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USNESENÍ RMM č. 16/2016

spočívá ve vyhledávání a zavádění
úsporných technologií v oblasti energetiky (např. optimalizace VO, provozy
elektroskútrů a kol, optimalizace provozů apod.).
(k usnesení 16R-4.1/2016)

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 16. schůze RMM konané dne
23. 2. 2016
Kompletní znění usnesení je zveřejněno
na www.mesto-modrice.cz.
Smlouva o zpracování PD Víceúčelové sportovní haly Modřice
RMM schválila Smlouvu o dílo na kompletní projektovou dokumentaci a autorský dozor akce „Víceúčelová sportovní
hala Modřice“ v ceně inženýrských
prací 5 443 790 Kč včetně DPH se sdružením doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
a Atelier bod architekti, s. r. o.
(k usnesení 16R-3.1/2016)

Chodníky Husova
RMM schválila další potřebné dokumenty (smlouvy o provedení stavby a věcných břemenech) pro získání stavebního povolení na realizaci rekonstrukce
chodníků ulice Husova – II. etapa a
ulice Masarykova-sever.
(k usnesení 16R-3.4/2016 a 16R-3.5/2016)

Vybavení JSDH Modřice
RMM schválila kupní smlouvu na nákup
výzbroje a výstroje pro JSDH Modřice
v celkové výši nákupu 654 165 Kč vč.
DPH s ﬁrmou Požární bezpečnost, s. r.
o., Jihlava.
(k usnesení 16R-3.6/2016)

Kulturní akce města
RMM schválila smlouvy o vystoupení
s Taneční školou Starlet na městském
plese za 3509 Kč vč. DPH a se společností Netratrdlo o zajištění programu
dětského karnevalu konaného dne 2. 4.
2016 v ceně 8000 Kč.
(k usnesení 16R-3.10/2016 a 16R-3.11/2016)

Rekonstrukce příjezdu k MŠ
Město Modřice se na základě Smlouvy
o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí dohodlo se společností
E.ON Distribuce, a. s., na realizaci
potřebné přeložky kabelů v dotčené
lokalitě. Po přeložce v měsících červnu–srpnu 2016 bude probíhat vlastní
rekonstrukce povrchů.
(k usnesení 16R-3.18/2016)

Dohoda o užívání sportovišť
RMM schválila dohody o užívání sportovišť sokolovny a kurtů s Městským
nohejbalovým klubem Modřice, z. s., a s
Městským fotbalovým klubem Modřice,
o. s.
(k usnesení 16R-3.19.1/2016 a 16R-3.19.2/2016)

Spolupráce s E.ON Česká republika,
s. r. o.
RMM schválila memorandum o vzájemné spolupráci v projektu Smart city se
společností E.ON Česká republika, která

Výběh pro psy
Podnět občanů o zřízení výběhu pro
psy na ulici Prusinovského místo stávajícího parčíku RMM zamítla.
(k usnesení 16R-4.4/2016)

Vlajka pro Tibet
Jako každoročně se město Modřice připojuje k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“, dne 10. 3. 2016 byla vyvěšena na budově úřadu vlajka Tibetu.
(k usnesení 16R-4.5/2016)

Převod bezpečných úseků cyklostezky Brno–Vídeň
Po vybudování bezpečných úseků
cyklostezky Brno–Vídeň byl zahájen
proces výpůjčky a převedení vybudovaných úseků na k. ú. Modřice do majetku
města Modřice.
(k usnesení 16R-8.1/2016)

Přidělení bytu
Na doporučení Sociálně-zdravotní
komise města ve složení Havlátová M.,
Homolková L., Bernátová S. a Ergensová
R. byl přidělen uvolněný byt v Bytovém
domě Sadová 563 panu J. S. s rodinou.
(k usnesení 16R-8.12/2016)

51

Zprávy z radnice

Projektová dokumentace protipovodňových opatření
Na základě nepřípustných aktivit města
Brna a Povodí Moravy na území města
Modřice schválila RMM výzvu uchazečům na předložení cenové nabídky na
vypracování projektové dokumentace
„Modřice – protipovodňová opatření a
vyjmutí území z aktivní záplavové zóny“
pro město Modřice, včetně složení hodnotící komise a oslovení 4 ﬁrem – Sweco
Hydroprojekt, a. s., Cenviconsult, s. r. o.,
Vodohospodářský ateliér, s. r. o., a Aqua
Procon, s. r. o.
(k usnesení 16R-8.13.1/2016, 16R-8.13.2/2016, 16R8.13.3/2016 a 16R-8.13.4/2016)

Energetické úspory města
RMM schválila prodloužení smluv na
odběr plynu a elektriky do roku 2018,
když dle nabídky za cenu komodit by
město mělo ušetřit proti rokům 2016 a
2017 celkem cca 550 000 Kč vč. DPH.
(k usnesení 16R-8.16/2016)

Ukliďme Česko 2016
Jako v roce 2015 tak i letos se město
Modřice zapojí dne 16. 4. 2016 do akce
„Ukliďme Česko 2016“. Podrobnosti
budou včas zveřejněny.
(k usnesení 16R-8.17/2016)

Noc kostelů
Město převzalo záštitu nad akcí „Noc
kostelů“, která proběhne dne 10. 6. 2016.
(k usnesení 16R-8.18/2016)
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Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Odpověď starosty města na článek zastupitele Mikuše „Starosta
nedodržuje zákon, opět.“
Ve své zprávě o činnosti úřadu jsem na 6. řádném zasedání ZMM dne 7. 12. 2016
uvedl, že kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro JmK a Zlínský kraj neshledala
žádné závažné pochybení. Z konstatování zastupitele Mikuše, že zjištěním porušení
povinností kontrolované osoby dle zákonných norem souhlasím, ale již nesouhlasím
s napadením, že starosta porušuje zákon, opět.
Každá kontrola prakticky vždy zjistí nějaké závady. Pokud jsou závady závažné, dostává kontrolovaný subjekt nějaký trest potažmo ﬁnanční pokutu. Porušení, zjištěná
během kontroly, nebyla ze strany Oblastního inspektorátu práce nijak sankciována,
městu ani mé osobě nebylo uděleno žádné napomenutí ani ﬁnanční postih. Současně již během kontroly byly provedeny kroky k odstranění pochybení. Zprávu o odstranění všech nedostatků jsme na kontrolní subjekt zaslali datovou schránkou dne
9. 12. 2015.
Závěrem bych konstatoval, že v případě kdy kontrolovaný subjekt není nijak pokutován či trestán, se dle mého názoru nejedná o „žádná závažná pochybení“ tak, jak
jsem uvedl ve své zprávě. Z tohoto dále usuzuji, že zákon neporušuji a už vůbec ne
„opět.“
Navíc, každý by se měl nejprve zamyslet nad svým jednáním, zda tím, že někoho
veřejně „očerní“ a nařkne ze lži, sám neporušuje zákon.

Připomínky k návrhu územního plánu města Modřice
15. února 2016 jsme na Městský úřad Modřice poslali následující připomínky:
1. Opakovaně jsme proti územním rezervám pro brněnské tangenty, protože nejsou obsaženy v platných ZÚR Jihomoravského kraje. Navíc zamýšlený koridor pro jižní tangentu je v těsné blízkosti ploch bydlení.
2. U všech zastavitelných ploch požadujeme doplnit výškové regulativy v
metrech.
3. Požadujeme doplnit více ploch veřejné zeleně (PZ) a rekreace (R), stávající návrhy považujeme za nedostatečné.
4. Plochy pro průmyslovou výrobu a skladování (VP) požadujeme omezit
pouze na výrobu neznečišťující a nezatěžující životní prostředí (povinnost
posouzení procesem EIA), včetně zákazu dalšího zvyšování intenzity dopravy.
5. Zahrádky za sokolovnou ponechat jako plochu RZ = rekreační zahrádky,
neměnit je na plochu občanského vybavení.

Ing. Josef Šiška, starosta města

6. Snížit úbytek orné půdy z navrhovaných cca 50 ha, navrhnout alternativní řešení, zábory půdy pouze nižší bonity.

Reakce starosty k článku Co nového v přípravě výstavby multifunkční haly
Pouze krátké objasnění sledu událostí při průběhu jednacího řízení bez uveřejnění
na PD sportovní haly. Dříve než byly zadávací a hodnotící podmínky a kritéria zaslány uchazečům, měli je možnost připomínkovat všichni členové hodnotící komise,
včetně náhradníků, tedy i zastupitelé za Nezávislé za čisté a klidné Modřice.
Bohužel nikdo z oslovených členů komise nepodal žádné protinávrhy ani připomínky. Proto RMM schválila to, co bylo jako JEDINÉ navrženo. Neustálé napadání a kritizování za této situace, kdy oslovení členové komise nepodali ani protinávrhy, ani
námitky, je sice velmi jednoduché, ale nekorektní.
Ing. Josef Šiška, starosta města

7. Zamezit míchání ploch smíšených obytných (SO) a ploch smíšených v
centrální zóně (SC) s plochami bydlení v rodinných domech (BI).
Jsou to již naše třetí připomínky, které jsme k návrhu územního plánu podali.

Libor Procházka
osmodrice@seznam.cz
www.osmodrice.cz
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Odvoz bioodpadu v roce 2016 bude probíhat takto:
období březen - listopad:
Biopopelnice! Změna!

KAŽDÝ ČTVRTEK ODPOLEDNE

Biopopelnici přistavte na obvyklé místo, jako popelnici na komunální odpad.
Kontejnery na bioodpad budou přistaveny u fotbalového hřiště 1 x 14 dní
v pondělí sudý týden

období prosinec – únor:
Biopopelnice každý první čtvrtek v měsíci, kontejnery na bioodpad
u fotbalového hřiště se nepřistavují.

Ukliďme Česko
Autor foto vejce: ISIFA/Thinkstock

Město Modřice se opět zapojí do této celostátní akce dne 16. 4. 2016.
Smyslem je úklid černých skládek, popřípadě běžný úklid nepořádku např. kolem
komunikací, cyklostezek, bytových domů atd. Předpokládá se zapojení jednotlivců,
spolků, škol, SVJ bytových domů a podobně.
Dobrovolníci se můžou přihlásit na městském úřadě u p. Lenky Ventrubové - tel:
537001017, 774007710, email lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz , zde je možné také
nahlásit černou skládku nebo prostor, který by se mohl uklidit.
Pokud se rozhodnete pro úklid jiný den, prosím nahlaste nám to, abychom zajistili
odvoz sesbíraného materiálu a zaregistrovali si Vás.
Další informace lze také získat na stránkách akce: www.uklidmecesko.cz, zde se můžete přihlásit jako dobrovolník, další organizátor nebo mapovat skládky v katastru
města, tyto informace budou přeposlány k nám. Hlášení černých skládek lze také
přes www.ZmapujTo.cz

Sraz dobrovolníků je 16. 4. 2016 v 8:00 h před radnicí.
Materiální zajištění (pytle, rukavice) budou k dispozici v omezeném množství, prosím, abyste s tím počítali a vybavili se pokud možno sami.
Pomozte nám zlepšit životní prostředí nás všech.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města
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Úklid místních komunikací v Modřicích - blokové čištění

Novinky v zákonech

Místní komunikace jsou rozděleny do dvou okruhů. První okruh se uklízí vždy první
den a druhý okruh druhý den uvedených termínů.

Avizovaná změna v placení daně z nabytí nemovitých věcí bude s největší pravděpodobností odložena, jednání o tomto bodu rozpočtový výbor přerušil. Termín
pro podávání pozměňovacích návrhů je 24.3.2016. Vzhledem k tomu, že návrh zatím
neprošel 2. a 3. čtením ve sněmovně, Senátem a podpisem prezidenta, ještě nějakou
dobu potrvá, než padne deﬁnitivní termín.
Dne 1.2. 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o ochraně spotřebitele. Dle této
novely má spotřebitel možnost obrátit se, v případě nesouhlasu s vyřešením jeho
reklamace na tzv. orgán mimosoudního řešení sporů – tedy na Českou obchodní
inspekci, Finančního arbitra, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační
úřad. V budoucnu mohou byt zapsáni na seznam, který vede Ministerstvo průmyslu
a obchodu, i další subjekty. Spotřebitel může takto řešit svůj spor nejdříve poté, co
proběhne řádný reklamační proces.
Vývoj trhu:
Poptávka po bytech v Brně a nejbližším okolí stále stoupá. Nahrávají tomu i stále
nízké úrokové sazby hypotečních úvěrů a příznivá ekonomická situace v České republice.
Růst cen bytových jednotek se v posledním čtvrtletí loňského roku mírně zrychlil, a
to zejména v krajských městech. Absolutně největší cenový přírůstek byl dosažen v
Královehradeckém, Karlovarském, Ústeckém a Jihomoravském kraji.
Meziroční nárůst cen bytových jednotek v Brně byl 6-10%, tento růst však nemusí
být trvalý.
Mezi nejvyhledávanější lokality pro bydlení patří kromě města Brna i Modřice, Rajhrad a Šlapanice.
Velká poptávka je také po menších bytech vhodných jako investice na pronájem.
Poptávající upřednostňují lokality blízko vysokoškolských fakult, případně velkých
průmyslových zón, např. Černovické terasy, CTPark Modřice apod.
Poptávka po stavebních a nejlépe zasíťovaných pozemcích stoupá trvale. Volných
pozemků v Brně a jeho těsném okolí je velmi málo, proto zájemci volí vzdálenější a
tím pádem levnější lokality.
Modřice jsou v hledáčku kupujících nejen pro výbornou dostupnost do Brna, ale i
pro kompletní občanskou vybavenost a bohatý kulturně – společenský život.

První okruh:
U Hřiště, Sokolská, Příční, Benešova, Komenského, Sadová, Zahradní, Spojovací, Poděbradova, Pilcova, Tyršova, Stará cihelna a přilehlé parkoviště.
Druhý okruh:
Dobrovského, Krakovská, Prusinovského, Mayerova, Střední, Za Humny, Pavlovského, nám. Svobody, Hřbitovní, Havlíčkova, Hybešova, Rybníček, nám. Míru, Ulička, K
Náhonu, Polní, Žižkova, Masarykova (před č. p. 1025 - 1027), Severní, Přízřenická a
přilehlé parkoviště.
Termíny v roce 2016:
29. a 30. března
25. a 26. dubna
7. a 8. července
10. a 12. srpna
19. a 23. září
Na Bobravě: Popovická, Bobravská, K Lesu, Brněnská - části komunikace ve vlastnictví města, bude probíhat svoz v termínech:
5. dubna
27. dubna
15. července
9. srpna
26. září
Žádáme o občany, aby v uvedených dnech dodržovali oznámení o úklidu a umožnili tak kvalitní a dostatečný úklid.

Eva Chomaničová
Realitní makléřka
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Bezplatná doprava do OC Olympia
„Vážení občané Modřic,
Dovolte mi reagovat na článek pana Stanislava Gregoroviče ve Zpravodaji 2/2016, týkající se bezplatné autobusové linky mezi Modřicemi a nákupním centrem Olympia.
Vzhledem k tomu, že jsem byla v pozici ředitelky centra od jeho otevření v roce 1998
až do roku 2012, pojmu tento svůj příspěvek více komplexně.
Nákupní a zábavní centrum Olympia spadá pod správu města Modřice, snažili jsme
se tedy už od úplných počátků přípravy stavby objektu centra a projednávání veškerých povolení otevřeně a vstřícně komunikovat s vedením města Modřice, starostou i místostarosty. Jak vedení města Modřice, tak investor, potažmo my ve vedení
centra, jsme si byli vědomi toho, že jedině vzájemné korektní jednání může vést k
uspokojivému cíli.
Jako u každé nové stavby se provoz postupně zaběhával a my jsme řešili mj. to, jak
zlepšit dostupnost těch návštěvníků centra, kteří nemohou nebo nechtějí do Olympie přijet autem.
Od počátku otevření centra Olympia byla zavedena bezplatná autobusová linka z
centra města, avšak pro občany Modřic v té době nebylo přímé spojení do Olympie,
nebyla zde zavedena ani linka MHD, která by Modřice s Olympií propojovala.
Z tohoto důvodu a hlavně díky dobrým fungujícím vztahům s vedením města Modřice jsme začali jednat o zavedení bezplatné autobusové linky mezi Modřicemi a
Olympií a ladili jsme četnost spojů a vhodné časy odjezdů a příjezdů.
V rámci objektivity a snahy o možnost představení provozu centra a investičních plánů do budoucnosti jsme se sešli i s opozičními členy zastupitelstva města Modřice,
paní Ptáčkovou a panem Gregorovičem (Občanské sdružení Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice a okolních obcí) a představili jsme jim, co vlastníci centra
Olympia v rámci sousedské spolupráce navrhují pro město Modřice realizovat. Mimo
ﬁnanční příspěvky na kulturu, technickou a dopravní infrastrukturu, výsadbu zeleně
aj. to byl také bezplatný autobus mezi Modřicemi a centrem Olympia.
Na závěr už jenom dovětek: to, že autobusové spojení mezi Modřicemi a centrem
Olympia, bylo potřebné, napadlo po otevření centra určitě více lidí, a oprávněně,
nicméně dotažení celého záměru, podepsání smlouvy a zajištění dopravce, bylo skutečně realizováno pouze mezi vedením města Modřice a správou centra Olympia.“
Ing. arch. Pavla Bumbálková
Bývalá ředitelka OC Olympia
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Doprava v Modřicích - únor 2016
Modřice leží blízko centra Brna v dojezdové vzdálenosti asi 8 km. To by Modřickým
mělo zaručit dobré a levné spojení s krajským městem, kam musí na úřady, do
škol, nemocnic. Blízké Brno přináší Modřickým i negativa – zvýšenou dopravu v okolí a průjezd aut a spojů MHD a IDS zejména ulicí Masarykova, nám. Svobody a ulicí
Brněnská, kde mezi 5-23 hod. projede 383 spojů. Léty narůstající doprava zhoršuje
Modřickým životní prostředí, nebezpečný polétavý prach je příčinou kardiovaskulárních chorob a rakoviny plic.
Ke spojení s Brnem užívají Modřičtí hlavně tramvaj č. 2, vlak a autobus č. 49. Zastávky spojů jsou mimo centrum - špatně dostupné. Z nám. Svobody je k zastávce
Tyršova asi 1 km, Smyčce Modřice asi 1,1 km, k Modřické cihelně (v zóně 101) asi 1,7
km a k nádraží asi 1,2 km.
Ceny jízdného neodpovídají skutečné době jízdy spojů od hl. nádraží Brno na zastávky Tyršova a Smyčka Modřice - jsou vysoké (v zóně 510). Není zohledněno, že tramvaj č. 2 musí zajíždět na konečnou do Modřic, kde spoje MHD a IDS velmi zhoršují
životní prostředí a poškozují domy postižených hlavně na ul. Brněnská. Za tuto zátěž
a za příjmy provozovatelů nemají Modřičtí kompenzace v podobě slev jízdného ani
pro důchodce, matky s dětmi a seniory nad 70 let. Platí za jízdu k hl. nádraží v Brně
27 Kč. Jízdné do jižních zón Brna a zón jižně od Brna je dražší než do severních. Jižní
zóny jsou kratší, severní delší např. za jízdné 25 Kč lze jet od hl. nádraží Brno na sever
do Útěchova vzdáleného 13-15 km.
Vedení města Modřice špatnou dostupnost zastávek ani neúměrné jízdné pro své
obyvatele neřeší aspoň 8 let. Odpovědní nevnímají špatný stav zastávek např. Tyršova, kam matky s dětmi, senioři a zdravotně postižení musí vystoupat strmé, špatně
osvětlené schody, kde ani při opravách nenainstalovali pojízdné schody nebo přístupy pro pěší bez schodů. Nevnímají, že zastávka Modřická cihelna (levnější jízdné) je
pro seniory a děti vzdálena, cestou musí překonat nebezpečný chodník s výtluky, 2x
schody v podchodu a strach z nehlídaného prostoru. Mladší využívají levnější vlak,
ale nádraží je od centra vzdáleno a nástup do vlaku z nízkého nástupiště zvládnou
jen zdraví.
Vedení města Modřice by mělo zajistit obyvatelům základní služby - dostupnost
zastávek a levnější jízdné hromadné dopravy. Občanská vybavenost města je odpovědnými dlouhodobě zanedbávána. Vedení města zdůrazňuje zajištění nadstandardních příjmů do našeho rozpočtu, ale na stavu města a službách pro obyvatele
to není dlouhodobě vidět. I menší obce zajišťují svým obyvatelům ze svého rozpočtu
např. vlastní hromadnou dopravu po obci, bezplatné „městské taxi“ nebo poskytují
ﬁnanční příspěvek na jízdné hromadnou dopravou mimo zóny 100 + 101 občanům v
důchodu, matkám na mateřské a zdravotně postiženým.
M. Ptáčková
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SRPŠ
,,Stromy navracejí člověku
zpět harmonii, rovnováhu a
jsou nepostradatelnými
pomocníky k uzdravení těla
i duše."

ZÁPIS
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vbudovĢmateƎskéškolynaZahradní590.
RodiēepƎinesoukzápisurodnýlistdítĢte,svƽjOPa
vyplnĢnou„ŽádostopƎijetídítĢte“,kteroujemožné
vyzvednoutvMŠod12.do15.4.2016nebostáhnoutna
stránkáchMÚModƎice,vsekciMŠ.



SRPŠ při ZŠ Modřice vyhlašuje již tradiční

Jarní soutěž ve sběru starého papíru
Soutěž je vyhlášena pro všechny děti 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 se tentokrát zaměří na jednotlivé třídy.
Oceněny budou tři nejaktivnější třídy za nejvyšší počet nasbíraných kilogramů a zároveň
za nejvyšší procento zapojených žáků. Děti se s tímto systémem seznámily už v minulém
ročníku.

Vúterý26.4.probĢhnerovnĢžnaMŠ

Termín: 18. – 22. dubna 2016

„DENOTEV\ENÝCHDVE\Í“od14.00do16.00.

Hodiny sběru: 7:00 – 8:00 hodin

RodiēesemohouseznámitsprostoramimateƎskéškoly
avýchovnýmprogramemvjednotlivýchtƎídách.
TĢšímesenaklukyaholēiēkyodtƎídošestilet.

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

Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici
15:30 - 16:30 hodin
Ceny pro vítězné třídy:
1. cena: poukázka na 2.000,-Kč
2. cena: poukázka na 1.200,-Kč
3. cena: poukázka na 800,-Kč
Děti vítězných tříd si samy rozhodnou, co za získanou výhru pořídí – hry, knihy, zážitkový
pobyt … Pochopitelně nebude chybět sladká odměna, potlesk a uznání pro každého
sběrače, ale hlavně dobrý pocit, být součástí něčeho dobrého!

Děcka, vymyslete strategii, bojujte a zároveň pomozte přírodě!
Děkujeme předem všem zúčastněným a těšíme se na setkání u kontejneru -.
Členové SRPŠ při ZŠ Modřice
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SRPŠ – 1. pololetí je za námi a co bude dál
Milí rodiče a přátelé našich dětí,
ani ne před dvěma měsíci přinesly naše ratolesti výsledky své pětiměsíční práce a
snahy, což je skvělá příležitost k bilancování dosavadní činnosti a plánování dalších
kroků, směřujících pokud možno k lepšímu. I my, rodiče ze SRPŠ jsme do nového
školního roku vstupovali s vírou, že to, co děláme, má smysl, a že naši snahu děti i
rodiče ocení. Moc si vážíme všech příspěvků, které nám rodiče posílají a dávají nám
tak najevo, že jsou rádi, když pro jejich děti dělá někdo něco „navíc“. Díky!
Pojďme si tedy zrekapitulovat, čím jsme tento školní rok přispěli k dobré náladě a
pohodě naší mládeže a co plánujeme pro zbytek roku.
První školní den jsme tradičně vítali prvňáčky a letos i předškoláčky se žlutými balónky a malými dárečky, aby ten PRVNÍ školní den stál opravdu za to. V průběhu září
se již všechny děti z budovy na Komenského měly možnost proběhnout a zařádit si
na nově zbudovaném hřišti, plném prolézaček a úkrytů. O vznik tohoto oddechového místa jsme společně s mnoha dalšími rodiči dlouho usilovali a stáli jsme i u vzniku
původního návrhu. Proto máme obrovskou radost, že se věc podařila a děkujeme
především městu Modřice za rychlou realizaci. Velký nárůst dětí v prvních třídách
si vynutil přesun některých mladších dětí na druhou budovu školy, na Benešovu.
Paní učitelky připravily pro své čtvrťáky a páťáky útulné třídy, ovšem bez koberců,
na které už nezbylo místo. Zakoupili jsme jim tedy dostatek pryžových podsedáků
pro výukové aktivity, které se odehrávají v kruhu, na zemi. Dále jsme pořídili společenské hry a ping-pongové sady na přestávky a volné hodiny a karimatky do družiny.
Deváťákům jsme umožnili vstup do Národního divadla v Praze, v rámci jejich výletu.
Sbírali jsme s dětmi starý papír a zachraňovali tak přírodu, společně s učitelkami
jsme organizovali burzu sportovního vybavení a oděvů, připravili zážitkového Mikuláše se štědrými balíčky, na které nám i letos přispělo město Modřice. Nakoupili
jsme dárečky pod družinový stromeček a před koncem roku jsme se s mnoha dětmi
i rodiči setkali na vánočním jarmarku, kde jsme zajišťovali teplé občerstvení. Před
nedávnem jsme podpořili recitační soutěž hezkými cenami a nezbytnými sladkými
odměnami.
Školní rok uteče jako voda a my máme v plánu stihnout ještě mnoho dalšího. V nejbližší době budeme opět organizovat soutěž ve sběru starého papíru, tentokrát v
trošku jiném kabátě, určitě plánujeme i průzkum mínění mezi žáky, o jejich představě o pohodové škole, tradiční chodníkové malování, a na zmrzlinu za vysvědčení
rovněž nemůžeme zapomenout.
Je toho hodně, v čem se naše i Vaše děti snažíme podpořit, pomoci, potěšit, nadchnout nebo prostě jen rozesmát. A stejně, jako děti se s námi vždy rády setkávají,
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i nás naplňuje jejich radost a nadšení. Není totiž lepší investice, než do zdravého,
bezpečného a šťastného života našeho potomstva!
Pro případné zájemce připomínáme, že je kdykoliv možné přidat se k nám, takže pokud máte doma třeba prvňáčka a máte i zájem se vyjádřit k dění kolem jeho školního
života, neváhejte nás kontaktovat na srps@zsmodrice.org . Jsme rádi za každý podnět
i pomocnou ruku :-).
Za SRPŠ při ZŠ Modřice Ing. Milena Hladíková (předsedkyně spolku)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
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SKAUTI
Závod o Černou buzolu
Třetí únorový víkend jsme se zúčastnili tradičního Závodu o Černou buzolu, při kterém
si ověřujeme své schopnosti v řadě užitečných disciplín. Celé klání proběhlo v okolí
srubu v Čertově rokli v brněnské čtvrti Lesná. Organizátoři zajistili nejen skvělé závody
a dobrou zábavu, ale i nádherné počasí a za to jim patří naše velké poděkování.
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Samozřejmě jsme předvedli zvládnutí obvyklých skautských dovedností, které se
hodí nejen při záchraně trosečníků, ale i v běžném životě, jako jsou uzly, stopování,
zacházení s ohněm a život v přírodě vůbec. Také jsme předvedli,. Že máme dobrou
paměť a smysly nám výborně slouží. No aby taky ne, když to vše pilně trénujeme.
Jenže letos nás organizátoři překvapili úplně novými disciplínami, které nikdo nečekal. Hned na začátku nás zavedli do temné místnosti a tam jsme museli předvést, jak
se dokážeme zorientovat za tmavé noci jen za pomoci hvězd. To jsme zvládli docela
dobře a nezaskočilo nás ani poslední překvapení: po načtení kódu do mobilního telefonu jsme museli předvést, jak umíme hledat důležité informace na internetu a dokonce
poznat, které jsou pravdivé a které ne. Ale i to je přece pro správného skauta hračka.

Když jsme spolu s ostatními dorazili na místo v sobotu v 10 hodin, byli už všichni
organizátoři na místě delší dobu a všechna soutěžní stanoviště už byla připravena.
Takže hned po krátkém nástupu jsme mohli začít. Dozvěděli jsme se, že někde v horách havarovalo letadlo a naším úkolem bylo sestavit záchrannou výpravu a pomoci
trosečníkům. No, tak daleko to nedošlo, ale v první řadě jsme museli zjistit, nakolik
ovládáme potřebné dovednosti.

A jak jsme obstáli v souboji s ostatními? Naši nejmenší se umístili na druhém místě ve
své věkové kategorii. Vlčata a světlušky obsadili šesté a sedmé místo. Naši nejstarší
byli čtvrtí. To vše v konkurenci 130 dětí z Modřic a jihozápadní části Brna. Už se tětšíme na příští rok, jak je všechny porazíme.

Taffy, 95. skautský oddíl Modřice,
foto: Alex a Yaplík
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18. Městský ples 5. 2. 2016
Letošní, v pořadí již osmnáctý Městský ples, byl zahájen krátkým proslovem Dr. Ventruby, který přivítal představitele města, uvedl kapelu Hamrla boys a nastínil harmonogram plesu.
Úvodním vstupem bylo předtančení nádherně oblečených malých slečen a elegantních mladých gentlemanů, které nastudovala p. Lucie Švancarová s žáky ZŠ Modřice.
Ti v nádherných šatech zatančili polonézu a dělali doprovod nejmladšímu tanečnímu páru dnešního večera, který ukázal, že i v raném věku se to dá na parketě “pěkně
rozjet“.
Ukázka standardních i latinsko-amerických tanců v podání páru z taneční školy Starlet byla dalším atraktivním vstupem letošního plesu. O kvalitě tanečníků svědčí i to,
že má vytančenou mezinárodní třídu M, tedy nejvyšší za profesionály.
Stálice našich společenských akcí, taneční skupina X- trim, svým temperamentním
vystoupením rozproudila krev v žilách unavenější části publika.
Losování cen začalo ve 23 hodin. Díky štědrosti sponzorů měli návštěvníci plesu
možnost získat spoustu krásných výher.
Děkujeme všem, kteří přispěli k pořádání letošního plesu, a na všechny se těšíme v
příštím roce.
za KŠK Lenka Ventrubová

Foto: M.Hájek
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FARNOST
Zemřel P. Robert M. Mayer, OFM Conv. (1974-2016)

Vzpomínka...

V posledních osmi letech odešli do domu Otcova
tři bývalí modřičtí duchovní: P. Vojtěch A. Jeniš
(1946-2008), který u nás sloužil v letech 1990-1995,
Mons. Karel Pavlíček (1929-2010), farář v rozmezí
roků 1974-1979 a P. Josef Krchňavý (1925-2012), duchovní v letech 1963-1974.
Smutná zpráva zastihla obyvatele našeho města 5.
února, když na následky nešťastné tragické události je opustil P. Robert Maria Mayer, OFM Conv.
Zemřel v osmém roku kněžství, ve věku 41 let. V
Modřicích, kde byl v roce 2009 uveden do kněžského úřadu, jsme jej poznali jako kněze hluboké a
pevné víry. Spolu s minoritskou farností u sv. Janů
jsme byli jeho prvním a také posledním působištěm. Byl příkladným duchovním a
řeholníkem, moudrým, tolerantním a hodným člověkem, který v srdcích a duších
farníků zanechal zřetelnou a nesmazatelnou stopu. Nejen věřící, ale i ti, kteří jej znali
z různých společenských akcí, jichž se v našem městě ochotně a rád zúčastňoval,
v něm ztratili církvi oddaného pastýře, vstřícného, obětavého, pracovitého a napříč
generacemi oblíbeného kněze a přítele všech lidí dobré vůle. Snad nejvíce měl rád
děti a ony jeho. Byl milován všemi, protože uměl ukazovat cestu k Bohu. Setkání s
ním se vždy neslo v Duchu svatém, proto ve veliké lásce. Mnohým se ve vzpomínce
vybaví jeho úsměv nebo pocítí přátelský stisk jeho pevné ruky. Pro charisma a organizační schopnosti mu spolubratři s úsměvem říkali „farář celého světa“.
S vírou v život, který smrtí nekončí, jsme se s naším drahým knězem rozloučili v
minoritském kostele sv. Janů. Na poslední cestu jej spolu s maminkou, stařenkou a
příbuznými, doprovodil brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, českobudějovický
biskup a modřický rodák Mons. Vlastimil Kročil a světící českobudějovický biskup
Mons. Pavel Posád. S nimi několik stovek českých kněží a řeholníků a také duchovní
z Itálie, Slovenska a polští spolužáci z univerzitních studií, z nichž někteří přijeli až od
Baltského moře. Přišel také jihomoravský vicehejtman a senátor Stanislav Juránek a
dlouhý zástup farníků. Mimořádný obřad doprovázela hudba a zpěv scholy Brněnské mládeže a Svatomichalská gregoriánská schola. K nim se slováckou lidovou písní
připojil také sbor modřických mužáků.
Potkalo nás štěstí, že jsme mohli kráčet v blízkosti otce Roberta. Někteří z nás jej vnímali jako bratra, pro jiné byl synem, pro všechny však zůstane nezapomenutelným
duchovním otcem. Jeho náhlým a nečekaným odchodem naše farnost osiřela…
Text a foto Josef Chybík

Druhý únor, den mezi narozeninami mého syna (narozen prvního února) a mého manžela (narozen třetího
února) se v letošním roce stal velmi bolestným. Svému
zranění v nemocnici podlehl otec Robert Mayer. To jsme
si alespoň mysleli do středečního večera. Třetího února
se k nám dostala informace, že vše je jinak a otec nadále žije, i když je jeho stav velmi vážný. Byla to určitá
malá jiskřička naděje, ta bohužel v pátek pátého února
pohasla a otec Robert Mayer po odpojení od přístrojů
opravdu zemřel. Ač nejsem věřící, tak mě jeho smrt velice zasáhla. V následujících dnech, které ubíhaly tak nějak zpomaleně a ve větší tichosti, jsem se přesvědčila,
že ztrátou trpí úplně celá farní obec v Modřicích.
Pan farář byl u místních lidí opravdu velmi oblíbený.
Byl to člověk příjemný, který se ke svému okolí choval
ohleduplně a s citem. Mše, které vedl a které jsem občas navštívila, jsem měla ráda. Úžasný byl jeho smysl
pro humor, který se krásně projevil hlavně při dětských
mších. A děti? Ty ho milovaly!
Moje poslední setkání s tímto člověkem byla 24. prosince 2015 při mši v Přízřenicích, 15. ledna 2016 na farním
plese v Modřicích a 17. ledna na faře v Modřicích na dětském karnevalu, který vedl a
dokonce převlečený za fotbalistu viz. přiložená fotograﬁe. Všechna tato setkání byla
nezapomenutelná a ponesu si je v sobě na celý život.
Krásné a bolestné zároveň bylo vyzvánění zvonu na kostele v Modřicích v pátek
navečer po úmrtí otce Roberta. Zvuk zvonů se nesl po Modřicích několik minut.
Svým dětem, které se mnou v tu chvíli byli venku, jsem situaci vysvětlila přiměřeně
k jejich věku, že se kostelíček s panem farářem loučí a že ho zvony doprovodí do
nebíčka. Mladší synek se zeptal, zda i s ním až bude pan farář a umře se kostelíček
také tak rozloučí ?!? Nevěděla jsem, zda se smát či brečet. Bylo to velmi dojemné.
A ještě jedna věc mě mrzí. Otče, nestihl jste nám posvětit náš dům. I když jsme se o
tom v minulosti bavili, tak se to nakonec neuskutečnilo a už ani neuskuteční. Myslela
jsem, že je na to stále dost času, ale šeredně jsem se spletla a to už v domečku žijeme
devět roků, takže příležitostí bylo opravdu hodně!!!! Slibuji, že už nikdy nic nebudu
odkládat na pozdější dobu!!!!
Otče, děkujeme Vám, budete nám chybět!
Text a foto: Ivka M. s rodinou
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PĜehled Velikonoþních obĜadĤ v kostele sv. Gotharda v ModĜicích 2016
den
KvČtná nedČle – 20.3.2016

þas
9 hod.

Zelený þtvrtek – 24.3.2016

1830 hod.

mše svatá

Velký pátek – 25.3.2016

1830 hod.

obĜady

Bílá sobota – 26.3.2016

1900 hod.

obĜady

velikonoþní nedČle – 27.3.2016
velikonoþní pondČlí – 28.3.2016

30

930 hod.
930 hod.

obĜad
mše svatá

mše svatá
mše svatá

271

www.mesto-modrice.cz

Život v našem městě

Městská knihovna v Modřicích

pozn.
zpívané pašije dle Evangelia sv.
Lukáše.
den poslední veþeĜe PánČ –
památka ustanovení mše svaté
den smrti Ježíše Krista na kĜíži,
zpívané pašije dle Evangelia sv.
Jana
oslava vzkĜíšení Ježíše Krista,
svČcení ohnČ, jako symbolu svČtla,
které vzkĜíšením vstoupilo do života
kĜesĢanĤ.
Hod Boží velikonoþní

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

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

13–18
13–16
13–18
13–16

VÝBĚR Z NOVINEK

mar.

KNIHOVNA
Přednáška Tomáše Jandy o nedokončené hitlerově dálnici
18. 2. 2016

PRO DĚTI
Klimek: Strašidlář: Mezi námi ohnivými strašidly, Mezi námi městskými
strašidly
Kratochvíl: Klofáci
MacDonald: Rošťák Bertík. Bláááto,
Spoďáryy
Niklíčková: Staré pověstí české
Válková: Svatý Václav
PRO ŽENY
Becková: Láska mluví francouzsky
Cartland: Milenci v Londýně
Coleman: Matkou ze dne na den
Di Fulvio: Chlapec, který rozdával sny
Dubská: Člověk Gabriel
Foley: Kniha ztrát a nálezů
Highsmith: Carol
Chadwick: Zimní koruna
Ludvíková: Osvícení zoufalého muže
McCoy: Pekařova dcera
Míka: Skoro se to podobalo lásce
Moriarty: Sedmilhářky
Morton: Šepot vzdálených chvil
Poncarová: Deník vydržované ženy,

Foto: M.Hájek

Kamarádky na sex
Pospíšilová: Pod hvězdou bláznů
Rehn: Vojenská felčarka
Roberts: Náhlá vzplanutí
Sykes: Tý potvoře to nedaruju
Trollope: Rozum a cit
Urbaníková: Nakresli mi vítr
Zmátliková: Kárová dáma
PRO SILNÉ NERVY
Adler-Olsen: Nesmírný
Cimický: Ve stínu draka
Coben: Cizinec
Černucká: Poslední modlitba
Češka: Nezralá vražda, Případ forchheimského rádce
Dušek: Velká vánice
Gerritsen: Umři znovu
Hawkins: Dívka ve vlaku
Healey: Kam se poděla Elizabeth
Kuťák: Když zraje tráva
Link: Ozvěny viny
Smith: Agent 6
Uher: Severní nábřeží
Vondruška: Mrtvý posel
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„V malovaném vajíčku
posílám ti hubičku
v tom vajíčku zpívá kohútek,
co vyžene zármutek“.
(z Moravy)

Březen – konečně jaro po „nijaké“
zimě. Kdo ví, jaké bude? Ještě, že zapršelo a trochu se snížil deﬁcit vlhkosti.
Pupeny se již nalévají, semena jsou
připravena a zahrádkáři se nemohou
dočkat, až se chopí svého náčiní.
Jarní dny již bývají teplé, ale zrádné
jsou noční mrazíky, na které si musíme
dát pozor. Staří zahradníci neměli dříve
takovou možnost, jako máme dnes my.
My si můžeme dnes zeminu ohřát netkanou textilií, která nám umožní začít se
zahradničením dříve. Časně na jaře vysejeme semena na záhon a překryjeme
povrch záhonu jednoduchou vrstvou
netkané textilie. S postupným jarním
oteplováním začněte také i s ochranou mladých výhonků před slimáky a
hlemýždi. Vyzkoušené a osvědčené metody jsou například rozdrcené vaječné
skořápky nebo hrubý ostrý písek kolem
rostlin, položení pastí jako je zavařovací
sklenice zapuštěná do země a naplněná
pivem.
Omezte také výskyt mechu v trávnicích!
Trávník ošetříme směsí písku, herbicidů
a hnojiv, odumřelý mech vyhrabeme
a tím i provzdušníme. Provzdušněný
trávník poprvé sekáme, když je tráva
vysoká 7,5 cm a sekačku nastavíme na
vyšší pozici.
Pokud máme jezírko, odstraníme z něho
řasy a jiné nečistoty hráběmi nebo

sítkem a upravíme hustotu vodních
rostlin.
Od poloviny března můžeme vysazovat
brambory a sazečku. Na dno každé
brázdy dejte dávku hnoje!
Vysazujeme na plata lilky, bazalku,
papriku, rajčata a letní zelí. Vysázená
plata umístíme do vytápěného skleníku
s teplotou 18 °C nebo doma za okna.
Záhony květin a cibulovin posypeme
víceúčelovým organickým hnojivem a
vysazujeme i otužilé trvalky a částečně
mrazuvzdorné letničky, které přikryjeme textilií.
Nezapomeňte také ostříhat vinnou révu,
ostružník, maliník a růže!
V dubnu vysazujeme různé pnoucí
rostliny; vřesovce, které kvetou v zimě
seřízneme; ostříháme levandule (pokud
jsme to neudělali na podzim).
Pohnojíme růže hnojivem na růže a použijeme nastýlku z rozleženého chlévského hnoje. V dubnu také okopáváme
zeleninovou zahrádku (omezujeme tím
růst plevele). Zaléváme klíčící rostlinky a jednotíme již vzrostlou zeleninu.
Vyséváme salát a brukvovitou zeleninu.
Množíme tymián a odstraníme květy
rebarbory.
Provedeme průklest peckovin. Vysejeme raný hrách. Odstraňujeme zvadlé
květy a okopáváme a plejeme stále
dokola. To je ta krásná práce na zahrádce na jaře.
Přeji vám všem krásné svátky jara,
takže - VESELÉ VELIKONOCE!
TOJA

Zahrádkářský spolek
děkuje srdečně všem sponzorům za dary
poskytnuté do tomboly na 21. Zahrádkářský ples
a Zahradnickému centru Brabec i za krásnou výzdobu sálu.

MYSLIVCI

Myslivecké sdružení v Modřicích pořádá
v pátek 8. 4. 2016 od 15:00 do 18:00 hodin
a v sobotu 9. 4. 2016 od 7:00 do 13:00 hodin

sběr kovového šrotu.
Možná pomoc při manipulaci s těžkými předměty:
kontakt p. Kopřiva, tel.: 606 364 518
p. Teker, tel.: 605 261 826
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SPORT
12. mistrovství ČR v bench-pressu masters má své vítěze
V sobotu 6. února se v Jihlavě odehrálo 12. mistrovství ČR v bench-pressu masters,
juniorů a dorostu. Celkem 77 soutěžících se představilo ve 22 váhových a věkových
kategoriích.
Nejobsazenější kategorií byla jako tradičně masters 1. Zde porazil svých 20 soupeřů
modřičák Khaled Ghazal se 165,83 body, které získal za rekordních 277,5 kg.
Protože se nyní nachází v dobré kondici, zahájil své pokusy váhou 260 kg, která by
sama o sobě stačila na vítězství.
Druhým pokusem překonal dosavadní národní rekord o 2,5 kg - činkou o váze
277,5 kg. Přepočtem na Wilksovy body byl jeho výkon ohodnocen číslem 165,8 a stal
se absolutním vítězem v M1. Do třetice se chtěl pokusit neoﬁciálně o evropský rekord
290, bohužel k jeho překonání mu chybělo 1,5 cm na pravé straně.
A co ke svému úspěchu říká? „Závody jsem bral spíše jako přípravu na nadcházející
Mistrovství světa, které se bude konat v půlce dubna v Dánsku. Počítá se zde s účastí
světové špičky. Za největší soupeře považuji závodníky z USA a Japonska. Budu rád,
když mi budete držet palce, aby v České republice skončila i nějaká medaile.“
Zpracovala: Markéta Tůmová, foto: Archiv

Zdroj: http://powerlifting.ronnie.cz/c-23953-mistrovstvi-cr-v-bench-pressu-masters-junioru-a-dorostu-2016-vysledky.html. Archiv Khaled Ghazal
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1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Smejkalová Jarmila

Rozloučili jsme se
Oprchal Antonín
Havránková Jozefa

Vítáme do života
Flek Radek
Bejček Filip

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, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to nahlásit
na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou zúčastnit
pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň je nutný
souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji
města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.
V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s trvalým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu
starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili
a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy vedení města Modřice.
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo
Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
Tradiční "křenovka" s uzeným k obědu, ovárek, jitrničky a domácí koláčky k svačině.
Modřice oslavily svátek masopustu
Společné oslavy Vánoc, Velikonoc,
svátků i českých a moravských
lidových tradic jsou vzájemným
pojítkem všech sedmi poboček
Domovů seniorů pod značkou
Anavita v Čechách i na Moravě. S
únorovou tradicí, která je typická
průvodem roztodivných masek,
dozlatova usmaženými koblihami
či božími milostmi a hlavně vším,
co je spojené se zabíjačkovými
dobrotami, se i letos setkali klienti
Anavity v Modřicích.
Už od rána to ten den v Modřicích vonělo vařícím se ovarem, který nesmí o žádném
masopustu chybět. Když se pak začala před polednem modřickou budovou linout i
neodolatelná vůně čerstvě upečených masopustních koláčků, bylo jasné, že tradiční
masopust nebo také fašank si tamní klienti užijí se vším, co k této lidové tradici patří.
"Našim klientům jsme naplánovali celý masopustní den. Nejprve jsme s nimi dopoledne napekly s kolegyněmi výborné domácí masopustní koláčky. Ve 12 hodin pak
naše seniory čekal masopustní oběd v podobě kroupové polévky, křenové omáčky
s uzeným masem a houskovým knedlíkem. A odpoledne jsme jim potom ve společenských místnostech připravili opravdové pochoutky, které
všichni alespoň jednou za rok
touží alespoň ochutnat – tedy pravé masopustní posezení s vepřovými hody," vzpomíná na jednu z
nejatraktivnějších akcí z poslední
doby vedoucí aktivizačního týmu
v modřické pobočce Anavity Bc.
Lenka Honová.
Koláčky, které se jen rozplývaly
na jazyku, ovar, tlačenka, jitrnice,
křupavé škvarky a k tomu všemu
řízný křen, čerstvý chleba a dva
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druhy hořčice. Na takových dobrotách, které známe z pravých
moravských zabíjaček či Ladových obrázků, si tedy o masopustu pochutnali modřičtí klienti
Anavity. A i když by někdo mohl
namítat, že šlo o samé nezdravoty, reakce klientů byly více než
výmluvné. "Takové posezení by
mohlo být každý měsíc," libovali
si senioři nad mastnými pochoutkami, kterým nikdo neodolal
- obzvláště pak paní Kubínová
se Zábrodskou. Ještě, než stihly
modřické kolegyně vše připravit a nazdobit společenskou místnost, už se před dveřmi stály na tlačenku s ovarem fronty. Skvělým masopustním koláčkům, které si s
pomocí aktivizačního týmu napekli sami klienti, nedokázali "vzdorovat" ani někteří
diabetici.
Ale aby se oslavy masopustu „nesmrskly“ jen na posezení u zabíjačkových pochoutek, připravil si aktivizační tým i drobný výlet do historie. „Klienty jsme během masopustního posezení seznámily s tradicemi, které se v tento den provozují i s historií
masopustu. Senioři se tak dozvěděli, že typickými masopustními maskami jsou kromě smrtky či slaměných panáků i medvědář s medvědem, a že kdo si medvěda podle lidové pověry pohladil, toho po celý rok provázelo štěstí,“ dodává k masopustu
v Domově seniorů Anavita Lenka Honová.
Text: Bc. Hana Raiskubová, foto: archiv Annavity
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA
Poděkování

Závaznější události měsíce února, které řešili strážníci
Městské policie Modřice
Dne 2. 2. řešili strážníci oznámení o agresivním muži. Muž byl následně převezen RZS
k hospitalizaci do FN Brno-Bohunice.
Dne 4. 2. prověřili strážníci oznámení o labuti, která uvízla v ledu. Za asistence pracovníka Záchranné stanice Rajhrad se podařilo labuť vyprostit.
Dne 5. 2. přijali strážníci oznámení o krádeži okrasných dřevin z předzahrádek domů
na ul. Havlíčkova.
Stejného dne přijali strážníci oznámení o pátrání po pohřešované osobě.
Strážníci osobu nalezli a následně vyrozuměli oznamovatele.
Dne 8. 2. řešili strážníci konﬂikt mezi dvěma muži. Hlídkou byl sjednán na místě veřejný pořádek. K protiprávnímu jednání na místě nedošlo.
Dne 9. 2 řešili strážníci 3 drobné krádeže zboží v OD Albert. Ve všech třech případech
byla pachatelům udělena bloková pokuta.
Dne 12. 2. provedli strážníci ztotožnění dvou „černých pasažérů“ v autobusu MHD.
Totožnost osob byla předána dle zákona revizorovi DPMB.
Dne 13. 2. spolupracovali strážníci při pátrání po zraněném cyklistovi na cyklotrase
Krakow – Vídeň. Cyklista byl nalezen a předán do lékařské péče.
Dne 14. 2. provedli strážníci ztotožnění třech „černých pasažérů“ v autobusu MHD.
Totožnost osob byla předána dle zákona revizorovi DPMB.
Dne 18. 2. usměrňovali strážníci dopravu u zatopeného podjezdu na ul. Tyršova. O situaci na místě byl vyrozuměn havarijní technik SUS, který zajistil uvedení
komunikace do sjízdného stavu.
Dne 19. 2. asistovali strážníci ostraze OC Olympia při vyvedení agresivní osoby, která
porušovala návštěvní a nákupní řád.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma

Chtěla bych touto cestou poděkovat dvěma mladým policistům z naší MP, kteří mi
pomohli, když se mi stal úraz a já si nevěděla rady.
Co se stalo. Včera (16.2.t.r. asi ve 12 hodin) jsem při vystupování z autobusu špatně
došlápla a lýtkem mi proběhla velká bolest. Ještě jsem, za pomoci paní Jilichové
došla na lavičku, chvíli jsem seděla v domnění, že bolest přejde. Nechtěla jsem si
připustit, že domů nedojdu, ale stačila jsem překulhat přes silnici, a dál jsem nebyla
schopna udělat ani krok. Paní Jilichová se obrátila mým jménem na MP s prosbou o
pomoc. Chlapci okamžitě přijeli, zjistili, že momentálně ordinuje paní dr. Urbánková
a odvezli mne na zdravotní středisko. Tam, můžu říct, že mne doslova vynesli až
do čekárny, což je, při mé váze obdivuhodný výkon. Paní doktorka mě odeslala do
nemocnice, kde mi po vyšetření zjistili natažený sval. Při této příležitosti chci ještě
poděkovat policistům, kteří se postarali loni na podzim a tento týden v pondělí, aby
řidič, inteligent s IQ tykve, který mi zaparkoval před vchodem do domu, a já se nemohla dostat na silnici, odjel. Samozřejmě by se nikdo nedostal k našemu vchodu.
Ještě jednou velké díky.
Zdraví
Poláčková Hana
Modřice, Hřbitovní 649

Poděkování
Tímto bych chtěl vyjádřit poděkování strážníkům Městské policie, jmenovitě p. Tůmovi a p. Švestkovi, kteří našli moje ztracené doklady a s ochotou mi je přinesli
domů. Výše jmenovaným patří můj velký dík a pochvala.
P. Dudík
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Nádražní 540
ModĜice 664 42
mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz
x
x
x
x
x
x
x
x

i

1

Inzerce

Mgr. Petra Sedláková
advokátka

b

Právní služby v oboru práva obþanského, rodinného, obchodního a trestního,
zejména:
-

kupní a darovací smlouvy o pĜevodu nemovitostí, vþetnČ zastupování v Ĝízení pĜed
katastrálním úĜadem,
zastupování v Ĝízení o rozvod manželství a vypoĜádání spoleþného jmČní manželĤ,
výživné na dČti, výživné na manželku,
obchodní smlouvy, soudní vymáhání pohledávek,
založení a zmČny obchodních korporací a podobnČ.

mobil: 731 465 514
e-mail: aksedlakova@gmail.com
www.sedlakova.com

BrnČnská 687
664 42 ModĜice

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

MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů,
oken, fasád rýn aj., tapetování,
zednické práce.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba
hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.
Pokrývačská ﬁrma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057

Inzerce

Inzerce
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Inzerce

16

e v roce 20
c
k
a
é
k
ic
m
o
n
Gastro
NU
VELIKONOČNÍ ME
28.3. - 2. 4. 2016
Menu
Na čepu pivo Hauskrecht
z malého brněnského
pivovaru a v nabídce vína
z vyhlášených německých
oblastí.

Předkrm:

-

Polévka:

69,-

y:
Hlavní chodkol
,
ínko,konﬁtovaný česnek

269,-

109,
k
kachny, zelený saláte
Filované prso z mladé pesto,křepelčí vejce
ové
nát
špe
s karotkou,
ou 109,mi a malinovou omáčk
Králičí terinka s kopřiva

Restaurace Balaboosta

s řeřichou a krutony
Jarní zeleninový krém

Brno Modřice, Havlíčkova 1016
(v penzionu LION)
Tel.: +420 532 307 841
GSM: +420 775 998 214
e-mail: info@balaboosta.cz
www.balaboosta.cz

Otevírací doba
Po-Čt
Pá
So
Ne

11:00 - 22:00 hod
11:00 - 23:00 hod
11:30 - 23:00 hod
zavřeno

Pomalu pečené selečí s mladým špenátem
šťouchané brambory
s bylinkovou nádivkou,
Jarní mladé kuřátko
é
pyr
hráškové
joránce,
Jehněčí jatýrka na maotky, restované
šal
né
ova
eliz
karam
brambory grenaille
ně a víně,
Jehněčí ragú na zeleniinové nudle
ovčí sýr,široké těstov

Dezert:

m krémem
Mazanec s tvarohový
nou
a kopřivovou zmrzlirez
ervací...

Neváhejte s

Najdi nás na Facebooku
www.facebook.com/restaurace.balaboosta

www.balaboosta.cz

Neváhejte s rezervací....

209,189,189,69,-
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně

Sháním RD v Brně nebo
v dojezdnosti 25 km.
Opravy nevadí.
Tel: 604 522 895

Koupím ihned větší byt
v Brně nebo Modřicích.
Spěchá. Tel: 607 496 359

Hledám stavební pozemek,
velikost cca. 500-1000m2,
ozvěte se na 777 028 745.
Díky, Rotrekl. Ne RK.

po

út

>>>

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

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

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

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

18.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.cz

18:30

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

HLEDÁME PANÍ
NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE
Zavedená cestovní kancelář Metal
se sídlem v Modřicích přijme
paní na úklidové práce.
Možný nástup ihned.
Pracovní doba v CK: 7 - 17 hod. (v průběhu
této doby je nutno úklid provést)
Náplň: Uklízení autobusu + kancelář - 2x
týdně, jednou za měsíc 3x týdně.
Odměna dohodou.
Ulice: Nádražní 674, Modřice 66442
Kontaktní osoba: pí. Konvalinková tel.: +420
776 776 156,
Prosím psát SMS, zavolám nazpět.

Penzion Fino club
v Modřicích
hledá spolehlivé brigádníky
na obsluhu restaurace,
převážně na víkendové
akce, případně i v týdnu.
Pracovní doba nepravidelná
– nutné osobní jednání.
Praxe v oboru výhodou.

11:00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

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

17:00, 18:30

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

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

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

www.ﬁtpeople.cz

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

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

čt

>>>

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

>>>

Městská knihovna 13-18

11.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.cz

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.cz

17:00

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

www.x-trim.cz

18:30

X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10

ﬁtbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Informace na tel.

16:30

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

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

602 726 289, 547 216 711

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

pá
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>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.x-trim.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

Události
datum
30. 3. v 19 hod
2. 4. v 15 hod
8. - 9. 4.
16. 4.
30. 4. od 16 hod
30. 4 - 31. 5.

událost
81. Komorní koncert na radnici
Dětský karneval
Sběr kovového šrotu
Ukliďme Česko
Pálení čarodejnic
Výstava v muzeu

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského

www.ﬁt40tydnu.webnode.cz

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

19.00

ﬁtbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.ﬁtpeople.cz
www.ﬁtpeople.cz
www.biskupstvi.cz/petrov
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