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Zprávy z radnice

Během měsíce dubna započnou práce na realizaci 4 přechodů včetně osvětlení a to 3
na ulici Masarykova (naproti nové lokalitě bydlení Přízřenická, u zastávky restaurace
U Matěje a naproti pošty) a 1 na ulici Benešově (u školy).

Činnost MěÚ a RMM za období přelomu roku 2011 a 2012 a zimní měsíce byla zaměřena spíše na fázi příprav investičních a ostatních akcí, které chce město realizovat a
organizovat v roce 2012. Konec roku byl jako vždy hektický. Dokončovaly se některé
akce, probíhaly kulturní setkání a besídky a připravovaly se dokumenty na rok 2012.

V rámci příprav dalších akcí pro rok 2012 probíhala výběrová řízení. Jedná se o
rekonstrukci kotelny na BD Za humny, nástavba kontejnerové Mateřské školy, projektová dokumentace na odkanalizování veřejného hřiště u Fino-clubu, projektová
dokumentace pro územní řízení na přestavbu křižovatky Havlíčkova- II/152-U Vlečky,
stavební úpravy budovy městského úřadu a v poslední řadě zadávací dokumentace
na podání nabídek pro výstavbu bytového domu pro seniory.

Jednou z nejzásadnějších událostí je dění kolem vydání a napadení správnosti dokumentu ZÚR JMK. Situace pro Modřice a ostatní negativně dotčené obce je mírně nepřehledná. Společně jsme podali proti dokumentu žalobu k Nejvyššímu správnímu
soudu. Zároveň s naší žalobou byla podána i žaloba obce Tetčice. Tato je podstatně
menšího rozsahu než naše a tak se soud bude zabývat nejdříve ní. Zádrhel ale nastal
na soudu, protože JMK podal podnět, že nelze na ZÚR JMK podat žalobu, protože
doposud nenabyly ZÚR JMK právní moci. Tuto skutečnost či rozpor soud dnes zkoumá. Naše žaloba bohužel čeká na rozhodnutí o oprávněnosti podání žaloby Tetčic.

Období posledních 3 měsíců bylo také obdobím plesů a konce roku. Již podruhé
jsme oslavu Silvestra a přivítání nového roku zorganizovali v 17 hodin. Velká účast a
přítomnost mnoha dětí při slavnostním ohňostroji ukázala, že jsme svoji myšlenkou
šli správným směrem. Také období plesů mělo tradiční pořadatele v místních spolcích jako například myslivců, zahrádkářů, farníků a dalších. Jako každý rok pořádalo
svůj ples i město. Organizací městských akcí se velmi dobře zhostila kulturně školská
komise, které patří velký dík za její činnost a aktivitu na přípravě silvestrovských
oslav a městského plesu.

Druhou kauzou, která směřuje k soudnímu vypořádání je neoprávněný závoz městského pozemku v lokalitě Primál ﬁrmou GAS Transport s.r.o. a navážení znečištěné
zeminy a odpadu na ostatní pozemky stavebníkem Agrem Modřice, akciová společnost. Dnes jsou připraveny obě žaloby, které pro město zpracovala právní kancelář
Mgr. Hrachy a ty směřují k soudu.

Z vlastního provozu a činnosti zaměstnanců města bych zmínil rozšíření technického
vybavení údržby a čištění města o sekací traktor na trávu, který bude využit zejména
při sečení rozlehlých zelených ploch města.

Vážení spoluobčané

Co se týče investičních akcí, tak v uplynulých 3 měsících se jich až tak moc neprovádělo ani nezahájilo a to z důvodu velmi silných mrazů. Postup prací na nejsledovanější akci výstavby mostu přes železnici na ulici Benešově byl zpomalen a ve
větší míře zahájen až v posledním období. Nicméně tyto skutečnosti nemají vliv na
konečný termín dokončení veškerých prací na mostě k 10.6.2012.
Město Modřice dokončuje rekonstrukci RD Benešova 247, který bude sloužit ke směně za RD paní Sklenářové, jejíž pozemky budou v budoucnu využity pro výstavbu
víceúčelové haly či tělocvičny.
Ke konci sledovaného období byla zahájena nová investiční akce – oprava střechy
objektu ZUŚ na ul. Benešově č.p. 271. Akce byla připravena již v loňském roce a nyní
dochází k její realizaci.

Vlastní provoz úřadu byl v poslední době mírně narušen, protože probíhají drobné
stavební úpravy v budově úřadu a hlavně probíhá po 10-ti letech malování celého
objektu. Zde bych chtěl občanům poděkovat za jejich trpělivost a shovívavost při
mírných komplikacích při vyřizování nutných záležitostí. Našim cílem bylo co nejméně omezit provoz pro veřejnost.
Ing. Josef Šiška, starosta města
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USNESENÍ ZMM č. 7/2012
ze 7. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného
dne 12. března 2012 v 18 hodin v
zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné
(v počtu 15, jmenovitě viz prezenční
listina)
Usnesení 7.Ú.1/2012: ZMM schvaluje
opravu výsledku hlasování o usnesení č. 6.13.1/2011 z výsledku 14
pro, 0 proti, 0 se zdrželo na 13 pro, 1
proti (Bernátová) a 0 se zdrželo
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

mí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedání ZMM
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Sládek)

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 7.3.1/2012: ZMM bere na
vědomí zprávu o bezpečnostní
situaci ve městě Modřice za rok
2011 zpracovanou PČR Krajským
ředitelstvím policie JMK obvodní
oddělení policie Rajhrad
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.3.2/2012: ZMM bere na
vědomí výroční zprávu MP Modřice
za rok 2011

Usnesení 7.Ú.2/2012: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 7. řádného veřejného zasedání ZMM Bc. Kateřinu
Homolkovou
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 7.
řádného veřejného zasedání ZMM
Mgr. Tomáše Kratochvíla a Ing.
Jiřího Brabce
ZMM schvaluje program 7. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.4.1.2/2012:
1) ZMM stanovuje v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb. o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů kompetenci rady města k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: do
výše 1.000.000,- Kč včetně v těchto
případech:
d) jsou-li vyvolaná organizačními změnami na městském úřadě, pokud
tyto změny nevyvolávají další nároky na ﬁnanční prostředky města

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 7.1/2012: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice o
činnosti Městského úřadu Modřice
a Rady města Modřice za období od
12.12.2011 do 12.03.2012
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
Usnesení 7.2/2012: ZMM bere na vědo-

Bod 4 – Projednání hospodaření
města v roce 2011
Usnesení 7.4.1.1/2012: ZMM schvaluje
dodatečně rozpočtové opatření č.
5/2011 provedené starostou města
ohledně technického zabezpečení
konce roku 2011 bez výhrad
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

www.mesto-modrice.cz

(nezvyšuje se celkový rozpočet
výdajů města)
2) Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada města samostatně
provádět jen v případech:
e) rozpočtového zapojení účelově přidělených ﬁnančních prostředků z
jiných rozpočtů, v případě průtokových transferů i na straně výdajů
f) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný
výdaj na zajištění chodu obce, v
případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod,
dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné
úhrady
g) úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů a
další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné
a má jen formální charakter, protože
výdaj musí být realizován
3) ZMM si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah
stanovený radě města. Usnesení
rady musí obsahovat číslování
rozpočtových opatření schválených
v kompetenci
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Ze zákona může rozpočtová opatření
schvalovat pouze Zastupitelstvo a v posledních
několika letech ZMM dalo kompetenci k rozpočtovému opatření na zabezpečení technického
konce kalendářního roku starostovi města a to
na základě doporučení externí auditorky města.
Nyní je tato kompetence tímto usnesením na
doporučení ﬁnanční kontroly provedené JmK
z důvodu větší transparentnosti přenesena na
Radu města.

Usnesení 7.4.2/2012: ZMM bere na
vědomí zprávu o procentuálním
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plnění rozpočtu roku 2011
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.4.3/2012: ZMM schvaluje
inventarizační zprávu roku 2011 o
výsledku inventarizace majetku
města k 31.12.2011
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Bod 5 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 7.5.1/2012: ZMM ukládá majetkovému odboru prověřit všechny
dostupné zdroje pro získání veškerých informací k prodeji pozemků
p.č. 1248/1, 1248/2, 1245/1 a 1245/2
a odkládá rozhodnutí o prodeji na
další zasedání ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0 zdržel se 0
Komentář: Jedná se o pozemky v sousedství
rychlostní komunikace II/52, o jejichž získání
usiluje několik zájemců. Proto je potřeba prověřit
nabývací tituly k dotčeným pozemkům na příslušných úřadech.

Usnesení 7.5.2.1/2012: ZMM ruší usnesení č. 23 zasedání ZMM ze dne
14.10.2002 o prodeji pozemků p.č.
669/1 – 669/11
Hlasování:pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář viz dále

Usnesení 7.5.2.2/2012: ZMM pověřuje
RMM uzavřením nájemních smluv
na pozemky p.č. 669/1 – 669/11 s
majiteli garáží na dotčených parcelách
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář viz dále

Usnesení 7.5.3/2012: ZMM vydává souhlasné prohlášení se stavbou garáže
na pozemku p.č. 669/9 (pro zápis
garáže do listu vlastnictví)
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Zprávy z radnice
Komentář k bodům 7.5.2 a 3 - V roce 2002 ZMM
schválilo prodej pozemku, který se však dodnes
neuskutečnil. S ohledem na umístění pozemku v
centru města doporučila RMM ZMM ke zvážení
skutečnost, že je vhodnější zachovat pozemek
v majetku města s tím, že s majiteli soukromých
garáží na něm postavených budou uzavřeny
nájemní smlouvy na dotčené pozemky.

Usnesení 7.5.4.1/2012: ZMM schvaluje
nákup pozemků p.č. 962, 963/2,
964/2, 2031/2, 2031/14 včetně nemovitostí vybudovaných na těchto
pozemcích od ﬁrmy COP COR s.r.o.
za částku 7.000.000,- Kč vč. DPH a
pověřuje RMM přípravou kupní
smlouvy k projednání na červnovém zasedání ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Tímto usnesením ZMM pověřilo Radu
města přípravou nezbytných podmínek k budoucímu odkupu areálu pro potřeby města.

Usnesení 7.5.4.2/2012: ZMM zamítá
nákup nemovitosti a pozemků na
p.č. 391/1
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Důvodem zamítnutí bylo, že velikost
pozemku (cca 600m2 na ulici Masarykova) je
pro potřeby pracovní čety a hasičů nedostatečná
(druhý nabízený areál ﬁrmy COP COR s.r.o. má
cca 2500m2) a případné jiné využití by vyžadovalo příliš nákladné úpravy, nebo dokonce až
zbourání a novou výstavbu.

Bod 6 – Upřesnění rozpočtu roku
2012
Usnesení 7.6.1/2012: ZMM bere na vědomí zprávu o hospodaření města v
období 1-2/2012
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se0

Usnesení 7.6.2/2012: ZMM schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012.
Schodek rozpočtu bude uhrazen z
rozpočtové rezervy let minulých
Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 1 (Bernátová)
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Bod 7 – Zpráva z činnosti FV
Usnesení 7.7/2012: ZMM bere na vědomí zápis č. 011 a zápis č. 012 ze
zasedání FV

Bod 9 – Projednání návrhů na změnu
ÚP
Usnesení 7.9.1.1/2012: ZMM schvaluje pořízení změny č. IX ÚP NSÚ Modřice

Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Hlasování: pro 9, proti 3 (Sládek, Procházka, Bernátová) zdržel se 3 (Slaný, Kratochvíl, Matějková)
Komentář viz dále

Bod 8 – Zpráva z činnosti KV
Usnesení 7.8.1/2012: ZMM bere na vědomí zápisy ze zasedání KV ze dne
1.12.2011, 5.1.2012, 2.2.2012 a zprávu
z kontroly životního prostředí ze
dne 2.2.2012 a zápis z kontroly MP
Modřice ze dne 1.2.2012
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.8.2/2012: ZMM zaujme
stanoviska k předloženým zápisům
z provedených kontrol TJ Sokola
Modřice, SDH Modřice a SZK na
dalším zasedání ZMM
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.8.3/2012: ZMM schvaluje
KV plán kontrol v roce 2012 v tomto
rozsahu:
• kontrola plnění usnesení ZMM a
RMM
• kontrola dodržování právních předpisů všemi výbory, komisemi a obecním úřadem na úseku samostatné
působnosti
• kontrola řešení způsobu stížností
občanů
• kontrola subjektu využívající dotace
z městského rozpočtu
• kontrola činnosti MP Modřice
• dodržování zásad správného investování
Hlasování: pro 11, proti 4 (Matějková, Kratochvíl,
Procházka, Bernátová), zdržel se 0
Komentář: Schválený plán kontrol KV je sestaven
dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb, který náplň
činnosti KV jednoznačně stanovuje.

Usnesení 7.9.1.2/2012: ZMM schvaluje
koordinátorem změny č. IX ÚP NSÚ
Modřice starostu města Ing. Josefa
Šišku
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 6 (Sládek, Slaný,
Matějková, Kratochvíl, Procházka, Bernátová)
Komentář viz dále

Usnesení 7.9.1.3/2012: ZMM schvaluje pořizovatele změny č. IX ÚP NSÚ Modřice
městský úřad Modřice
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 6 (Sládek, Slaný,
Matějková, Kratochvíl, Procházka, Bernátová)
Komentář viz dále

Usnesení 7.9.1.4/2012: ZMM schvaluje
úhradu veškerých nákladů spojených
s pořízením změny č. IX ÚP NSÚ Modřice společností KOTONA, a.s.
Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 6 (Sládek, Slaný,
Matějková, Kratochvíl, Procházka, Bernátová)
Komentář: Jedná se o změnu určení plochy z
výhledové na stálou mezi dálnicí D2 a již existujícími obchodními areály (SCONTO, Gigasport aj.) k
využití pro komerční účely v souladu s Konceptem
připravovaného nového Územního plánu. Důvodem
k uplatnění této změny ještě ve stávajícím ÚP je
mezi navrhovatelem a Ředitelstvím správy dálnic
předjednané řešení, které by s částečným využitím
jeho pozemků umožnilo zlepšit průjezdnost nyní
často přetížené křižovatky u Olympie a výjezdu z
dálnice D2 směrem na Chrlice. Projednání a následné vybudování tohoto nového odbočení z dálnice v
rámci investice na uvažované (dnes jako výhledové
rozvojové) ploše komerčního areálu bude ze strany
města Modřice podmínkou pro zapracování do
změny ÚP a do povolení stavby.

Zprávy z radnice

Bod 10 – Různé – diskuse
Usnesení 7.10.1/2012: ZMM schvaluje
zřízení běžného účtu s úrokovou
sazbou 1,6% u bankovního domu
UniCredit Bank Czech republic,
a.s. s vkladem 20.000.000,- Kč a pověřuje ﬁnanční odbor připravit na
další zasedání ZMM další možné
zhodnocení ﬁnančních prostředků
a zjištění pojištění vkladů
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.10.2/2012: ZMM schvaluje
přípravu předání a převzetí VO
a komunikace v lokalitě Bobrava
samostatně po dodržení podmínek stanovených pro převzetí v
usnesení č. 7.4.3. ze dne 10.3.2008
písmeno B – E
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0
Komentář: Usnesení bylo přijato proto, aby
bylo možné přebírání veřejného osvětlení a
komunikace po částech.

Usnesení 7.10.3/2012: ZMM schvaluje
přesun nevyčerpané částky poskytnuté dotace městem Modřice Římskokatolické farnosti Modřice v roce 2011
ve výši 187.635,- Kč do roku 2012
Hlasování: pro 15, proti 0, zdržel se 0

Usnesení 7.10.4/2012: ZMM schvaluje zástupce města Modřice
ve školské radě paní Marii Havlátovou a pana MVDr. Luďka
Slaného
Hlasování: pro 13, proti 0, zdržel se 2 (Slaný,
Sládek)

Doplňující komentáře k vybraným bodům
připravil Ing. Josef Šiška - starosta města.
(red-ČeV)
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USNESENÍ RMM č. 17/2012
Z usnesení RMM č. 17/2012
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
12. března 2012
Směna nemovitosti - příprava
RMM schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě
o dílo na dodávku rekonstrukce RD Benešova 247, Modřice mezi městem Modřice
(objednatel) a ﬁrmou TOPTERM, spol. s
r.o. (dodavatel) na vícepráce provedené
při realizaci v ceně 373.012,- Kč bez DPH
(2.1)
Pronájem garáže - vrácení
2.2RMM schvaluje text dohody o užívání nemovitosti p.č. 383/1 a 383/3 (dvůr
radnice) mezi městem Modřice (majitel)
a p. Ivetou Petlákovou (uživatel) (2.2 a
Zpravodaj 2/2012-4)
Plynovod u bývalé Fruty
RMM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene za úplatu 3.703,- Kč bez
DPH mezi městem Modřice (povinný) a
JMP Net, s.r.o. (oprávněný) na uložení
středotlakového plynovodu v pozemku
p.č. 460/30 (2.4)
Pronájem pozemku města
RMM schvaluje smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 2011/1 o výměře 85m2 za cenu
85,- Kč/m2/rok mezi městem Modřice
(pronajímatel) a p. Jiřinou Doležalovou
(nájemce) - jde o předzahrádku na nám.
Svobody (2.5)
Den dětí - karneval
RMM schvaluje smlouvu o zajištění
karnevalu pro děti dne 21.4.2012 v ceně
6.500,- Kč mezi městem Modřice (objednatel) a společností Netratrdlo (dodavatel) (2.6)
Ženáčské hody - sponzoři
RMM schvaluje darovací smlouvu mezi

městem Modřice a ﬁrmou SIMAF CZ,
s.r.o. o poskytnutí ﬁnančního daru ve
výši 6.000,- Kč na zajištění akce „Ženáčské hody 2012“ v Modřicích (2.8)
Pronájem prostor ZŠ
V souladu se zřizovací listinou ZŠ bere
RMM na vědomí smlouvy o pronájmu
prostor ZŠ Modřice pro volnočasové aktivity modřických dětí a občanů, zajišťované spolupracujícími organizacemi (SVČ
Ivančice, JM Pionýr, SK Adrenalin Brno,
TJ Sokol Lady Dancers, Keramika, N.
Ondříšková, TJ Sokol Modřice a Rytmik
s.r.o.) (2.9 až 16)
Vedení NN - věcné břemeno
RMM schvaluje smlouvu o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu za
úplatu 20.040,- Kč vč. DPH mezi městem
Modřice (povinný) a E.ON Distribuce,
a.s. (oprávněný) na vedení kabelu NN po
parcelách číslo 2064/1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 ,19 a 23 (2.17)
Finanční dar pro ZŠ
RMM bere na vědomí poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 3.000,- Kč ZŠ Modřice
panem Doc. RNDr. Petrem Sládkem, CSc.
(6.4)
Směna bytu - schválení
RMM schvaluje směnu bytu paní Matalové Za Humny 766 s paní Gerlichovou, Za
Humny 760 (6.5)
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Městský úřad - nákup počítačů
RMM bere na vědomí dodávku 2 ks
počítačových sestav vč. programového
vybavení od ﬁrmy 4IT.cz za cenu 43.025,Kč vč. DHP (6.8)
Veřejné osvětlení chodníku
RMM bere na vědomí přípravu výstavby
VO chodníku mezi Modřicemi a Želešicemi - nejde o doplnění chodníku k mostu,
ale o zřízení osvětlení stávajícího úseku
(6.9)
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Modřicích (jde o svatbu) (6.11)
Svoz odpadu - dočasná objednávka
RMM schvaluje objednávku na svoz TKO
a s tím spojených služeb ﬁrmě SITA CZ,
a.s. na měsíc duben 2012 v cenové úrovni
výběrového řízení (6.12 a Zpravodaj
1/2012-7)
Areál Pod Kaštany - pronájem
RMM schvaluje pronájem areálu Pod
Kaštany skautskému oddílu s účastí modřických dětí dne 8.4.2012 (6.15)

Hasičský ples - tombola
RMM vydává povolení SDH Modřice na
pořádání Hasičského plesu dne 17.3.2012
a schvaluje konání tomboly při tomto
plese (6.10)

Areál bývalé Fruty - prohlídka
RMM bere na vědomí pozvánku na prohlídku areálu bývalé Fruty na Masarykově ul. 118 dne 1.6.2012 v 16:00 a v 17:00
hodin (6.17)

Venkovní hudební produkce
RMM vydává povolení Martinu Mžíčkovi
na pořádání soukromé venkovní hudební
produkce dne 2.6.2012 od 16:00 do 24:00
hod. v areálu Penzionu FINO – club v

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body
úplného znění usnesení, které je k dispozici u
asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.
cz (red-ČeV)

USNESENÍ RMM č. M4/2012
Z usnesení RMM č. M4/2012
komentář k vybraným bodům
z mimořádné schůze Rady města
Modřice (dále RMM), konané dne
23. března 2012

BD Za Humny - kotelna
RM schvaluje dodavatele opravy kotelny,
vnitřního rozvodu plynu a VZT kotelny
ﬁrmu Vít Makovský s.r.o. za cenu 511.228,Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo (6.6)

Svoz odpadu - zrušení výběrového
řízení
RMM ruší výběrové řízení na veřejnou
zakázku „Zajištění činností spojených se
sběrem, svozem a odstraněním odpadů v
Modřicích“ na základě rozhodnutí ÚOHS
– S603/2011/VZ-3125/2012/530/KSt ze dne
5.3.2012 (1)

MŠ Modřice - plotová zídka
RMM bere na vědomí dodavatele plotové
zídky MŠ Modřice ﬁrmu Trestav s.r.o. za
částku 100.844,- Kč bez DPH (6.7)

Svoz odpadu - nové výběrové řízení
RMM schvaluje zadávací dokumentaci
pro výběrové řízení na veřejnou zakázku
„Zajištění činností spojených se sběrem,

svozem a odstraněním odpadů v Modřicích (2)
Důvodem, pro který Úřad na ochranu
hospodářské soutěže výběrové řízení
zrušil, bylo formální pochybení ﬁrmy
IKIS s.r.o., která pro město zajišťovala
výběrové řízení. Konkretně šlo o nejednoznačné stanovení hodnotících kriterií
pro porovnávání cen. Firma IKIS nyní za
město uhradí uloženou pokutu ÚOHS ve
výši 30 tisíc Kč
a nové výběrové řízení organizuje bezplatně. (Zpravodaj 7-8/2011-9)
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body
úplného znění usnesení, které je k dispozici u
asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.
cz (red-ČeV)
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Zeleň na ulici Příční i jinde
K prvnímu výběru citací z komentářů k veřejné anketě č. 2 poskytl bližší informace
místostarosta města a předseda Komise pro životní prostředí pan Ivan Doleček,
redakčně připravil ČeV.
... vysázet stromy i na druhou stranu chodníku ...
V prostoru trávníku na ulici Příční po pravé straně ve směru do centra jsou uloženy
technické sítě - el. vedení a další (plánek ve Zpravodaji 2/2012-22). Vysazování stromů
v ochranných pásmech takových sítí bohužel dle platných předpisů není možné.
... zeleň na ulici Masarykova ...
Cílovým řešením na Masarykově ulici je nová vozovka, chodníky, parkovací stání a
přiměřená zeleň. Aby se mohlo zažádat o rekonstrukci vozovky, bylo však potřeba
nejprve zrekonstruovat nevyhovující kanalizaci. Při budování nové kanalizace v r.
2011 pak bylo nutno překážející zeleň vykácet. Vysazení nové zeleně je ale z technických i ekonomických důvodů možné až v návaznosti na rekonstrukci vozovky a
chodníků. Rekonstrukci vozovky, která měla navazovat na kanalizaci, Správa a údržba silnic JMK pro nedostatek ﬁnancí odložila, protože přednost dostalo vybudování
nového mostu u Sokolovny, který má být dokončen v červnu 2012.
... projekty od odborníků ...
Všechny návrhy na úpravu nebo obnovu veřejné zeleně i jejich realizace jsou zadávány kvaliﬁkovaným odborným ﬁrmám - projekty jsou na radnici k nahlédnutí.
... zeleň zakrývá dopravní značky a rozhled ...
Průběžně je kontrolováno při údržbě města, konkretní upozornění přivítáme.
... pěší stezka a stromořadí směr Olympia ...
V současnosti nabylo právní moci vydané územní rozhodnutí o chodníku po levém
břehu náhonu od mlýna k mostu a pokračuje se v přípravě stavby. Není tam místo
pro stromořadí, ale pravá strana bude od jihu stíněna existujícími vzrostlými stromy.

Vycházkové pěší a cyklo trasy
Jak budou vypadat možnosti na jih od města?
Stejně jako loni počítáme s průběžnou údržbou vycházkových tras, vyhlášených a ve
Zpravodaji 4/2011 - Malý okruh podél náhonu a Svratky, Velký okruh a Pěší spojka do
Popovic. Pokud se nepodaří dojednat s vlastníky pozemků její přímé vedení ke stáva-
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jící lávce, bude opět nutno udržovat průchozí nejen přechod přes pole po trase cesty
v majetku města, ale též příslušný úsek na hrázi Bobravy. Protože směr na Popovice
a dále oborou k Rajhradu je z hlediska relaxace v přírodě pro občany Modřic velice
zajímavý, počítáme ze strany vedení města s podporou záměru na přemostění Bobravy. Podle informací, které poskytl starosta Popovic Ing. Jiří Bednář, je již zpracována
studie a ve druhé polovině letošního roku bude pokračováno na přípravě stavebního
řízení s předpokladem realizace v roce 2013.
Ivan Doleček, místostarosta

ž
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Matematický klokan 2012
Pondělí 19. 3. jsme zahájili soutěží. Konal se tradiční matematický klokan. Žáci rozdělení do kategorií podle tříd řeší 24 úloh.
Přinášíme výsledky:
Kategorie CVRČEK – 2. + 3. ročník
1. místo: Tobiáš Čech a Lucie Semotamová, oba III. tř.
2. místo: Berenika Novotná, II. A a Veronika Šustáčková, II. B
3. místo: Zbyněk Dvořák, III. tř.
Kategorie KLOKÁNEK – 4. + 5. ročník
1. místo: David Stankovič, IV. A
2. místo: Filip Slaný IV. A
3. místo: Michal Brabec IV. B

Kategorie BENJAMÍN – 6. + 7. ročník
1. místo: Zuzana Vetterová, VII. tř.
2. místo: Nikola Havlíčková, VI. tř.
3. místo: Denisa Partlová, VI. tř.
Kategorie KADET – 8. + 9. ročník
1. místo: Béatrice Koubayová, IX. tř.
2. místo: Filip Holčák, VIII. tř.
3. místo: Alexandra Kubíčková, IX. tř.
Všem srdečně blahopřejeme.
text a foto: Mgr. Martina Žáková
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Soutěž Brněnských vodáren
V letošním roce vyhlásily Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova ul., Brno
soutěž „Celá třída odpovídá“, v níž soutěží žáci celé třídy. Přihlásili jsme se i my,
žáci 4. a 5. tříd naší ZŠ Benešova. Žáci 5.třídy se zhostili s vervou plnění úkolů, navíc namalovali výkresy na téma Voda a životní prostředí, vytvořili i vlastní básně a
pohádky s touto tématikou. Z celkového počtu 86 přihlášených tříd a 56 tříd, které
zaslaly své odpovědi, skončila 5.třída v první desítce. Za své úsilí byli žáci odměněni
divadelním představením v Divadle Bolka Polívky v Brně a drobným dárkem, který
udělal všem dětem radost.
text a foto: Mgr.Miroslava Grombiříková

Obrazy mysli, mysl v obrazech.
Žáci devátého ročníku navštívili dne 14. března jedinečnou výstavu v Moravské galerii Brno "Obrazy mysli, mysl v obrazech". Výstava ukazuje představy o lidské mysli a
o lidské duši od středověku po dnešek.
Poprvé byly v České republice vystaveny originály kreseb Leonarda da Vinciho, které zapůjčila britská královna Alžběta. Kromě těchto úžasných kreseb jsme si mohli
prohlédnout originály malířů Rembranta van Rijn, Lucase Cranacha, Albrechta Dürera, Muncha, českých malířů Toyen, Muziky, Kubišty, Šíny, Zrzavého a mnoha dalších.
Mezi výtvarná díla byla vhodně zakomponována moderní vědecká diagnostická vyobrazení mozku. To vše působilo velmi uceleně a zajímavě. Ocenili jsme nejen jednotlivé exponáty, ale i působivou instalaci.
Celkový dojem z výstavy mohli žáci vyjádřit v atelieru, kde pod vedením zkušené
výtvarnice tvořili abstraktní obrazy.
Alžběta Grunwaldová
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Brabrouci Pod Kaštany
citace z mailu ze 3. dubna 2012 večer (red - ČeV) ...
... měli jsme dnes akci úklid areálu Pod Kaštany a pan Teker nám říkal, že bychom
mohli poslat odkaz na fotky do Zpravodaje. Sešlo se nás celkem asi 50 lidí, dětí i rodičů.
Uklidili jsme jak areál Pod Kaštany, tak přilehlý lom. Potom si děti vyzkoušely stavění
stanu a nakonec jsme si opekli špekáčky. Počasí nám naštěstí přálo. Tady jsou fotky:
http://brabrouci.rajce.idnes.cz/2012-04-03_Uklid_arealu_Pod_Kastany/
Barbora Pokorná za 66. PTO Brabrouci Modřice

foto: Alžběta Grunwaldová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Základní umělecká škola v Modřicích a v Ořechově informuje
Činnost žáků a učitelů školy má velmi bohatou náplň práce po celý školní rok.
Umělecké obory mají za sebou řadu koncertů a vystoupení, mimo jiné pro Ústav sociální péče v Brně –Chrlicích, , komorní koncert na modřické radnici, v Náměšti nad
Oslavou, pro Klub důchodců Kovolitu Modřice, hudebně literární pásmo ve spolupráci s knihovnou v Ořechově, každoroční výstavu v modřické knihovně, semináře
populární hudby. Koncerty věnované 60. výročí založení školy - adventní koncerty
ve spolupráci s pěveckým sborem B. Hajnce, beneﬁční koncert pro Nadaci Veronika,
koncert V. Bláhy, pedagoga JAMU. K výročí školy jsme také vydali kalendář pro rok
2012, ještě jednou děkujeme městu Modřice za ﬁnanční příspěvek, bez kterého bychom nemohli kalendář vydat.
Připravujeme 24. a 30. 4., 16. 5. a 13. 6. absolventské koncerty a výstavy, dále vystoupení pro maminky, pro základní a mateřské školy. Na závěrečných koncertech v Ořechově 17. 6., v Modřicích 4. 6. završíme oslavy 60. výročí založení školy a 100. výročí
narození prvního ředitele školy. Srdečně Vás, přátelé, zveme.
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ﬂétna
Tereza Petláková
Eliška Císařová
zobc. ﬂétna
Lenka Doležalová
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2. místo v I. kat.
2. místo v V. kat.

ped. vedení K. Stodůlková
ped. vedení K. Stodůlková

3. místo v I. kat.

ped. vedení J. Rapáč

- ve hře na dechové nástroje žesťové proběhlo v Kuřimi 21. 2.
tenor
Šimon Rýpar
trubka
Petr Vaňáček
Patrik Cupal
Jindřich Skalický
tuba
Jan Bartončík

2. místo v I. kat.

ped. vedení J. Hadrava

2. místo v II. kat.
2. místo v III. kat.
2. místo v III. kat.

ped. vedení Mgr. P. Křivánek
ped. vedení Mgr. P. Křivánek
ped. vedení Mgr. P. Křivánek

2. místo v I. kat.

ped. vedení Mgr. P. Křivánek

KRAJSKÉ KOLO - ve hře na dechové nástroje dřevěné
se uskutečnilo v Brně 19. 3.

Na počátku druhého pololetí školního roku probíhá každoročně Národní soutěž základních uměleckých škol, jejímž vyhlašovatelem je MŠMT ČR. Žáci jsou zařazováni
podle data narození do jednotlivých kategorií, kde přednesou skladby odpovídající určité náročnosti ve stanoveném časovém limitu. Naši žáci soutěžili v hudebním
oboru ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu. Ze školního kola postoupili do
okresních a následně do krajských kol tito žáci a umístili se takto:

klarinet
Vendula Šromová
saxofon
Hana Chybíková

OKRESNÍ KOLO soutěže ZUŠ - v sólovém zpěvu proběhlo u nás v Modřicích 20. 2.

GRATULUJI VENDULCE ŠROMOVÉ K POSTUPU DO CELOSTÁTNÍHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ a přeji ji mnoho úspěchů a krásných uměleckých zážitků nejen v
soutěži, ale v celé její umělecké činnosti.

Barbora Cveková
Lucie Vaňáčková
Františka Dřínková

2. místo v I. kat.
3. místo v VIII. kat.
čestné uznání v VII. kat.

ped. vedení Bc. Marta Reichelová
ped. vedení Bc. Marta Reichelová
ped. vedení Bc. Marta Reichelová

- ve hře na dechové nástroje dřevěné se uskutečnilo v Oslavanech 22. a 23. 2.
klarinet
Vendula Šromová
Eliška Maršálková
Natálie Mohylová
saxofon
Hana Chybíková
klarinet
Damián Adamus
Vít Skřička
David Hlavoň

1. místo v VIII. kat.
1. místo v VII. kat.
1. místo v I. kat.

ped. vedení P. Rosendorf
ped. vedení P. Rosendorf
ped. vedení J. Hadrava

1. místo v VIII. kat.

ped. vedení P. Rosendorf

2. místo v II. kat.
2. místo v V. kat.
2. místo v VIII. kat.

ped. vedení P. Rosendorf
ped. vedení P. Rosendorf
ped. vedení J. Hadrava

1. místo v VIII. kat.

ped. vedení P. Rosendorf

2. místo v VIII. kat.

ped. vedení P. Rosendorf

Gratuluji a děkuji všem žáků. Pedagogům za vzornou přípravu svých žáků a reprezentaci školy. Zároveň děkuji Mgr. Magdaleně Slané, Ph.D. za vynikající klavírní
korepetice při soutěžích.
Dovolte mně také touto cestou poděkovat za trvalou podporu, a nyní za opravu střechy budovy školy Benešova 271, Městskému úřadu v Modřicích. Pochopení a pomoc
se nám opakovaně dostává od vedení města, děkuji panu starostovi Ing. Josefu Šiškovi a Ing. Haně Chybíkové.
Barbora Křemenáková, ředitelka školy
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MUZEUM
Ze sbírek modřického muzea (II)
Také fotograﬁe a nejrůznější písemnosti, vzniklé činností institucí i soukromých osob,
považujeme za sbírkové předměty. K dějinám bývalé Biochemy – Fruty se zachovala
také zhruba polovina alba s kvalitními fotograﬁemi, převážně z doby okupace.
Tyto dvě fotograﬁe byly podle jejich obsahu pořízeny už v souvislosti s podzimní mobilizací československé armády roku 1938, kdy se Modřice patrně staly předmětem
pozornosti jako možné ohnisko odboje německé menšiny.
Na snímku č. neg. 65 z tohoto alba vidíme tehdejší jídelnu a čítárnu v severní části
závodu Biochema Modřice. Před jídelnou stojí pět až šest tančíků čsl. armády, vzor
Tč. 33. Bylo to malé obrněné vozidlo pro řidiče a střelce, vyzbrojené dvěma lehkými
kulomety ZB vzor 26, ráže 7, 92 mm. Při délce necelých tří metrů činila síla jeho čelního pancíře jen 12 mm.
Tuto identiﬁkaci (a vlastně i identiﬁkaci snímku samotného) potvrzuje evidenční číslo viditelné na jednom tančíku – 13.455. Jedná se o sériové tančíky vz. 33, které nesly
čísla 13.420 až 13.489. Tyto kusy pro armádu vyrobila ČKD Praha z anglické licence
CARDEN – LOYD Mk VI. Nebyla to příliš povedená konstrukce, ale na jejím základě
se v Československu začaly vyvíjet a vyrábět na tehdejší dobu velmi dobré lehké
protipěchotní tanky LT 35 a LT 38. Zejména podvozek LT 38 vyráběli Němci pro samohybné dělo Hetzer až do konce války.
Ve třicátých letech vyrobené tančíky Tč. 33 byly rozděleny po útvarech. V Milovicích
bylo u PLUKU ÚTOČNÉ VOZBY 1 (PUV 1) dvacet kusů; čtyři kusy se užívaly v učilišti
PÚV 5. Pluk útočné vozby 2 na Moravě měl celkem 16 tančíků vz. 33, z toho pět bylo
umístěno u posádky v Olomouci, devět ve Vyškově a dva kusy v Přáslavicích, zbytek
byl ve skladech.
Prvním a jediným bojovým nasazením prošla tato vozítka právě za mobilizace roku
1938. Od prvního srpna byla nasazena tam, kde hrozilo henleinovské povstání. Pro
německou oblast okolo Modřic byla zřejmě umístěna v Biochemě z Vyškova. Po okupaci skončila jako výcviková ve školních jednotkách nebo ve skladech. Na fotograﬁi
je vidíme zaparkované zadní částí k fotografovi.
Vpředu stojí terénní nákladní auto PRAGA RV. Poměrně pozdě nahradily v československé armádě ve větší míře automobily tradiční koňské potahy (i ty však máme na
jednom snímku z modřické mobilizace). Prý tomu tak bylo kvůli lobbingu v zájmu
agrární strany, nejsilnější v republice. V letech 1936 - 1937 objednala armáda 2502
kusů těchto automobilů. Motocykl se sajdkárou ještě nebyl identiﬁkován.

Album fotograﬁí z modřické Biochemy bylo digitalizováno p. Miroslavem Hájkem.
Text Stanislav Nesvadba podle podkladů p. Jindřicha Němce ze Želešic, 28. III. 2012
(Historie a plastikové modelářství III, 1993, č.4; Historie vojenství Československa, 4 díl)
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Pozapomenutá památka
Ve velikonočním měsíci tohoto roku se sluší připomenout, že Modřice, přesněji zdejší děkanský chrám sv. Gottharda, ukrývá pozoruhodnou památku, pozdně gotické
sousoší Olivetské hory, vytesané z pískovce zatím neurčené provenience. Bohužel
se zde nacházejí již jen dvě sochy z původních pěti ( anděl a sv. Jan), zbylé jsou rozpůjčeny dvěma brněnským institucím, a to jednak Diecéznímu muzeu na Petrově,
jednak Moravské galerii. Došlo tak ke zcela neorganickému rozdělení jednotného
uměleckého díla.
Olivetská sousoší, oblíbená zejména v jižním Německu v průběhu pozdního 15. a na
počátku 16. století, představují dodnes výrazné svědectví o formách pozdně gotické zbožnosti. Zobrazují důležitou epizodu ze závěrečných chvil života Ježíše Krista
v předvečer jeho ukřižování. Kristus se po Poslední večeři odebral na Olivetskou
(správněji Olivovou) horu v Jeruzalémě, snad do tzv. Getsemanské zahrady, se svými oblíbenými učedníky, Janem, Petrem a Jakubem. Ježíš zná již svůj osud, prosí
učedníky, aby neusnuli a modlili se s ním. Apoštolové však nevydrželi; scéna zobrazuje okamžik, kdy se Kristus ve smrtelné úzkosti modlí sám a Bůh mu posílá jako
duševní posilu anděla (z řeckého angelos=posel). Uvedených pět postav také tvoří
modřické sousoší. Podle hodnocení historiků umění jde o dílo v moravském prostředí svojí kvalitou výjimečné. Jeho autora či spíše dílnu neznáme, pravděpodobně pracovala v Brně a její činnost byla silně ovlivněna jednak jihoněmeckým sochařstvím
silně ovlivněným švábským mistrem Hansem Multscherem, jednak okruhem původem nizozemského sochaře mimořádných kvalit, Nicholase (Mikuláše) Gerhaerta
van Leyden (snad 1420–1473), který tvořil na různých místech v Porýní, posléze ve
Vídni a nakonec zemřel ve Vídeňském Novém Městě. Modřické skulptury mají nejbližší analogii v takřka současném sousoší obdobného charakteru z Jihlavy, předpokládá se, že obě vznikly v mezidobí 1480–1490. Další, ovšem o několik desetiletí starší
taková skupina se dochovala v Olomouci u chrámu sv. Mořice; předpokládá se, že
původně stála u zdejší hřbitovní zdi.
Pamětníci si snad vzpomenou, že až do r. 1982 bylo sousoší umístěno v pozdně
barokním přístavku na jižní straně kostela. Tehdy byly při opravě kostela vyňaty a
restaurovány Pavlem Bortlíkem; přitom byly např. všem plastikám doplněny nosy,
odstraněny novodobé nátěry apod. Podle odchovaných analogií lze předpokládat, že
sousoší bylo součástí původního hřbitovního areálu kolem kostela a ve středověku
bylo umístěno buď v obdobném přístavku nebo v samostatné kapli a mělo vyvolávat
pomyšlení na poslední věci člověka. Lze soudit, že umělecké dílo objednal někdo z
význačných olomouckých biskupů té doby, buď Tas z Boskovic (biskup 1457–1482)
nebo jeho nástupce Jan Filipec (v úřadu do r. 1490). Skutečnost, že dílo bylo od počátku zamýšleno pro Modřice, je pozoruhodná, vezmeme-li v úvahu, že další obdobná se nacházela v tak významných městech jako Jihlava a Olomouc. Je nepochybné,
že i po zániku zdejšího hradu neztratily Modřice pro olomoucké biskupy jako nejbližší država u Brna význam, čehož odrazem je i naše sousoší.
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Je nepochybné, že modřické sousoší Kristus na Hoře Olivetské by mělo být opět prezentováno společně, v důstojném výstavním prostředí. Jak navrhuje autor poslední
práce, která se dílem zabývá, Matěj Gruntorád, u modřického kostela by měla být
vystavena alespoň kvalitní kopie, nejlépe v obnoveném přístavku nebo jiném pro
tento účel vybudovaném objektu. Vůbec určitá forma zpřístupnění celého sakrálního
komplexu veřejnosti, tedy včetně pozoruhodných románských prvků, by stála za
zamyšlení.
text a foto Dr. Rudolf Procházka

Obr. Apoštol Jakub (Větší)

Obr. Ježíš Kristus

Obr. Apoštol Jan
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Hasičský bál 17. 3. 2012 ve fotograﬁích Miroslava Hájka
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Beseda v knihovně s Jindřichem Coufalem 1. 3. 2012

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

Zveme Vás
ve čtvrtek 26. dubna 2012 v 17 hod.
do klubovny nad knihovnou (nám. Svobody 93)
na cestovatelskou besedu PO STOPÁCH VIKINGŮ
Promítat a vyprávět o putování po Dánsku, Faerských ostrovech, Islandu
a Grónsku bude Jiří Mára
Po besedě bude možno zakoupit autorovy knihy a videokazety z cest

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Hergé: Titntin a Los Picaros, Tintin
v Americe, Tintin v Kongu, Tintin v
Tibetu
Peyo: Příběh šmouly Mrněte, Šmoulí zima, Šmouloplán, Šmoulové na
plovárně
Pitro: Panovníci českých zemí
Steklač: Pekelná třída –Souboj v dračí
jeskyni
Vondruška: Fiorella a hřbitov upírů
PRO ŽENY
Ahern: Dárek, Díky za vzpomínky,
Dívka za zrcadlem
Březinová: Růže pro císařovu milenku
Čálková: Jak potrestat školníka
Drake: Nerozvážnost
Hawle: Deník jedné mrchy
Janečková: Temnota
Kinsella: Dokonalá nevěsta
Kubátová: Čas odpuštění

Nesvadbová: Borůvky
Prokšová: Anděl s druhým křídlem,
Cestou ven se neohlížej
Přibský: Milenec královny vdovy
Roberts: Podivné hry
Sirotková: Markéta Přemyslovna
Weldon: Deník macechy
Whitton: Císařova hvězda
PRO SILNÉ NERVY
Berry: Jeffersonova šifra
Cimický: Vražedná posedlost
Češka: Případ úzké dýky
Cussler: Morová loď
Dovrtělová: Vražda na druhou
Forsyth: Příběh Biafry
Grisham: Firma
Harris: Vražda na apríla, Vražda na
Den matek
Jansa: Záskok za pánaboha
Patterson: Desáté výročí
Tursten: Dračí tetování, Ohnivý tanec, Vrah v temnotě

foto: M. Hájek

MODŘICKÁ FARNOST

Pozvánka
Srdečně vás tímto zveme na výstavu obrazů
Zdeňka Bernáta, která se uskuteční v sobotu dne 5. května
2012 v prostorách modřické fary u příležitosti oslav svátku
sv. Gotharda.
Výstava je k vidění ve dnech:
5. 5. 15,00 – 19,00
6. 5. 11,00 – 17,00
13. 5. 11,00 – 17,00
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Sbďratelská vášeě jako koníĀek

POZVÁNKA

NA OSLAVU SVÁTKU
SV. GOTHARDA
POZVÁNKA

Sbďratelská vášeě jako koníĀek

NA OSLAVU
SVÁTKU
patrona mďsta ModĢice
a ModĢické
farnosti
SV. GOTHARDA
patrona mďsta ModĢice a ModĢické farnosti

v sobotu, 5. kvďtna 2012
od 1400 hodin – mše svatá v kostele sv. Gotharda
od 15
hodin spoleĀné
setkání
s programem ve farní zahradď
v 30sobotu,
5. kvďtna
2012
v
pĢípadď
nepĢíznivého
poĀasí
prostorách fary.
od 1400 hodin – mše svatá v kostele sv.vGotharda
SouĀástí oslav bude výstava „Sbďratelská vášeě jako koníĀek“
30

od 15 hodin spoleĀné setkání s programem ve farní zahradď
v pĢípadď nepĢíznivého poĀasí v prostorách fary.
 bude výstava „Sbďratelská vášeě jako koníĀek“
SouĀástí oslav



RádipƎivítámevšechnyobēanyModƎicajejichpƎíbuznéa
známé.PƎijětesepodívatapobýt.
(mar)

Výstava se koná jako souĀást oslav svátku sv. Gotharda.
Zahájení se uskuteĀní v sobotu dne 5.5.2012 v 15,30 hodin
Výstava
jako
souĀást
svátku
a dále ještď
v nedďlise
6.5.koná
a 13.5.
vždy
od 10,30oslav
– 17,00
hodin sv. Gotharda.
prostorách fary.
Zahájení sevuskuteĀní
v sobotu dne 5.5.2012 v 15,30 hodin
Tďšíme
se na Vaši
a dále ještď
v nedďli
6.5.návštďvu.
a 13.5. vždy od 10,30 – 17,00 hodin

v prostorách fary.
Tďšíme se na Vaši návštďvu.
(mar)
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VČELAŘI
Vážení přátelé,
Jaro pomalu ťuká na dveře a my včelaři, tiše obcházíme úly, posloucháme a bojíme
se, co bude na jaře, jak naše holky zvládnou tu letošní zimu. Především loňskou nákazovou situaci. V naší organizaci se potýkáme s několika okruhy problémů.
Dovolte mi abych Vás s nimi seznámil.
1) Nemoci včelstev
2) Včelí pastva
3) Krádeže včelstev
4) Ceny medu
Každý z těchto okruhů vyjde na jeden samostatný článek, proto se zmíním o prvním
z nich. Ostatní budou následovat v dalších číslech vašeho zpravodaje.
1) Nemoci včelstev mor a varroa
onemocnění včelího plodu. Způsobuje je tyčinkovitá bakterie (Paenibacillus larvae),
která žije ve střevě larev. Napadené larvy zahubí, včelstvo slábne. V prvních fázích
včely ještě stihnou všechny napadené larvy vynést z úlu, onemocnění není rozpoznatelné. Později jsou vidět dírky ve víčkách buněk, pod kterými je zcela rozložená
kukla. V té jsou miliony velmi odolných spor, které přežijí mimo úl i desetiletí.

Léčení není účinné Pouze tlumí příznaky. V ČR se postižená včelstva utrácejí, vybavení se pálí. Nemoc je možné pouze potlačovat, v zahraničí se tak často děje pomocí
antibiotik, jejichž rezidua se potom objeví v medu. Tyto včelí nemoci nás straší již
dlouho a nejen veterinární zpráva, ale i naši volení zástupci a akreditovaná pracoviště si na nich přihřívají polívčičku. To, že je mor závažné onemocnění nikdo nepopírá. Vysíření a spálení silně napadeného včelstva je správné. Jak máme ale rozumět
tomu, že jsou včelaři, kteří prosazují spálení celého včelstva nebo celého vozu i když
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je po celodenním prohlížení včelstev odborným prohlížitelem nalezena v jednom
včelstvu pouze jedna nebo několik pozitivních larev? Neustálé stupňování represivních opatření proti moru včelího plodu se nám jeví spíše jako boj proti včelám a
včelařům samotným. Povinnost likvidace rojů neznámého původu z hlediska nově
narozeného dítěte, těchto úžasných tvorů, kteří nás živí a kteří nám vytvářejí obraz
krajiny tak, jak ji denně obdivujeme, je barbarství. V přírodě jsou známy případy, kdy
včelstva žijící ve volné přírodě v nějakém stromě přežila bez zásahu člověka několik
let a vyrovnala se s každou nákazou. Je to i vědecky doloženo. My jsme ale povinni
utratit i roj, který po příchodu domů z práce visí na naší zahradě deset metrů před
úly. Je to roj neznámý. Zabíjíme i potenciální možné nositele nemoci a to bez důkazů. Proč ne, vždyť jsou to jenom včely! V loňském roce i přesto, že jsme včas vložili
do úlů Gabonové pásky napuštěné insekticidem, po prvním ošetření fumigací jsme
nalezli na 500 roztočů ze včelstva. Ptáme se, co to znamená? Roztoč hrozí se stejnou
intenzitou jako před 20 lety. V blízké budoucnosti mohou přijít další nemoci a nebezpeční parazité. Při jejich likvidaci bychom měli postupovat v zájmu včel a včelařů. Ne
proti nim. Člověk se nestal vládcem nad přírodou, ale příroda vítězí nad člověkem.
A to v případě tak malého a nicotného tvorečka, jakým je parazit Varroa destruktor.

Přesto oceňujeme snahu jednotlivých obecních úřadů za poskytnutí dotace v jakékoliv výši, které jsou určeny na ochranu včelstev proti těmto nemocem. V roce 2011
jsme z těchto prostředků nakoupili fumigační přístroje, kterých máme 10, aby byl v
každé obci jeden přístroj pro snadnější celoplošné ošetření našich včel. I když víme,
že tyhle prostředky by měl zajišťovat stát prostřednictvím veterinární správy. Přesto
za všechny ﬁ nanční prostředky děkujeme a doufáme, že obecní úřady nám zachovají v dnešní ekonomické době svoji přízeň i v dalším roce.
Zpracoval Jaromír Pokorný
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Na návštěvě u sousedů

Popovické rybníky ...

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Zahrádkářský košt
O tom, že zahrádkaření není jen dřina v
potu tváře, referujeme v pravidelných
příspěvcích ve Zpravodaji. Jednou
z oblíbených společenských akcí je
malé ochutnávání vín, konané vždy v
rámci březnové schůze spolku. Letos
se konalo již po čtyřicáté, tentokrát se
zaměřením na tzv. mladá vína. Každé
naše ochutnávání je v posledních letech
nějak tematicky zaměřeno a začíná
příslušným proslovem. Ten letošní byl
vlastně povídáním o mladých vínech a
jejich vlastnostech. Jde o vína konzumovaná v období od listopadového svátku
sv. Martina po následující velikonoce.
Tento nápoj je již čistý, vyniká jeho
vůně typická pro každou odrůdu a lahodná svěží chuť. Z uvedených důvodů
je proto mladé víno v poslední době
velmi oblíbené a vyhledávané. Každý
náš zahrádkář a pozvaný host z minulých ochutnávání ví, že víno se vlastně
nepije, ale koštuje. Proto naše malé
zahrádkářské ochutnávání není žádnou
akcí pro opilce, ale skutečnou odbornou
a společenskou událostí. Pro porovnání
byly mezi ochutnávanými devatenácti
vzorky i vína zralá či dokonce archivní.
Vzorky se také bodovaly známou desetibodovou stupnicí. Průměrem pak bylo
určeno víno, které přítomným chutnalo
nejvíce. Vyhrála odrůda Chardonnay a
její hrozny zrály na svazích našich jiho-

moravských velehor – Pálavy. Mimochodem tato stará odrůda byla znovu
objevena před několika lety a mezi
znalci vín, i běžnými konzumenty je
značně oblíbená. Pochází z Burgundska
a dnes nechybí mezi sazenicemi většiny
našich i evropských vinařů. Vyznačuje
se krásnou vanilkovou vůní. Ocení ho
hlavně milovníci suchých vín, kteří ucítí
po ochutnání jemnou kyselinku.
Propagace vín zahrádkáři není komerční záležitostí. Sklenku vína, zejména
suchého (bez zbytkového cukru) doporučí leckterý lékař. Mělo by však zůstat
jen u té jedné sklenky dobrého moku,
který je tak typický pro naši krásnou
jižní Moravu.
Závěrem se sluší uvést alespoň dva
citáty o víně z mnoha. Doktor Louis
Pasteur tvrdí, že „víno je nejhygieničtější a nejzdravější ze všech nápojů“. A
veleznámý spisovatel Ernst Hemingway
pronesl: „víno je jeden z největších
symbolů vzdělanosti“.
Tož na zdraví!
JAVA

Z Modřic do Popovic se můžeme dostat třemi způsoby - vlakem, autem anebo polními cestami pěšky či na kole. Jízda vlakem trvá pár minut, ale pak je to do centra
obce dost daleko - i když zase si v klidu můžeme prohlédnout perfektně upravenou
hlavní ulici a novou výstavbu. Polními cestami v současnosti musíme vyhledat malou soukromou lávku v ohybu Bobravy a pak využijeme "levý nebo pravý obchvat"
po polních cestách. K účelu dnešní návštěvy se ale nejlépe hodí auto, kterým se
snadno dostaneme na jižní konec obce, kde jsou na ulici, která vede k brance obory
i parkovací stání ...
Je polovina března, slunko svítí a prvním cílem naší vycházky je relaxační přírodní
prostor, který na svém asi 16 tisíc m2 velkém pozemku zřídila obec Popovice v sousedství obory. Po velké vodě v dubnu 2006 zde mezi zamokřenými loukami ještě
byla neprůchodná vodní plocha. Následně pro pěšinu k oboře doplnili nízký násep a
už pár let tady na velké travnaté ploše existují dva menší mělké rybníky, v poslední
době doplněné výsadbou stromů a keřů. Jsou to už skutečné rybníky se vším všudy
- tedy i s rákosím, divokými kačenami a porostem jív - nyní rozkvetlých "kočiček".
Zajímavý je i pohled severním směrem, kde je vidět místní malá čistírna odpadních
vod a hráz Bobravy až k soutoku se Svratkou - mimochodem pěkná travnatá procházková trasa ...
Dalším pokračováním vycházky je cesta oborou až k rajhradskému klášteru, ale o té
si povíme při jiné příležitosti. V této chvíli se hodí připomenout "jarní zajímavost" - ze
strany od kláštera se po obou stranách podél hlavní cesty nacházejí velké plochy,
kde roste léčivka česnek medvědí. Je potřeba se však po něm podívat, dokud neodkvete a nezatáhne se. V létě bychom si totiž jeho listy mohli splést s jedovatými
konvalinkami ...
text a foto Vlastimil Čevela
Rozsáhlejší fotogalerie - http://mim.cemotel.cz/12-q1/pop-ryb
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Šťastně k cíli
Ve středu 22.2.2012 proběhlo v prostorách areálu Oblastní charity Rajhrad žehnání
aut Charitní ošetřovatelské a pečovatelské a služby Rajhrad (CHOS a CHPS Rajhrad).
Tento duchovní akt se stal již tradicí od zahájení provozu služby Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v roce 2003, ochraňuje sestry a jejich pacienty a zaručuje
bezpečnou a šťastnou cestu k cíli za svými klienty do čtyřicetidvou obcí v okolí
Rajhradu v okrese Brno-venkov.
Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad poskytuje odbornou zdravotní péči osobám
s akutním stavem po propuštění z nemocnice po operacích a úrazech, osobám s
chronickým onemocněním vyžadujícím pravidelnou péči, lidem se zdravotním postižením, imobilním pacientům a nemocným s obtížnou dostupností lékařské péče.
CHOS je poskytována na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo na
doporučení ošetřujícího lékaře.
Posláním Charitní pečovatelské služby Rajhrad je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku, ztráty soběstačnosti nebo zdraví zůstat v domácím prostředí a v kontaktu se společenským životem.Uživatelé CHPS nejčastěji využívají dovážku jídla, dopomoc s hygienickou péčí, přípravu a podání jídla, drobný úklid a nákupy.
Vozový park CHOS a CHPS je neustále rozšiřován vzhledem ke snaze zajistit neomezené poskytování služby a vyjít tak na základě poptávky vstříc potřebám obyvatel
regionu, který OCH Rajhrad spravuje. V současné době tvoří vozový park CHOS
a CHPS osm aut Fiat Panda, které je po skončení funkční životnosti potřeba také
průběžně obnovovat, což se v posledních dvou letech podařilo díky prostředkům
z Tříkrálové sbírky 2010 a 2011. Obnova vozového parku zajistí vyšší mobilitu sester
ošetřovatelek, které automobil využívají také pro klienty domácí hospicové péče v
rámci provozu Mobilního hospice sv. Jana.
Ing. Hana Bělehradová, PR a sbírkový koordinátor Oblastní charity Rajhrad
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SPORT
Informační cyklokoutek
Vážení přátelé cyklistiky,
zima je pryč a blíží se nám další otevírání nové cyklistické sezóny. Letošní slavnostní
zahájení cyklistické sezóny na trase Brno – Wien se uskuteční v sobotu 5. 5. 2012 v
Opatovicích. Předpokládaný sraz všech účastníků bude v 9 hodin u radnice. Vzhledem k tomu, že Opatovice se nacházejí nedaleko Modřic, prodloužíme si náš výjezd
do Židlochovic, kde navštívíme rozhlednu AKÁTOVÁ VĚŽ VÝHON. Doufám, že prohlídka rozhledny bude příjemným zpestřením celého dne. Po prohlídce věže se přemístíme na slavnostní zahájení nové cyklistické sezóny do areálu rekonstruovaného
rybníku v Opatovicích.
Podrobnější informace budou s předstihem vyvěšeny na nástěnce u sokolovny.
Vzhledem k tomu, že se ve stejný den uskuteční v Modřicích populární hody ženáčů,
bude peloton ochuzen o početnou skupinu pravidelných účastníků. I tak věřím, že
si zahájení nové cyklistické sezóny nenechá ujít plno jejich pravidelných příznivců.
Do nové sezóny přeji všem cyklistům pevné zdraví a hodně kilometrů bez nehody.
Text a foto Lubomír Sekerka
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Modřice zalité sluncem
Dne 3. března 2012 se uskutečnil již 16. ročník běžeckého závodění. Ráno bylo krásně
slunečné a pořadatelé od rána připravovali tratě pro jednotlivé kategorie. Letošní
ročník byl trochu výjimečný. Především tím, že se staví nový most, a proto se běžecké tratě směrovaly obráceně. Nejmenší děti oproti předešlým ročníkům startovaly o
hodinu později, kdy je už tepleji a rodiče i děti jsou vyspané. Největší změnou bylo
užívání školních šaten pro ženy a děti. Také vydávání občerstvení ve školní jídelně
chválil úplně každý. Díky městskému úřadu, T.J. Sokolu Modřice, městské policii,
sponzorům a pořadatelům se sportovní den vydařil.
Za tým pořadatelů Pudelka Jaroslav st.

foto: Miroslav Hájek
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Jarní přemítání
Březen - za kamna vlezem.
To je v současnosti složitěji splnitelné jako ono nerudovské "kam s ním". S takovým
slamníkem šlo, určitě přeci jenom, něco provést. To jenom nepraktický Neruda to
viděl až příliš beznadějně a černě.
Jak si má ale našinec, majitel centrálního, ústředního vytápění, vlézt za radiátor ?
Takový člověk nemůže ctít tradice svých předků, ani kdyby se rozkrájel. Ono je, už
totiž, těch šťastných majitelů kamen po málu.

1

Společenská kronika

1

HOLANDSKO

ráj kvČtin a tulipánĤ Keukenhof
vČtrné mlýny, výroba dĜevákĤ, sýrĤ
prohlídka mČsta Amsterdam
20.-22.4.2012 ( pátek veþer - nedČle )
4.-6.5.2012 ( pátek veþer - nedČle )
Cena: 1560,-Kþ

O tom, do jaké míry, je "stravitelné" pořekadlo pro měsíc květen, a zda je ještě pro
dnešní dobu vhodné vyhánět kozy v háj, si povíme někdy příště.
JDT

Inzerce

Inzerce

A to už nechci vůběc myslet na měsíc duben. Jak déle setrvat za takovým plochým,
tepelným zařízením. Asi bude nutné se vrátit do naší minulosti a některé archaické
pranostiky upravit pro moderní současnost.

s
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Program zájezdu:
1. den
Odjezd:
Brno 17.30 hod., Janáþkovo divadlo
Jihlava 18.45 hod., u dálnice þerpací stanice OMV Pávov
Praha 20.00 hod., od hotelu Corinthia Towers (stanice metra Vyšehrad)
PlzeĖ 21.30 hod., parkovištČ u autobusového nádraží
Tranzit NČmeckem do Holandska

Významného kulatého
výročí se dožívají
Kašparová Emilie
Novotná Lydia
Kvarda Miroslav
Suský Antonín
Kvardová Eliška
Benešová Vlasta
Horňáková Milina
Adámková Libuše
Daňhelová Marie
Doležalová Jiřina
Kopřiva František

Vítáme do života
Fajmon Radovan
Křapa Lukáš
Hermanová Lucie
Mazálková Anežka
Vojta Matyáš Martin
Vintrlík Jakub

2. den
Ráno pĜíjezd do Keukenhofu, dopolední návštČva jarního kvČtinového parku s pĜekrásnou zahradou
rozkládající se na 32 ha. Kolem poledne se pĜesuneme do typického holandského skanzenu Zaanse Schans s
vČtrnými mlýny a ukázkami ruþní výroby dĜevákĤ a porcelánu vþ.prodeje typických holandských suvenýrĤ.
Odpoledne pĜejezd do Amsterdamu, kde nás þeká odpolední a veþerní prohlídka centra s prĤvodcem,
projížćka lodí po starých mČstských grachtech, popĜ. individuální program (možnost návštČvy zdejších
muzeí). Veþer kolem 23.00 h odjezd do ýR.

3. den
Rozloučili jsme se

Noþní pĜejezd pĜes SRN, návrat do ýR v nedČli v dopoledních hodinách.

Knolová Marie
Šenkýřová Božena
Vorel Milan

V cenČ zahrnuta doprava luxusním autobusem, prĤvodcovské služby.
V cenČ není zahrnuto cestovní pojištČní, kvČtinový park Keukenhof 14,5 Eu, dČti 4-11 let 7 Eu,možnost
projížćky lodí v Amstarodamu 7-10 Eu.
Všude jsou jako platidlo akceptována EURA.
V autobuse možno zakoupit obþerstvení za Kþ.
V pĜípadném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, 602 506 562 nebo pište
na e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezd poĜádá firma EXPRESSBUS Coufalík.
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Dětské
tábory
sportovní, jazykové, taneční,
výtvarné, s ﬂétnou, pro teenagery.

Minitábory pro rodiče
s dětmi 1-7 let.
Tel. 541 229 122, www.drak.cz

MALBY 14,-Kč/m , nátěry
2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250,Kč! Modřice a okolí.

ZHUBNĚTE
NA
LÉTO
zdravá dieta.net
AKCE PRO VÁS na měsíc duben
Hotel Gregor Vám nabízí krabičkovou dietu pro zákazníky
z Modřic a okolí za velmi výhodnou cenu 199,-/den.
- výběr ze dvou menu
- vždy čerstvé a kvalitní potraviny
- průměrný měsíční úbytek váhy 6 kg
KONTAKT: 777 884 615
777 884 659
info@zdravadieta.net

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

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

461
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4IT.cz
Nádražní 540
ModĜice 664 42
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

www.4it.cz
info@4it.cz

Nabízíme:
x
x
x
x

PC, notebooky, veškeré
komponenty a pĜíslušenství k
výpoþetní technice
Tiskárny, kopírky a spotĜební1
materiál
Externí správu IT, záruþní a
pozáruþní servis
SíĢová Ĝešení, návrhy, realizace,
certifikace

Provedu v Modřicích
drobné opravy oděvů,
výměny zipů apod.
Dále prodám oblečení po chlapečkovi 0-1 rok + autosedačku.
Kontakt: 608 305 720
Prodám družstevní byt 3 + 1
s lodžií v Modřicích,
s možností převodu do OV, 73m2,
zateplený dům,
3. Patro, výtah, zděné jádro, vlastní
etážové topení, komora, sklep.
Cena: dohodou
Telefon: 728 722 615
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NOV OTEV\ENÉSTUDIO
PROŽENY
setĢšínaVašinávštĢvu

Nabízímemanikƽru,modelážnehtƽ
aprodlužováníƎas.VševpƎíjemném
aklidnémprostƎedí.
Kvalitníprácezanízkéceny.


Studio„FemmeFatale“
Ctiradova34,Chrlice
www.studioff.cz
kontakt:605050351

2012

čt 26.4.

beseda Jiřího Máry Po stopách vikingů v knihovně od 17:00

Zpravodaj 4/2012

po 30.4.

pálení čarodějnic od 16:00 v areálu Pod Kaštany

Zpravodaj 4/2012

23.4.-27.4.

sběr starého papíru - ZŠ Komenského ulici

Zpravodaj 4/2012

28.4.-15.5.

výstava obrazů p. Paufušíma - muzeum na Komenského ul.

Zpravodaj 4/2012

4.5.-6.5.

ženáčské hody

Zpravodaj 4/2012

so 5.5.

výstava obrazů p. Bernáta od 15:00 - v prostorách fary

Zpravodaj 4/2012

so 5.5.

oslava svátku sv. Gotharda od 14:00

Zpravodaj 4/2012

so 5.5.

zahájení cyklistické sezóny

Zpravodaj 4/2012

so 19.5.

modřická Jednadvacítka od 13:00 - Tyršova ul. fa Ptáček

Zpravodaj 4/2012

Opakovaně týdně
po

út

www.mesto-modrice.cz

>>>

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice
http://ladydancers.webnode.cz/

17:00

Lady Dancers tancování pro děti 4-6let – ZŠ Komenského

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem
- klubovna nad knihovnou na radnici

Zpravodaj 9/2009

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Zpravodaj 3/2009

www.biskupstvi.cz/petrov
http://ladydancers.webnode.cz/
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz

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

Prodám zahradu
1500 m2
katastr Černovice

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

Shodně jako 9:30
www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
http://ladydancers.webnode.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, Zpravodaj „Knihovna“

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

Tel. 731 832 897

pá

ne

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako út

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako út

17:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

http://ladydancers.webnode.cz/

17:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.biskupstvi.cz/petrov
http://ladydancers.webnode.cz/
Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

17:00

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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