřice,
na zasedání Finančního výboru, a bylo prováděno veřejné projednání rozpočtu za
účasti občanů města. Následně po odsouhlasení obecními orgány byla konečná verze rozpočtu předložena k projednání a ke schválení zastupitelstvu. Ještě i na tomto
zasedání měli zastupitelé možnost předkládat návrhy na změny či žádosti na doplnění rozpočtu.

www.mesto-modrice.cz

71

Zprávy z radnice

Nyní k rozpočtům na jednotlivé roky volebního období 2014–2018 podrobněji.

Rok 2015
Rok 2015 byl prvním uceleným v tomto volebním období. Rozpočet byl připraven
předchozím zastupitelstvem a nové vedení provedlo pouze drobné úpravy. Rozpočet
byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva dne 8. 12. 2014.
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Schodek rozpočet
Finanční rezerva z let minulých k 1. 1. 2015

88.594.900 Kč
91.040.100 Kč
- 2.445.200 Kč
27.325.185 Kč

V rozpočtu na rok 2015 byly zahrnuty mimo jiné následující investiční akce:
Chodník ulice Zahradní k MŠ
4.000.000 Kč
Chodník ulice Husova II. etapa
3.500.000 Kč
Kanalizace ulice U Hřiště
2.500.000 Kč
Rekonstrukce objektu Poděbradova 413
2.500.000 Kč
Architektonická soutěž hala
1.500.000 Kč
Veřejné osvětlení ulice Žižkova
1.500.000 Kč
Malotraktor ISEKI
1.500.000 Kč
Z příspěvků a z dotací zařazených do rozpočtu uvádím ty nejvýznamnější:
Římskokatolická farnost Modřice – opravy kostela
Diecézní charita Brno-Rajhrad
(pečovatelská služba, hospic)
Pečovatelská služba Židlochovice
Sbor dobrovolných hasičů Modřice
MFK Modřice
TJ Sokol Modřice
Svaz zahrádkářů Modřice
Myslivecké sdružení Modřice
43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci
Junák – svaz skautů
Taneční skupina X-trim
Muzejní spolek Modřice

500.000 Kč
100.000 Kč
200.000 Kč
287.000 Kč
530.000 Kč
210.000 Kč
10.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč
25.000 Kč
60.000 Kč
260.000 Kč
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Rozpočet byl 8. 12. 2014 na zasedání zastupitelstva schválen poměrem hlasů:
Pro 12 - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Brabec, Havlátová, Kratochvíl, Tomandl, Šulová,
Skalník, Konvalinková
Proti 2 - Bernátová, Procházka
Zdržel se 1 - Mikuš

Během roku došlo k několika rozpočtovým opatření ať vlivem vysoutěžení nižších
cen nebo odsunem akcí do dalšího roku. Na konci roku po prosincovém schválení
rozpočtového opatření byl konečný výsledek rozpočtu následující:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Přebytek rozpočtu

93.590.900 Kč
80.298.900 Kč
13.292.000 Kč

Rok 2016

89.585.100 Kč
92.531.100 Kč
- 2.946.000 Kč
38.335.352 Kč

V rozpočtu na rok 2016 byly zahrnuty mimo jiné následující investiční akce:
Chodník k MŠ
PD sportovní hala
Rekonstrukce topného systému BD Sadová 563
Nákup RD nám. Svobody 171
Projektová dokumentace PPO Modřice

4.000.000 Kč
6.000.000 Kč
3.000.000 Kč
5.300.000 Kč
500.000 Kč

Z příspěvků a z dotací zařazených do rozpočtu uvádím ty nejvýznamnější:
Římskokatolická farnost Modřice – opravy kostela
Diecézní charita Brno-Rajhrad
(pečovatelská služba, hospic)
Pečovatelská služba Židlochovice
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Sbor dobrovolných hasičů Modřice
MFK Modřice
MNK Modřice
TJ Sokol Modřice
Svaz zahrádkářů Modřice
Myslivecké sdružení Modřice
43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci
Junák – svaz skautů
Taneční skupina X-trim
Muzejní spolek Modřice
Základní umělecká škola – příspěvek na provoz
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262.000 Kč
500.000 Kč
545.000 Kč
75.000 Kč
10.000 Kč
30.000 Kč
40.000 Kč
25.000 Kč
150.000 Kč
260.000 Kč
50.000 Kč

Rozpočet byl 7. 12. 2016 na zasedání zastupitelstva schválen poměrem hlasů:

Rozpočet pro rok 2016 byl již kompletně připravován pracovní skupinou s připomínkami a náměty zvolených zastupitelů. Rozpočet byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva dne 7. 12. 2015.
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Schodek rozpočtu
Finanční rezerva z let minulých k 1. 1. 2016

www.mesto-modrice.cz

500.000 Kč
100.000 Kč
200.000 Kč

Pro 10 - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Havlátová, Brabec, Šulová, Kratochvíl, Skalník
Proti 2 - Bernátová, Procházka
Zdržel se 1 - Tomandl

Na zasedání nebyli přítomni zastupitelé Mikuš a Konvalinková, kteří se řádně omluvili.
V průběhu roku opět došlo k realizaci rozpočtových opatření. Na konci roku v prosinci ZMM přijalo poslední rozpočtové opatření, kterým byl upraven rozpočet města
roku 2016 následovně:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Přebytek rozpočtu

03.718.100 Kč
89.764.200 Kč
13.953.900 Kč

Rok 2017
Rozpočet byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva dne 5. 12. 2016.
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Schodek rozpočtu
Finanční rezerva z let minulých k 1. 1. 2017

106.061.200 Kč
152.128.800 Kč
- 46.067.600 Kč
62.180.803 Kč
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V rozpočtu na rok 2017 byly zahrnuty mimo jiné následující investiční akce:
Víceúčelová sportovní hala
Chodníky Husova–Masarykova
Varovný systém města a digitální povodňový plán
Rekonstrukce topného systému BD Sadová 563
Rekonstrukce areálu Hybešova 596
Revitalizace sběrového dvora
Projektová dokumentace PPO Modřice
Dětské hřiště Bobrava

50.000.000 Kč
3.270.000 Kč
2.812.000 Kč
4.000.000 Kč
5.000.000 Kč
3.200.000 Kč
1.150.000 Kč
2.000.000 Kč

Z příspěvků a z dotací zařazených do rozpočtu uvádím ty nejvýznamnější:
Římskokatolická farnost Modřice – opravy kostela
Diecézní charita Brno-Rajhrad
(pečovatelská služba, hospic)
Pečovatelská služba Židlochovice
Sbor dobrovolných hasičů Modřice
MFK Modřice
MNK Modřice
TJ Sokol Modřice
Svaz zahrádkářů Modřice
Myslivecké sdružení Modřice
43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci
BHC Dragons Modřice – stolní hokej
Junák – svaz skautů
Taneční skupina X-trim
Muzejní spolek Modřice
Základní umělecká škola – příspěvek na provoz

500.000 Kč
145.000 Kč
200.000 Kč
306.000 Kč
200.000 Kč
525.000 Kč
75.000 Kč
15.000 Kč
40.000 Kč
40.000 Kč
40.000 Kč
75.000 Kč
150.000 Kč
265.000 Kč
50.000 Kč

Do rozpočtu města byla poprvé zařazena částka na výstavbu víceúčelové sportovní
haly, která ale byla během roku z procesních důvodů výběrového řízení na dodavatele díla odsunuta do následujícího roku.
Rozpočet byl 5. 12. 2016 na zasedání zastupitelstva schválen poměrem hlasů:
Pro 13 - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Brabec, Havlátová, Šulová, Tomandl, Mikuš, Skalník,
Konvalinková, Kratochvíl
Proti 0 Zdržel se 2 - Bernátová, Procházka

www.mesto-modrice.cz
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Během roku bylo provedeno celkem 8 rozpočtových opatření, která byla vyvolána
odsunem zahájení výstavby Víceúčelové sportovní haly a částečným přesunem některých investic do následujícího roku. Na konci roku 2017 po 8. rozpočtovém opatření byl upravený rozpočet města následující:
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Přebytek rozpočtu

116.726.100 Kč
95.937.600 Kč
+ 20.788.500 Kč

Rok 2018
V roce 2018 nebylo úřadující zastupitelstvo ve své funkci po celý rok, ale podstatnou část roku zajišťuje správné hospodaření města. Rozpočet byl projednán a
schválen na zasedání zastupitelstva dne 4. 9. 12. 2017.
Rozpočtové příjmy
Rozpočtové výdaje
Schodek rozpočtu
Finanční rezerva z let minulých k 1. 1. 2018

119.282.700 Kč
195.819.900 Kč
- 76.537.200 Kč
87.899.654 Kč

Ve schváleném rozpočtu je jako hlavní investiční akce opětovně zařazena výstavba
haly, která byla zahájena na konci července 2018. Výše rozpočtové rezervy nám plně
pokrývá schodek rozpočtu, ale nepokrývá veškeré finanční náklady na výstavbu
sportovního areálu. Proto město bylo nuceno přijmout úvěr ve výši 80 mil. Kč na
dokončení Víceúčelové sportovní haly. Zastupitelstvo tak v červenci 2018, při projednání smlouvy o dílo na výstavbu haly, současně schválilo přijetí tohoto úvěru,
neboť město prozatím ani neobdrželo žádné dotační prostředky, byť o ně několikrát
žádalo. Na posledním zasedání zastupitelstva byly tedy předloženy nabídky na úvěrový rámec a byla vybrána nabídka Komerční banky, a. s., s úrokovou sazbou ve výši
2,13 % per annum na dobu 15 let. V rámci předložené nabídky byly městu nabídnuty
velmi výhodné úvěrové podmínky jako např. čerpání úvěru až v momentě potřeb
města, možnost nevyčerpání celé výše úvěru, splácení jen skutečně čerpané částky
vč. úroků, splácení úvěru od roku 2020 apod., vše bez jakýchkoliv sankcí pro město.
Do rozpočtu na rok 2018 byly dále zahrnuty mimo jiné následující investiční akce:
Chodníky Husova–Masarykova sever
(po neobdržené dotaci)

12.750.000 Kč
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Rekonstrukce objektu Hybešova 596
Zateplení půdy BD Sadová 563
Dětské hřiště Bobrava (úprava po připomínkách)
Revitalizace sběrného dvora
Nákladní vozidlo pracovní čety
Zásahové vozidlo cisterna Jednotce SDH

3.200.000 Kč
1.000.000 Kč
1.200.000 Kč
3.000.000 Kč
2.800.000 Kč
1.500.000 Kč

Z příspěvků a z dotací zařazených do rozpočtu uvádím ty nejvýznamnější:
Římskokatolická farnost Modřice – opravy kostela
Diecézní charita Brno-Rajhrad
(pečovatelská služba, hospic)
Pečovatelská služba Židlochovice
Sbor dobrovolných hasičů Modřice
MFK Modřice
MNK Modřice
TJ Sokol Modřice
Svaz zahrádkářů Modřice
Myslivecké sdružení Modřice
43. PS Vinohrady Brno, 66. PTO Brabrouci
BHC Dragons Modřice – stolní hokej
Junák – svaz skautů
Taneční skupina X-trim
Muzejní spolek Modřice
Základní umělecká škola – příspěvek na provoz

500.000 Kč
141.400 Kč
200.000 Kč
197.000 Kč
200.000 Kč
525.000 Kč
75.000 Kč
15.000 Kč
40.000 Kč
40.000 Kč
45.000 Kč
75.000 Kč
150.000 Kč
10.000 Kč
50.000 Kč

Rozpočet byl 4. 12. 2017 na zasedání zastupitelstva schválen tímto poměrem hlasů:
Pro 9 - Šiška, Chybíková, Doleček, Ventruba, Slaný, Brabec, Havlátová, Šulová, Kratochvíl
Proti 0
Zdržel se 4 - Bernátová, Procházka, Tomandl, Skalník
Zdržel se 0

Rozpočet tohoto roku se bude odvíjet od postupu výstavby Víceúčelové sportovní haly. Současně jsou predikovány vyšší daňové výnosy. Předpokladem je, že by
město mělo mít podstatně vyrovnanější rozpočet a tím převést potřebné finance do
dalšího roku na dokončení haly. Také jsou rozjednány možnosti získání dodatečných
dotačních titulů na její výstavbu.
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Město v končícím volebním období také dobře hospodařilo. Jeho celková účetní hodnota k 30. 6. 2018 činí 561.478.791 Kč. Z nemovitých objektů ve vlastnictví města Modřice lze zmínit např.: budovu městského úřadu s knihovnou, objekt sídla městské
policie na nám. Svobody, areál nového pasivního bytového domu pro seniory, areál
sokolovny vč. okolních pozemků, objekt muzea, hospodářský areál na Hybešově ulici, drobné komerční prostory na Hybešově ulici, dva bytové domy a další menší nemovitosti. Majetkem města jsou i objekty svěřené do výpůjčky příspěvkovým organizacím, jako je mateřská škola, základní škola a obě budovy základní umělecké školy.
Město je povinno se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, což jsme
dle našeho mínění zcela naplnili. Zvolení zastupitelé svým jednáním majetek města
nejen prodávali, ale v poslední době pro město zejména nakupovali. Za uplynulé
volební období město prodalo ze svého majetku pouze nepatrné množství pozemků,
převážně navazujících na majetek kupujících v celkové hodnotě 1.645.297 Kč a dle
evidence majetkového odboru nakoupilo nemovitosti v celkové hodnotě 12.041.974
Kč. Z jednotlivých transakcí lze vyzvednout nákup památkově chráněného objektu
rodinného domu nám. Svobody 171 za cenu 5.532.145 Kč k budoucímu přesunu a
umístění muzea a dalšího doplňkového využití a nákup pozemků a komunikace na
nich v lokalitě Bobrava v celkové hodnotě 4.270.000 Kč.
Uplynulé volební období bylo zejména ve znamení příprav a vytvoření úspor pro
výstavbu největšího projektu v dějinách města – Víceúčelové sportovní haly – jako
komunitního centra s vytvořením rozpočtové rezervy téměř 100 mil. Kč. Současně
ale bylo provedeno i mnoho drobných investičních akcí. Nejzásadnějším měřítkem
je však skutečnost, že od počátku našeho volebního období byla navýšena účetní
hodnota majetku města o 133,9 mil. Kč (nákupy např. pozemků, nám. Svobody 171).
Za takové hospodaření se jistě nemusíme stydět.
V rámci zajištění služeb města jsou zřízeny příspěvkové organizace města jako Mateřská škola Modřice a Základní škola Modřice. Ty mají majetek města ve výpůjčce
a z rozpočtu města čerpají každý rok příspěvek na zajištění vlastního provozu a na
financování plánovaných investičních akcí. Základní roční příspěvek bez částky na
projekty a obnovu majetku pro mateřskou školu je kolem 2,2 mil. Kč a pro základní
školu je kolem 6,0 mil. Kč.
Život ve městě si nelze představit bez kulturních a společenských aktivit. Vedení
města podporuje nejen zájmové organizace a kroužky (zahrádkáři, myslivci, dobrovolní hasiči, Sokol, Brabrouci, Junák apod.), ale také samo organizuje a pořádá další
kulturní akce jako Václavské hody, Ženáčské hody, Městský ples, Pálení čarodějnic,
Den dětí, Šermířský den a jiné. Příspěvky jednotlivým skupinám a akcím jsou uvedeny výše.
Volební období 2014–2018 končí. Jak se podařilo město rozvíjet, co se úspěšně vybudovalo nebo co se naopak nepovedlo, budete ve výsledku hodnotit vy, občané
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města. My můžeme konstatovat, že se všemi silami konečně podařilo zahájit dlouho
očekávanou výstavbu nového sportovního areálu, zajistit na kvalitní úrovni předškolní a školní výchovu a nastartovat postupnou obnovu městských inženýrských
sítí zejména veřejného osvětlení a chodníků.
Vize dalšího rozvoje je podrobně zpracována ve Strategickém plánu rozvoje města
Modřice pro roky 2008–2025. Ze široké škály rozvojových směrů a aktivit připravovaných Radou města Modřice uvedu pouze ty nejzásadnější. Ke konci volebního
období byl zahájen nový velký projekt, kterým je budoucí výstavba víceúčelové
sportovní haly s návazností na budovu základní školy na Benešově ulici a s využitím
pro širokou škálu různých zájmových aktivit. V dalším období jsou dále naplánovány postupné rekonstrukce chodníků, budování dalších parkovacích míst, dokončení
rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce městského muzea, budování a zkvalitnění hracích ploch pro děti a mnoho dalších menších projektů. Věřím, že zvolení
zastupitelé v nadcházejících komunálních volbách budou dále pokračovat v nastaveném rozvoji a budování našeho společného města.
Z citovaných faktů usuzuji, že i když nebylo volební období 2014–2018 vůbec lehké,
naše zastupitelstvo pracovalo všemi silami pro spokojenost občanů a rozvoj města.
Většina předložených slibů všech politických subjektů zastoupených v zastupitelstvu města Modřice deklarovaných v jejich volebních programech pro volební období 2014–2018 se dařilo postupně naplňovat.
Závěrem děkuji všem zastupitelům za vzornou a obětavou práci ve svých funkcích
zastupitelů, radních, předsedů či členů komisí a výborů, všem občanům činným v
orgánech města za jejich pracovní úsilí a vám ostatním za podněty a pozitivní přístup při řešení někdy složitých problémů. Vždyť budoucí nové vedení města a nově
zvolené zastupitelstvo bude mít připravenu půdu pro další dynamický rozvoj našeho
společného města Modřice. Myslím si, že se můžeme s klidným svědomím podívat
našim občanům do očí.
Ing. Josef Šiška
starosta města Modřice
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USNESENÍ RMM č. 45/2018
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 45. schůze RMM konané dne
23.07.2018
Chodníky města Modřice
Dodavatel stavby „Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice“ ulice Husova
– Masarykova firma ZEMAKO, s.r.o.
předložila RMM soupis provedených
víceprací vyvolaných městem nebo
správci sítí v celkové výši 253.594,07 Kč
bez DPH, o které se zvyšuje základní
cena ze Smlouvy o dílo.

Hospodaření s dešťovou vodou
RMM schválila ŽS Modřice zapojení se
do projektu hospodaření s dešťovou vodou v areálech základních škol a podání
žádosti o dotace.
(k usnesení 45R-7.2/2018)

Výmalba podchodu vlakového nádraží
RMM schválila částku 20.000,- Kč na
nákup barev pro uměleckou výmalbu opraveného podchodu vlakového
nádraží Modřice výtvarníky sdružení
Barvou proti šedi, z.s.

(k usnesení 45R-2.9/2018)

(k usnesení 45R-7.3/2018)

Doprava Bobrava
Společnost TOURBUS, a.s. zajišťující
dopravu do lokality Bobrava předložila Dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne
17.04.2015, ve kterém se mění dodavatel
vlivem sloučení firem na ČSAD Brno
holding, a.s. a prodlužuje se smlouva o
dobu 1 roku.

Jmenování nové ředitelky Mateřské
školy Modřice
RMM schválila jmenování a uvedení
do funkce nové ředitelky MŠ Modřice,
Bc. Moniku Čechovskou, vybranou v
konkurzním řízení na ředitelku mateřské školy.
(k usnesení 45R-7.6/2018 a 45R-7.7./2018)

(k usnesení 45R-3.1/2018)

USNESENÍ RMM č. 46/2018
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 46. schůze RMM konané dne
20.08.2018

1.000,- Kč bez DPH do majetku města
Modřice.

Splašková kanalizace Vídeňská
Firma IG Watteeuw ČR, s.r.o., vybudovala novou kanalizační přípojku a část
hlavního řádu splaškové kanalizace na
ulici Vídeňská a tuto převedla za cenu

Nové vozidlo údržby
RMM schválila zařazení nového vozidla
pracovní čety do pojistné smlouvy flotily vozidel města s částkou za pojištění
10.121,- Kč.

(k usnesení 46R-3.1/2018)

(k usnesení 46R-3.9/2018)
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Výpůjčky kluboven na radnici
RMM schválila Smlouvy o výpůjčkách
jednotlivých kluboven v budově městského úřadu těmto spolkům a organizacím: „Smíšený pěvecký sbor města
Modřice; Zahrádkářský spolek Modřice,
o.s.; skautský oddíl Quercus Modřice;
66. PTO Brabrouci Modřice; hudební
skupina Boins; zájmová skupina Prťata
Modřice a Dětský folklórní kroužek
města Modřice.“
(k usnesení 46R-3.17/2018 až 46R-3.23/2018)

Chodníky Husova-Masarykova
Dodavatel stavby „Rekonstrukce chodníků ve městě Modřice“ ulice Husova –
Masarykova z důvodu pozdního vydání
zvláštního užívání komunikace (zpožděno o 25 dní) pro provádění díla, požádal
o prodloužení termínu dokončení v
délce 15 dní. RMM schválila Dodatek
č. 2 ke Smlouvě o dílo a termín o 15
dní prodloužila z těchto objektivních
důvodů.
(k usnesení 46R-3.25/2018)

Reprezentace Modřic
Strážníci Městské policie Modřice Bartošek a Hráček budou město reprezentovat 20.09.2018 na střeleckých závodech
„O pohár starosty města Blanska“.
(k usnesení 46R-6.2/2018)

Kasační stížnost na zamítnutou žalobu proti ZÚR JmK
RMM schválila použití zůstatku finančních prostředků města Modřice z fondu
zřízeného v rámci Dohody o spolupráci
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obcí proti ZÚR JmK ve výši 35.000,- Kč
na pokrytí nákladů na vypracování
kasační stížnosti proti zamítnuté žalobě
na ZÚR JmK.
(k usnesení 46R-8.1/2018)

Výsadba lípy
RMM schválila vysazení lípy k 100. výročí vzniku ČR na nám. Svobody v místě
vánočního stromu, který se přesune
před radnici na místo jednoho akátu.
(k usnesení 46R-8.3/2018)

Oprava zdi zahrady MŠ
RMM schválila MŠ Modřice II. změnu
čerpání investičního fondu v roce 2018
ve výši 377.000,- Kč na opravu havarijního stavu plotové zdi zahrady MŠ.
(k usnesení 46R-8.8/2018)

Vytříděné odpady z obalů
Společnost EKO-KOM, a.s., předložila
zprávu o množství odpadů z obalů
vytříděných v Modřicích za období
01.04.2018 – 30.06.2018, za které město obdrží odměnu v celkové výši
122.368,50 Kč. Všem občanů za třídění
děkujeme.
(k usnesení 46R-8.12/2018)

Oprava objektu Hybešova 596
Pro zajištění zázemí a skladů pracovní
čety bude provedena oprava objektu Hybešova 596, kterou na základě
výběrového řízení bude provádět firma
TRESTAV, s.r.o. za cenu 4.218.804,38 Kč
bez DPH.
(k usnesení 46R-8.14/2018)
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Opět sportovní hala
Neměla jsem již v úmyslu znovu komentovat výstavbu sportovní haly v našem městě, ale informace, které jsem se dozvěděla, mě k tomu přiměly.
Mluvila jsem na toto téma s mnoha občany, setkala se s různými názory, ale co mě
velice překvapilo, byla naprostá neinformovanost některých z nich. Ti mně např.
sdělili, že díky nám, zastupitelům za Nezávislí za čisté a klidné Modřice, se stavba
sportovní haly zdržela o několik let a neúměrně se prodražila, protože jsme pořád
něco připomínkovali a akci tím brzdili.
Všem, kteří těmto nesmyslům věří, bych chtěla říct, že co se týče časového harmonogramu, tak příprava probíhala standardně a v souladu se zákonem. A ten, kdo se
orientuje v procesních postupech při přípravě takto velké stavby, ví, že je to dlouhodobá záležitost.
Jinou věcí je však způsob, jak vedení města postupovalo při zadávání stavby, při architektonické soutěži a i při schvalování neuvěřitelně vysoké částky za její realizaci.
To jsme samozřejmě kritizovali a podávali jiné návrhy, ale byli jsme i s dalšími opozičními zastupiteli přehlasováni. Ale to už občané, kteří se o tuto kauzu zajímají, ví.
V této souvislosti bych chtěla uvést na pravou míru informace, které starosta napsal
v jednom ze svých článků ve Zpravodaji 7-8/2018 s názvem Výstavba sportovní haly.
Zabývá se zde především zdůvodňováním ceny za stavbu této haly a „srovnává ji
s cenou v obdobné soutěži o výstavbu sportovní haly v Č. Budějovicích, která má
shodný charakter a běží současně. “Z údajů uvedených v tabulce vyplývá, že obdobně jako v Modřicích se výše částky stanovené v architektonické soutěži zvýšila
z 261 na cca 490 mil. Kč nabídnutých ve výběrovém řízení (v Modřicích z 99 na cca
190 mil. Kč).
Čili čteno mezi řádky, má to být běžná praxe. Ale asi hlavně v Modřicích, protože v
Č. Budějovicích nakonec postupovali jinak. Ne všichni občané a politici se s tímto
stavem smířili a po bouřlivých diskusích, článcích a peticích proti této předražené
hale (oficiální název Multifunkční centrum Dlouhá Louka) Rada města Č. Budějovice
dne 16.7.2018 schválila zrušení zadávacího řízení k této veřejné zakázce (usnesení
č.903/2018) a akci zastavila s tím, že si město takovou stavbu dovolit nemůže a že
stará sportovní hala bude sloužit dál. A to Č. Budějovice mají cca 92 tis. obyvatel a
hospodaří s rozpočtem více jak 2 miliardy Kč. Bohužel, v Modřicích se megalomanská hala stavět bude.
Tímto chci upozornit i na to, že když se občané zajímají, co se děje v jejich obci či
městě a mají správné informace a v zastupitelstvech a ve vedení radnic se najdou
rozumně uvažující lidé, že se může změnit i to, co původně změnit bylo nemožné.
S. Bernátová, zastupitelka za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
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Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Úvahy zastupitele

Zahájili jsme průběžné měření kvality ovzduší v Modřicích

Nejdříve reakce na články vedení města ve Zpravodaji 7-8/2018. ad. Manipulace -…
dle údajů v článku. Údajně nepravdivý údaj, cena 30mil. Kč za PBDS následně navýšená na 88mil. Kč je potvrzena následně samotnou místostarostkou a zdůvodněna
navýšením počtu bytů z 25 na 41.

Spolek Za čisté a klidné Modřice zakoupil na podzim loňského roku přístroj AirVisual Pro a již od listopadu 2017 provádí soustavné měření kvality ovzduší v našem
městě. I když se jedná o zařízení „pouze“ v hodnotě tisíců Kč, je vybaveno moderní
laserovou technologií, která počítá mikroskopické částice PM2,5 ve vzduchu. Tyto
částice prachu velikosti do 2,5 µm pronikají až do plicních sklípků dolních dýchacích
cest. Na částice polétavého prachu se často vážou těkavé organické látky, které pak v
organismu působí toxicky. Polétavý prach kromě chorob dýchacích cest způsobuje i
kardiovaskulární onemocnění, snižuje délku života a zvyšuje kojeneckou úmrtnost.
V důsledku navázaných těkavých látek může způsobovat rakovinu. Proto je tak důležité měřit koncentraci malých částic v ovzduší. Povolený imisní limit pro PM2,5 je
25 µm. m-3/rok. Kromě těchto částic, zařízení měří i teplotu, vlhkost a hladinu CO2.
Agentura pro ochranu životního prostředí v USA (EPA) používá pro měření kvality
ovzduší tzv. AQI (Air Quality Index). Ten vyjadřuje, jak čistý nebo znečištěný vzduch
je a jaké jsou jeho účinky na zdraví. EPA počítá AQI pro pět hlavních znečišťujících látek ovzduší – přízemní ozon, malé částice, oxid uhelnatý, oxid siřičitý a oxid dusičitý.
Pro každou z těchto látek EPA stanovila národní normy kvality ovzduší na ochranu
veřejného zdraví. Námi používaný přístroj měří AQI znečištění malými částicemi a
podle stupně znečištění hodnotí kvalitu vzduchu v šesti kategoriích: dobrý, mírně
znečištěný, nezdravý pro citlivé skupiny, nezdravý, velmi nezdravý a nebezpečný.
Kategorie znečištění jsou pro
názornost též vyjádřeny ve
škále barev od zelené až po
hnědou. Jak to vypadá, zatím,
v Modřicích ukazuje následující graf.
Jednotlivé sloupečky grafu
vyjadřují průměrné měsíční
hodnoty AQI od listopadu 2017 do srpna 2018. Průměrně dobrá kvalita ovzduší byla
naměřena pouze v letních měsících červen až srpen, což může být i v důsledku
vzrostlé zeleně, o které je známo, že je dobrým „lapačem“ prachu. Nechceme ale
spekulovat a suplovat odborníky. Měření budou pokračovat dál a o naměřených hodnotách vás budeme průběžně informovat.

Tzn. 25bytů za 30mil Kč, jeden byt je za 1,2 mil Kč, 41bytů za 88mil Kč, jeden byt
je za 2,146 mil Kč, 16 bytů navíc je za 58mil Kč, jeden byt je za 3,625 mil Kč. Tomu
říkám „lepší využití“. Tím je potvrzeno, že k navýšení skutečně došlo, zásah do
projektu, platí tedy výběrové řízení? A to se nehovoří o takových drobných navýšeních nákladů na PBDS, jako je úprava příjezdové cesty pro dovoz pelet, kdy se
nepočítalo s tím, že auto dovážející pelety váží cca 25t. úpravu platilo město navíc. Ke SH. Porovnávání se SH v ČB je sice pěkné, ale zavádějící, jelikož se jedná
o obdobné a ne stejné. Co nám to říká v procentech. SH v ČB 261mil Kč tj. 100%,
prováděcí dok. 312.1mil Kč tj. 120%, cena výb.říz. 489.7mil Kč tj. 188%. SH M 99mil
Kč 100%, prov.d. 152,2mil Kč tj. 154%, výb.ř. 189,7mil Kč tj. 192%. SH M bez bazénu, původně jsme se bavili o 80mil Kč, s bazénem 25m o 140mil Kč, nyní s 12,5m
jsme na 190mil Kč. Mohli bychom udělat tipovací soutěž, kam až se vyšplhá cena
SH v Modřicích. Možná doženeme cenově i SH v Českých Budějovicích. A modřické děti se dále budou jezdit učit plavat do Brna, třeba Kohoutovic, nebo do
nové 25, která má údajně být na Sportovní ul. Ve využití haly se nepočítá s modřickým futsalovým oddílem FC Blajkec Modřice, jelikož není zmíněn v článku
„Výstavba sportovní haly“. Změny v projektu byly a zásadní, navýšení počtu bytů
a přenesení části bytu do dalšího patra, zmenšení rozměru sportoviště a výrazné
navýšení ceny. Myslíte, že to nejsou změny. Další nezdar utrpěly Modřice zavážením území u Primálu. Údajně SÚ Šlapanice svévolně rozhodl o zavážení na základě
mylné informace a my občané města Modřice se můžeme jen dívat a trpět zřejmě
protiprávní jednání a nečinnost firem a úřadů. Tím bych chtěl požádat občany města
Modřice, aby přišli ke komunálním volbám, popřemýšleli, jaké chtějí mít Modřice,
jak zde chtějí žít a aktivně se zapojili do ovlivňování budoucnosti, aby vybírali kandidáty s odborností a charakterem.
Richard Tomandl
Zastupitel za KSČM

Libor Procházka, osmodrice@seznam.cz, www. osmodrice.cz
Použité zdroje: www.airvisual.com, www.airnow.gov, www.arnika.org
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Informace o výsledcích ankety na realizaci Víceúčelové
sportovní haly Modřice
Ve zpravodaji č. 5/2018 jsem zveřejnil text ankety „Víceúčelová sportovní hala“ a vyzval občany k podání zpětné vazby na otázku, zda Víceúčelovou sportovní halu za
cenových podmínek získaných zejména ve výběrovém řízení nadlimitní veřejné zakázky realizovat či nikoli. Výsledek odpovědí, které se nám dostaly do rukou, nebyly
doposud zveřejněny ani publikovány, a proto si dovoluji vás s nimi seznámit, byť
některými občany byla anketa napadána jako manipulativní a nezákonná.
Celkem bylo odevzdáno

463 hlasů

Z toho bylo:		
		
		

367 občanů s bydlištěm v Modřicích
96 občanů s bydlištěm mimo Modřice,
ale s vazbou na místní spolky a organizace

Výsledek hlasování
Pro stavbu bylo celkem 436 hlasů
Proti stavbě bylo celkem 27 hlasů
Jak vyplývá z hlasování, ať už byla anketa oprávněná nebo neoprávněná, hlasující za
daných podmínek jednoznačně souhlasili s výstavbou Víceúčelové sportovní haly v
Modřicích.
Stavba byla 30. 7. 2018 zahájena a další útoky na její výstavbu a platnost kroků učiněných při její přípravě ať případně řeší orgány v trestním řízení. Za zastupitele, kteří
celý projekt odsouhlasili, jen mohu konstatovat, že svědomí máme čisté.

Ing. Josef Šiška
starosta města Modřice

www.mesto-modrice.cz
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Slovo závěrem
Blíží se nám volby a tím i konec 4letého období, které bylo pro občany Modřic jiné
než ty předchozí.
V těch předchozích obdobích jste vždy slyšeli jen informace ze strany vedení města.
Samozřejmě jste mohli číst především samou chválu na vedení města a jak je vše
super.
Šli jsme do toho, protože jsme občanům měli co nabídnout, a tak jsme nabídli naši
pomoc. Ta byla vedením odmítnuta, a to má nějaký důvod. Ten je však v rozporu s
očekáváním spolupráce ve smyslu přísloví: „Víc hlav, víc ví“!
Za ty 4 roky v zastupitelstvu mě hodně věcí negativně překvapilo. Nikdy jsem nic
podobného ve svém profesním životě neviděl a některé věci mě stále děsí. Také
jsem pochopil, že vedení města vždy ví nejlépe, co je pro Modřice nejlepší a občané
Modřic pro ně nejsou zas tak důležití. Bylo to patrné z většiny hlasování, kdy bylo 7 z
15 zastupitelů proti. Můj celkový dojem za ty 4 roky je, že vedení města preferuje jen
pro určitou specifickou skupinu občanů Modřic.
Naší snahou bylo lidem ukázat, co bylo špatně a hlavně, že by to šlo i jinak a dle nás
lépe. Teď už je to na vás občanech Modřic, jak to vidíte VY.
Závěrem bych vás jen poprosil o jedno. Jsou tací, kteří mě neznají, ale moc dobře ví,
jaký jsem. Prosím nevěřte jejich lžím a pomluvám, raději se zeptejte přímo mě, a já
vám rád odpovím.
Erik Mikuš
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Co bychom ještě chtěli?
V našem městě je už celkem pravidlem, že se ze stránek tohoto Zpravodaje stává bitevní pole zastupitelů se zastupiteli či zastupitelů s občany, někdy i občanů navzájem.
Na jednu stranu to do demokracie jistě patří – jeden tvrdí hot, druhý čehý, jeden říká
15 metrů, druhý 25. Další obhajuje pokácení, jiný zbourání a nový beton. Jistě, dá se
na něčem shodnout, ale vždy to bude pouze kompromis plný ústupků, v nichž se stále
skrývá určitá nespokojenost.
Na druhou stranu myslím, že do demokracie patří také politická kultura či spíše etika,
která kultivuje nejen politiku samotnou ale také veřejný prostor, a to nám chybí. Chybí
tu širší shoda na podstatných věcech: pasivní bytovka, závoz Primálu, stav komunikací, zeleně, územní plán, sokolovna a koneckonců rozpočet města jako takový. Přemýšlím, kde se berou tak zásadní rozpory, které se při jednání zastupitelstva přenášejí i do
osobních rovin a nesnášenlivosti.
Copak to není jednoduché? Vždyť většina si jistě přeje hlavně to, aby mohla chodit po
bezpečných ulicích, využívat kvalitních škol, dostat se bez komplikací do zaměstnání,
za zábavou, mít možnost si po náročném pracovním dni odpočinout a celkově prožívat kulturního ducha města. Každý chceme mít kolem sebe pěkný životní prostor, který nebude parkovištěm, ale rajskou zahradou… Proč mám pocit, že jsme spíše řízeni,
než zastupováni, že člověk jen odevzdaně hledí na nové haly a obchoďáky a ve městě
skrze provoz a palčivý žár není téměř místo vhodné k oddechu? Možná mám ten pocit
jenom já – na zastupitelstvo prakticky nikdo z občanů nechodí a mohlo by se tedy
zdát, že jsou spokojení a nic jim nechybí. Jistě to tak ale není. Spíše tu drhnou ty cesty debat z hospod, hřišť a domácností směrem k radnici. Buďme aktivnější v tom, co
chceme a dávejme o tom vědět tam, kde se o tom rozhoduje. Vždyť konečně po mnoha letech máme alespoň některé chodníky spravené a zbourali jsme sokolovnu! Může
nám to stačit? A bude nám rozpočet stačit i na jiné věci, které bychom ještě chtěli?
Předností krále Šalamouna byly zejména odpovědnost a prozíravost. Naslouchal druhým, plnil jejich přání, a přesto to byla zároveň i jeho vůle. Nemyslím, že by bylo tak
těžké zvolit si cestu pochopení, respektu a vstřícnosti. Je to naše město a budou v něm
platit naše pravidla. Jistě máme mnoho přání – chceme, aby byla k dispozici dobrá
hala, a to ne jen nějak hala bala, ale tak akorát, chceme retardéry, stromy, kašnu a silnice bez děr, děti pro radost a radost pro děti, zábavu pro dospělé a péči o prarodiče.
A současně je jedno jisté – nemůžeme mít za peníze všechno. Přesto můžeme mít dost
toho, co se koupit nedá – slušnost, vstřícnost a odpovědnost. To by mohlo stačit. Co
víc bychom chtěli?
Možná ale ještě jedno neskromné … aby pořádně zapršelo!
Mgr. Tomáš Kratochvíl, ČSSD

www.mesto-modrice.cz
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Vážení spoluobčané,
díky rozhodnutí zastupitelstva města Modřice a podpisu smlouvy o dílo
s vybraným dodavatelem díla sdružením firem SYNER, s.r.o. a MORAVOSTAV Brno, a.s. bylo dne 27. 7. 2018 předáno staveniště a dne 30. 7.
2018 byla oficiálně zahájena vlastní výstavba Víceúčelové sportovní haly
Modřice. Termín dokončení celého areálu je dle smlouvy o dílo naplánován na druhou polovinu měsíce října 2019. V průběhu měsíce srpna
byly prováděny demoliční a hrubé zemní práce a první tři týdny v září
budou prováděny základové piloty. V tomto období se očekává zvýšená
prašnost a hluk v okolí stavby.
Pracovní doba na stavbě je dodavatele stanovena na:
Pondělí – pátek
7 – 18 h
Sobota
7 – 17 h
Neděle
7 – 16 h
Přepravní trasy jsou stanoveny po části ulice Benešova (úsek mezi ulicí
Komenského a Nádražní) a po ulicích Sokolská, Nádražní, Husova, Masarykova a Brněnská.
Prosíme občany o shovívavost a trpělivost po dobu celé výstavby areálu,
zejména však v prvních měsících stavby.
Předem děkujeme
Ing. Josef Šiška
Starosta

Informace pro občany
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Kam s použitým olejem?
Jak se co nejlépe zbavit kuchyňského oleje
poté, co se na něm usmaží řízek, a zároveň
neznečistit životní prostředí?
Oleje a tuky ale v žádném případě nepatří do kanalizace! Po smažení by se s nimi
mělo nakládat jako s odpadem. Pokud bude
tento odpad končit tím, že bude vyléván do
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná. Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k
vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních
systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách
a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení
spínacích plováků tuky. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají
mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací
nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu (zbytky jídel,
tuky, cukry apod.), pracího procesu (prací prostředky) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských
olejů, tak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech.
Ekologický sběr olejů a tuků ve městě Modřice zajišťuje specializovaná firma EKO-PF. Kontejnery zelené barvy na sběr použitého kuchyňského oleje a tuku jsou
umístěné na obvyklých separačních místech. Použité kuchyňské oleje a tuky
se do těchto sběrných nádob vyhazují v pevně uzavřených PET lahvích, plastových kanystrech nebo jiných nerozbitných nádobách. Zcela nevhodné jsou
nádoby skleněné. Specializovaná firma je poté vyveze a předá dále ke zpracování.
Oleje a tuky se čistí a dále používají například v kosmetickém průmyslu nebo v automobilovém průmyslu jako přídavek do biopaliv.
Pozor ale na záměnu rostlinného oleje, který používáte v kuchyni s olejem minerálním (motorovým) - ten se klasifikuje jako nebezpečný odpad a jako takový
se odevzdává ve sběrném dvoře.
Ze současných výsledků měst a obcí, které se již do projektu třídění použitého oleje
aktivně začlenily, je znatelný pozitivní dopad jak na životní prostředí, tak i na postupné snižování nákladů na likvidaci havárií v odpadních systémech.
Chraňme přírodu, pomoci může každý z nás.

www.mesto-modrice.cz
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Jak třídit kovy
Nádoby na kovy vytříděné z domácností jsou umístěny na obvyklých separačních
místech ve městě.
CO SEM PATŘÍ:
kovové obaly, plechovky, nádoby od kosmetiky označené značkou (bez plastového víčka), hliníková a kovová víčka, zátky, sponky, hřebíky, alobal, tuby a různé
hliníkové a železné předměty.
hliník x kov
Tyto dvě suroviny poznáte poměrně snadno. Většina obalů je opatřena logem
recyklačního trojúhelníku se značkou ALU 41 (hliník), nebo FE 40 (železo).
Na víčku od jogurtu patrně žádné logo nenajdete, malá pomůcka vám však napoví.
Pokud si nejste jisti, vezměte si k ruce magnet - železo se přichytí, hliník nikoli.
100% hliník se také dá snadno roztrhnout, a při zmačkání do kuličky drží svůj tvar.
CO SEM NEPATŘÍ:
plechovky od barev a nebezpečných látek, domácí spotřebiče, elektro, předměty
se zbytky potravin, pokovené obaly, které nejdou zmačkat do kuličky (některá
víčka od jogurtů, obaly od jednorázových šamponů či kosmetiky, obaly od polévek, masoxů, másla, čajů…)
Pokovený plast a papír recyklovat nelze.
TIP: V případě velkého množství kovů můžete předměty odnést i do sběrného dvora či
do výkupen kovů.
Umístění nádob na vytříděné kovy a oleje:
• nám. Svobody (u samoobsluhy)
• U Hřiště
• Hybešova (u č.p. 654)
• Poděbradova (naproti HN Motor)
• Husova (u č.p. 599)
• Sadová x Spojovací (u reklamního válce)
• Komenského (u ZŠ)
• Brněnská (u mostu přes dráhu ČD)
• Severní
• Bobrava (u zastávky)
text: K. Habartová
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OZNÁMENÍ
o době a místu konání voleb do
ZASTUPITELSTEV OBCÍ
V souladu s ustanovením zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva
vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o
volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů ve znění pozdějších
předpisů
o z n a m u j e m e:
volby do zastupitelstev obcí se uskuteční

v pátek dne 5. října 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 6. října 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově
Pasivního bytového domu pro seniory na ul. Nádražní 1123 pro voliče hlášené k
trvalému pobytu v ulicích:
Brněnská
Bobravská
Evropská
Husova
Komenského
Nádražní
Pančochy
Popovická
Příční
Sadová (všechna ostatní čísla popisná kromě čísla uvedeného ve volebním
okrsku č. 2)
Spojovací
Stará Cihelna

www.mesto-modrice.cz
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Tyršova
Luční
U Hřiště
K Lesu
Poděbradova (č.p. 230, 335, 411, 524, 574, 577, 578, 580, 581)
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve velké
zasedací místnosti na městském úřadě v Modřicích na náměstí Svobody 93,
Modřice (hlavní vchod radnice) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hybešova
Hřbitovní
Chrlická
Krakovská
Masarykova
Mayerova
nám. Míru
nám. Svobody
Pavlovského
Pilcova
Poděbradova (všechna ostatní čísla popisná kromě čísel uvedených ve volebním okrsku č. 1)
Polní
Prusinovského
Přízřenická
Rybníček
Sadová (č.p. 569)
Severní
Sokolská
Střední
Ulička
Za Humny
Zahrádky
Žižkova
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3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Sousedský blešák

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na matrice MěÚ
v Modřicích, na tel. 537 001 024 a ve dnech voleb i okrskové volební komise o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.

„Přines, co nepotřebuješ - odnes si, co se ti líbí“

6. Každý volič si může v úředních hodinách, na matrice a evidenci obyvatel na MěÚ
Modřice ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

10. října 2018 od 17 h do 19 h

Ing. Josef Šiška v. r.
starosta města Modřice

před radnicí a ve dvoře radnice
Můžete prodávat, vyměňovat, darovat:
malé spotřebiče, kuchyňské potřeby, nádobí, sportovní potřeby,
oblečení, povlečení, deky, hračky, apod.
Vše musí být funkční, nepoškozené, čisté.
Za kvalitu nabízeného zboží město nenese odpovědnost ani za ni neručí.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Bližší informace podá Ing. Hana Chybíková,
724 767 000, hana.chybikova@mesto-modrice.cz.
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30. září 2018
od 16.30 hodin
Město Modřice a kolektiv stárků vás srdečně zvou
na modřické Svatováclavské hody
Hlavní pár - Josef Šiška & Gabriela Matýsková
2. pár - Daniel Obdržálek & Nikola Komínková, 3.pár - Vojta Jánský & Vendula Strnadová
Poslední pár - Marek Kotulán & Aneta Drmolová

pátek:
17:00 stavění máje na náměstí Svobody
- zahraje cimbálová muzika Galán z Podluží
- zazpívají děti z Dětského folklórního kroužku města Modřice
- vystoupí modřičtí mužáci
17:30 vlastní stavění máje

sobota:
9:00 zvaní občanů za doprovodu DH Ištvánci ze Šardic
20:00 předhodová zábava v sále Hotelu Gregor, hraje skupina Hamrla boys
vstupné 100,- Kč

NEDĚLE:
9:30 mše svatá v kostele sv. Gotharda
13:30 průvod stárků pro hlavní pár od ZŠ Benešova
14:30 předtančení Dětského folklórního kroužku města Modřice
15:00 předání hodového práva před radnicí a poté průvod Pod kaštany
16:30 hodová zábava Pod kaštany (při nepřízni počasí v sále Hotelu Gregor)
V průběhu večera vystoupí dechový orchestr ZUŠ Ořechov „Taškaříci“
Celý den provází DH Ištvánci ze Šardic

DoprovoDné akce:
- Prohlídka kostela sv. Gotharda 30. 9. od 14:00 do 16:00 hod
- Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru města Modřice 30. 9. v 14:15 hod ve dvoře MP
- Výstava zahrádkářů
- V průběhu hodů se koná výstava k výročí 100 let od vzniku Československé republiky v Muzeu města Modřice
Kolotoče se letos nachází za Hotelem Gregor

Občerstvení v areálu Pod Kaštany ZAJIŠTĚNO, v prodeji i stárkovské víno.
Doprava do areálu Pod kaštany zajištěna z náměstí Svobody v Modřicích.
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Nová kniha o městu Modřice
je v prodeji
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

RUN and HELP 2018
Běhání, které pomáhá.

ZŠ Modřice

na recepci MÚ Modřice.

17 644 Kč
na sportovní protézy
Michalce, Vašíkovi, Simonce a Lukášovi

Cena 800,‐ Kč

www.runandhelp.cz

Děkujeme.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Až usadíš se v jeho stínu
a svoji sílu dá ti rád,
pak omluv se mu za svou vinu,
že na něj jednou budeš psát …









1 vzrostlý strom vyrobí denně až 7.000 litrů
kyslíku
To je spotřeba kyslíku pro 50 lidí
Stromy filtrují a čistí vzduch od prachu a
škodlivých plynů
Vyrovnávají teplotní extrémy
Tlumí hluk
Jsou domovem mnoha zvířat
Je nám s nimi dobře!
1 tuna starého papíru zachrání až 17 vzrostlých
stromů

SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s. vyhlašuje již tradiční

Jarní soutěž ve sběru starého papíru
Soutěž je sice vyhlášena pro všechny žáky základní školy, ale sběr papíru je výzvou i pro
celé rodiny, kamarády a známé.
Přineste nám Váš starý papír a podpořte naše školáky!
Finanční částka získaná za sběr papíru bude sloužit k pořízení vybavení školy či družiny.
Ohodnocení za snahu a týmovou spolupráci bude cíleno na jednotlivé třídy i jednotlivce.
Oceněny budou tři nejaktivnější třídy za nejvyšší počet nasbíraných kilogramů a zároveň za
nejvyšší počet zapojených žáků.
Nově budou ohodnoceni také tři nejlepší jednotlivci, kteří přinesou nejvíce starého papíru.
Termín: 8. – 12. říjen 2018
Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici
Hodiny sběru v každý uvedený den: 7:00 – 8:00 hodin, 15:30 - 16:30 hodin
Ceny pro vítězné třídy:

Ceny pro vítězné jednotlivce:

1. cena: poukázka na 2.000,-Kč
2. cena: poukázka na 1.200,-Kč
3. cena: poukázka na 800,-Kč

1. cena: poukázka na 1.000,-Kč
2. cena: poukázka na 600,-Kč
3. cena: poukázka na 400,-Kč

Děti vítězných tříd samy rozhodnou,
co si za získanou výhru pořídí.

Vítězové dostanou poukaz na nákup
sportovního zboží v obchodě
Decathlon.

Děkujeme předem všem zúčastněným!
Členové SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.

Škola v novém kabátě
Vážení občané.
Po nádherném letním období jsou již prázdniny minulostí. Po tomto, pro školu jen
zdánlivě odpočinkovém čase, bych Vás rád informoval o dění v Základní umělecké
škole Ořechov s pobočkami v Modřicích a odloučeném pracovišti v Syrovicích ve
školním roce 2017/ 2018.
Uplynulý rok byl naplněn mimo to hlavní, což je výchova a vzdělávání v uměleckých
oborech, mnoha různými vystoupeními, kde žáci předvedli své umělecké dovednosti a reprezentovali nejen naši školu, ale i obce Ořechov, Syrovice a město Modřice.
Kromě interních, periodicky se opakujících vystoupení, zmíním ta významnější.
Na počátku školního roku se již tradičně na Svatováclavských hodech prezentovala s velmi příznivým ohlasem školní dechová kapela Taškaříci. Podzim byl naplněn
přípravou na vystoupení v adventním období a vánoční koncerty (rozsvěcení vánočních stromů v okolních obcích, účast žáků hudebního oboru na vánočním jarmarku v ZŠ Modřice, vystoupení Taškaříků, klarinetového a flétnového kvarteta na
náměstí Svobody v rámci "Brněnských vánoc 2017“, koncerty v kostele v Syrovicích
a Ořechově, benefiční koncert - pod záštitou města Modřice v chrámu sv. Gotharda – společné vystoupení Smíšeného pěveckého sboru města Modřice, Modřického
chrámového sboru a saxofonového kvarteta naší ZUŠ).
Měsíc únor byl ve znamení výměnných trojkoncertů se ZUŠ Židlochovice a Pohořelice. Na žádost Okresní umělecké rady ZUŠ jsme zorganizovali Okresní kolo v sólovém
a komorním zpěvu (77 žáků z 11 ZUŠek). 1. místo ve III. kategorii obdržela naše žákyně T. Šteffelová. V soutěži Okresního kola ve Hře na dřevěné dechové nástroje se ve
hře na příčnou flétnu umístil na 1. místě v VIII. kat. M. Drnovský.
V Okresním kole ve Hře na dechové nástroje žesťové se ve hře na tubu umístil na 1.
místě v VII. kat. s postupem do kola krajského B. Peloušek, kde obsadil 2. místo.
Na soutěžní přehlídce Pianoforte per tutti v ZUŠ Příbor obdržely žákyně V. Obdržálková, B. Machová, A. Slaná a J. Hroudná ocenění stříbrného pásma. Taškaříci se zúčastnili národní soutěžní přehlídky dětských dechových hudeb Čermákovo Vysoké
Mýto, ocenění získala B. Cveková (zpěv) a B. Peloušek (tuba).
Rovněž Taneční trojkoncert v Obecním sále KC Ořechov, společné vystoupení žáků
tanečních oborů ZUŠ Ořechov - Modřice, ZUŠ Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova mělo své četné publikum. Z dalších akcí to bylo vystoupení v pasivním domě
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pro seniory, Klub důchodců Kovolitu Modřice, Kytarový a Jarní koncert dechových
kapel ZUŠ Ořechov a Židlochovice, celostátní happening ZUŠ OPEN s podtitulem
"Pospolu“, Setkání při swingu a sborovém zpěvu v sále Radnice, Taškaříků v Rakousku či v rámci projektu “Mozartovy děti“ Filharmonie Brno (festival "Brno - město
uprostřed Evropy").
Nyní velké poděkování. Mnozí z Vás, a nejen místní občané, si všimli, že jsme díky
podpoře a přízni města Modřice, jeho zastupitelů, vedení města, váženého pana starosty Ing. Josefa Šišky a vážené paní místostarostky Ing. Hany Chybíkové uskutečnili
v době hlavních prázdnin generální opravu fasády budovy, zateplení, izolace a úpravu vnitřních prostor na Benešově 268. Stavební práce provedla ve vysoké kvalitě a v
termínu odevzdala firma Trestav s.r.o,. Díky jejich profesionalitě nemusíme odkládat
zahájení výuky a máme i zde po stránce hygienické a estetické výborné podmínky
pro naši činnost. Děkujeme!
Závěrem žákům přejeme dobrý start do školního roku 2018/2019 a Vám všem pevné
zdraví, příjemné a pohodové podzimní dny.

www.mesto-modrice.cz
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Dětský folklorní kroužek města Modřice
nabízí rodičům i v novém školním roce 2018/19 nácvik zpěvu a lidového tance pro
děti od 3 let, schůzky každý čtvrtek od 16:00 (maláčci) a od 17:00 (velkáči) v zasedacím sále na radnici.
internetové stránky – www.folklorni-krouzek-modrice.cz
přihlášky a další informace – velkajana@seznam.cz, tel. 603 813 956
Nové zájemce budeme přijímat na zkouškách od 4. října do konce měsíce,
rádi přivítáme nejen malé děti se zájmem o tanec a zpěv, ale i starší či dospělé jako
instruktory, hudební doprovod nebo jinou aktivní spolupráci
Iva Cetlová, Jana Gajdušková, Vlastimil Čevela

text a foto: P. Křivánek, ředitel školy

foto z Václavských hodů 2017 – Eva Doleželová
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MUZEUM

Úspěšná sezona TS X-trim Modřice
Taneční skupina X-trim funguje již od roku 2011 a v dnešní době už patří mezi nejúspěšnější skupiny v ČR.
V současné době u nás trénují hlavně externí trenéři, díky kterým se děti učí nejnovější taneční styly a soutěží v nových tanečních disciplínách, jako je například battle.
Díky trenérce Nicol Mullerové se děti v battlu umístily na 2. místě na mistrovství ČR,
a získaly první místo za nejlepší DEMO. Se stejnou trenérkou se v této sezoně ve formacích staly dvojnásobnými mistry ČR a vicemistry Evropy.
Nemalé úspěchy mají také děti z kategorie MINI, které získaly v obrovské konkurenci
šestnácti formací krásné 3. místo a 3. místo v kategorii MINI získala také Vanessa
Milotinská v disciplíně hip hop sola na mistrovství ČR, DĚTI 2 se umístily na 4. místě,
RAP (maminky) získaly 4. místo a junioři 8. místo.
Hrdinkami této sezony se staly Silva Gargošová a Karolína Havlíčková, kterým je čerstvě 7 let. V kategorii hip hop duo se probojovaly až na světový pohár, který se letos
konal v Bremerhavenu v Německu. Na dalekou cestu se vydaly pouze s rodiči. Holky
měsíc před soutěží trénovaly skoro denně, včetně víkendu, a protože se soutěž konala 29.6.2018 přišly i o vysvědčení ve škole. To jim ale na dlouho nepokazilo náladu,
protože na světovém poháru se umístily na úžasném 2. místě.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat hlavně městu Modřice, díky kterému měla děvčata k dispozici prostory ke každodennímu trénování a díky dotacím si mohla dovolit
tuhle finančně náročnou soutěž. A také bychom chtěli poděkovat 17 STYLE, který v
bleskové rychlosti ušil kostým pro vicemistryně světového poháru 
Bc. Lucie Švancarová, TS X-trim Modřice, Foto: Michal Soukop

Muzeum města Modřice Vás zve na výstavu dokumentů

Muzeum města Modřice Vás zve na výstavu dokumentů

MODŘICE V LETECH 1910 – 1925 Lidé a události
Výstava bude otevřena od 28. září do 27. listopadu 2018,
vždy v sobotu, neděli, pondělí a úterý, od 10. do 17. hodiny,
v muzeu na ulici Komenského 397, Modřice, tel.: 547 216 124;
v jiné době po ohlášení na tel. čísle: 732 706 753, Email:
petr.fiala@email.cz
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a odebrali se na prohlídku okolí kostela. Areál, kterému vévodila bronzová socha
žehnajícího sv. Jana Pavla II., byl plný upravené zeleně a květin. Našel v ní místo i
památník českobudějovického biskupa Josefa Hloucha (1902-1972), který zde strávil
pět let internace. Pak již následoval chutný oběd a krátký odpočinek.
Po něm cesta pokračovala do skanzenu lidové architektury na Veselém kopci u Hlinska. V malebném prostředí, na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů je shromážděn rozsáhlý komplex dobře zachovalých venkovských budov. Poznali jsme
romantické prostředí staré vesnice s udržovanými doklady života našich předků.
Je to místo, které je lákadlem nejen pro turisty a milovníky lidové architektury, ale i
pro filmaře, kteří zde nacházeli kulisy pro řadu známých pohádek. Prošli jsme téměř
třicet domů, v nichž od devatenáctého do poloviny století dvacátého žili a pracovali
drobní rolníci. Při procházce vesnicí jsme měli pocit, že je obydlena. Pásly se zde
ovce, na plůtcích se sušilo prádlo a kostelík s živými květy na oltáři lákal k zahájení
mše svaté.
Text a foto Josef Chybík

Pouť do východních Čech
Je radost organizovat poutě, když je o ně zájem. Více jak čtyřicet poutníků z Modřic
a jejich přátelé se na konci června vydali do Jaroměřic u Jevíčka, Koclířova a na Veselý kopec. A co je na cestách důležité – vyšlo vstříc počasí, s teplým dnem, zalitým
sluncem.
V Jaroměřicích, jejichž historie sahá až do druhé poloviny 12. století, je vyhledávaným poutním místem Kalvárie. Předcházel jí kříž. Později jako vděk za odvrácení morových ran se tu vybudovala kaple, zasvěcena ochráncům před morem. V roce 1714 ji
nahradila do prudkého vrchu stoupající kalvárie. Podnět k její výstavbě dal poutník
ze Svaté země, kterému vrch nad obcí připomínal jeruzalémskou Golgotu. Dobře udržovaný objekt, který je ve správě římskokatolické řeholní kongregace passionistů,
je vybaven mnoha atributy, které věrně připomínají Kristovu smrt. Její význam v
poslední době vzrostl, když poutní areál letos získal statut národní kulturní památky.
Na Kalvárii se v kostele Povýšení Svatého Kříže také uskutečnila poutní mše svatá.
Celebroval ji P. Sebastian Gruca.
Dalším cílem byl Koclířov u Svitav, kde v České republice sídlí Fatimský apoštolát. V
kostele ke cti sv. Filomény nás již očekával P. Pavel Dokládal, dlouholetý duchovní
správce a představený apoštolátu. V krátké přenášce nám představil areál a seznámil
nás s jeho duchovní náplní. Po krátké modlitbě jsme navštívili vyhlášenou cukrárnu

Minoritům v Modřicích skončila služba
Deset roků, v rozmezí let 2008 – 2018 trvala v Modřicích obětavá služba brněnských
minoritů. S jejich duchovním vedením a všestrannou pomocí se farnost zdárně rozvíjela. Můžeme vzpomenout jimi vedené mše svaté, křty, první svatá přijímání, církevní svatby a také rozloučení s nejbližšími. Vše dobré, co se ve farnosti konalo před
jejich příchodem, bylo nejen zachováno, ale také zmnoženo. Pokračovaly poutě k
oslavě sv. Gotharda, začátek roku otevřel benefiční koncert, pořádaly se poutní zájezdy, farní ples, den dětí a na svátek Všech svatých návštěva hrobů. K těmto akcím
přibyla noc kostelů, duchovní obnova, procesí Božího Těla nebo fotbalový turnaj
nazvaný Memoriál P. Roberta M. Mayera. V minulém desetiletí se mnoho vykonalo
také pro zvelebení farních nemovitostí. Průběžně se dařilo opravovat kostel, revitalizovala se fara, u ní položila nová kanalizace a zpevnily přístupové plochy.
Prvním minoritou, který byl na přelomu let 2008-2009 do Modřic přidělen byl Laslaw
Mazurowski. Stejně jako všichni další duchovní správci působil v pozici administrátora excurrendo in spiritualibus, což znamená, že měl na starost péči o duchovní život. Po něm byla pro léta 2009-2016 kněžská služba svěřena novoknězi P. Robertu M.
Mayerovi. Těžce se farníci vyrovnávali s krutou skutečností, že život mladého oblíbeného kněze ukončila tragická událost. S farností byl však velmi dobře obeznámen
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P. Adam Wolny, který v roce 2016 roli administrátora převzal. Ten však záhy odešel
do Německa. Vzápětí se duchovní správy ujal P. Sebastian Gruca, polský řeholník s
vynikající češtinou, který vytrval až do konce působnosti řádu v našem městě.
Vedle vzpomenutých duchovních vypomáhali v Modřicích P. Zbigniew Byczkowski,
P. Karel Koblížek, P. Sebastian Kopeć, P. Piotr Pawlik a P. Bonaventura Rosa, kteří
mnohdy nesli značnou tíhu úkolů spojených s řádnou funkcí farnosti. Spolu s nimi
nebyli u nás neznámí ani další minorité – fr. Stanislaw Budzik a fr. Bohdan Heczko. Do
Modřic občas zavítal také provinciál P. ThLic. MUDr. Bogdan Sikora.
Minorité propojili farnost s celou řadou českých i zahraničních duchovních, kteří zde
celebrovali mše svaté. Vzpomeňme biskupy Mons. Vlastimila Kročila, Mons. Pavla
Konzbula, Mons. Pavla Posáda a kněze P. Marka Dudu z Paraguaye nebo řeholníky
z Běloruska a Litvy. Farnost navázala také kontakt s Kongregací sester učednic božského mistra, především pak s jejich matkou představenou Barbarou Walczyńskou.
A nesmíme zapomenout, že spolu se členy řádu, vykonával v letech 2008-2017 správu
farnosti excurrendo in materialibus svědomitý a pracovitý jáhen Pavel Kilian.
Spolu s děkanským kostelem a farností v Modřicích, připadla minoritům také starost
o filiální chrám v sousedních Přízřenicích. I s tímto úkolem se vypořádali se ctí. Díky
nezměrnému úsilí farníků z Modřic a Přízřenic a s podporou brněnských řeholníků
se dařilo postupným opravám tamního kostela sv. Markéty.
Minorité zanechali v Modřicích a Přízřenicích širokou stopu. Natrvalo a hluboce se
zapsali do srdcí a pamětí místních křesťanů a vstoupili do vědomí i ostatních obyvatel. Za jejich kněžskou službu, modlitby a všestrannou podporu jsme jim vděčni.
Patří jim za to upřímné, Pán Bůh zaplať.
Text a foto Josef Chybík
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Dopis správce farnosti představitelům města Modřice
Vážený pane starosto, vážená rado a vážení zastupitelé města Modřice,
dovolte, abych Vám při příležitosti ukončení naší služby vykonávané v Modřicích po
dobu minulého decennia, vyjádřil své uctivé uznání a pokorné poděkování.
Celá řada členů naší řeholní komunity, která v současnosti působí v České republice, pochází z Polska nebo v Polsku studovala. Před příchodem jsme měli jen kusé
znalosti o víře pěstované ve Vaší zemi. Většinou se jednalo o informace, které Čechy představovaly jako lidi s vlažným vztahem ke křesťanskému chápání života a
indiferentním způsobem jeho naplňování. V průběhu let jsme však poznali, že toto
nahlížení na naše jižní sousedy neodpovídá realitě. S tou jsme se postupně seznamovali prostřednictvím každodenních zkušeností. Přispěl k tomu také poznatek, že ke
službě v našem domovském místě, kterým je brněnský klášter při kostele sv. Janů,
nám původně jen na krátkou dobu byla přidělena správa modřické farnosti. Božím
řízením se však z původního krátkodobého provizoria stala desetiletá služba.
I díky plnění tohoto úkolu jsme si dobře uvědomili, že víra je v České republice dobře zakořeněná. Poznali jsme celou řadu Bohu oddaných a ve víře pevných lidí, kteří
aktivními modlitbami a činy milosrdenství byli ochotni nezištně přispět k rozvoji farního i občanského společenství.
K tomu všemu velmi přispěla také Vaše pomoc. Velmi si vážíme příkladného přístupu vedení města k chodu farnosti. Není to často vídané, aby radnice dlouhodobě a
systematicky podporovala péči o církevní objekty. Jen díky Vaší angažovanosti se
podařilo opravit faru a zachránit kostel, který na počátku našeho působení byl ve velmi špatném stavu. Jeho návštěvníky ohrožovala narušená statika, což se projevovalo
tím, že byla porušena stabilita kleneb, široké trhliny ve stěnách svědčily o labilitě
konstrukcí, základy postrádaly potřebnou únosnost, střecha neodpovídala významu
a poslání budovy, zanedbaný byl chrámový interiér. Jen s Vaší laskavou a velkorysou podporou, se téměř na poslední chvíli podařilo proces devastace střediska víry
a nejvýznamnější místní historické památky zastavit a jako odkaz předků zachránit
pro další generace.
Dovolte, abych všem představitelům města Modřice, kteří se jakkoliv zasadili o rozvoj farnosti, z hloubi srdce poděkoval, popřál jim i všem občanům města pevné zdraví, štěstí a Boží přízeň.
K tomu Vám žehná
P. Sebastian Gruca, OFMConv.
administrátor farnosti
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz , na
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a
na facebookových stránkách Městské knihovny
Modřice https://www.facebook.com/knihovna7/

Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

Virtuální univerzita třetího věku v roce 2018/2019 začne 2. října 2018 v 16.00. Téma
zimního semestru bude České dějiny a jejich souvislosti II. Cena kurzu: 300 Kč. Další termíny přednášek: 16.10, 30.10, 13.11., 27.11., a 11.12. Hlásit se můžete v knihovně
kdykoliv před začátkem prvního kurzu. Podrobnější informace o studiu najdete na
www.e-senior.czu.cz

Přes prázdniny jsme pro vás
zprovoznili v naší knihovně nový čtenářský koutek.
Můžete tak přijít zrelaxovat
a vybrat si něco pěkného
na čtení. Těšíme se na vás!

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY
Bomannová, Corine: Čas vlčích máků
Cartland, Barbara: Nenadálá láska
Howel, Hannah: Hříšný lord Julien
Kearneyová, Fiona: Den, kdy jsem tě
ztratila
Kleypas, Lisa: Setkání s cizincem

Koch, Jesica: Blízko obzoru
MacKenzie, Sally: Jak odolat markýzovi, Jak se zasnoubit s hrabětem
Moro, Javier: Indická princezna
Pendziwol, Jean, E: Dcery strážce
majáku
Petersová, Pauline: Tajemství růžového pokoje

www.mesto-modrice.cz

PRO SILNÉ NERVY
Arnaldur Indridason: Vina – Islandská
krimi, Hlas – Islandská krimi
Bryndza, Robert: Do posledního dechu
Cimický, Jan: Ostrov smrti
Fojtová, Věra: Pachatelé dobra
Formanová, Jay: Jednosměrná jízdenka
Fraiserová, Anne: Nejsem mrtvá
Freeman, Brian: Noční pták
Sýkora, Michal: Pět mrtvých psů
Česká literatura:
Janečková, Klára: Pád do tmy
Kriseová, Eda: Mezi pannou a babou
Leierová, Martina: Dům s vypůjčeným
výhledem
Málková, Martina: Závity ulit
Selner, Martin: Autismus a chardonnay
Táborská, Dita: Malinka
SVĚTOVÁ LITERATURA
Husemann, Dirk: Ledoví piráti
Kurniawan, Eka: Krása je stigma
Nadal, Rafel: Prokletý rod Palmisanů,
Paní Stendhalová
Swanson, Cynthia: Knihkupkyně
Tokarczuk, Olga: Běguni
deVignan, Delphine: Pouta
HUMORNÉ ROMÁNY
Kay, Adam: Bude to bolet, doktore?
Landsman, Dominik: Dovolená s moderním fotrem
Niedlich, Sebastian: A Bůh pravil:
Budiž Jonáš
PRO DĚTI
Cap, Henry M.: Čí je to kostra?
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Čech, Pavel: Velké dobrodružství Pepíka Střechy
Kessler, J.: Emily Vichrná a rybí ocas
Proč potřebujeme včely?
Smolíková, Klára: Spolkla mě knihovna
Soukupová, Petra: Kdo zabil Snížka?
PRO NÁCTILETÉ
Addar, Theo: Muffin a čaj
Albertalli, Becky: Já, Simon
Flanagan, John: Bratrstvo
Machová, Petra: Dračí město
SCI-FI, FANTASY
Kotleta, František: Velké problém v
malém Vietnamu
Rejfová, Marie: Sestra smrt
Ryan, Anthony: Oheň probuzení
BIOGRAFIE
Czendlik, Zbigniew: Postel, hospoda,
kostel
Sewardová, Ingrid: Můj manžel a já:
biografie Alžběty II. a prince Philipa
INSPIRACE NA CESTY:
Berlín – Společník cestovatele
Drážďany – Společník cestovatele
Italská jezera a Verona – průvodce
Kanárské ostrovy – Inspirace na cesty
Korsika – průvodce
Kuba – průvodce
Toskánsko – průvodce
Velká Británie – průvodce
INSPIRACE DO KUCHYNĚ:
Pohlreich, Zdeněk: Grilování: 140 moderních receptů
Quinn, Sue: Lahodná jídla z jednoho
hrnce

461

Život v našem městě

Zpravodaj 9/2018

www.mesto-modrice.cz

471

Život v našem městě

Od Mnichova 1938 k dnešku

Kroužek tvůrčího psaní v knihovně
Milé malé čtenářky a čtenáři,
pojďte se zábavnou formou plnou her se slovy a písmenky naučit psát. Žádná slohovka už vám nikdy nebude dělat problémy, zkusíme poslat článek do
dětského časopisu, pokusíme se zabojovat v literární soutěži, založíme si svůj
vlastní časopis anebo blog. Potřebovat budete jenom tužku, papír a fantazii bez
mezí… Pokud vás to bude bavit, třeba z vás vyrostou spisovatelé nebo novináři.
Všechny další potřebné informace získáte v modřické knihovně. A v tomto příjemném prostředí plném knih bychom se jednou či dvakrát týdně scházeli, povídali si o knížkách a psali.
Těšíme se na vás!

Lovci perel 2018/2019
Stejně jako loni i v letošním školním roce můžete, milí malí čtenáři, sbírat perličky za označené knížky. Začneme už v září a v květnu pak soutěž ukončíme
a rozdáme diplomy a dárečky. Takže s chutí do toho! Perličkových knih je celá
řada, jedna hezčí než druhá. Pohádky i příběhy, říkanky, pověsti či komiksy…
Tu svoji si tu každý najde.
Text: Eva Strnadová

KULTURA
Připravujeme 93. komorní koncert na radnici

- středa 24. října 2018 v 19 hod
"Cembalo a smyčcový kvartet"
Tentokrát to bude koncert studentů uměleckého gymnázia a konzervatoře. V první části zahraje Filip Hrubý na cembalo sólové skladby
mistrů Bachovské dynastie. Dále pak Jakub Hradský a jeho spolužáci
zahrají smyčcový kvartet č. 7 a moll Antonína Dvořáka.
za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz

(úvaha)
„O nás bez nás“. Tak je nazývána dohoda, uzavřená koncem září 1938 v Mnichově
mezi tehdejšími mocnostmi Francií a Velkou Británií na jedné straně a Německem a
Itálií na straně druhé. Socialistické školství nám ji podávalo jako zradu našich spojenců, kdy za příslib zachování míru obětovali část našeho území Hitlerovi. A socialistická propaganda nás přesvědčovala, že pravý přítel by se takto nikdy nezachoval. Tím
přítelem nám byl Sovětský svaz.
Jenže přišel srpen 1968 a z přítele a spojence se stal agresor, a na dalších více než
dvacet let okupant. Teprve až se v soutěži s vyspělými státy ekonomicky zhroutil,
stali jsme se zase svobodnou zemí.
Když přemýšlím, proč nás v září 1938 velmoci obětovaly, uvědomuji si, že kromě
velkých slov v době míru o spojenectví, s námi neměly žádné jiné svazky. A že se
vzpomínkami na hrůzy 1. sv. války se jim do dalšího válečného konfliktu, kvůli malé
a pro ně ne příliš známé zemi, nechtělo. Jak to následně dopadlo už víme. Proto naděje některých z konce srpna 1968, že „nás v tom nemůže západ nechat, vždyť jde
o zásadní porušení mezinárodního práva“, byly naivní. V té době jsme s tím „západem“ žádné smluvní svazky neměli. Naopak jsme byli členy protivníkovy vojensko
politické aliance, Varšavské smlouvy, která nás však napadla.
Nejvýznamnější člen tohoto tehdejšího „garanta světového míru“ pak po jeho rozpadu vojensky napadl řadu svých sousedů (Gruzie, Ukrajina aj) a anektoval části jejich
území (Krym). Na jejich území vede válku (východní Ukrajina) a v demokratických
zemích se snaži ovlivňovat veřejnost lživými informacemi na sociálních sítích.
A tak je na nás se rozhodnout, kam chceme patřit. Já rozhodně k vyspělým demokratickým státům světa a to přes řadu jejich problémů. Jsem přesvědčen, že naši
svobodu a nezávislost uhájíme pouze ve spojenectví s těmito zeměmi. Proto vítám
naše členství v NATO, a naše úzké ekonomické propojení s demokratickými státy
Evropské unie. Protože věřím, že jejich ekonomické zájmy u nás v nich posílí přesvědčení, že naše území je potřeba pomoci bránit v případě potřeby i vojensky. To
ovšem předpokládá z naší strany plnění závazků, k nimž jsme se svým přistoupením
k oběma společenstvím dobrovolně přihlásili.
A jedno srovnání demokracie východu a západu na závěr:
V srpnu 1968 sem vtrhla okupační vojska přes nesouhlas legálně zvolených představitelů státu a většiny občanů. Svůj více než dvacetiletý pobyt na našem území
si nechala „zlegalizovat“ pod hlavněmi zbraní a pak do čela státu dosadila loutkové
představitele. Přesně tak, jak to učinilo Rusko na Krymu.
Když se ale před časem jednalo o umístění obranného radaru NATO na našem území
a strhl se proti tomu u části občanů odpor, představitelé NATO naši svobodnou vůli
akceptovali a na našem území žádný radar není.
mar
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21. srpen 1968 v KS Brno
Nikdo nepracoval, všichni byli kolem rádia a vzrušeně debatovali. To toho zazněl
závodní rozhlas, který zval všechny pracující na protestní demonstraci.
Spěchal jsem se na ni též, jen jsem si povzdechl: „Škoda že nemám auto, zajel bych
do rozhlasu pro redaktory, aby to natočili“! Na to jeden mladík zvolal: „Já mám robura, ale mám špatnó baterku. Kořeni, poďte mě roztlačit“! Na to se pár ochotných
chlapů rozeběhlo k roburu. Roztlačili jsme jej, ale ani neškytl. Zkoušeli jsme to podruhé, potřetí. Když nám docházely síly, motor naskočil, ale ztratili jsme hodně času.
V budově rozhlasu jsem zastihl paní Jiřinu Menšíkovou, ta ochotně sbalila magnetofon a nasedla. Čas se vlekl, a já jsem se obával, že přijedeme pozdě. Taky ano. Když
jsme vjeli za bránu továrny, již se všichni rozcházeli. Naštěstí moudrý šofér otevřel
dveře robura a zařval: „Tade Československé rozhlas, všeci zpátky!“ Stalo se něco
neuvěřitelného; uslyšeli jsme výkřiky: “Zpátky, přijel rozhlas!“ Stovky zaměstnanců
špičkového podniku se obrátilo a začalo utíkat zpátky k tribuně.
Paní Menšíková vystoupila na tribunu a připravovala se na natáčení. Shromáždění
ji nadšeně vítali a provolávali slávu rozhlasu. A hanbu Rusákům. Na tribunu vrátili
také soudruzi, kteří řečnili již dříve. Byli to tehdejší hlavouni. Počali znovu opakovat své projevy, nyní již natrénovaně, proto důrazněji. Byli přerušováni mohutnými výkřiky, plnými hněvu. I když tito soudruzi projevovali k polednovému vývoji
svůj odpor, teď jsme je nepoznávali. Jejich slova, odsuzující politiku sovětů byla
přesvědčivá, odpor k okupaci odhodlaný a podpora Alexandra Dubčeka bezvýhradná. A co víc: ukládali mu, že se nemá poddat a radili, jak má tvrdě hájit naši vlast a
polednovou politiku. Prezidentu republiky nařizovali, že má okamžitě vyhlásit naši
neutralitu, po níž musí cizí vojska ihned opustit naši zemi. Musí to vyhlásit okamžitě,
jinak...! Bouřlivá demonstrace byla natočena, jásot doprovázel redaktorku k roburu.
Zanedlouho byl vysílán sestřih nejvýstižnějších částí demonstrace. Svou mohutností
měl velký účinek. Byl proto opakován několikrát. Nahrávka se dostala také do českého vysílání ve Vídni.
Týden po 21. srpnu patřil k naším nejskvělejším životním zážitkům. Ale brzo nastávala změna k „normalizaci“. Také hrdinové z tribuny se začali měnit, prohlásili se za
„zdravé jádro strany“, a stali se tak základem tvrdých prověrkových komisí. Byli členy Lidových milicí a zúčastnili se likvidace demonstrace dne 21. srpna 1969, při níž
byli zastřeleni Dana Muzikářová a Stanislav Valehrach. Dosud beztrestně. Paní Jiřina
Menšíková skončila jako uklízečka v Pozemních stavbách. A já, jako „protisovětský
a protisocialistický element, organizátor nátlakových akcí“, skončil v Královopolské.

Rozhlas - Bethovenova ul.

Text, foto: Jan Kruml
Kounicova ul.

Život v našem městě

501

Zpravodaj 9/2018

www.mesto-modrice.cz

511

Život v našem městě

Fotbalový turnaj mladších žáků O pohár starosty města Modřice
10. - 12. 8. 2018

SPORT
Zpráva z nohejbalového turnaje
Letošního již 8. ročníku Memoriálu Miloně Svobody v nohejbale trojic hráčů nad 50
let se zúčastnilo 6 družstev a díky týmu z Trnavy byl i letošní ročník mezinárodní.
Složení mužstev bylo:
Modřice A: Frimmel, Soukal, Mareček
Modřice B: Bubniak, Lukl L., Vinkler
Trnava: Hanzlík, Lukáč, Kolasich,
Slovácko: Kováč, Řezníček, Moštěk
Výběr z Kr. Pole: Skušný, Beran, Jahoda
Ivanovice: Zapletal, Pololáník, Kozumplík
Nejprve se hrálo v systémem každý s každým a pak se čtyři nejlepší družstva utkala
v klasickém play-off.
Výsledné pořadí:
1. Trnava
4. Modřice B
2. Výběr z Kr. Pole
5. Modřice A
3. Slovácko
6. Ivanovice
Letošní roční byl sice slabší co do účasti, ale nikoliv co do kvality předvedené hry.
Všichni prezentovaní hráči ukazovali své mnoholeté zkušenosti a dokázali tak předvést velmi pěkné herní momenty. Zejména finálový zápas mezi družstvem Výběr
z Kr. Pole a Trnavou přinesl mimořádně kvalitní zápas. Družstvo Výběr z Kr. Pole
Trnavu doslova převálcovalo v prvním vítězném setu 10:4. A když i ve druhém vedli
8:5, vypadalo to na rychlou vítěznou koncovku. Pak však Trnava změnila rozestavění
v obraně a zápas se rázem vyrovnal. Druhý i třetí set v doslova infarktových koncovkách pro sebe získala nakonec vždy 10:9 Trnava a finále tak vyhrála. Pozápasový
potlesk všech diváků pak byl pro oba týmy zaslouženým oceněním výkonů všech
hráčů.
Celý turnaj provázelo extrémně horké počasí a tak si všichni účastníci sáhli opravdu
až na dno svých sil. Za zajímavost stojí, že věk všech hráčů dohromady představoval
1.064, přičemž nejstarším hráčem letošního ročníku byl Jiří „Neptun“ Zapletal s úctyhodným věkem 72 let! Avšak, společně s ním na kurtech „vesele skotačili“ i další dva
sedmdesátníci pánové Bubniak a Frimmel – velký respekt!
O skvělé občerstvení se tradičně po celý den staral Milan Frimmel, který se tak kromě vedra na kurtu ještě „ohřál“ u vaření.
Děkuji všem hráčům, kteří si přijeli zahrát pro radost ze hry, ukázat své zkušenosti a
také uctít památku našeho kamaráda Miloně.
Za Městský nohejbalový klub Modřice
Petr Jahoda, předseda

Foto: M.Hájek
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Malí fotbalisté se soustředili na Pepovce
Jako každoročně i letos odjelo dvacet malých modřických fotbalistů do Jeseníků, aby
zde upevnili své fotbalové dovednosti a do nadcházející sezóny vstoupili jako ostří
hoši, připravení zdolat každého soupeře. Že zhruba v půlce týdne budou pobledlí
bojovat s mnohem zákeřnějším nepřítelem, to jsme dosud netušili.
Nedělní odjezd proběhl ve velmi příjemné atmosféře, kluci se evidentně těšili, což
ze svých kupé dávali hlasitě najevo. Rozdělení do pěti pokojů po čtyřech vyšlo klukům na jedničku – pomineme-li drobná fyzická napadení a nepřehlédnutelné zvýšení
hlasu několika z nich. Oba trenéři, jejich asistent i já jsme po večeři usoudili, že Den
první máme úspěšně za sebou. Maličko mě po večerce překvapil uslzený Kubíček,
který se přišel zeptat, kdy už pojedeme domů. Spravili jsme to pohádkou – spolu s
Karafiátovými Broučky usnul i unavený Kuba.
Ráno jsem budíček nepotřebovala, Kubíček už ťukal na dveře s dotazem, jestli by
nešlo zatelefonovat mamince. Domluvili jsme se rozumně, že to necháme až po tréninku… Na první trénink jsem se šla podívat i já, jelikož moje funkce zdravotnice a
„tety“ pro tuto chvíli nevyžadovala žádnou akci. Jsem nesportovec a netajím se tím,
že některé sportovní povely mi prostě dělají problémy. Ale trenérovo: „Kluci, teď
zkusíme přirozený běh!“ jsem pochopila i já. Ovšem že je možné „přirozeně běžet“
na dvacet různých způsobů, to jsem dosud netušila. Trenéři nicméně nepodlehli panice a do večera se jim tento běžecký styl podařilo zredukovat na pouhých deset
variant. Dopolední i odpolední trénink proběhl veleúspěšně a večer jsme si mohli
odfajfknout Den druhý.
Oba úterní tréninky proběhly podobně, rozdíl byl pouze v tom, že kluci už neměli
dost sil hlasitě si stěžovat na bolest kolen, pat, zad a jiných částí těla, takže to z našeho pohledu vypadalo, že už je vlastně nic nebolí. Vzhledem k tomu, že nikdo z kluků
nesměl mít na soustředění mobil, nepoplakali si potají na záchodku ani maminkám.
Den třetí jsme po večerce uzavřeli my dospělí posezením u pivka s poslechem Elánů a Petera Nagye. Ne dlouho. Informace o zvracejícím Novasovi nás všechny čtyři
velmi rychle zvedla ze židlí. Během té noci jsem si ke svým dvěma funkcím připsala
ještě uklízečku.
V Den čtvrtý (ve středu) vyrazili starší kluci na Praděd. Mně zůstali ti nejmenší a
pobledlý Novas, který by cestu na Praděd ani borůvkové knedlíky na Švýcárně rozhodně nedal. Zašli jsme si na nedlouhou procházku lesem, kde jsme vzájemně vyřešili spoustu věcí. Luki, Tomík a Fifa mi zevrubně popsali rodinnou dovolenou, s
Kubíčkem jsme řešili požadavek na okamžitý odjezd domů s tím, že „už je to fakt za
pár“. Tobík s Koudym pojali poklidný výlet jako bojůvku, takže zbylý čas jsme strávili jejich hledáním po lese. Nakonec jsme se ve zdraví vrátili do penzionu a brzy se
setkali s kamarády od Pradědu.
Pokračování příště.
Text: Eva Strnadová

foto: Roman Mulíček
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Vedro, vedro, vedro……. neúpí jen lidé,
ale i příroda a zvířata. Letošní léto si užili ti, kteří mohli strávit dny u vody, ale
zahrádkáři a zemědělci naříkají, vinaři
jsou spokojeni a hasiči neví kam dřív
„skočit“ a vodaři varují – řeky vysychají
na minimum, spodní voda se ztrácí.
Samozřejmě díky lidem i přes vedro
funguje společnost celkem normálně.
V Modřicích se opravují chodníky,
začala se bourat sokolovna – příprava k výstavbě víceúčelové sportovní
haly se začala, a ten kdo sleduje dění
kolem této stavby a dobře se seznámil s
diskusí zastupitelů, se jen diví. Nevím,
jestli si někdo uvědomil, že tato hala se
jistě nestaví jen na deset let, možná ani
na padesát let, ale snad na století a „ žabomyší“ války jsou úsměvné. Už jenom
diskuse o velikosti bazénu.
V říjnu budeme volit svoje zastupitele a
je jen škoda, že je malé procento občanů, kteří se zajímají o práci zastupitelů.
Vzpomínám si, že dříve neexistovala
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Víte, jak investovat do nemovitostí?

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
“Žít pro jiné není jen zákon povinnosti,
ale i zákon štěstí.“
B. de Fontenelle

www.mesto-modrice.cz

žádná koalice a opozice. Starosta - ing.
Valenta vždy říkal, že zastupitelé byli
zvoleni občany, aby dobře pečovali
o město a blaho občanů a nevedli se
žádné politické půtky.
Proč neuvažovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, a ne přes
stranickou příslušnost. Kritika ano, ale
oprávněná; myslí však někdo na občany
této země? Vždyť naše politická garnitura vyšších pater ČR těm místním pak je
vzorem.
Projektovaný bazén 15m byl nyní zmenšen na 12,5 m a určitě nám žádného
rekordmana v plavání nevychová.
Vždyť do budoucna by bylo možné, že
k mistrům v nohejbalu může se objevit
i plavecký talent, ale na plivátku se žádný rekordman nevychová a v Modřicích
již takový malý bazén v Grand Residenci máme.
Tak se milí občané trochu zajímejte o
dění v Modřicích. Nestačí jen nadávat, ale i zúčastnit se. Volby jsou již za
dveřmi, tak vybírejte dobře. Někdy i
ten velmi „ akční“ zastupitel nemusí být
nejlepší.
Spokojený život v našem městě vám
přeje
TOJA

Vážení zahrádkáři,
blíží se termín modřických hodů a tím i zahrádkářská výstava. Sucho se podepsalo na úrodě,
a pokud tedy mohl někdo zalévat, nezapomeňte a přineste své vzorky na výstavu.
Příjem vzorků: 29. 9. 2018 /sobota/ od 16,00 do 18,00 hodin
Vrácení vzorků: 1. 10. 2018 /pondělí/ od 16,00 do 17,00 hodin
Výstava bude otevřena:
30. 9. 2018 /neděle/ od 9,00 do 18,00 hodin | 1. 10. 2018 /pondělí/ od 9,00 do 16,00 hodin

Pokud se vám zdá, že to není nic pro vás, protože si to „nemůžete dovolit“, tak se nebojte a
klidně čtěte dále.
Protože dovolit si to může každý, kdo si dovolí si to dovolit!
Stačí používat selský rozum a věnovat dostatek času přípravě.
Nemusíte být ani odborník na investice ani skvělý obchodník, stačí trochu přemýšlet, případně se poradit u odborníků.
Ze všeho nejdříve potřebujete CÍL.
Cíl musí být měřitelný, reálný a časově ohraničený. Mít pasivní příjem není cíl konkrétní ani
měřitelný.
Ale například Letos koupím dům se dvěma bytovými jednotkami to už cíl je.
A proč nestačí jedna jednotka?
S jednou jednotkou máte buď obsazeno nebo neobsazeno. A máte-li neobsazeno, hradíte případnou hypotéku ze svého. Dvě jednotky znamenají pravděpodobnost neobsazenosti jen 50
%. A to je jen poloviční riziko.
Čím více totiž jednotek (nájemníků) máte, tím je riziko neobsazenosti menší.
Jestliže už mám cíl, potřebuji PŘÍLEŽITOST. A příležitost musím vyhledat.
Jak to udělám?
1. Vyberu si lokalitu (město), kde chci investovat. Ne vždy je město, kdy bydlím, nejvhodnější pro investování do nemovitosti.
2. Zjistím pracovní či studijní příležitosti ve vybrané lokalitě.
3. Zjistím, zda je zde dostatek/nedostatek nemovitostí k pronájmu a jejich obvyklou cena.
Ta se může i v dané lokalitě výrazně lišit, ovlivňuje ji nejen stav nemovitosti, ale i dopravní provoz, sousedi, hluk atd.
4. Vyhledám si informace na webových stránkách města, zkontroluji územní plán. Pokud
je ve vedlejší ulici naplánovaný obchvat či nová skládka, nejedná se o vhodnou lokalitu. Naopak plánovaná výstavba obchodního centra či montážní haly znamená velký
potenciál.
5. Vyhledám vhodné nemovitosti ke koupi a porovnám celkové vstupní náklady – kupní
cena, provize, daň, poplatky za bankovní odhad atd.
6. Spočítám si návratnost investice.
7. U vybrané nemovitosti si ověřím výdaje. Nejen náklady za topení a energie, ale i platby
do fondu oprav, výši pojištění či případné splátky úvěru na revitalizaci domu.
8. Prověřím dopravní možnosti, parkování a okolní občanskou vybavenost. Vzdálená zastávka, obchod či zdravotní péče snižuje potenciál nemovitosti.
Až prověřím všechny tyto údaje, teprve mohu koupit investiční nemovitost.
Tím ovšem moje práce nekončí. Hned na začátku je třeba eliminovat nepřiměřené náklady
– opravit kapající kohoutky, netěsnící okna, protékající záchod, vyměnit zastaralé neekonomické topení ap.
Výběr nájemníka je také důležitý proces, ale o tom si povíme něco příště.
Jakmile mám nájemníka, se kterým jsem spokojený, musím se o něho náležitě starat. Beru
telefony, řeším akutní opravy, posílám včas vyúčtování atd.
Jen správný nájemník ve správné nemovitosti generuje ten správný zisk.
Eva Chomaničová
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce srpna, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Strážníci přijali oznámení od ostrahy OC Olympia, že v jedné z prodejen byl zadržen
pachatel krádeže obuvi. Strážníci muže ztotožnili a následně zjistili, že byl
za krádeže v minulosti souzen, proto jej předali hlídce PČR pro podezření
ze spáchání trestného činu.
Hlídka MP řešila oznámení o nezaplacení pohonných hmot na čerpací stanici OMV.
Při následném šetření bylo zjištěno, že se jednalo o nepozornost řidiče.
Pohonné hmoty byly uhrazeny a událost byla tímto ukončena.
Strážníci přijali oznámení o zraněné a opilé ženě na ul. Sokolská. Hlídka ženu našla a
jelikož měla poraněnou hlavu, byl na místo přivolán lékař. Po nezbytném
ošetření byla u ženy provedena dechová zkouška s výsledkem 1,91 promile. Žena byla poté převezena k ošetření do FN Brno-Bohunice.
Hlídka přijala žádost od PČR, že v OC Olympia měl občan italské národnosti ztratit klíče od svého vozidla. Hlídka ve spolupráci s ostrahou OC Olympia a pomocí
kamerového záznamu našla místo, kde muž klíče ztratil a poté i osobu, která je předala na informace OC Olympia. Strážníci klíče předali zpět majiteli.
Strážníci přijali oznámení, že se na Bobravě pohybuje pes bez majitele. Psa odchytili
a poté zjistili, že pes utekl již před týdnem z Chrlic. Strážníci kontaktovali
majitele a psa mu předali.
Hlídka řešila další oznámení o nezaplacení pohonných hmot, tentokrát na čerpací
stanici Unicorn.
I v tomto případě se jednalo o nepozornost mezi řidičem a spolujezdcem. Po uhrazení dlužné částky byla událost ukončena.
Strážníci přijali oznámení o krádeži oblečení v prodejně OC Olympia. Po příjezdu
strážníků na místo, bylo zjištěno, že pachatel je nezletilý. Jelikož bylo zboží
nepoškozené vráceno na prodejnu, nebyla chlapci uložena pokuta a byl
předán rodičům.
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Hlídka řešila opět nezaplacené pohonné hmoty na čerpací stanici OMV. Stejně jako v
předchozích případech se jednalo o nepozornost řidiče, který po upozornění pohonné hmoty uhradil.
Strážníci přijali oznámení o krádeži v hypermarketu Albert. Jelikož se nejednalo o
neznámou osobu, tohoto muže řešili již poněkolikáté, stejně jako v předchozích případech dostal pachatel pokutu a zboží bylo navráceno na prodejnu.
Strážníci řešili další krádež v prodejně oblečení v OC Olympia. I když byla pachatelka
čerstvě plnoletá, krádeží již spáchala několik. I v tomto případě dostala
pokutu.
Hlídka přijala oznámení o sporu mezi sousedy, který vyvrcholil tak, že jeden ze sousedů lil přes plot druhému neznámou tekutinu. Tato tekutina způsobila
poškození jak zeleně, tak i obytného vozu. Jelikož tímto jednáním byla způsobena vysoká škoda, byla událost předána PČR pro podezření z trestného
činu.
Strážníci řešili oznámení, že se po ulici Benešova pohybuje starší osoba, která vypadá zmateně. Hlídka ženu ztotožnila, a po zjištění, že žena nemá zranění, ji
převezla do místa bydliště, kde si ji převzala do péče její sousedka.
Hlídka řešila drobnou krádež v hypermarketu Albert, hodnota odcizeného zboží byla
70 Kč. Jelikož to byla pro hlídku další známá osoba, byla muži udělena opět
pokuta.
Strážníci přijali žádost od PČR o pomoc při oznámení ozbrojeného napadení mezi
hosty restaurace. Na místě zasahovalo větší množství jednotek. Dalším hlášením PČR bylo zjištěno, že napadání skončilo a účastníci z místa utekli.
Strážníci zadrželi dvě osoby, které se incidentu účastnili a předali je hlídce
PČR. Poté již byla situace uklidněná a strážníci asistovali hlídce PČR, než
dokončila veškeré úkony.
Hlídka řešila oznámení dispečinku záchranné služby, ve kterém žádala o asistenci
na ulici Brněnská při pádu staršího muže. Muž byl bez viditelného zranění
a lékař po příjezdu na místo naznal, že převoz do nemocnice není nutný.
Hlídka poté muže převezla do místa bydliště.
Strážníci při kontrolní činnosti spatřili řidiče, který projel křižovatkou na červenou a
tím ohrozil řidiče, kteří se již rozjížděli do křižovatky. Hlídka vozidlo zastavila a u řidiče provedla dechovou zkoušku, která byla pozitivní na alkohol.
Oba přestupky byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu, kde řidiči
hrozí nejen pokuta, ale i zákaz řízení motorových vozidel.
Hlídka přijala oznámení o dýmu, který je vidět od silnice a pochází ze zahradní oblasti. V době příjezdu hlídky MP se na místo dostavili i SDH Modřice a
HZS Židlochovice. Zahrádkáři, který pálil klestí, vzplanul vedle stojící keř a
oheň se šířil dále. Hasiči požár uhasili a událost byla ukončena.
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Bylo přijato oznámení od ostrahy OC Olympia, že se po parkovišti pohybuje nahá
žena. Strážníci se snažili od ženy zjistit důvod jejího chování, ale ta odpovídala zmateně. Proto na místo přivolali lékaře, který po prvotním vyšetření
rozhodl o převozu ženy do psychiatrické léčebny. Událost se stala v nočních hodinách.
Hlídka řešila oznámení od dispečinku záchranné služby, že v domě upadla starší
žena, která nemůže sama vstát. Jelikož měla žena dveře uzamčené, přelezla hlídka plot u sousedů, a poté našla paní ležící na zemi. Žena na sobě
měla zranění, které vypadalo, že je staršího data, proto na místo přivolala
lékaře, který rozhodl o převozu ženy do nemocnice.
Strážníci přijali oznámení o znečištění pozemní komunikace. Znečištěný byl jeden
jízdní pruh v délce několika desítek metrů. Šetřením byl zjištěn původce
znečištění, kterému byla uložena pokuta a následné uklizení pozemní komunikace.
Hlídka řešila oznámení, kdy si žena zabouchla dveře od bytu a uvnitř měla zapnutou
troubu. Strážníci se nejprve pokoušeli byt otevřít sami, ale napoprvé se nezadařilo. Jelikož hrozila vysoká škoda na majetku, byli na místo přivoláni
hasiči. Během čekání se strážníci nadále pokoušeli otevřít dveře od bytu,
což se jim po chvíli podařilo. Hasiči tak mohli být odvoláni a událost byla
ukončena bez větších škod.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Eliška Staňková
Ella Vlčková
Edgar Brázda

Zdenka Tesařová
Jaroslav Vudka
Jan Šula

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
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.
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Inzerce

INTEGRA S.R.O.
Za Humny 1089, 664 42 Modřice

ADACH spol. s r.o.

KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ
ADACH s.r.o. , Poděbradova 630, Modřice
kontakt : p. Šubrt Ivo 777 121 219

provádíme kompletní klempířské, pokrývačské a izolační práce
‐ střecha na klíč
‐ montáž střešních oken a světlovodů Velux‐ certifikovaná firma
‐ montáž žlabů a svodů ze všech dostupných materiálů
‐ montáž sněhových zachytačů
‐ tesařské práce

Ing. Jiřina Margaritopulu

IČ: 421 93 567
DIČ: CZ42193567
Tel.: +420 728 965 182
VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 66442
přijme:

Vedení účetnictví

referent zásobování

- Daňová evidence (fyzické osob )
- Podvojné účetnictví (právnické osoby)
- Mzdová agenda
- Vypracování daňových přiznání
všech typů daní
- Daňové poradenství

Kentauros s.r.o., Masarykova 692,
66442 Modřice,
IČ: 05468485
tel.: +420 777 217 823

Účetní kancelář nabízí zpracování:
- podvojné účetnictví
- daňové evidence
- mzdy
- DPH, KH
Daňová přiznání:
- Daň z příjmu právnických osob
- Daň z příjmu fyzických osob
Dále nabízíme účetní poradenství

(skladník)

Prodám andulky.
Modřice
Tel.: 603 858 683

- objednávky, příjem, příprava a výdej
zboží
- skladová administrace
- pracovní úvazek 8 hod. denně
- nutná znalost práce na PC
- znalost instalatérského sortimentu
výhodou
- řidičský průkaz sk.B výhodou
- trestní bezúhonnost
Kontaktujte nás:
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370

Koupíme RD

k trvalému bydlení
v Modřicích a v okolí.
Tel. 732 434 910

Sečení
a mulčování
trávy.
tel: 608 065 337

621

Inzerce

Z důvodu stěhování
hledám ke koupi byt
2-3+1.
Tel. 736 123 995
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
Modřická Stavební firma
Nabízí:
- provádění staveb
- rekonstrukce budov a bytů
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby vnitřní i venkovní
- zateplování budov ,fasády
- drobné stavební opravy
Kontakt : 721 576 248

Mladá rodina hledá
menší dům.
Jsme z Modřic.
Tel.: 604 508 585
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Nabídka práce
Přijmeme na dlouhodobou brigádu/
/ HPP na tyto pozice:
Vhodné pro studenty, práce o víkendech

Úklid – mytí nádobí – pomocná
síla do kuchyně
Pizzař / pizzařka – kuchař /
kuchařka
Obsluha / barmanka / servírka
Restaurace klášterní Taverna Rajhrad
Více informací přímo na restauraci
– p. Toman

www.ktaverna.cz
VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 66442
přijme:

operátor/ka servisu
(dispečer/ka)

- komunikace se zákazníky
- vedení administrativy servisů
- poloviční pracovní úvazek
- nutná znalost práce na PC
- trestní bezúhonnost
Kontaktujte nás :
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel.608 470 370
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Inzerce

Lékárna
Vaše zdraví si bereme na starost

OC Olympia Brno

T: 513 034 999

U Dálnice 777

M: brno.ocolympia@benu.cz

Modřice 664 42

Otevírací doba: PO ‐ NE 9:00 ‐ 21:00

 S Benu plus lékovou kartou výhodnější ceny na vybrané produkty z volného prodeje, na antikoncepci; kontrola možných lékových interakcí
 Široký sortiment produktů volného prodeje
 Nově vybudované dermocentrum s velkým výběrem kvalitní značkové kosmetiky
 Vstřícný a profesionální personál
 Objednávání léků + lékové poradenství i telefonicky nebo mailem
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Opakovaně týdně

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018
Události
Datum

Akce

po >>>
>>>
17:00

28. 9. – 30. 9. 2018

Svatováclavské hody (s doprovodným programem)

28. 9. - 27. 11. 2018
(so-ut 1000 - 1700)

Modřice v letech 1910 – 1925 Lidé a události
(Muzeum)

30. 9. 2018 (od 1630)

Nedělní zábava Pod kaštany

čtvrtky od 4. 10 - 31. 10.
2018 (1600-1800)

Dětský folklórní kroužek – přijímání nových členů

5. 10. 2018 (1400 – 2200)
VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
6. 10. 2018 (8 – 14 )
00

00

10. 10. 2018 (1700 – 1900)

Sousedský blešák (u radnice)

18:00
18.00
18:30
18:30,
19:30

Sběr starého papíru (ZŠ Komenského)

24. 10. 2018 (1900)

Komorní koncert na radnici

Městská knihovna 9-12, 13-18
X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

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

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
9:30
Modřice - Olympia
fitness program pro maminky
9:45 - 10:45 Nám. (:36) … Husova (:40)
kontakt: www.fitmami.cz
… Brněnská (:45) …
Bezplatná autobusová linka Olympia –
11:30
Modřice - Olympia

út 9:30

>>>

8. 10 – 12. 10. 2018
(700-800 a 1530-1630)

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

15:00
17:00

Městská knihovna 9-12, 13-16
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny
X-trim - Baby tancování pro děti
3-5 let – ZŠ Komenského

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club
18:00
19:00
st >>>
>>>

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského
Smíšený pěvecký sbor města Modřice –
zkouška - kromě prázdnin – zasedací sál
radnice – nám. Svobody
Městský úřad – úřední hodiny
8:00 -12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 13-18

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm
www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

Modřický kalendář

16:45
17:00
18:30
18:30
19.10
čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>
9:30
15:00
17.45
19.00
ne 9:30
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kruhový trénink ve Fitpeople,
www.fitpeople.cz
Brněnská 404, Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
www.x-trim.cz
– ZŠ Komenského
X-trim tancování pro rodiče a přátele
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Trampolínky-cvičení v baletním sálku
ZUŠ
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
X-trim Mini - tancování pro děti
www.x-trim.cz
5-8 let – ZŠ Komenského
dětský folklorní kroužek - zasedací sál
radnice
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s
doprovodem -klubovna nad knihovnou
www.prtatamodrice.estranky.cz
na radnici
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště
www.nohejbal-modrice.net
u Sokolovny
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby v kostele
sv. Gotharda

www.mesto-modrice.cz
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Akce roku 2018
Dětský karneval

7. 4. 2018, od 15 hodin v hotelu Gregor

Ukliďme Česko

14. 4. 2018, sraz v 9 hodin před radnicí

Pálení čarodějnic

30. 4. 2018, od 16 hodin v areálu Pod Kaštany

Ženáčské hody

4. - 6. 5. 2018

Den dětí

26. 5. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Šermířský den

23. 6. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Mezinárodní fotbalový turnaj
mladších žáků v kopané

10. - 12. 8. 2018 fotbalové hřiště za sokolovnou

Svatováclavské hody

28. 9. - 30. 9. 2018

93. komorní koncert

24. 10. 2018 od 19 hodin

Večer rozsvícených lampiček

29. 10. 2018, od 18 hodin, průvod od sokolovny
na nám. Svobody

Koš vín

10. 11. 2018, od 17 hodin na nám. Svobody 90

Vánoční jarmark

30. 11. 2018, od 15 hodin

Rozsvícení vánočního stromu

27. 11.2018, od 17:00 hodin

Rallye show Vonka Racing

1. 12. 2018, od 8 hodin registrace

94. komorní koncert

12. 12. 2018 od 19 hodin

Silvestr

31. 12. 2018, od 17:00 hodin na nám. Svobody

www.biskupstvi.cz/petrov
Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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