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ZPRÁVA STAROSTY

Vážení spoluobčané
Dnešním prvním číslem Zpravodaje města Modřice v roce 2014 zahajujeme poslední
čtvrtinu stávajícího volebního období, které se uzavře komunálními volbami v měsíci říjnu. Jelikož jsme nyní v měsíci lednu, dovolte mi Vás seznámit s plněním uložených úkolů Městskému úřadu a Radě města Modřice za poslední čtvrtinu roku 2013.
Uplynulé období od zářijového zasedání ZMM do prosince 2013 se hlavně vyznačovalo blížícím se koncem kalendářního roku a velkým kvapem v dokončování plánovaných prováděných investičních akcí. Též oblast kultury nabídla v posledních 3
měsících rozmanitý výběr akcí.
Nejdříve bych se zmínil o průběhu hlavních investičních úkolů, o přípravě nejbližších projektů a o výhledu realizací dlouhodobých investic.
Náš hlavní investiční projekt, výstavba Bytového domu pro seniory, se zdárně blíží
ke svému závěru. Na stavbě se provádí dokončovací práce, montují se vybavení spojená se stavbou (skříně, kuchyňské linky, výdejna jídel apod.) a probíhají přípravy ke
zdárnému provedení konečné kolaudace dosud nedokončených objektů. Zbývající
části budou zkolaudovány ve druhé polovině ledna 2014 a klienti by se do objektu
měli začít stěhovat od začátku měsíce února. Na lednové schůzi Rady města Modřice bude provedeno přidělení bytů jednotlivým žadatelům. Dalšími probíhajícími
investicemi jsou dokončená rekonstrukce veřejného osvětlení a rozvodů nízkého
napětí na nám. Svobody a dokončení kompletní rekonstrukce zahrady MŠ Modřice.
Z již zkolaudovaných projektů bych zmínil obě vybudovaná parkoviště na ulici Komenského a Sadová, která významně přispěla ke zlepšení parkovacích podmínek v
bytové zástavě.
Z projektů, které jsou v plném proudu příprav, jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2014 a jejich realizace může být zahájena hned v prvních jarních měsících
nového roku, bych zmínil chodník a lávku pro pěší přes mlýnský náhon ve spodní
části nám. Svobody (pro zajištění bezpečnosti chodců směrem z centra města do OC
Olympia) a plánovanou opravu chodníků v části ulice Husova a celé ulice Nádražní.
Dále jsem z pozice starosty města vyvolal jednání se zástupcem Jihomoravského
kraje, radním pro investice v dopravě, p. Zdeňkem Pavlíkem v otázce konečného
řešení kompletní rekonstrukce ulice Masarykova v úseku od fary po severní hranice
katastru města Modřice. Na schůzce, která se uskutečnila 15.10.2013 v kanceláři pana
radního byl dohodnut postup, kdy město Modřice písemně vyzve majitele komunikace Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje k
zahájení projekčních příprav k budoucímu provedení přestavby. Výzva z naší strany
byla následně zaslána a již jsme byli kontaktováni zástupcem Správy a údržby silnic
Jihomoravského kraje. Došlo k dohodě na svolání pracovní schůzky v otázce rekon-
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strukce Masarykovy ulice v průběhu měsíce ledna. O dalším průběhu příprav na
přestavbu Masarykovy ulice Vás budu v budoucnu informovat.
Poslední z důležitých úkolů, které jsou potřebné pro zajištění rozvoje Modřic, je
zpracování nového Územního plánu města Modřice a dokončení změny č. IX. Územního plánu města Modřice. Na obou dokumentech se usilovně pracuje a probíhají
předběžná jednání hlavně s ministerstvem dopravy a Jihomoravským krajem. Vše se
snažíme směřovat k dokončení pokud možno před koncem probíhajícího volebního
období.
V měsíci říjnu, přesně 25. - 26.10.2013 proběhly první z mnoha voleb, které nás v průběhu následujícího ročního období čekají. Byly to mimořádné volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Celorepublikové výsledky jistě všichni znáte
a tak jen informativně, že v Modřicích získal nejvíce hlasů celorepublikový vítěz
ČSSD. Podrobné výsledky voleb v Modřicích byly již dříve zveřejněny ve zpravodaji.
Z kulturních akcí bych zmínil tradiční Svatováclavské hody konané v termínu 28.
- 29. září, včetně pohodové zábavy a slavnostního stavění a kácení máje. Dalšími
společenskými událostmi bylo 3.12. každoroční rozsvícení vánočního stromu, kdy
výzdobu vánočního stromu městu věnovala společnost E.ON Česká republika, 29.10.
Večer rozsvícených lampiček – lampionový průvod a 15.11. nultý ročník Koše martinských vín v areálu radnice. Současně s vánočními oslavami probíhala v prostorách
muzea výstava betlémů ze sbírky Doubravky Vlachové a již počátkem měsíce října se
uskutečnily oslavy 100. let od uvedení do provozu Březovského vodovodu, na který
je město částečně napojeno.
V otázce personálního složení zaměstnanců města došlo k uskutečnění výběrového
řízení na zaměstnance Bytového domu pro seniory, kdy z celkového počtu 30 přihlášených uchazečů bylo vybráno 6 uklízeček, 3 recepční a 1 údržbář. Jelikož je stavba
před kolaudací a nástupem budoucích klientů, je nástup všech nových zaměstnanců
naplánován ve 2. polovině měsíce ledna.
Posun dochází i v činnosti Městské policie Modřice. Na konci listopadu vypršela služební licence strážníkovi Šebestovi a dva nově přijatí strážníci ukončí licenční kurz
počátkem ledna. Prosinec tedy byl pro strážníky ve vztahu k jejich počtu a nutnosti
zajištění služeb velmi náročný. Současně jsem z pozice starosty započal jednání s
Městskou policií Brno o možnosti zřízení připojení Městské policie Modřice na telefonní číslo 156. V nejbližších dnech proběhne odsouhlasení smlouvy o spolupráci v
rámci přepojování hovorů a v průběhu ledna by již naše městská policie měla být
plně na toto jednoduché číslo napojena. Věřím, že tímto krokem ulehčíme našim
občanům kontakt s Městskou policií Modřice.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, Vám ještě jednou jménem vedení města i
jménem svým poblahopřát do nového roku 2014 mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti
a pracovních úspěchů. Přeji Vám, aby byl pro Vás nový rok rokem úspěšným, aby se
Vám vyplnily všechna Vaše předsevzetí a přání.
Ing. Josef Šiška
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USNESENÍ ZMM č. 14/2013
Komentář k usnesení č. 14/2013 ze 14.
zasedání ZMM konaného dne 9. 12.
2013
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 14 zastupitelů, jmenovitě viz
prezenční listina, řádně se omluvil
Martin Petřík)
Usnesení 14.Ú/2013: ZMM schvaluje zapisovatelkou 14. řádného veřejného
zasedání ZMM Dagmar Hoškovou,
DiS.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 14.
řádného veřejného zasedání ZMM
zastupitelku Kamilu Šulovou a zastupitele Libora Procházku.
ZMM schvaluje program 14. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 14.1/2013: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o
činnosti Městského úřadu Modřice a
Rady města Modřice za období od 9.
9. 2013 do 9. 12. 2013.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 14.2.1/2013: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.
Hlasování: pro 11, proti 3 (Sládek, Procházka,
Bernátová), zdrželo se 0

Komentář : Zpráva o plnění úkolů je uvedena v zápise ze zasedání ZMM. Ve zprávě jsem informoval
o vypsaném soudním řízení na neoprávněný
závoz pozemku města Modřice v lokalitě Primál,
informace o zahájení převodu majetku Sokola
Modřice na město, informace o proběhlých veřejno-správních kontrolách dotací u vybraných subjektů (např. Vonka Racing, Sokol Modřice a další)
a vypořádání kontroly provedené KV na vyřízení
stížností občanů podaných na městský úřad.

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 14.3.1/2013: ZMM schvaluje
prodej části pozemku p. č. 994/13
manželům H. za cenu 1.500,- Kč/m2.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Komentář: Jedná se o pozemek mezi protihlukovou stěnou silnice II/152 (jižní obchvat) a pozemkem kupujících.

Usnesení 14.3.2/2013: ZMM schvaluje
prodej pozemku p. č. 143/2 a části
pozemku p. č. 2016 společnosti Maranello Kart za cenu 1.770,- Kč/m2.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Komentář: Jedná se o pozemky při vstupu a průchodu u hotelu Gregor.

Usnesení 14.3.3/2013: ZMM schvaluje
prodejní cenu pozemku p. č. 2053/42
ve výši 1.500,- Kč/m2.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Komentář: Jedná se o pozemek města, který je
neoprávněně přičleněn oplocením k pozemku
společnosti Metal Frut.

Usnesení 14.3.4/2013: ZMM zamítá prodej pozemku p. č. 1485/1.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Komentář: Jedná se o pozemek v prostoru „Vajglu“, který je součástí meruňkového sadu.
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Bod 4 – Projednání hospodaření města v roce 2013
Usnesení 14.4.1/2013: ZMM bere na
vědomí zprávu o hospodaření města
Modřice v období 1–10/2013.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení 14.4.2/2013: ZMM bere na
vědomí plnění rozpočtu města
Modřice.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0
Komentář: K úpravě rozpočtu dochází na straně
příjmů z důvodu zejména úpravy u daňových příjmů ponížením o 392.300,- Kč a na straně výdajů z
důvodu úprav položek zejména vlivem prováděných investičních akcí. Dochází například k
přesunu ﬁnancí na dokončení výstavby Pasivního
bytového domu pro seniory do roku 2014 (ve výši
21.000.000,- Kč), k úspoře při výběrových řízeních
na výstavbu VO nám. Svobody a parkovacích
stání na ul. Komenského a Sadová (v celkové výši
1.550.000,- Kč). Dále k úspoře v platbě za svoz
TKO (celkem o 600.000,- Kč) a díky pozdějšímu
čerpání úvěru na výstavbu PBDS jsou nižší platby
úroků (celkem o 1.300.000,- Kč). Současně na
straně výdajů jsou i částky navyšovány, jako např.
800.000,- Kč na dokončení zahrady MŠ (mělo být
původně hrazeno v roce 2014), navyšují se mzdové prostředky města (městská policie – rozšíření
počtu strážníků a pracovní četa – delší zimní
pohotovost), stavební úpravy na úřadě (zřízení
jednoho pokladního místa) a PD na protipovodňová opatření. Celkově se výdaje roku 2013
ponižují proti poslednímu rozpočtovému opatření
o 25.322.400,- Kč.

Usnesení 14.4.3/2013: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření platů č. 2/2013
bez výhrad.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0
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Usnesení 14.4.4.2/2013: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2013 na straně příjmů ve výši 82.349.700,- Kč a
na straně výdajů 121.503.000,- Kč bez
výhrad. Schodek rozpočtu města
bude uhrazen z rozpočtové rezervy
let minulých a z přijatého úvěru na
výstavbu Pasivního bytového domu
pro seniory.
Hlasování: pro 9, proti 4 (Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Matějková), zdržel se 1 (Sládek)

Usnesení 14.4.4.3/2013: ZMM bere na
vědomí přesuny ve schváleném rozpočtu na rok 2013 mezi následujícími
položkami, 1.000,-Kč z položky 5329
do položky 6121 u odd. par. 2219 a
110.000,- Kč z položky 5171 do položky 6121 u odd. par. 5311. Celková
výše odd. par. se nemění.
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 2 (Procházka,
Bernátová)
Komentář: Jedná se o přesun ﬁnančních částek z
položek oprav a údržby na položky investic, a to
na základě doporučení auditorky města.

Bod 5 – Projednání rozpočtu města
na rok 2014
Usnesení 14.5.1/2013: ZMM schvaluje
rozpočet platů zaměstnanců města
Modřice na rok 2014 bez výhrad.
Hlasování: pro 9, proti 4 (Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Matějková), zdržel se 1 (Sládek)
Komentář: V rozpočtu platů zaměstnanců města
jsou zahrnuty všichni pracovníci, vč. uvolněných
zastupitelů a pracovníků na dohody. V platech
je kalkulováno i budoucí zřízení pracovních míst
v rámci provozu PBDS a sokolovny. Podrobnější
tabulka je ve zpravodaji u rozpočtu města.

Usnesení 14.4.4.1/2013: ZMM bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2013
provedené RMM dle usnesení ZMM
č. 7.4.1/2012.

Usnesení 14.5.2/2013: ZMM schvaluje
rozpočet sociálního fondu města
Modřice na rok 2014 bez výhrad.

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0
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Usnesení 14.5.3/2013: ZMM schvaluje
rozpočet města Modřice na rok 2014,
na straně příjmů ve výši 81.671.000,Kč a na straně výdajů částku
109.435.400,- Kč, jako schodkový bez
výhrad. Schodek rozpočtu bude vyrovnán využitím rozpočtové rezervy
z předchozích let a čerpáním přijatého úvěru na výstavbu Pasivního
bytového domu pro seniory.
Hlasování: pro 9, proti 5 (Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Matějková, Sládek), zdrželo se 0
Komentář: Schválený rozpočet města na rok
2014 je uveden ve zpravodaji na jiném místě. Pro
informaci jsou v rozpočtu zahrnuty jako hlavní
investiční akce: doplatek PBDS (dokončen 2013)
včetně vybavení objektu 24.500.000,- Kč, vybudování chodníků a lávky přes náhon ve spodní části
nám. Svobody směrem do Olympie (3.900.000,Kč), oprava chodníků části ul. Husovy a Nádražní
(3.500.000,- Kč), výstavba zastávek na Bobravě
(1.200.000,- Kč), rekonstrukce rozvodů ZTI na
budově ZŠ Benešova – stará část (1.500.000,- Kč),
výstavba protipovodňového rybníku při ul.
Masarykova (4.800.000,- Kč) a dokončení fasády
objektu ZUŠ Benešova 274 (1.200.000,- Kč). Ostatní
drobnější investice jsou uvedeny v tabulce Investiční akce návrhu rozpočtu na rok 2014 na jiném
místě zpravodaje. V rozpočtu doposud nejsou
zohledněny přislíbené dotační tituly (PBDS – cca
6–8 mil., protipovodňový rybník cca 3,5 mil.).

Usnesení 14.5.4/2013: ZMM schvaluje
uvolnění ﬁnančních dotací pro rok
2014 od 1. 1. 2014 těmto subjektům:
Dotace: ZUŠ Ořechov – 50.000,- Kč;
Římskokatolická farnost Modřice
– 500.000,- Kč; YMCA Brno – 80.000,Kč; Jan Vonka RACING – 20.000,- Kč;
VONKA RACING AČR – 35.000,- Kč;
MFK Modřice o. s. – 300.000,- Kč; TJ
Sokol Modřice – 210.000,- Kč; SDH
Modřice – 108.000,- Kč; Olga Vaňková
– 50.000,- Kč; Město Židlochovice –
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pečovatelská služba – 200.000,- Kč.
Finanční dary:
Diecézní charita Brno – Domov sv.
Markéty – 20.000,- Kč; Diecézní
charita Brno – Effeta denní stacionář – 10.000,- Kč; Diecézní charita
Brno – OCH Rajhrad PS – 30.000,- Kč;
Diecézní charita Brno – OCH Rajhrad dům sv. Josefa – 30.000,- Kč.
Hlasování: pro 9, proti 5 (Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Matějková, Sládek), zdrželo se 0
Komentář: Podrobná tabulka navržených dotačních a darovacích titulů je uvedena na jiném místě
zpravodaje.

Usnesení 14.5.5/2013: ZMM schvaluje
rozpočet kulturních a sportovních
akcí pořádaných městem Modřice v
roce 2014 bez výhrad.
Hlasování: pro 9, proti 5 (Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Matějková, Sládek), zdrželo se 0
Komentář: Podrobná tabulka kulturních a sportovních akcí pořádaných nebo podporovaných
městem je uvedena na jiném místě zpravodaje.

Usnesení 14.5.6/2013: ZMM schvaluje
smlouvu o přezkoumání hospodaření města Modřice na rok 2014 s
nezávislou auditorkou Ing. Alenkou
Bozděchovou a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Bod 6 – Projednání rozpočtových
výhledů
Usnesení 14.6.1/2013: ZMM schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2015 rozpočtového výhledu na rok 2015 ve
výši příjmů 81.121.000,- Kč a ve výši
výdajů 78.197.000,- Kč jako přebytkový bez výhrad. Přebytek rozpočtu
bude převeden do rozpočtové rezervy města na roky příští.
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Hlasování: pro 9, proti 4 (Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Matějková), zdržel se 1 (Sládek)

Usnesení 14.6.2/2013: ZMM schvaluje
rozpočtový výhled na rok 2016 ve
výši příjmů 82.171.000,- Kč a ve výši
výdajů 78.947.000,- Kč jako přebytkový bez výhrad. Přebytek rozpočtu bude převeden do rozpočtové
rezervy na roky příští.
Hlasování: pro 9, proti 4 (Kratochvíl, Bernátová,
Procházka, Matějková), zdržel se 1 (Sládek)
Komentář: Rozpočtové výhledy vycházejí z
příjmů a výdajů roku 2013. V každém rozpočtu
jsou největším výdajem realizace různých investičních akcí. Na výhledové roky je plánováno
realizovat tyto projekty:
2015
- parkovací stání ul. Pilcova
- rekonstrukce kanalizace
U Hřiště – prodloužení dešťové větve
- rekonstrukce muzea
- PD sportovní haly
- rekonstrukce areálu na ul. Hybešova – pro
využití pracovní četou a SDH
- dětská hřiště
celkově plánovány investice za 12.150.000,Kč.
2016
- parkoviště ul. Poděbradova
- dokončení rekonstrukce areálu
ul. Hybešova
- zahájení výstavby sportovní haly
celkově plánovány investice za 16.000.000,- Kč.
Oba výhledy jsou pro město vodítkem pro
přípravu rozpočtů na dané roky, ale nejsou
dogmatem a lze je jakkoliv upravit dle aktuálních
potřeb města.

Bod 7 – Zpráva z činnosti Finančního výboru
Usnesení 14.7.1/2013: ZMM bere na
vědomí zápisy č. 028 a č. 029 ze
zasedání Finančního výboru.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0
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Usnesení 14.7.2/2013: ZMM schvaluje pololetní odměnu za druhé pololetí roku
2013 členům Finančního výboru, kteří
nejsou členy ZMM ve výši 1.000,- Kč –
RNDr. Žák a 1.000,- Kč – Ing. Jahoda.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Bod 8 – Zprávy z činnosti Kontrolního
výboru
Usnesení 14.8.1/2013: ZMM bere na
vědomí zápis Kontrolního výboru z
kontroly činnosti MP Modřice ze dne
8. 10. 2013, zápis Kontrolního výboru
z kontroly činnosti KŠK ze dne 14. 10.
2013, zápis ze schůze KV č. 9-10/2013 a
zápis ze schůze KV č. 11/2013.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení 14.8.2/2013: ZMM schvaluje
pololetní odměnu za druhé pololetí
roku 2013 členům KV, kteří nejsou
členy ZMM ve výši 1.000,- Kč panu Ing.
Vostrejšovi.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Bod 9 – Projednání plánu činnosti
ogránů města Modřice v roce 2014
Usnesení 14.9.1/2013: ZMM schvaluje plán
činnosti orgánů města Modřice v roce
2014.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Bod 10 – Různé, diskuse
Usnesení 14.10.1/2013: ZMM schvaluje
cenu stočného ve městě Modřice ve
výši 32,36 Kč/m3 bez DPH a cenu
nájemného BVK, a. s., za užívání
kanalizační sítě města Modřice ve výši
4.600.000,- Kč bez DPH.

Zprávy z radnice
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 1 (Bernátová)
Komentář: Jelikož město je navázáno na kanalizační síť města Brna, akceptuje také výši stočného
shodnou s naším sousedem. Kanalizační síť je
majetkem města Modřice a BVK, a. s., a nám za
užívání platí nájemné. Toto pak město používá
na opravy a údržbu vedení, které jsou většího
ﬁnančního objemu. Drobné opravy hradí BVK, a.
s., ze svých zdrojů.

Usnesení 14.10.2/2013: ZMM schvaluje
dodatek č. 11 ke Smlouvě o zajištění
ﬁnancování systému IDS JmK mezi
městem Modřice a Jihomoravským
krajem a pověřuje starostu města
jeho podpisem.
Hlasování: pro 13, proti 1 (Bernátová), zdrželo se 0
Komentář: Jedná se o vedení nočního spoje linky
č. 94 z hlavního nádraží v Brně do Modřic.
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Usnesení 14.10.4/2013: ZMM schvaluje změnu Smlouvy o poskytnutí
mimořádné dotace Diecézní charitě
Rajhrad na Smlouvu darovací na
poskytnutí peněžního daru v hodnotě 100.000,- Kč a pověřuje starostu
města podpisem Darovací smlouvy.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení 14.10.5/2013: ZMM schvaluje
přesun nevyčerpané částky poskytnuté dotace městem Modřice 43. PS
Vinohrady Brno 66. PTO Brabrouci
Modřice v roce 2013 ve výši 6.176,Kč do roku 2014.
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželo se 0

USNESENÍ RMM č. 36/2013

Výstavba Pasivního bytového domu
pro seniory
V rámci dokončování výstavby byly
RMM schváleny úhrady faktur ﬁrmě
KOMFORT, a. s., za provedené práce v
období 10/2013 v celkové výši 9.905.809,Kč bez DPH a současně prodloužena
jejich splatnost dle SOD. Dále RMM

Kč vč. DPH a RMM uvolnila další ﬁnanční prostředky na dokončení zahrady dle
SOD a jejich dodatků.
(k usnesení 38.3.3.1/2013 a 38.3.3.2/2013)

Vzdělávání seniorů
Městská knihovna za podpory města
uzavřela Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze
na zajištění vzdělávání seniorů v rámci
projektu Virtuální univerzita třetího
věku. Jedná se o studium seniorů formou počítačového připojení, které bude
koordinovat městská knihovna. Bližší
informace poskytne vedoucí knihovny
paní Kubíková.
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města Modřice kolektivem odborníků
z Muzejní a vlastivědné společnosti v
Brně. RMM vzala návrh na vědomí a
připraví podklady do projednání v ZMM
v měsíci březnu. Jedná se o ﬁnancování
projektu v hodnotě necelých 700.000,Kč.
(k usnesení 38.5.6.2/2013)

Pojištění vozového parku
RMM projednala nabídku na aktualizaci
pojištění majetku města zejména vozového parku. Roční pojištění na rok 2014
je ve výši 78.832,- Kč, což je o 857,- Kč
méně než v roce 2013.
(k usnesení 38.6.2/2013)

(k usnesení 38.3.9/2013)

Usnesení 14.10.3/2013: ZMM schvaluje
Plán ﬁnancování obnovy vodovodů
a kanalizací města Modřice zpracovaný v roce 2013.

Komentáře k vybraným bodům z 38.
schůze RMM konané dne 9. 12. 2013

www.mesto-modrice.cz

schválila dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na
rozšíření slaboproudých rozvodů s ﬁrmou Rostislav Brabec za cenu 97.776,80
Kč vč. DPH.
(k usnesení 38.3.1/2013, 38.3.2.1/2013, 38.3.2.2/2013
a 38.3.11/2013)

Výstavba zahrady mateřské školy
RMM schválila úhradu faktury za
provedené práce v období 10/2013 při
výstavbě zahrady MŠ ve výši 955.293.26

Pronájmy a výpůjčky
Město pronajalo dvě kanceláře v objektu Hybešova 596 ﬁrmě Komprah, s. r.
o., a půjčila prostory v areálu radnice k
provozování činnosti těmto subjektům:
kroužek Prťata, PTO Brabrouci, taneční skupina X-trim, smíšený pěvecký
sbor města a folklórní kroužek města.
Všechny subjekty navštěvují zejména
modřické děti.
(k usnesení 38.4.1/2013 s 38.4.2/2013)

Odměny ředitelkám ZŠ a MŠ
RMM schválila návrhy pololetních odměn ředitelkám ZŠ a MŠ. Obě se aktivně
podílejí na zkvalitňování podmínek
výuky a vybavení v obou zařízeních.
(k usnesení 38.6.6/2013 a 38.6.7/2013)

Přidělení volného bytu
Na základě šetření Sociálně zdravotní
komise a majetkového odboru přidělila
RMM uvolněný byt v bytovém domě Za
Humny paní I. S.
(k usnesení 38.6.10/2013)

Kniha o dějinách města Modřice
Muzejní spolek předložil podklady pro
zpracování odborné knihy o dějinách

Zprávy z radnice
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Rozpočtové příjmy 2014 dle ZMM - účelové členění
OdPa
0000
2119
2321
3119
3314
3315
3341
3349
3399
3412
3419
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3725
3749
4350
5311
6171
6310
6402

Popis
Bez OdPa
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálnívh odpadů
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Domovy pro seniory
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací
Finanční vypořádání minulých let
Celkem příjmy

2014
64 321 000,00
1 000,00
5 591 000,00
230 000,00
26 000,00
5 000,00
10 000,00
80 000,00
220 000,00
500 000,00
200 000,00
3 100 000,00
650 000,00
350 000,00
5 000,00
125 000,00
1 950 000,00
20 000,00
250 000,00
50 000,00
3 500 000,00
300 000,00
87 000,00
100 000,00
0,00
81 671 000,00

Rozpočtové výdaje 2014 dle ZMM
OdPa
2212
2219
2221
2229
2310
2321
3111
3113
3119
3314
3315

Popis
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Předškolní zařízení
Základní školy
Ostatní záležitosti předškolní výchovy a zákl. vzdělávání
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií

2014
1 150 000,00
8 350 000,00
1 928 100,00
90 000,00
40 000,00
1 512 000,00
2 276 000,00
7 499 000,00
1 552 000,00
912 500,00
595 000,00

www.mesto-modrice.cz
OdPa
3319
3326
3341
3349
3399
3412
3419
3519
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3722
3725
3727
3729
3745
4333
4341
4350
4351
4356
4359
5212
5311
5512
6112
6171
6310
6399
6402

131

Popis
Ostatní záležitosti kultury.
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Prevence vzniku odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Domovy - penzióny pro matky s dětmi
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a obč.soc.nepř.
Domovy pro seniory
Osobní asistence, peč. služba a podpora samost. bydlení
Denní stacionáře a centra denních služeb
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z ﬁnančních operací
Ostatní ﬁnanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Celkem výdaje
Čerpání úvěru
Splátka úvěru
Použití rezervy k 31. 12. 2014
Rezerva k 1. 1. 2013
Rozpočet 2013
Rezerva k 31. 12. 2013
Rezerva k 31. 12. 2014
V Modřicích 10. 12. 2013

Zprávy z radnice
2014
25 000,00
550 000,00
35 000,00
300 000,00
1 012 200,00
2 705 400,00
1 040 000,00
3 000,00
2 310 000,00
1 328 000,00
1 601 000,00
291 000,00
545 000,00
1 104 000,00
4 300 000,00
180 000,00
50 000,00
20 000,00
9 708 000,00
20 000,00
10 000,00
28 183 100,00
200 000,00
10 000,00
77 000,00
1 000,00
5 591 000,00
218 000,00
2 786 500,00
9 516 600,00
1 710 000,00
2 500 000,00
0,00
103 835 400,00
15 336 700,00
-5 600 000,00
-12 427 700,00
28 092 325,00
-14 959 400,00
13 032 225,00
604 525,00

Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Hana Chybíková, Ing. Mulíček

141

Zprávy z radnice

Zpravodaj 1/2014

Investiční akce schváleného rozpočtu na rok 2014
OdPa
2219
2219
2221
3113
3119
3412
3412
3613
3632
3635
3639
3725
3745
4350
5311

Pol
6121
6121
6121
6351
6121
6121
6121
6121
6121
6119
6130
6121
6121
6121
6121

Popis
chodník Olympie
chodník Husova - Nádražní
zastávky Bobrava
rekonstrukce el. rozvodů, vody, malování ZŠ Benešova
zateplení + fasáda ZUŠ Benešova 274
výměna oken stará sokolovna
projekční práce sportovní hala
PD a samostatná přípojka el. energie Hybešova 596
vodní hospodářství hřbitov
nový územní plán
nákup pozemků Vlček
PD rekonstrukce sběrového dvora
rybník
přesun investice PBDS do roku 2014
rekonstrukce budovy nám. Svobody 90 - hydroizolace
Celkem

i
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Informace pro občany

Bude opraven i obvodový kovový plůtek kolem spojených hrobů, plocha před pomníky bude vyčištěna a doplněna zimostrázem (Buxus sempervirens) a klasickou
nenáročnou trvalkou – Bergenia cordifolia. U opraveného lemu bude osazena nově
také lavice, opět identická s již použitým typem lavice z I. etapy.
Zrenovovaná důstojná středová část hřbitova se tak opticky rozšíří o další upravené důležité místo. Hřbitov jako celek získá dokončením II. etapy úpravy zcela nový
vzhled, vlídný a dle ročních období barevně proměnlivý.

Částka
3 900 000,00
3 500 000,00
1 200 000,00
1 500 000,00
1 200 000,00
400 000,00
500 000,00
350 000,00
100 000,00
415 000,00
850 000,00
80 000,00
4 800 000,00
24 500 000,00
100 000,00
43 395 000,00

K asanaci je navrženo ještě několik solitérních zeravů mimo středovou část, které by
mohly mít negativní vliv na blízké lemy hrobových míst.
Ing. Eva Wagnerová

V Modřicích 10. 12. 2013
Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Hana Chybíková, Ing. Mulíček

Informace pro občany
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Stavba Pasivního bytového
domu dokončena!

1

Pozvánka

Modřice – hřbitov, II. etapa úpravy
V návaznosti na I. etapu úpravy prostoru hřbitova v Modřicích byla provedena v
podzimním období loňského roku aktuální inventarizace dřevin. Zbývající přerostlé
zeravy (Thuja occidentalis), které zůstaly zejména ve střední části hřbitovního prostoru, jsou navrženy k odstranění. Za německými hroby byly vysazeny původně v
linii jako tvarovaný živý plot. Zeravy již neplní svoji funkci, jsou značně nestabilní a
nepřispívají ke kvalitě a důstojnosti místa. S respektem k historické podobě pietního
místa se v této linii počítá s náhradní dosadbou kompaktní formy tisů, které lze lehce
udržet řezem na požadované výšce do výše pomníků. Zároveň s dosadbou tisů bude
dosazena za pomníky na oba konce linie dvojice stromových magnolií (Magnolia
kobus), identických s již vysazenými stromy z I. etapy.

V sobotu dne 1. 2. 2014 v době od 9:00 do 18:00 hodin
proběhne den otevřených dveří v Pasivním bytovém domě
pro seniory Modřice na ul. Nádražní.
Kromě prohlídky objektu můžete získat informace o provozu
domu, o výběru klientů i o poskytovaných službách.
Jste srdečně zváni.

Život v našem městě

ž
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Mikulášská nadílka 5. 12. 2013

Poděkování
Do Modřic se naše rodina přistěhovala asi před osmi lety. Přibližně po roce a půl
spokojeného života jsme se nedobrovolně, a díky přispění syna, rozrostli o dalšího
člena rodiny. Jde o voříška, nalezence, který je milý a hravý. Nicméně přibyla další
starost, totiž pravidelné venčení. To přešlo samozřejmě na nás, rodiče, vždyť to byl
dárek především pro nás. Hlavní tíha venčení tudíž padla na hlavu rodiny, tedy mě.
Znamená to 2x denně oběhnout (tedy v poslední době spíše obejít), část našeho
města či okolí. A protože bydlíme nedaleko Náměstí Svobody, je zřejmé, že většina
našich vycházek míří přes něj.
V pozdním podzimu jsme se při těchto procházkách vyhýbali různým výkopům a
dírám v důsledku rekonstrukce veřejného osvětlení, a i když s pochopením, přesto
jsem to nesl poněkud nelibě.
V polovině prosince jsem ale najednou zaznamenal změnu. Nejprve zmizely díry a
výkopy, v zápětí řada dalších překážek, jako staré betonové sloupy uprostřed chodníku. Toho si asi všiml každý, kdo průběh rekonstrukce vnímal. Protože však naše
společné venčení probíhá v zimě téměř výhradně za tmy, hlavní změnu jsem zaznamenal až dodatečně. A byla jakoby nenápadná. Nevěděl jsem, co je zde ještě nového.
A pak mi to došlo. Na náměstí je večer i brzy ráno výrazně více světla než dříve, je
daleko jasnější. Zvedl jsem oči k novým lampám a objevil jsem, pro mne snad tu nejzásadnější změnu. Pohled na oblohu, případně vyšší dominanty města, jako kostelní
věž či koruny stromů se jakoby zviditelnil, protože ho nerušila síť kabelů a drátů,
táhnoucích se dosud přes celé náměstí od sloupu ke sloupu. A náměstí nám výrazně
zkrásnělo. A já měl okamžitě slavnostní pocit.
Myslím, že neškodí alespoň čas od času zvednout oči od země a vnímat krásu nad
námi. Je to nejen povznášející, ale také ozdravné od denních starostí. A já chci za
tento adventní dárek moc poděkovat především vedení města Modřice a všem, kdo
se o tuto mou radost přičinili.
Jan Mareček

Foto: M.Hájek

Život v našem městě
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Rozsvícení vánočního stromu

Silvestr 2013

Vánoční strom na náměstí Svobody byl letos slavnostně rozsvícen v úterý 3. prosince v 17 hodin. Jako každý rok zahájil akci předseda KŠK Dr. Ventruba krátkým
proslovem, při němž přivítal diváky a zároveň jim popřál krásné vánoční svátky. Následoval proslov starosty Ing. Šišky, který dal pokyn k rozsvícení vánočního stromu.
Letošní symbol Vánoc věnoval městu pan Kalvoda z ulice Pilcova.
Vystoupení byla zahájena fanfárou tří trumpet a celým programem provázely diváky
žákyně naší školy Eliška Horňáková a Sára Voráčová. Postupně se představily děti z
MŠ, ZŠ a ZUŠ a za svoje výkony byly odměněny malou sladkostí. Atmosféra vánočních svátků v prvním adventním týdnu na přihlížející dýchla i z tónů zpěvu Smíšeného pěveckého sboru města Modřice. Účast na náměstí byla velká, a to jak ze strany
účinkujících, tak ze strany diváků.

Každoročně pořádá město Modřice poslední den v roce oslavy Silvestra na náměstí
Svobody a tak tomu bylo i letos. V 17 hodin se rozezněla státní hymna a zúčastněné
přivítal předseda KŠK Dr. Ventruba. Následoval novoroční projev starosty Ing. Šišky,
který shrnul dění v roce 2013 a popřál úspěšný start do roku následujícího.
Jako přípitek byl každému nabídnut pohárek se sektem nebo teplý nápoj pro zahřátí
z polní kuchyně.
Bublinky tekly proudem a svařené víno nebo čaj přišly mnohdy také k chuti. Pro
více prokřehlé občany byla přichystaná malá „štamprlička“ do čaje pro zahřátí. Ohňostroj v doprovodu hudby se už stal nedílnou součástí oslav. V okamžiku, kdy začal,
se shon a chaos alespoň na malou chvíli zastavily a každý si vychutnával lahodnou
souhru zářivých světel a tónů. Bouřlivý potlesk byl důstojným poděkováním za tuto
nevšední podívanou. Ještě dlouho postávaly roztroušené skupinky lidí před radnicí,
aby společně oslavily příchod nového roku.
Poděkování za průběh tohoto odpoledne patří především vedení města, ale i organizátorům – Kulturně školské komisi a Sboru dobrovolných hasičů.

velen

velen

Foto: M. Hájek

Foto: Eva Ventrubová
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Vánoční jarmark na ZŠ 6. 12. 2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vánoční dílny na 1. stupni ZŠ Modřice
Krásné předvánoční dopoledne prožili žáci při vánočním tvoření. Na pomoc dětem
přišli rodiče i babičky. Společně vyráběli vánoční dekorace. V každé třídě si paní
učitelka připravila několik výrobků, takže se určitě nikdo nenudil. Práce se vydařila
a dárky udělají radost pod stromečkem.
Mgr. Jana Kurečková

Foto: vyučující 1. stupně

Foto:
Karolína
Okounová
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SRPŠ – starý rok je za námi a co bude dál?
Milí rodiče a přátelé našich dětí,
před nedávnem jsme se rozloučili se starým rokem a nyní s vírou, že to, co děláme
má smysl, plánujeme i pro rok 2014 podporu našich žáčků a jejich školního prostředí.
Děkujeme Vám za Vaši spolupráci a štědrost, díky které můžeme realizovat některá
z přání dětí, odměňovat nejen vítěze školních soutěží a osvěžovat žáčkům jejich čas
trávený ve škole.
Rádi bychom Vás informovali o činnosti sdružení v uplynulých měsících současného
školního roku, to pro Vaši představu, kam putují peněžní dary, které nám posíláte.
Školní rok jsme zahájili slavnostním vítáním prvňáčků s malými dárečky a balónky.
Ke škole na Komenského jsme pořídili stojan na kola a koloběžky. Následoval, nyní
již tradiční podzimní festival dětského umění – Kaštánkové veselí, kde měly naše
děti možnost předvést svým blízkým i nám, jak šikovné jsou. Sbírali jsme s dětmi
starý papír a soutěžili o atraktivní ceny, dvě třídy si zaslouženě užívali dopoledne v
kohoutovickém aquaparku. Podpořili jsme odměny recitační a výtvarné soutěže o
nejkrásnějšího anděla. Napekli jsme perníčky a za ﬁnanční podpory města Modřice
nakoupili další cukrovinky a dárečky do Mikulášovy výbavy pro všechny děti na 1.
stupni. Zajistili jsme rychlé občerstvení pro tradiční školní vánoční jarmark. Poprvé
jsme podpořili i vánoční nadílku ve školní družině, abychom doplnili některé chybějící sportovní potřeby pro pobyt venku, ale také výtvarné a kreativní potřeby pro
dlouhá zimní odpoledne. Věříme, že si děti tyto dárečky v družině pořádně užijí.
V nadcházejícím pololetí plánujeme uspořádat burzu sportovního vybavení pro období jaro / léto, opět budeme sbírat starý papír, budeme se dětí ptát, čím bychom
jim jejich školní život zpříjemnili, jakmile budou hotovy terénní úpravy domu pro
seniory, budeme pokračovat v jednání o zvětšení školní zahrady na Komenského,
abychom mohli plánovat další investice do vybavení okolí školní budovy. Například
máme v plánu pořídit zahradní pítko na pitnou vodu, abychom dětem zpříjemnili
jejich pobyt na zahradě, ať už při výuce, o přestávkách nebo v družině. Schválili
jsme i dětmi žádanou knihovničku na Komenského a její vybavení vhodným obsahem – knížky, společenské hry. Věříme, že letos počasí nebude proti a umožní nám
zorganizovat výtvarnou soutěž v chodníkovém malování v posledním školním týdnu.
No a nakonec se děti určitě mohou těšit na zaslouženou zmrzlinu za vysvědčení .
Připomínáme, že se nám dosud nepodařilo nalézt zástupce SRPŠ v prvních třídách,
takže pokud máte doma prvňáčka a máte i zájem se vyjádřit k dění kolem jeho školního života, neváhejte nás kontaktovat na srps@zsmodrice.org . Jsme rádi za každou
pomocnou ruku :-).
Ještě jednou bychom Vám vážení rodiče chtěli poděkovat za Vaši podporu a popřát
Vám do nového roku 2014 hodně zdraví, lásky, úspěchu a hlavně šťastných chvil s
Vašimi dětmi.
Za SRPŠ při ZŠ Modřice Ing. Milena Hladíková (předsedkyně sdružení)
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FARNOST
Vánoce v Modřicích
Je to velká událost, které předchází pečlivá příprava. Spousta úsilí je věnována úklidu, dovozu a zdobení stromků, květinové výzdobě, přípravě betléma a řadě dalších
činností. Na nic se nesmí zapomenout. Za sebemenší věcí se skrývá množství nezištně odvedené práce. Vše bez nároku na odměnu, jen za upřímně míněné „Pán Bůh
zaplať“. V rámci předvánočních příprav došlo ještě na chrámových zdech k obnově
dvanácti konsekračních křížů, které jsou trvalou připomínkou vysvěcení kostela.
Po štědrovečerní večeři, rozsvícení stromečků a rozdání dárků vede cesta do kostela. Na rozdíl od loňského roku však příroda vyvolávala spíše pocity předjaří než
na hony vzdálenou atmosféru bílých Vánoc. Poznali jsme to i v kostele, kde se rtuť
teploměru „vyšplhala“ na +10 °C. Již hodnou chvíli před úvodním slovem P. Adama
Wolneho byly všechny lavice plné. Opozdilí návštěvníci se tísnili nejen pod kůrem,
ale i v postranních uličkách.
A jak se v našem stánku Božím stalo tradicí, na slavnost se trpělivě a v mnoha zkouškách připravoval také chrámový sbor a orchestr. Právě vystoupení hudebního tělesa, na které se zvláště těšíme, je zárukou půvabného vyznění slavnosti. Již po prvních taktech bylo zřejmé, že i letos jsou zpěváci a muzikanti dobře připraveni. Krásné
tóny lidských hlasů a hudebních nástrojů se k potěšení všech nesly chrámovou lodí.
V homilii odezněla radostná zvěst o narození Krista. Všemocný Bůh se z lásky stal
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malým a slabým, aby jako novorozené dítě přišel do tvrdého světa. Mnozí zavzpomínali na okamžiky, kdy tato slova slyšeli poprvé. V myšlenkách se vrátili ke svým
nejbližším – rodičům a prarodičům.
Na Boží hod vánoční se sedmnáct modřických farníků vydalo do sousedního Rajhradu, aby se zúčastnili představení Živého betléma. Nejprve navštívili kostel sv. Petra
a Pavla, znamenité dílo architekta J. B. Santiniho Aichela. Nechali se unášet krásou
prostoru, jeho výzdobou a duchovní silou prýštící z vymodlených stěn. Na nádvoří
opatského chrámu potom společně s více než osmi sty návštěvníky zhlédli příběh
o narození Spasitele. Uvedl jej řeholník P. Vojtěch OSB a rajhradská schola. Dlouhý
zástup, snad padesáti pastýřů, řemeslníků, žen a mužů, dívek a chlapců, zakončený
třemi králi, oslavil přinesenými dary narození Božího dítěte. Živý betlém se stal velmi
hezkou a působivou součástí našich letošních Vánoc.
Na svátek sv. Štěpána se již několik let žehná víno. Modřice se i tímto aktem vrací ke
své dlouhé vinařské tradici. Otec Robert požehnal vzorky nejčerstvějších produktů
našich vinic. Mezi nimi nemohl chybět ani „šípkový pokus“. Na precizně nalepené
etiketě jsme se dozvěděli základní data o moku, který všichni, kteří jej okusili, uznale
pochválili.
Ve vánoční době, v neděli 29. prosince, v den Svátku rodiny, sloužil v našem kostele
mši svatou novokněz P. Jiří Polách z Měnína. Dvanáct přítomných manželských párů
přijalo z jeho rukou požehnání, při kterém obnovili manželský slib.
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MUZEUM
Výstava betlémů ze sbírky Doubravky Vlachové

Text a foto Josef Chybík

Foto: M.Hájek
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KULTURA
67. komorní koncert - sólisté BROLN a Smíšený pěvecký sbor
12. 12. 2013

Foto: M.Hájek

pf 2014
Smíšený pěvecký sbor města Modřice a Realizační tým komorních koncertů na radnici
děkují příznivcům hudebních zážitků – rodinám, návštěvníkům i vedení města za poskytovanou
podporu a všem přejí hodně zdraví a dobrou pohodu v počínajícím roce 2014.
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

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

13–18
13–16
13–18
13–16

Zapište si do kalendáře:
V pondělí 10. února začne 1. semestr Virtuální univerzity 3. věku.
Noví zájemci o studium se mohou přihlašovat v knihovně do středy 5. února.
Bližší informace získáte v knihovně.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Bone: Jedinečný svět vlaků
Dvořáček: Ilustrované dějiny naší
země pro děti i dospělé + komiks
Gabella: Knoﬂíková válka – komiks
Jelínková: Obrázkové básničky, Obrázkové říkanky
Lhotová: S kocourem Vavřincem od
jara do zimy
Nesbo: Doktor Proktor a prdicí prášek, …a vana času, …a konec světa
Patterson: Já srandista
Piearazzi: Můj kamarád kocourek,
papoušek, pes, poník
Procházková: Středa nám chutná
PRO ŽENY
Gillerová: Záhada zadního pokoje
Harris: Mé sladké šestnácté století
Havranová: Vdané
Kelly: Kouzlo Vánoc
Lanczová: Dvakrát dospělá
Lasicová: O dcerách a milenkách,
Pravdivý příběh lži, Služba
Nesvadbová: Přítelkyně
Potter: Co je nového, kotě?

Simons: Letní zahrada
Woodman: Tak už to u veterinářky
chodí
PRO SILNÉ NERVY
Berry: Královský klam
Carlsson: Případ Vincent Franke
Cornwellová: Krvavá mlha
Granger: Pod těmito kameny, Zavolej
smrt znovu
Gruber: Noc s ďáblem
Kristensen: Holanďanův hrob, Pátrání
Nesbo: Levhart
Ptáčková: Pod pokrývkou zla
Reynard: Gabrielovo Inferno
K ZAMYŠLENÍ
Dicker: Pravda o případu Harryho
Queberta
Klíma: 1938: Měli jsme kapitulovat?
Mo: Krev a mlíko
Peschka: Jak to bylo doopravdy mezi
Čechy a Němci
Young: Křižovatky
Žitný: Obžalovaná Adina Mandlová

DċVýATA A CHLAPCI
MČstská knihovna v ModĜicích
vyhlašuje celoroþní hru pro

dČti do 15 let

LOVCI PEREL
Za pĜeþtení knížky-perlorodky a zodpovČzení otázek
z hrací karty dostaneš krásnou perlu.
Nejlepší lovce perel þeká na konci roku sladká odmČna.
Registrovat do hry se mĤžeš v knihovnČ každou stĜedu a
pátek do konce ledna.

MČstská knihovna v ModĜicích
vás zve na cestovatelskou besedu

JiĜího Máry

AUSTRÁLIE
Beseda se uskuteþní ve þtvrtek 13. února 2014
v 17 hodin v klubovnČ nad knihovnou
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SPORT
12. hrdinou Království Komety jsou modřičtí nohejbalisté!
Nohejbal je takzvaným malým sportem a ten jak známo moc možností ke své prezentaci nemívá. Proto jsem velice rád, že se podařilo umožnit jeho prezentaci ve
sportovním stánku, který už je několik let na jižní Moravě tím nejprestižnějším, a to
v hokejovém Rondu.
Město Modřice je již několik let zapojeno do skupiny partnerských organizací s HC
Kometa Brno zvaném Království Komety. Kometa již v minulosti 11x ocenila organizace i jednotlivce, kteří se nějakým výrazným způsobem zapsali do historie či dění
na jižní Moravě prestižním titulem Hrdina Království Komety. Byly to činy od záchrany lidských životů přes různé charitativní či společensky významné akce.
A právě prostřednictvím partnerství města Modřice v rámci Království Komety se
nám podařilo kontaktovat marketingové oddělení Komety a požádat je o prezentaci
našeho oddílu. Naše snaha se setkala s okamžitou pozitivní odezvou a jejich komentář „…oddíl, který toho pro propagaci celé jižní Moravy udělal svými devíti tituly
tolik, bude pro nás ctí prezentovat“ naplnil naše srdce pýchou.
Slovo dalo slovo a nyní se už hledal jen vhodný termín. Tím termínem se nakonec
ukázal čtvrtek 12. 12. 2013 a extraligový zápas s tradičním moravským rivalem týmem Vítkovic. Hráči měli sraz na recepci Ronda, kde nás přišel osobně vyzvednout
marketingový šéf Komety pan Bajer – každému dal na krk VIP visačku a šlo se na to.
Přiznám se, že některým z nás se trochu rozklepala kolena, když jsme těsně před
začátkem extraligového zápasu vstoupili dvířky trestné lavice na posvátný brněnský
led, a hlavou se nám honilo předsevzetí „hlavně sebou na tom ledě neﬂáknout“. Ale
zvládli jsme to, včetně našeho trenéra Petra Guldy, který navíc nesl i náš obří pohár.
Následovalo promítání fotek na multimediální kostce nad ledem ze všech devíti získaných titulů. Do toho hlasatel prezentoval informace o historii modřického nohejbalu a hlavně vypočítával všechny dosažené úspěchy. Během toho se všichni hráči
podepsali na plakát, který bude umístěn vedle plakátů předchozích jedenácti hrdinů,
a náš kapitán Radek Pelikán pak byl slavnostně dekorován dresem Komety, který má
na zádech číslo 12 a nápis Sokol Modřice.
Poté se odebral do středového kruhu, kde provedl slavnostní čestné buly. Symbolicky tak náš kapitán s dresem číslo 12 spolupracoval s kapitánem Komety Leošem Čermákem, který má na svém dresu také číslo 12. A možná i touto symbolickou shodou
byla spolupráce nohejbalistů Sokola Modřice a hokejové Komety naplněna a celá
slavnost ukončena.
Nohejbalisté Sokola Modřice jsou prvním sportovním oddílem, kterému se dostalo
cti být dekorován titulem Hrdina Království Komety, a tento večer tak byl jedním z
dalších úspěchů, které si naši nohejbalisté i celé město Modřice mohli připsat.
Za oddíl nohejbalu Sokola Modřice Petr Jahoda

Foto: galerie Komety

Nohejbalový turnaj
Letošního ročníku tradičního nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů
o Vánoční pohár se dne 27. 12. 2013 zúčastnilo pouze 10 družstev, když se mužstvo
Konojed omluvilo kvůli nemoci a mužstvo ze Želešic bohužel nedokázalo na místě
zajistit dostatečný počet hráčů.
Složení mužstev bylo toto:
Modřice A:
Čonka, Špaček, Jahoda
Modřice B:
Němec, Hromek, Lukl L.
Modřice C:
Frimmel, Ambros, Kotouček
Balkán:
Skrušný, Crhák, Šmerda
Adamiti:
Florian, Bodó, Zechmeister
Raptoři:
Karandyszewsky, Cyrek, Lichovník
Horní Heršpice: Pácal, Svoboda, Bravenec
Grand Slavkov:
Jelínek, Procházka, Benda
Suchdol A:
Rybář, Motyčka, Trojan M.
Suchdol B:
Trojan P., Trojan L., Kutil
Pořadatel do čela tří skupin nasadil týmy Modřice A, Modřice B a Raptory.
Zbytek týmů se přilosoval a skupiny skončily takto:
Skupina A:
1. Modřice A
2. Balkán
3. Suchdol B
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Skupina B:
1. Modřice B
2. Suchdol A
3. Modřice C
Skupina C:
1. Adamiti
2. Raptoři
3. Horní Heršpice
4. Grand Slavkov
První dvě mužstva ze skupin postoupila do play-off přímo a ze tří třetích míst v dodatečné kvaliﬁkaci postoupila mužstva Suchdol B a Horní Heršpice.
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Rallye show Modřice Vonka racing 7. 12. 2013

Čtvrtﬁnále:
Modřice A x Suchdol B postup Modřice A
Raptoři x Suchdol A postup Raptoři
Modřice B x Horní Heršpice postup Modřice B
Adamiti x Balkán postup Adamiti
Semiﬁnále:
Modřice A x Raptoři 1:2
Modřice B x Adamiti 2:0
o 3. místo:
Modřice A x Adamiti 0:2

Foto: M.Hájek

Finále:
Raptoři x Modřice B 2:0
Přes vlažný začátek ve skupině prokázalo mužstvo Raptorů v rozhodujících play-off bojích nejlepší výkonnost. I když mu obě modřická mužstva byla kvalitními a
vyrovnanými soupeři, přece jenom rozhodl drtivý akrobatický útok přes hlavu jejich
hlavního smečaře Martina Karandyszewského, kterému nebylo možno v prostorově
omezené modřické Sokolovně dostatečně čelit.
Závěrem bych chtěl všem mužstvům poděkovat za prezentované výkony, fair-play
a současně děkuji všem, kteří mně s organizací turnaje pomáhali. Tradičně skvělou
kuchyň zajistil Milan Frimmel a bufet po celý den pevnou rukou obětavě obsluhovala
naše věrná pomocnice paní Jarka.
Speciální dík pak patří městu Modřice za poskytnutou ﬁnanční dotaci, kterou jako již
řadu let napomáhá rozvoji aktivit rekreačních sportovců v našem městě.

s

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Ryšavá Marie
Zikuška Karel
Hájková Jiřina
Šimková Vlasta
Zejdová Jana
Nos Viktor
Ondráček Ivan

Vítáme do života
Buchtová Valérie
Kroutilová Eliška
Heloňová Pavlína
Korgó Pavlína
Brázdová Soﬁe

Rozloučili jsme se
Betlaj Jaromír

Za oddíl OLD BOYS Sokol SDS EXMOST Modřice Petr Jahoda
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Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Modřický Internetový magazín

Užívejte života na plné pecky,
dřív než vám zubatá podrazí kecky.

Je to rok, v němž jsou veškerá rozhodnutí a plány přijímány a uskutečňovány
s mimořádnou rychlostí a efektivností –
klíčovým heslem tohoto roku je a k c e.
Všechno je v pohybu, ale musíme dávat
pozor, abychom se neřítili příliš prudce.
Je to úspěšný rok, v němž se vynaložená námaha vyplatí a bude odměněna; je
to však také rok velice vyčerpávající.
Překotné tempo tohoto roku nás připraví o všechny skryté rezervy energie a
zanechá v nás pocit vyčerpanosti. Přesto je příhodný čas vyhovět rozmarům,
uskutečnit výstřední nápady, prostě
vše, o čem jste kdy snili. Naslouchejte
svým smyslům a citům, dejte se vést
vlastní intuicí. Plánování a okolkování
odložte stranou. Veškeré činnosti i emoce jsou v tomto roce diktovány impulzivním vlivem Koně, jeho sebevědomím
a sebedůvěrou.
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pf 2014 - - - z výstavy betlémů Doubravky Vlachové v Muzeu města Modřice
Pro obrázek s pf 2014 byla tentokrát využita fotograﬁe ze zmíněné výstavy – další jsou
v navazujícím fotoalbu. Při této příležitosti je potřeba vyslovit upřímné poděkování
členům Muzejního spolku i autorce za možnost zhlédnout výstavu i ve sváteční dny
– pro řadu návštěvníků to určitě významně zpestřilo vánoční atmosféru ve městě.

Halina Pawlowská
Podle čínského horoskopu bude rok
2014 rokem Koně. Bude to rok veselý
a živý, plný horečného shonu a nabitý
různými příhodami a událostmi.
Svádí k bezstarostnosti, romantice a lehkomyslnosti. Je to přesně ta pravá doba
pro postup vpřed. Zjistíme dokonce, že
je i pro nás docela příjemné držet krok s
nádherným Koněm.

www.mesto-modrice.cz

Průmysl, výroba a světová ekonomika
budou prožívat konjunkturu.
V oblasti diplomacie a politiky to může
trochu váznout a vést k napjatým
vztahům, ale v zásadě bude převládat
pohoda.
Připravte se na to, že rozmarný a vrtošivý Kůň vám v tomto roce pořádně
zrychlí tep a vnese do vašeho každodenního života napětí, zmatky a stres.
Tempo Koně je velice rychlé.
Přes to všechno bychom měli přijmout
jeho zdravý rozum a střízlivost v přístupu k ﬁnančním záležitostem. Rok Koně
přímo vybízí k možnosti osamostatnit se
a postavit se na vlastní nohy.
V tomto roce vládne svoboda a volnost.
Buďme odvážní, stateční a nekonvenční!
Do nového roku 2 0 1 4 – roku KONĚ
– Vám přeji hodně zdraví, úspěchů
a spokojenosti za celý zahrádkářský
spolek.
TOJA

Předvánoční hudební setkání – 67. komorní koncert na radnici
Zájem diváků o tradiční předvánoční vystoupení sólistů BROLN a Smíšeného pěveckého sboru města Modřice překonal všechny dosavadní rekordy – spolu s účinkujícími se v sále na radnici tentokrát sešlo 155 lidí. Na stránkách MIM jsou kromě
textu tištěného programu a velké fotogalerie také amatérské audio- a videozáznamy,
takže je atmosféra koncertu alespoň takto nabízena i širší veřejnosti. Všichni, kdo
mají rádi folklor, určitě ocení pětačtyřicetiminutový proud melodií a zpěvu s mistrovskými sóly na cimbál.
Tip pro plánování dovolené – chorvatská Istrie
Podobně jako minulý měsíc jsou opět připraveny dvě související rubriky Svět / Chorvatsko – Istrie – Rovinj a Istrie – ostatní. Shodou okolností se jedná o turistickou
oblast, která byla v roce 2012 vybrána časopisem National Geographic mezi 10 nejzajímavějších destinací světa. Rozsáhlé fotogalerie ukazují, že dovolená u moře vůbec nemusí být jenom koupání. Popisují vycházky přírodní parkovou oblastí „Zlatni
Rt – Punta Corrente“, považované za jednu z nejkrásnějších na Jadranu, procházky
uličkami a po nábřežích historického přístavu Rovinj a řadu dalších témat, včetně detailních záběrů místních atraktivních stromů a další vegetace. Samostatnou kapitolu
pak tvoří fotograﬁe starobylého města, kdysi benátské pevnosti Motovun na kopci ve
vnitrozemí, které je mj. nominováno na zápis do kulturního dědictví UNESCO. Nejen
milovníkům zpěvu pak lze doporučit poslech alba nahrávek špičkového mužského
sboru „Klapa Motovun“.
Dětský folklorní kroužek s cimbálkou v Brně a další...
Skupina starších zkušenějších dětí se na pozvání cimbálové muziky Sylván s úspěchem zúčastnila „besedy u cimbálu“ v restauraci „Slunečnice“ v Brně-Černovicích,
kde byly také vysoko hodnoceny naše originální dětské kroje. Jako vedení kroužku
náš však nejvíc potěšilo, že díky intenzivní práci dětí a dobré spolupráci s rodiči se
prakticky během pár týdnů podařilo připravit i ty nejmenší ke společnému vystoupení na předvánočním jarmarku ZŠ.
příjemné prohlížení a poslech přeje Vlastimil Čevela
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Strážníci Městské policie Modřice řešili v prosinci
mimo jiné tyto zajímavé události:
V nočních hodinách 1. 12. byl řešen opilý muž na nám. Svobody, poté byl doprovázen
bezpečně domů.
Dne 2. 12. byla přivolána hlídka MP k požáru v areálu Pod kaštany, kde hořela mez.
Na místě zasahovaly dvě hasičské jednotky, které požár uhasily. Ke škodě
ani zranění nedošlo.
Dne 3. 12. strážníci usměrňovali provoz na přechodech při akci „Rozsvícení vánočního stromu“.
Téhož dne hlídka MP zjistila, že na konečné MHD doutná odpadkový koš, který vzápětí začal hořet. Strážníci koš uhasili a díky rychlému zásahu nevznikla
další škoda na majetku.
Dne 7. 12. se na území Modřic staly dvě dopravní nehody. V prvním případě šlo o
zničení zábradlí na mostě po cestě od OC Olympia. Na místo byl přivolán
HZS, neboť na mostě unikly provozní kapaliny, které ohrožovaly dopravu.
V druhém případě vůz narazil do rodinného domu a řidič z místa nehody
ujel. Šetřením se ale strážníkům podařilo zjistit pachatele, proto kontaktovali dopravní policii, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.
Dne 10. 12. zavítali do našeho města muži rumunské národnosti, kteří nabízeli nové
okapy a jejich montáž. Hlídka MP byla přivolána jedním občanem, jelikož
pracovníci provedli jiné práce, než se dohodli. Věc byla nakonec vyřešena.
Prosíme občany, aby v případě výskytu podobných prodejců kontaktovali
MP.
Dne 15. 12. ve večerních hodinách hlídka MP, při kontrolní činnosti, spatřila zaparkovaný osobní automobil, kterému vedla hadice z výfuku do vozidla. Ve
vozidle se nacházel muž, který chtěl spáchat sebevraždu. Strážníci muže
vyslechli a ve spolupráci s OOP Rajhrad přivolali ZZS JMK, kteří muže
posléze odvezli k odbornému vyšetření.
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Dne 18. 12. byli strážníci MP přivoláni do OC Olympia, kde se nacházela podnapilá
žena. ZZS JMK hlídku požádala o asistenci při převozu této podnapilé osoby na protialkoholní záchytnou stanici Brno.
Dne 20. 12. byl strážníky řešen další újezd vozidla bez zaplacení z ČS Unicorn.
Dne 23. 12. bylo hlídce MP oznámeno vloupání do rodinného domu, kdy majitelka
zloděje vyplašila. Pachatel naštěstí nestihl nic ukrást. Na místo se dostavil
OOP Rajhrad společně se psovody. Hlídka MP spolupracovala se psovody
při hledání pachatele, kterého se bohužel nepodařilo vypátrat.
Dne 26. 12. byli strážníci přivoláni ostrahou OC Olympia, kde se nacházeli dva silně
podnapilí muži. Přivolaný lékař rozhodl o převozu obou těchto mužů na
protialkoholní záchytnou stanici. Strážníci asistovali při jejich převozu.
Dne 29. 12. strážníci poskytli první pomoc a přivolali ZZS JMK dívence, která si v
blízkosti služebny MP rozbila hlavu při jízdě na odrážedle.
Dne 30. 12. v nočních hodinách byla hlídka MP přivolána do OC Olympia, kde se žena
domáhala vstupu do již uzavřeného areálu. Paní byla agresivní na ostrahu
OC i na hlídku MP. Po chvíli se žena uklidnila a odjela autobusem pryč.
Upozorňujeme místní občany, že byla zajištěna bezplatná tísňová linka 156. Volající
se dovolá na operační středisko MP města Brna, ale poté bude přímo přepojen na
strážníky MP Modřice. Žádáme volající na tuto linku, aby operačnímu důstojníkovi
uvedli, že volají z města Modřice.
V poslední době zaznamenala MP v nočních hodinách zvýšený nárůst nezabezpečených motorových vozidel a domů (vrata, dveře, okýnka, vjezdy). Tímto žádáme
občany o větší pozornost při zabezpečení svého majetku.
Na zahrádkáře se chceme obrátit s možností zimních nočních kontrol zahrádkářských kolonií. Zájemci ať přinesou klíč od vstupní brány na služebnu MP Modřice.
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks
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Šéf DS Modřice Jiří Dušek se stal Manažerem sociálních služeb
2013
Vůbec první titul v historii v kategorii Manažer sociálních služeb 2013 si 3. prosince
odvezl z pražské Novoměstské radnice zakladatel specializovaných Domovů seniorů
Anavita a šéf Domova seniorů Modřice Jiří Dušek. V prestižní soutěži Národní cena
sociálních služeb – Pečovatelka roku 2013, kterou pod patronací Asociace poskytovatelů sociálních služeb vyhlašuje Diakonie Československé církve českobratrské,
jej zvolila odborná komise složená ze zástupců Asociace, Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších institucí. Patronát nad soutěží, která si klade za cíl vyzvednout
výrazné osobnosti v oblasti sociální péče, převzala významná česká herečka Hana
Maciuchová.
Jiří Dušek je ředitelem čtyř Domovů seniorů specializovaných na Alzheimerovu chorobu a demence, a to v Modřicích u Brna, Šanově na Znojemsku, Praze Vysočanech a
v Terezíně u Litoměřic. V Modřicích přitom společnost provozuje zařízení teprve rok.
Jako manažer sociálních služeb má tedy zkušeností na rozdávání: podílel se na vybudování a uvedení do provozu čtyř velkých seniorských zařízení. Se svými kolegy
usiluje o týmovou práci a o vybudování prostředí, kde si lidé váží jeden druhého.
Zdůrazňuje, že každý je důležitou součástí jednoho fungujícího organismu domova,
ať je to ředitel nebo třeba uklízečka. Motto pana Duška zní: „Pečovat o staré a nemocné důstojně a s láskou“, uvedla za pořadatele soutěže na adresu vítězného manažera
výkonná ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Alice
Švehlová.
Ředitele Domovů seniorů Anavita vítězství v manažerské kategorii příjemně překvapilo a je pro něj závazkem do budoucna.
„Vítězství v kategorii Manažer sociálních služeb je pro mne velmi příjemným překvapením, kterého si hluboce považuji. Domovy Anavita ale nejsou jen o mně. Je to
každodenní mravenčí práce desítek schopných lidí v mém týmu, jejichž nasazení a
obětavosti si velmi vážím. Práci v sociálních službách považuji totiž za jednu z nejnáročnějších vůbec,“ komentoval svůj úspěch po teprve třech letech od založení pilotního programu v Šanově na Znojemsku šéf domovů specializujících se na stařeckou
demenci a Alzheimerovu chorobu Jiří Dušek.
Už v příštím roce se navíc počet Duškových domovů ještě rozroste. V plánu jsou
totiž další stovky tolik potřebných specializovaných lůžek v Plzni, Olomouci, Hradci
Králové a Havířově.
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Kdo je Manažer sociálních služeb Jiří Dušek?
Jiří Dušek (49) je původem z Prahy, nyní žije v Šanově na Znojemsku. Jako člověk
zcela mimo sociální oblast si už za pouhé tři roky od založení svého prvního privátního Domova seniorů v Šanově na Znojemsku jako bývalý stavař získal respekt
odborníků i veřejnosti. Domov v Šanově je držitelem prestižních certiﬁkátů kvality, jedním je i certiﬁkát Vážka udělovaný Českou alzheimerovskou společností při
splnění řady přísných kritérií. Zakladatel sítě respektovaných Domovů seniorů pod
hlavičkou Anavita provozuje již 570 lůžek na jihu Moravy, v Praze a v Terezíně v Čechách. Do budoucna je ﬁremní ﬁlozoﬁí založit domov se špičkovou zdravotnickou i
ošetřovatelskou čtyřiadvacetihodinovou péčí v každém krajském městě.
Bc. Hana Raiskubová

Foto: archiv DS Modřice
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Ivo Šubrt

tel.: 777 121 219
E-mail: adach@adach.cz

Výuka němčiny
v Modřicích.
Třináct let praxe.

Kontakt: 777 125 760
radecka.pospisilova@seznam.cz

Koupím byt 3+1
v Modřicích
i k úpravám.
Děkuji za nabídky.

Tel.: 739 883 118

411
39
Inzerce

Inzerce
1

NABÍZÍ:

kompletní klempíĜské, pokrývaþské a izolaþní práce
montáž stĜešních oken Velux – certifikovaná firma
izolace plochých stĜech
montáž hromosvodĤ
montáž snČhových zachytaþĤ
nátČry žlabĤ a svodĤ
Masarykova 118, ModĜice

Hledám udržovaný
RD se zahrádkou
v Modřicích
do ceny 2.5 mil Kč.

Tel.: 604 560 454

Pedikúra domů
Máte v rodině nemocného
nebo staršího člověka, který
nechce nebo nemůže jít do
salonu?

Objednávky na:

723 025 452

421

Inzerce
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Události
5. 2. 2014 - 19:00
13. 2. 2014 - 17:00

Pro bližší info volejte
604 946 963

68 komorní koncert na radnici
Beseda v městské knihovně s cestovatelem J. Márou – Austrálie

Opakovaně týdně
po

Jednoduchá práce ve wellness
oboru. Volná pracovní doba,
zaškolíme.

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2014

PŘIVYDĚLEJTE SI
10–15 TISÍC KČ VE
VOLNÉM ČASE
Přivýdělek / cca 3 hod. denně
/ zisk kolem 15 tisíc měs.
Hlavní činnost / cca 6–8 hodin denně / zisk i více než
30 tisíc měs.
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firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti
informaĀních technologií s hlavním zamďĢením na:

externí správa IT malých a stĢednď velkých firem
snižování nákladĪ, efektivita business a ITC procesĪ
HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a Ģešení
odborné poradenství a konzultace
dodávky a instalace PC, notebookĪ, tabletĪ, tiskáren,

út

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.biskupstvi.cz/petrov

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

9:30

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

www.prtatamodrice.estranky.cz

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

záruĀní a pozáruĀní servis renomovaných znaĀek
individuální školení dle potĢeb zákazníka
OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 ModĢice
www.omega24.cz

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

>>>

- klubovna nad knihovnou na radnici

zálohovacích zaĢízení, operaĀních a kanceláĢských
systémĪ, síĨových zaĢízení a dalších HW/SW

+420 602 778 395, +420 603 254 455

>>>



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, 18:00, 19:00

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

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

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

>>>

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

>>>

Městská knihovna 13-18

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

Nádražní 540
ModĜice 664 42

čt

x

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

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

9:30

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz
Elektromontáže, revize, správa budov
Inteligentní rozvody
STA – rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpeþovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

17:00

www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

x
x
x
x
x
x
x

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

pá

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

16:30

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

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

www.x-trim.cz

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

18:00, 19:00

Jóga klasická, začátečníci, pokročilí - FINO club

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

547 216 711, 601 376 599
www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici
ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov
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