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USNESENÍ RMM č. 40/2018
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 40. schůze RMM konané dne
19. 02. 2018
Hudba Ženáčské hody 2018
RMM schválila smlouvu s dechovou
hudbou Liduška na produkci při Ženáčských hodech 2018 v ceně 30 000 Kč.
(k usnesení 40R-3.7/2018)

Poskytnutí daru
Firma Vít Makovský poskytla městu
Modřice peněžní dar ve výši 5000 Kč
na zajištění akce Ženáčské hody 2018.
Děkujeme.
(k usnesení 40R-3.8/2018)

Poskytnutí dotace
RMM schválila Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
na rok 2018 na činnost těchto subjektů:
- ZUŠ Ořechov
50 000 Kč
- Zahrádkářský spolek Modřice
15 000 Kč
- p. Luděk Dubšík
1500 Kč
- Vonka Racing, s.r.o.
20 000 Kč
- VSK Technika hokej Brno, p.s.
10 000 Kč
- Jan Vonka – Vonka racing
10 000 Kč
- p. Jan Tručka
3000 Kč

dotčeného místa a možné komplikace při parkování vozidel, které je zde
omezené.
(k usnesení 40R-4.7/2018)

- Pionýr, z.s. – oddíl Brabrouci
40 000 Kč
- Myslivecký spolek Modřice
40 000 Kč
- Klub stolního hokeje Dragons Modřice
45 000 Kč
- Český svaz včelařů Rajhrad
10 000 Kč
- Diecézní charita Brno, Domov
sv. Markéty
35 000 Kč
- Sociální služby města Kroměříž
6000 Kč
- Diecézní charita Brno, denní stacionář
Effeta
10.000 Kč
- Nadační fond Slunečnice Brno-Chrlice
15 000 Kč
- SPMP ČR – pomoc autistům
10 000 Kč
(k usnesení 40R-3.12/2018 až40R-3.27/2018)

Žádost o změnu ÚP Modřice
RMM podstoupila k projednání v ZMM
předložené žádosti o změnu ÚP Modřice.
(k usnesení 40R-4.1/2018 a 40R-4.2/2018)

Pronájem pozemku
RMM zamítla pronájem plochy po bývalém stánku PNS u křižovatky Benešova
– Brněnská pro stánek se zmrzlinou z
důvodu velkého dopravního vytížení

Aktualizace záplavového území
Krajský úřad Jihomoravského kraje
předložil návrh na stanovení aktualizace záplavového území toku Svratky a
Svitavy, které jsou v k.ú. Horní Heršpice, Chrlice a Pisárky. Jde o úpravy, na
které RMM dala souhlasné stanovisko
s podmínkou nezhoršení povodňových
poměrů v k.ú. Modřice.
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Energeticky úsporná obec
Město objednalo zpracování monitoringu objektů města a vypracování výstupní zprávy pro posouzení a provedení
opatření v oblasti energetických úspor
u společnosti Královská společnost,
s.r.o., za cenu 25 000 Kč bez DPH.
(k usnesení 40R-8.4/2018)

Generel kanalizace města
Na základě provedeného výběrového
řízení bude pro město zpracovávat
Generel kanalizace firma AQUATIS a.s.
za cenu 1 137 670 Kč bez DPH.

Územní studie silniční sítě ZÚR JMK
RMM schválila text vyjádření k analytické části územní studie nadřazené
silniční sítě v jádrovém území OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno,
spočívající v opětovném zařazení k
posouzení varianty JZT – Želešická a
požadavku nezavádění tranzitní dopravy do brněnské aglomerace. Celé
vyjádření je na webových stránkách
města a v podkladech březnového ZMM
v bodě 12 – různé.

(k usnesení 40R-8.3/2018)

(k usnesení 40R-8.7/2018)

(k usnesení 40R-8.1/2018)
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Stavby v Modřicích a Sportovní hala - pokračování.

Výzva na podání informací
Vážení občané,
ve Zpravodaji č. 2/2018 jste se mohli v článku „Rok 2018 v Modřicích“ od zastupitele
Ing. Erika Mikuše dočíst, jak na počátku volebního období 2014–2018 bylo jejich sdružení aktivní a jak byly jejich nápady a podněty smeteny ze stolu, aby byly následně
potichu realizovány.
Byl bych velmi rád, kdyby vás občany s těmito konkrétními podněty a nápady pan
zastupitel podrobně seznámil. A současně ho vyzývám, aby si nepřisvojoval to, co
mu nenáleží, jak ostatně bývá u opozice velmi dobrým zvykem.
Ing. Josef Šiška, starosta

Vážený pane Kraute,
děkuji mnohokrát za Vaše rady a doporučení, jak co projednávat, komu vycházet
vstříc, jakou mít či nemít empatii, jak komunikovat s občany, kam co cpát či necpat.
Vezmu si z toho ponaučení. Velmi mne udivil, ale i pobavil Váš názor, že do Zpravodaje můžete Vy, jako obyčejný občan stojící mimo opozici (?), napsat svůj názor. Ovšem
pokud já mám názor jiný, měla bych ho probrat s Vámi, nikoli ho někde zveřejňovat.
Ano, podoba parčíku-hřiště je jistě věc názoru a každý na to pohlíží jinak. Ale tak
jako se nelíbí Vám moje argumenty, mně se nelíbí ty Vaše, byť se opíráte o anketu.
Jen jeden příklad. Pokud by zůstala plocha pro sport travnatá, tak jak jsme původně
navrhovali, maminky by jistě měly o starost méně s odřenými koleny a lokty svých
ratolestí. Ale Vy můžete zase argumentovat, že by řešily zelené fleky od trávy na oblečení. Nebudu se tu dlouze rozepisovat k celému Vašemu textu, na vše bych našla
logickou odpověď, ale k tomu tady není prostor. Třeba příště.
Na veřejném projednání i v mém článku uveřejněném v lednovém Zpravodaji zaznělo, že to, jakou bude mít zmiňované hřiště výslednou podobu a jak bude vybaveno,
závisí také na legislativě. Upozorňuji, že mezi to patří také soulad s připomínkami
nejbližších obyvatel – sousedů. Takže studie může být ještě dále upravována. A co se
týče dotací: v tomto případě je jednoduché žádost vyplnit, ale poněkud složitější je
dotaci získat, zejména na financování celého hřiště, jak píšete.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Jen pro upřesnění vám občanům. Osobně jsem měl zájem stát se členem poroty na
danou soutěž, ale bylo mi řečeno, že tam všichni být nemůžou, že počet lidí je omezen. Tak jsem se svého požadavku vzdal a nechal tuto možnost panu Procházkovi,
který měl z mého pohledu více zkušeností. Je překvapivé, jak si to pan Starosta pamatuje jinak. Čím to asi bude?
Ale zpět k samotné soutěži a finálnímu výběru.
Zajímal jsem se o danou architektonickou soutěž. Faktem je, že soutěže jako byla
tato, jsou pod dozorem České komory architektů. ALE to, zdali nakonec bude vybrán
první, druhý nebo třetí návrh, již není součástí soutěže!
A zde vidím ten problém. Z mého pohledu, mě by bylo jedno, zdali vyberu jednoho
z těchto projektů, jelikož by pro mě byla důležitá cena projektu. Vedení města zvolilo
takové nelineární podmínky, aby vyhrál vítěz soutěže, ale také ta nejdražší varianta!
Toto já a společně se mnou většina opozice vnímáme jako problém.
Osobně bych vybral tu, která by mě (město) stála méně. A zde je se bavíme o rozdílu
cca 50 miliónů Kč. Bylo opravdu nutné, aby vyhrál tento projekt, a ne ten projekt,
který byl značně levnější? Vedení města by se mělo chovat jako řádný hospodář, ale
tohle je příklad, kdy je zjevné, že takto by se řádný hospodář chovat neměl.
Tudíž tu stále visí otázky:
Proč budeme mít tu nejdražší variantu?
Proč vedení města zvolilo takové podmínky, aby to ta nejdražší varianta vyhrála?
Kdo z toho co má, že to město bude stát o polovinu více, než by stál jiný návrh?
Kde se můžete podívat na vítězné návrhy, včetně hodnocení poroty? Třeba zde:
https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/viceucelova-sportovni-hala-modrice
A nebojte se, tohle na stránkách města jednoduše nenajdete. A to je příklad špatné
informovanosti obyvatel Modřic. A taky divné, vždyť se jedná o největší projekt města za posledních 100 let, nemyslíte?
S přáním pěkného dne
Ing. Erik Mikuš
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Investiční akce města Modřice
Děkuji panu Starostovi za přesné a pravdivé informace uveřejněné ve zpravodaji
02/2018. Jsem si jist, že v této formě to viděla většina občanů poprvé. Na tabulkách je
poměrně jasně vidět, že investice do veřejného prostoru města jsou vždy ovlivněny
velkými stavbami a investicemi s nimi přímo souvisejícími (Dům s pečovatelskou
službou, Budoucí hala). Ostatní investice jsou z tohoto důvodu v průběhu let pouze
okrajové a jejich realizace a nákladnost je jimi poměrně dost ovlivněna.
Vše se řídí prioritami a tím, zda mají takto velké akce potřebný dopad na běžný život
každého občana a zda by měly být upřednostňovány nad investicemi – např. rekonstrukcemi (chodníky, silnice, hřiště, atd.). Dále je potřeba zvážit zátěž spojenou jak s
financováním provozu těchto staveb, tak s úvěry určenými na jejich dofinancování,
které budou mít vliv na budoucí rozpočty.
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POPLATKY
Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31. 3. 2018 jsou splatné: místní
poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku. Úhradu lze provést hotově na pokladně městského úřadu v úřední dny nebo platbou na účet. Na telefonním čísle 537 001
023 bude sděleno číslo účtu, variabilní symbol poplatníka a částka k úhradě.
Připomínáme, že držitel psa má povinnost přihlásit psa staršího tří měsíců do evidence, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu má držitel psa povinnost ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti.

Na investice je plánováno ročně cca 30 000 000 CZK, když odečtu výše uvedené
stavby a ostatní investice spojené s provozem města (auta, potřeby pro údržbu města, atd.), není na ostatní stavební/ rekonstrukční/ investiční akce určena skoro ani
polovina částky z této částky. Což mi na naše město přijde málo.
Děkuji
Ing. Jan Skalník

Ukliďme Česko - ukliďme Modřice
Informace pro ty, kteří netuší, o co se jedná. Je to celostátní akce, do které se město
Modřice zapojuje čtvrtým rokem. Je to jedinečná příležitost pro aktivní občany zapojit se do úklidu blízkého okolí města zejména černých skládek nebo nepořádku
např. kolem komunikací, cyklostezek, bytových domů. Začíná se 14. dubna 2018 v 9 h
u radnice, kde lze obdržet pytle na odpad a v omezeném počtu rukavice, dohodne se
místo úklidu. Od 11:30 je pak pro účastníky připraveno drobné občerstvení ve dvoře
radnice.
Spolky, SVJ, skupinky občanů se mohou přihlásit a dohodnout i jiný termín úklidu
s Ing. H. Chybíkovou – tel. 724 767 000, e-mail hana.chybikova@mesto-modrice.cz
Dobrovolníci se mohou také přihlásit k účasti na informacích na radnici u paní L. Ventrubové, e-mailem lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz nebo prostě přijít na sraz.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka, organizátor akce
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Úklid místních komunikací v Modřicích
- blokové čištění v roce 2018
Místní komunikace jsou rozděleny do tří okruhů.

14. DUBEN
SOBOTA
2018

První okruh:
U Hřiště, Sokolská, Příční, Benešova, Komenského, Sadová, Zahradní,
Spojovací, Poděbradova, Pilcova, Tyršova, Stará Cihelna a přilehlé parkoviště.
26. března, 23. dubna, 22. května, 24. července, 24. září.
Druhý okruh:
Dobrovského, Krakovská, Prusinovského, Mayerova, Střední, Za Humny,
Pavlovského, nám. Svobody, Hřbitovní, Havlíčkova, Hybešova, Rybníček,
nám. Míru, Ulička, K Náhonu, Polní, Žižkova, Masarykova (před č. p.
1025 - 1027), Severní, Přízřenická a přilehlé parkoviště.
27. března, 25. dubna, 23. května, 25. července, 26. září.

Ukliďme si Modřice
Sraz 9:00 před radnicí
Občerstvení zajištěno od 11:30 ve dvoře radnice

Třetí okruh:
Bobrava - Popovická, Bobravská, K Lesu, Brněnská - části komunikací
s finálním povrchem a ve vlastnictví města
28. března, 27. dubna, 24. května, 26. července, 27. září.
Žádáme občany, aby v uvedených dnech dodržovali přechodné dopravní
značení a oznámení o úklidu a umožnili tak kvalitní a dostatečný úklid.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Život v našem městě
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Město Modřice ve spolupráci s KŠK

pořádá v sobotu, 7. dubna 2018
od 15 hodin v sále hotelu Gregor

DĚTSKÝ KARNEVAL
To je jízda aneb dopravní policie v akci
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní kolo recitační soutěže na ZŠ Modřice
Ve čtvrtek 22.února se uskutečnilo na naší škole Školní kolo recitační soutěže. Soutěž
probíhala v příjemné atmosféře a očekávání soutěže. Soutěžilo se ve 3 kategoriích,
kdy recitovalo celkem 20 soutěžících. Všechny děti se snažily o co nejpůsobivější
přednes. Představili se i naši prvňáčci, pro které byla soutěž premiérou. V jejich kategorii se na 1.místě umístila Eliška Látalová z 1.A, 2.místo obsadil Ondřej Slezák z 1.B
a 3.místo získala Verunka Kobylková z 1.B. V kategorii 2. a 3.tříd se na 1. místě umístil
Honzík Drietomský ze 3.A, na 2.místě Milošek Holoubek z 2.B a 3.místo získala Markétka Kročilová z 2.B. Poslední kategorii tvořili soutěžící 4. a 5.ročníků. Zde exceloval již
ostřílený recitátor Igor Běloševič ze 4.A, jež se svým přednesem z knihy Dobrodružství Toma Sawyera jednoznačně zvítězil. 2.místo zaujala Žaneta Šulová z 5.A svým
neméně působivým přednesem a o 3.místo se podělili se Zlatým kolovratem Daniel
Mráz z 5.A a Barbora Uhříková ze 4.B. Na všechny vítěze čekala odměna v podobě
pěkné knižky a všichni soutěžící byli odměněni drobnou sladkostí.
Všichni soutěžící, kteří se umístili na prvních dvou místech, půjdou reprezentovat
naši školu do Oblastního kola recitační soutěže v Ivančicích, k čemuž jim všichni
budeme držet palce.
Zapsala a vyfotografovala Mgr. Miroslava Grombiříková
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SRPŠ
„Stromy jsou básně, které
země píše do nebe.“
(Ch. Fibrin)










Stromy vytvářejí kyslík
Stromy filtrují a čistí
Stromy vyrovnávají teplotní extrémy
Stromy tlumí hluk
Stromy utvářejí krajinu
Stromy jsou posledním zbytkem
přírody ve městech
Strom je biotopem
1 tuna starého papíru zachrání až 17
vzrostlých stromů

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

Jarní soutěž ve sběru starého papíru
Soutěž je sice vyhlášena pro všechny žáky základní školy, ale sběr papíru je výzvou i pro
celé rodiny, kamarády a známé.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE
zve všechny děti narozené 1. 9. 2011 až 30. 8. 2012 a jejich rodiče

Přineste nám Váš starý papír a podpořte naše školáky!
Finanční částka získaná za sběr papíru bude sloužit k pořízení vybavení školy či družiny.
Ohodnocení za snahu a týmovou spolupráci bude cíleno na jednotlivé třídy i jednotlivce.
Oceněny budou tři nejaktivnější třídy za nejvyšší počet nasbíraných kilogramů a zároveň za
nejvyšší počet zapojených žáků.
Nově budou ohodnoceni také tři nejlepší jednotlivci, kteří přinesou nejvíce starého papíru.
Termín: 16. – 20. duben 2018
Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ a přípravné třídy,
který se koná 13. dubna 2018 od 13 hod do 19 hod v budově ZŠ na ulici Komenského.
Náhradní termín zápisu je 27. dubna 2018 od 13 hod do 17 hod tamtéž.
S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Zároveň prosíme rodiče dětí, kterým byl umožněn odklad školní docházky, aby přišli potvrdit nástup dítěte
do naší školy.

Hodiny sběru v každý uvedený den: 7:00 – 8:00 hodin, 15:30 - 16:30 hodin
Ceny pro vítězné třídy:

Ceny pro vítězné jednotlivce:

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

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

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

Vítězové dostanou poukaz na nákup
sportovního zboží v obchodě
Decathlon

Na shledanou se těší kolektiv učitelek I. stupně ZŠ Modřice

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

Život v našem městě
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
7 let s dětmi ve folklorním kroužku
Ustavující schůzka
v sále na radnici
11. března 2011
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Ženáčské hody
na náměstí Svobody
2015

Vánoční besídka v sále
na radnici 2016
1. Dětské folklorní
setkání v areálu ZŠ
2013

Václavské hody
na náměstí Svobody
2017
Vítání jara - průvod
u kapličky na Krakově
2014

Vedení FK děkuje všem zainteresovaným za aktivní účast a podporu naší činnosti

Ivana Cetlová - Jana Gajdušková - Vlastimil Čevela
foto Mirek Hájek, Eva Doleželová a ČeV | www.folklorni-krouzek-modrice.cz
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SKAUTI
Výprava do Želešic na farmu
V únoru jsme na Farmě pod mohylou v Želešicích měli akci i pro děti mimo náš
oddíl. Celkem se nás sešlo rovných 40 což je krásné. A co jsme celý den dělali?
Kromě svezení na koni a hraní her v přírodě, jsme stříleli ze vzduchovek, opékali
buřty, zadováděli si v seně někteří při odpočinku mezi náročnějšími aktivitami hráli
karty a Bang. Největším oříškem, bylo na tom sněhu rozdělat oheň, vše bylo zmrzlé
a mokré. Skauti jsou připraveni na vše a tak se to nakonec povedlo. Myslíš, že bys
chtěl zažít podobné dobrodružství? Přidej se k nám! Máme pravidelné schůzky v
klubovně č.1 nad knihovnou.
V pondělí se schází Zajíčci, naše nejmladší holky i kluci. Družinu tvoří především
předškoláci a děti z 1. třídy. Jednou za měsíc až dva je jednodenní výlet do ZOO, na
rozhlednu, do Vidy, Jungle parku… Hledáme až 5 nových kamarádů.
Dětský folklorní kroužek města Modřice zve na

Vítání jara
v Modřicích
neděle 18. března 2018 od 15 hodin
sraz a zahájení tentokrát u dětského hřiště na Rybníčku,
průvod se zpěvy a tanci přes náměstí Míru na náměstí Svobody
a dále po nové cyklostezce k mostu, kde bude zakončení

Hned po Zajíčcích se v pondělí scházejí i ti starší Vlci. Vlci jsou ostřílené skautky
a skauti. Program si připravují z větší části sami. Všichni většinou pomáhají i u
jiných družin. Na těchto schůzkách se učí jak pracovat se skupinou dětí, základy
zdravovědy, rozšiřují si skautské dovednosti a vyměňují zkušenosti, ale také si hrají
třeba deskovky nebo také různé pohybové, logické nebo úpolové hry. Dostat se k
Vlkům je poměrně nesnadné, ale 2-3 lidem po splnění nováčkovské zkoušky, by se
to mohlo podařit – od 6.třídy ZŠ a výš.
V úterý se schází Korzáři, je to náš vodácký pododdíl, složený z posádek Fénix a
Nautilus. Jednou měsíčně je vodácká akce na řece, nádrži nebo v bazénu. Korzáři
se učí základům jachtingu, sjezdu řeky na pramici, kánoi a kajaku, základům potápění a šnorchlování. I vodáci mají nožičky a tak je spousta aktivit zaměřena i na pěší
program a přežití v přírodě. Rádi přijmeme 4 holky nebo kluky z 2.-4. třídy a 2 z 5.-9.
třídy, kteří umí plavat a nebojí se vody.
Ve středu se schází Lišky, holčičí družina. Lišky na svých schůzkách rády vyrábí například náramky z paracordu. Ale umí si poradit i v přírodě, učí se soužití a přežití
v přírodě. Podnikají výlety do blízkých i vzdálených míst naší vlasti. Jsou to holky
do nepohody, které mezi sebe rády přijmou 4 nové kamarádky.
Ve středu hned po Liškách se schází Medvědi. Nebojte nejsou nabručení. Kluci
spolu zažívají spoustu dobrodružství. I oni si umí poradit v přírodě a jen tak něčeho
se nezaleknou. Máš rád přírodu, chceš poznat, co v tobě je? Rozšiř řady Medvědů.
Medvědi mezi sebou přivítají 4 nové kamarády 2.-5. třída.
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Pondělí 16 – 17 hodin
Pondělí 17 – 19 hodin
Úterý 16 – 18 hodin
Středa 16 – 17:30 hodin
Středa 17:30 – 19 hodin
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Zajíčci - předškoláci + 1.třída, holky i kluci
Vlci – 6. třída ZŠ – střední škola, holky i kluci
Korzáři – vodáci 2.-9. třída, holky i kluci
Lišky – 2.-5. třída ZŠ, pouze holky
2.-5. třída ZŠ, pouze kluci

95. oddíl Quercus - Veronika Morongová, www.skautimodrice.cz, modrice@skaut.cz, 722 948 984
FB: skauti Modřice, youtube: skauti Modřice

Zvládl bys to? Aneb co přišlo po skautském slibu...
Skautský slib je velkou událostí v životě každého skauta. V různých oddílech tento
obřad probíhá odlišně. Někde jsou slova slibu pronášená před celým oddílem, někde
jen před svou družinou a někde je tam pouze slibující a pár pozvaných. Většinou se
slibuje u slavnostního ohně. U nás tomu není jinak, ale samotný ceremoniál slibu je
tajný všem, kteří ještě neslibovali.
Proto nebudu psát o slibu jako takovém, kdy si našich 7 statečných vybralo za dobu
hodinu duchů z jedné únorové soboty na neděli. Krásně nám nasněžilo, ale nemrzlo.
Zda-li to bylo dobře nebo špatně nechám na posouzení každého, kdo se účastnil
poslibové výzvy.
Po samotném slibu jsme chvilku rozjímali u ohně a když pomalu dohasínal. Bezpečně jsme ho uhasili a vydali se na cestu. Věděli jsme, že se chceme dostat do Modřic,
což z naší pozice byla cesta tak na hodinku. Ale nebyla by to výzva, kdybychom na
to šli tak jednoduše. O směru naší cesty rozhodovala kostka osudu. Na začátku nám
určila, že se máme vydat na sever, což nebyla nejhorší cesta, ale žádná výhra to
taky nebyla. Nahodili jsme bagáž na záda a šli. Na další křižovatce jsme drželi stále
severní směr, po té jsme se dostali do Želešic a tam se pořádně zatočili. Prozkoumali

www.mesto-modrice.cz

211

Život v našem městě

kdejaké slepé uličky, až jsme se dostali ke kamenolomu. Po hodině cesty jsme byli
asi kilometr a půl od místa, ze kterého jsme vycházeli. Někteří zjistili, že si toho do
batohu sbalili příliš mnoho a proklínali, kdejaký kousek zátěže, který na předchozí
výpravě nepotřebovali.
Z lomu jsme šli už relativně přímo, možná to bylo proto, že jsme si ukázali, jak je těžké nemoci o sobě rozhodovat a kostku jsme prostě zrušili. Potom jsme se snažili najít
vlastní cestu. Ale… vzdálenosti se nám zdáli dvakrát delší, zima dvakrát větší a vítr
dvakrát ostřejší. Bylo to z důvodu tmy, únavy a zdánlivého pocitu ztracení. Záměrně
jsme neměli mapu. Buzola musela stačit. U některých přišla krize dříve, u některých
později, ale všichni ji zdárně překonali. Na konci jsme si chtěli dát snídani, jenže než
jsem namazala dva krajíce chleba, všichni usnuli jak si posedali na celty a karimatky v takovém velmi zajímavém chumlu. I Když tento odpočinek trval maximálně 10
minut. Už víme proč se nemá v zimě dlouho odpočívat a co to znamená, když mráz
zalézá za nehty a to doslova. Všichni se z akce vrátili velmi unaveni, ale překonali
sami sebe a to je velký úspěch. Tímto opravdu smekám před výkony Zičky, Verči,
Bagra, Lukeho, Mimina, Libora, Berana a Křečka, který takto netradičně oslavil své
16. narozeniny. Dodatečně vše nejlepší!
Ve skautu se snažíme děti učit poznávat své hranice a odhadnou vlastní limity fyzické i psychické. Akce se vám možná může zdát zbytečně drsnou, ale nikdo neví, kdy
se mu bude hodit jakákoliv zkušenost z této noci. Je dobré si hrát na přežití na dosah
od civilizace pod dohledem dospělého. Slibem se u nás stává člověk opravdovým
skautem, který má být připraven na vše, tím že se snaží překonat zjišťuje, že to není
tak lehké dostát vždy svým slovům, ale s pomocí to vždy nějak půjde. Ve skautu na
nic nejsi sám!
95. oddíl Quercus - Veronika Morongová, www.skautimodrice.cz, modrice@skaut.cz, 722 948 984
FB: skauti Modřice, youtube: skauti Modřice
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BRABROUCI
Dračí smyčka 2018
Po urputném tréninku vázání uzlů na schůzkách i mimo ně konečně přišel onen den,
kdy se konala Dračí smyčka, která patří mezi závody Zelené ligy, a kterou jsme měli
jako oddíl na starosti i organizačně. V tomto žebříčku jihomoravských oddílů jsme
drželi s těsným náskokem první místo, proto jsme byli všichni nedočkaví, jestli se
nám podaří příčku na výsluní udržet či dokonce zvýšit náskok, a co víc, chtěli jsme
se blýsknout na domácí půdě. V sobotu 24. 2. ráno jsme se tedy sešli v budově ZŠ
Modřice na Benešově ulici, kde se závod konal a začali s přípravami. Od devíti hodin
pak přicházely první oddíly, které se u vstupu zaregistrovaly a mohly začít uzlovat.
Závodící byli rozděleni do čtyř věkových kategorií, které se lišily jak počtem uzlů,
které musí zvládnout uvázat, tak materiálem, se kterým si musí poradit. Kategorie
rádců musí navíc zvládnout vázat po slepu a kategorie old dokonce za zády. Celkem
se soutěžilo v osmi uzlech, přičemž kategorie nejmladších měla čtyři nejjednodušší
z nich. Pořadí se určuje z celkového součtu časů, které si letos poprvé děti stopovaly
samy na zařízeních, které pro tyto účely navrhl a vyrobil náš hlavní vedoucí Kečup.
Vedle samotných uzlů byla pro starší kategorie připravena i štafeta – ta spočívá v
uvázání více uzlů na několika uzlovačkách, které se tak spojí dohromady. Štafeta se
však do celkového hodnocení nepočítá.
Zatímco děti soutěžily, měli ti, co už oduzlovali možnost hodnotit Kosmův prostor.
Hlasovalo se pro nejhezčí kroniku, zpěvník a webovou stránku. Mimo soutěž zde
bylo také stanoviště, kde vázala uzly vždy dvojice, avšak každý z nich mohl používat
pouze jednu ruku.
Dopoledne rychle plynulo a u sčitatelů se to hemžilo odevzdanými závodními kartami, které hbitě přepisovali do svých přístrojů. Tabulky výsledků se zaplňovaly a jednotliví účastníci se navzájem přetahovali o co nejnižší celkový čas, ale i o rychlostní
rekordy v jednotlivých uzlech. Po přepsání dosažených výsledků všech závodících
bylo konečně jasno a mohlo se přistoupit k závěrečnému vyhlašování. Jsme rádi, že
můžeme prohlásit závody pro Brabrouky za velice úspěšné, protože se na bodovaných pozicích umístili v kategorii nejmladších na 2. místě Šárka z Vážek, v kategorii
mladších na 10. místě Ondra z Komárů, v kategorii starších na 1. místě Hříbě, na 4.
místě Puštík a na 6. místě Rádio z Mravenců, v kategorii rádců na 4. místě Káťa a v
kategorii old na 5. místě Páďa.
Ve štafetě v kategorii starších ukořistila 1. místo opět Hříbě a 8. místo Rádio, v kategorii rádců 6. místo Káťa a 7. místo Špion a v kategorii old 2. místo Páďa.
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Hříbě byla tak rychlá, že se jí podařilo získat hned několik rekordů ve své kategorii.
Zvládla totiž uvázat ambulanční spojku za 3,4 s, zkracovačku za 2,2 s, osmičkové
poutko za 3,93 s, dřevařskou smyčku za 2,59 s a celou štafetu za 26,71 s.
K naší radosti by tento výsledek mohl stačit na udržení první pozice v Zelené lize.
Gratulujeme všem umístěným i ostatním účastníkům a děkujeme za pomoc a podporu všech, kteří se na této akci podíleli jak přípravou před akcí a během ní, tak poskytnutím prostor.
Koník

foto: archiv Brabrouci
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KULTURA
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MUZEUM

Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

91. komorní koncert na radnici
modricke-koncerty.webnode.cz

Duo Nana - „Diversi canti“
Helena Hozová – soprán a Irena Sedláčková - kytara

Město Modřice
Muzejní spolek Modřice
kolektiv autorů pod vedením PhDr. Rudolfa Procházky, CSc. a Mgr. Jiřího Mitáčka, Ph.D.
Vás zvou na křest knihy

v programu zazní „různé melodie“ od atraktivních španělských
písní z 19. století po současné skladby, mj. od Miloše Štědroně
a Jarmily Mazourové

„Modřice dějiny města“

středa 28. března 2018
v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

Přestavení knihy se uskuteční dne 4. dubna 2018 od 17 h
ve velké zasedací síni radnice za účasti autorů
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Milí spolužáci, vážení občané!
Dovoluji si Vás pozvat na výstavu mé tvorby. Protože jsem měšťanskou školu vychodil již v roce 1950 a můj táta (kterému spolužáci říkali Kosťa) v ní přestal učit v
roce 1965, tak většina z vás mne ani rodiče nezná. Já jsem však v Modřicích prožil
svoje mládí, a proto mne to mezi vás stále přitahuje. Cvičil jsem zde v Sokole, i na
XI. všesokolském sletu v roce 1948 s bratrem Dvorským, rád a úspěšně jsem hrával
ochotnické divadlo pod režisérkou paní Dandovou, zpíval jsem na kůru, založil jsem
i pěvecký mládežnický kroužek, a o prázdninách pracoval ve Frutě. Navštěvoval
jsem průmyslovou školu a fakultu architektury a pozemního stavitelství. Zamiloval
jsem se do modřické spolužačky Jarmily Volfové a měl jsem s ní šťastné manželství.
Projektoval jsem řadu staveb, z nichž se většina realizovala, a věnoval jsem se také
Programu obnovy venkova – i v tom se zobrazuje moje modřické mládí! Byl jsem u
založení Spolku pro obnovu venkova a inicioval jsem soutěž „Vesnice roku“. Letos
se bude konat již její 24. ročník. Těší mě, že se jí zúčastňuje každoročně 200 až 300
venkovských obcí. Stala se velkou oslavou života a práce na venkově a prokazuje
jeho vývoj v demokratických podmínkách.
V Modřicích jsme měli před časem s MUDr. Jiřím Dolinou společnou výstavu a později proběhla beseda s mým pořadem „Vesničko má přestavovaná“. Nyní navštěvuju koncerty vašeho pěveckého sboru. Nejvíce se mně líbil předvánoční koncert
s BROLNem a také koncert Jarmily Mazourové v Brně. S mými spolužáky se stále
setkáváme, je nás však už jen dvanáct.

MUZEUM MĚSTA MODŘICE
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
DO VÝSTAVNÍ SÍNĚ MUZEA NA KOMENSKÉHO ULICI 397

REALIZACE JANA KRUMLA
U PŘÍLEŽITOSTI JEHO 83. NAROZENIN

dne 6. dubna 2018 v 16 hod.
Výstava bude přístupná ve všední dny s výjimkou středy od 10. do 17. hod.,
v sobotu a v neděli od 13. do 17. hod. Potrvá do 6. května 2018.
Každý pátek v 15 hod. budou promítány pořady za účasti autora:
"Vesničko má přestavovaná" nebo "Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy".

Tak Vás zvu: přijďte se podívat na moje práce, každý pátek odpoledne vás budu
osobně vyhlížet!
Váš Jan Kruml

FARNOST
PŘEHLED VELIKONOČNÍCH OBŘADŮ V KOSTELE SV. GOTHARDA V MODŘICÍCH
DATUM
25.3.2018
29.3.2018
30.3.2018
31.3.2018
1.4.2018
2.4.2018

DEN
Květná neděle
Zelený čtvrtek
Velký Pátek
Bílá sobota
neděle - Hod Boží velikonoční
velikonoční pondělí

ČAS
30
9
00
18
00
16
00
20
30
9
00
8

OBŘAD
Mše svatá se zpívanými pašijemi dle sv. Marka
Mše svatá
Mše svatá se zpívanými pašijemi dle sv. Jana
Obřady Bílé soboty
Mše svatá
Mše svatá
mar.

Mar

Život v našem městě

281

Zpravodaj 3/2018

KNIHOVNA
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VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz , na
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a
na facebookových stránkách Městské knihovny
Modřice https://www.facebook.com/knihovna7/

291
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Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

Městská knihovna v Modřicích vás zve na přednášky Ing. Aleše Svobody
o brněnském podzemí. První přednáška proběhne 14. března a budeme si
povídat o Moravském náměstí a Německém domě. Druhá přednáška bude
následovat 21. března a přesuneme se na Dominikánské náměstí a Orlí ulici.
Obě přednášky proběhnou ve Velké zasedačce Městského úřadu. Začínáme
v 17.00.

V noci z 23. na 24. března proběhne v Městské knihovně celorepubliková
Noc s Andersenem. Začneme již páteční odpoledne, kdy si připomeneme
výročí vydání knihy Povídání o pejskovi a kočičce a začátek vydávání Rychlých šípů. S dětským programem plným písniček nás navštíví Divadlo hudby a poezie Agadir a proletíme s ním celý vesmír. Podrobnější informace
budou uvedeny na dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz, anebo
se informujte přímo v knihovně.

PRO ŽENY
Fabiaschi, Aby: Milovala jsem život
Lorentz, Iny: Divoká země (Americká
sága 3)
Šťastná, Barbora: Jak jsem sebrala
odvahu
Woodsová, Eva: Všichni naši ex
PRO SILNÉ NERVY
Aichner, Bernhard: Agónie smrti (Funebračka 3)
Croftová, Kathryn: Tvář mojí dcery
Granger, Ann: Smrt v sutinách
Kalenda, František: Zlomený král
Koubková, Zuzana: Zabitý před klášterem
Lapena, Shari: Někdo cizí v domě
Moretti, Kate: Mizející rok
Steinhauer, Olen: Turista
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Harrod-Eagles, C.: U domácího krbu
(Za války, 1915)
Roland, Paul: Ženy ve třetí říši
Stehlík, Eduard: Jan Kubiš: nezastaví
mě ani to nejhorší…
PRO DĚTI:
Kinney, Jeff: Deník malého poseroutky
12 – Výprava za teplem
Jindra, Jar.: Příhody Myšáka Mišulína
z Myšova
McDonald, Alan: Rošťák Bertík – Pusuuu!
Morkes, Petr: Komisař Vrťapka a prokletí zubu moudrosti

Poláček, J.: Soukromý detektiv Matyld
Stewner, T.: Alea, dívka moře (Barevné vody, Tajemství oceánů, Volání z
hlubin)
Walliman, D.: Profesor Astrokocour a
hranice vesmíru
LITERATURA PRO MLÁDEŽ:
Stirling, Joss: Najít Sky
Sutherlandová, Krystal: Láska v prachu hvězd
INSPIRACE DO KUCHYNĚ:
Vaněk, Roman: Zelenina a luštěniny.
Jednoduše a dokonale
INSPIRACE NA CESTY:
Bauer, Jan: Toulky Vysočinou
Koláček, Luboš: Tajemné stezky
(Česko-saské Švýcarsko, Podkrkonoší,
Skalními městy Dubska a Kokořínska)
Zibura, Ladislav: Už nikdy pěšky po
Arménii a Gruzii
SCI-FI
Elsberg, Marc: Blackout: zítra bude
pozdě
KNIHOVNA DOPORUČUJE:
De Jong, Dola: Pole je tento svět
Ishiguro, Kazuo: Pohřbený obr
Kitamura, Katie: Odloučení
Macek, Miroslav: Saturnin se vrací
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SPORT
Kvartál Modřice 2018
Sobota 27. 1. 2018 patřila šprtecovým bojům o body na prvním kvartálním turnaji,
navíc na domácí půdě v Modřicích. V hotelu Gregor jsme přivítali 99 startujících a
také jednoho významného hráče šprtecové historie, pana poslance Jiřího Ventrubu,
který zahájil samotný turnaj.
V turnaji zabojovalo 17 domácích borců, z toho 3 se protlačili do první desítky a další
4 na hranici 20.místa. Za vyzdvihnutí stojí neuvěřitelný výkon Honzy Drahonského
(Dragons Modřice), který teprve přišel sbírat cenné zkušenosti, přehrál spousty kvalitních hráčů a probojoval se tím do poloviny startovního pole.
Blahopřejeme Víťovi Vondálovi (Ice Queen Boskovice) k celkovému vítězství a také
našemu Jarovi Franklovi (Dragons Modřice) za výborné 2.místo. Zapomenout nesmíme ani na nejlepšího střelce turnaje Tomáše Straku (Dragons Modřice), jemuž
fantastických 39 branek v sedmi zápasech vyneslo 9. místo. Závěrem bychom rádi
poděkovali Dominiku Fialovi (Ice Queen Boskovice) za řízení turnaje z hlediska rozlosování a výsledků, týmům Gunners Břeclav, Fluke Kohoutovice a SHL Brno za zapůjčení hracích propriet a hlavně městu Modřice za pomoc a podporu, bez níž by
nebylo možné pořádat jeden z největších a nejdůležitějších turnajů v letošním roce.
Text: Jaroslav Frankl, Tabulka: Unie HSH, Foto: Miroslav Škorpík
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Modřický pohár 2018
Pokaždé, když kancelář starosty dočasně opustí největší z vystavených trofejních
pohárů, můžete si být jistí: v sobotu u nás potkáte spoustu běžců. Pohár se pak zanedlouho vrátí na své obvyklé místo a na jeho podstavci přibude štítek s novým
letopočtem a jménem vítěze Modřického poháru. Náš pohár už to dobře zná, vždyť
letos tuto štrapáci absolvoval po dvaadvacáté. Tak daleko sahá tradice závodu, který
od skromných počátků s řádově desítkou závodníků dospěl v událost pro stovky
běžců od mrňat až po ty nejzkušenější, z nichž někteří mají dokonce předválečný
ročník narození.
I když jsme pro letošek museli oželet zázemí v sokolovně a k dispozici zůstala jen
budova ZŠ na Benešově ulici, vše se s nemalým přispěním pana školníka a paní kuchařky bez komplikací zvládlo. Se zajištěním místních komunikací vypomáhá naše
Městská policie a z mého pohledu organizátora je radost sledovat, jak rok od roku
přichází s novými nápady na lepší zabezpečení trasy závodu. Tradiční řady našich
věrných sponzorů, firmy Bachl, Delikomat, Fino Trade a Remet letos rozšířil i místní
obchod s ovocem a zeleninou, což nám umožnilo nabídnout části závodníků vitamínovou alternativu namísto obvyklého párku. Jen se po ní zaprášilo. Velmi si také
vážíme osobní účasti paní místostarostky při předávání cen i stálé podpory od Městského úřadu a Sokola. Těší nás, že díky všem jmenovaným můžeme účastníkům
zblízka i zdaleka nabídnout kultivované prostředí a přispět k dobrému jménu našeho
města.
Letošní běh se uskutečnil 17. února 2018, tedy o něco dříve oproti obvyklému březnovému termínu. Počínající chřipková epidemie a konkurence maratonu v Moravských Budějovicích se podepsaly na sníženém počtu závodníků (529) v porovnání
s loňskem. Hlavní mužskou kategorii na 10 km vyhrál Jiří Čípa (Salomon-Suunto) v
čase 30:04, v ženské kategorii na 5 km slavila vítězství Patrícia Puklová (AK Steeple
Poprad) v čase 17:49. U obou se jedná o jejich premiérové modřické vítězství. Zajímavým úkazem je skutečnost, že narůstá počet běhajících žen a pokud by takový trend
trval i nadále, za několik málo let se početně vyrovnají mužům.
V nejmladších kategoriích najdeme mezi premianty i modřické závodníky. Konkrétně v kategorii „Benjamínci“ se na prvních třech místech umístili Thea Žáčková, Natálie Janebová a Filip Nevídal. Ve starších kategoriích už může na stupně vítězů pomýšlet většinou je ten, kdo sportuje pravidelně, a nejlépe v atletickém oddíle. Tím ale
rozhodně nechceme nikoho odradit. Většina nás běhá bez ambic na přední umístění,
protože nás to baví a na každém závodě potkáme spoustu známých.
Kompletní výsledky naleznete na stránkách www.atletikauni.cz. Koho mrzí, že se letos nestihl zúčastnit, má zase za rok novou šanci a kromě toho i jistotu, že nám svou
účastí udělá radost.
Za organizátory B. Krejčí.

foto: M. Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Léta vůbec nic neznamenají,
kdo je hloupý a nic se nenaučil,
žvaní ještě v sedmdesáti
jako v sedmnácti.“
T. Fontane
Plesová sezona nám skončila, jaro je za
dveřmi a modřická omladina již zvolila
pro letošní Svatováclavské hody prvního stárka.
Na veřejnost však pronikly hlasy, že
není všechno, jak se zdá. Věřím, že
osoba prvního stárka zaručuje, že hody
budou opět skvělé, ale….
Jsou zde návrhy, aby místo krásných
kyjovských krojů se stárci oblékli do
„modřických“.
Dovolte, abych k tomu měla pár připomínek.
V dobách, které vy - mladí, nemůžete
znát spolu existovali v Modřicích vždy
občané české a německé národnosti.
Na rozdíl od německých občanů Češi
nikdy neměli své kroje. Němečtí občané
ano – ti nosili svoje kroje v typických
německých barvách. V muzeu je sice
vystavovali jako „modřické“, ale byli to
kroje jen pro německé občany.
Nemají ty naše děti ani ponětí, co se
událo v letech 1938 – 1939 a později za
války.
Do té doby bylo vše v pořádku. Děti si
hrály společně bez rozdílu, jaké byly
národnosti, sousedé si navzájem „pokecali“, nikdo nikoho neosočoval. Až
jednoho dne, po nástupu A. Hitlera, do

Modřic připochodovalo „komando“, obsadilo radnici a najednou jsme my - Češi
byli podřadná rasa a přestalo to být v
Modřicích veselé. Později se i zatýkalo.
Je dobré, že naše děti žijí v míru a
blahobytu, ale trochu té české hrdosti
a vlastenectví by nemělo chybět. Vždyť
jsme národ „tatíčka osvoboditele“, tak
se totiž říkalo prvnímu československému prezidentovi T.G. Masarykovi. Je
možné, že děti neznají historii?
Nedoporučovala bych vám, milí mládežníci, obléknout německé kroje zrovna
na Václavské hody. Sv. Václav byl český
kníže, čtvrtý historicky doložený zástupce přemyslovské dynastie. Je prvním
svatořečeným českého původu /asi v
10. století/.
Sv. Václav je jediným českým světcem,
jehož svátek je součástí celosvětového
kalendáře Římskokatolické církve. Je
patronem vinařů a sládků, tzv. nejvyšším perkmistrem vinic. Je patronem
Univerzity Karlovy, patronem církve,
hlavním patronem Čech a Moravy a
věčným vládcem naší země a symbolem naši státnosti.
Takže trochu historických znalostí by
neškodilo. Zvláště, když slavíme letos
stoleté výročí vzniku Československé
republiky, která sice už také neexistuje,
protože i malý stát se může rozdělit na
ještě menší, jak nám dokázali dva známí
bývalí politici.
Tak uvažujte a buďte hrdi na svou
vlast. Nejsme, co se týče historie, tak
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bezvýznamní. A dříve platilo v cizině
nejen heslo „Co Čech - to muzikant“, ale
hlavně „Co Čech – to zlaté ručičky“.
A dnes? Už nemáme „ručičky“ ani
doma, tak nač německé kroje?
Vždyť na posledních hodech jste potěšili
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srdce každého občana. Úplně výstavní hody. Tak ať ty letošní jsou aspoň
takové.
Hezké jaro!

TOJA

Zahrádkářský spolek Modřice děkuje
všem podnikům i jednotlivcům, kteří věnovali věcné dary do tomboly
na 23. Zahrádkářský ples, který se konal 23. 2. 2018
Jedná se o níže uvedené firmy a soukromé osoby:
ADACH, s.r.o. Modřice /p. Šubrt/
AGENTURA SVOBODOVÁ Modřice
AGRO‐OSEVA prodejna Modřice
ALFE Brno, s.r.o. Brno /pí Portová/
AUTO‐KELLY Modřice /p.Homolka/
AUTOSERVIS MATÝSKA Modřice
AUTODÍLY Modřice /pí Škopová/
BACHL, spol. s.r.o. Modřice
BETA, nám. Svobody, Modřice
Cukrárna „U KULATÉ“ Želešice
Cukrárna „MADLÁRNA“ Modřice
ČEBUS, cestovní kancelář Brno
Čerpaní stanice MANO Oil s.r.o.Modřice
Česká podnikatelská pojišťovna , a.s.Brno
ELEKTRO KADLEC Modřice
IMPORT‐EXPORT Modřice
Kavárna SOHO CAFFÉ Modřice
KING STYLE, s.r.o. Brno
KING PROMOTION, s.r.o. Brno
KVĚTINY Modřice /pí Šebestíková/

LÉKÁRNA Grand Residence Modřice
MĚSTSKÝ ÚŘAD Modřice
NISSAN – J.P.N. Cars Brno
OVOCE A ZELENINA, Modřice /p. Ghazal/
Parní pivovar HAUSKRECHT Brno
POTRAVINY nám. Svobody, Modřice
1.brněnská čokoládovna, s.r.o. Modřice
Restaurace BALABOOSTA Modřice
Restaurace „U TRÁVNÍČKA“ Modřice
ŘEZNICTVÍ MORÓ Modřice
SVĚT BAREV/COLORLAK, a.s. Modřice
TABÁK – Kopecký Modřice
TEXTILNÍ ZBOŽÍ Modřice /M. Havlátová/
VINAŘSTVÍ sKřivánek Strachotín
VISION Travel, s.r.o. Modřice /p. Odehnal/
VÍT MAKOVSKÝ, voda, plyn, topení Modřice
ZÁŽITKOVÁ VINOTÉKA Modřice
ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC Modřice
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK Modřice

Soukromé osoby:
pí Hofbauerová, Želešice;
pí Ing. Hana Chybíková, Modřice;

p. Jaromír Malý, Sobotovice;
p. Josef Šiška ml., Modřice;
pí Michaela Tylmanová, Modřice.

Za květinovou výzdobu sálu a sponzorské dary patří poděkování
Zahradnickému centru Brabec.
MUDr. Jaroslava Tomandlová, předsedkyně Zahrádkářského spolku Modřice
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SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE
Masopustní veselí v SeneCura Modřice
I když venku místy kvetou sněženky a bledule a v trávě vykukují sedmikrásky, kalendářně máme stále zimu. A k té neodmyslitelně patří i masopustní průvody. Masopustní veselí v podání maškar neprochází jen vesnicemi, ale může se konat třeba
i v domově pro seniory, a tak si aktivizační pracovnice v SeneCura SeniorCentru
Modřice připravily pro klienty oslavu tradičního masopustu.
Ve společenské místnosti připravily aktivizační pracovnice opravdové pochoutky,
které všichni alespoň jednou za rok touží ochutnat – pravé masopustní posezení
s vepřovými hody. Ovar, tlačenka, jitrnice, křupavé škvarky a k tomu všemu řízný
křen, čerstvý chleba a hořčice. Na takových dobrotách, které známe z pravých moravských zabíjaček či Ladových obrázků, si tedy o masopustu pochutnali modřičtí
klienti.
Aby se ale oslavy masopustu „nesmrskly“ jen na posezení u zabíjačkových pochoutek, připravil si aktivizační tým i drobný výlet do nejznámější české pohádky Šíleně
smutná princezna. Aktivizační pracovnice se převlékly do kostýmů rádce Iks a rádce
Ypsilon a zazpívaly písničku Kujme pikle. „Společně s klienty jsme si ještě zazpívali
písničky z této krásné české pohádky a také jsme přidali nějaké české lidové písně,“
vzpomíná na velmi povedou akci aktivizační pracovnice Adriana Dlouhá.
„Klienty jsme během masopustního posezení seznámily s tradicemi, které se v tento den
provozují, i s historií masopustu. Senioři se tak dozvěděli, že typickými masopustními
maskami jsou kromě smrtky či slaměných panáků i medvědář s medvědem, a že kdo si
medvěda podle lidové pověry pohladí, toho po celý rok provází štěstí,“ dodává k masopustu Kristýna Anschlagová.
„Takové masopustní posezení by mohlo být každý měsíc!“ pochvalovala si paní Luňáčková, které se splnilo přání dát si pořádné zabíjačkové pochutiny. K úsměvnému
odpoledni také patřila veselá výzdoba plná barev a masek.
Všichni jsme strávili příjemné odpoledne a už teď se těšíme na další rok!
Autor textu i fota: Monika Kučerová
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PBDS
Srdečné pozdravení Vám od seniorů z PBDM.
"Hezké chvíle a zážitky jsou geriatrika - léky proti stárnutí.
Jenomže se nedostanou na předpis v
žádné lékárně."
Těmito slovy socioložky Jiřiny Šiklové Vám chci přiblížit, jak náš domov
žije.
Ukončení svátečního období Tříkrálovou sbírkou a první týdny nového
roku jsme prožili vzájemným setkáváním, veselím, volbou pana prezidenta v našem domově jako jednoho
z volebních míst, kulturou i poučením.
Zazpívali jsme si, pobavili se při muzice paní Lenky Machové, prožili příjemné chvíle
v divadle s ořechovskými ochotníky při Žebrácké opeře. Na společné schůzce jsme
probírali přípravu a organizaci akce Vítání jara, svátků Velikonoc a uskutečnění jarního jarmarku.
Přednáška pana profesora Chybíka o našem domě seniorů - to byl zážitek, poučení,
báječná akce. Slovem i obrazem jsme se dověděli všeobecně o principu pasivního
domu, o jeho významu pro bydlení člověka a konkrétně o tom, jak vznikal Pasivní
bytový dům seniorů v Modřicích. Od projektu, jeho schválení, vybrání místa, položení základního kamene, stavbě a jeho slavnostním otevření.
Paní místostarostka ing. Chybíková se připojila poučením o správném užívání bytů.
Pan profesor zakončil - poděkováním za přístup do našich příbytků a uskutečnění
ankety, průzkumu o naší spokojenosti.
Dlouhý potlesk a slova jedné z nás - paní Emílie Bertelové :
" Ať tato stavba slouží všem, kteří v ní bydlí, žijí, i budoucím obyvatelům. Díky, kdo
tuto stavbu navrhoval a schvaloval, kdo ji postavil. Všem, kteří v ní ochotně pracují,
starají se, a všem, kteří pomáhají, přispívají, pro šťastný spokojený život nás, dříve
narozených", jsou našim vřelým poděkováním.
Jaro se blíží, těšíme se, přijďte mezi nás, milí spoluobčané, rádi Vás přivítáme.
"Za oknem bílý sníh vločky kolem tají, koho máš nejraději, tiše se ptají.
Nejraději ze všeho mám jarní tání z Tvých vloček na dlani a konec ptaní."
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SENIOŘI Z PASIVNÍHO DOMU V MODŘICÍCH
ZVOU OBČANY MĚSTA VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN NA

PŘIJĎTE SPOLEČNĚ S NÁMI PŘIVÍTAT JARO
VE STŘEDU 21. března 2018
od 13,00 do 18,00 hod
do budovy PBDS Modřice
V rámci odpoledne si můžete:
 z naší dílny odnést velikonoční výzdobu, léčivky i bylinky
 ochutnat kuchyni našich babiček
 pobesedovat s nájemníky o životě

text: Alice, foto: Jitka Kozumplíková

TĚŠÍME SE NA VÁS
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Řešíte volbu nebo změnu povolání?
V Centru vzdělávání všem zdarma poradí.

Myslivci

Myslivecký spolek Modřice pořádá
v pátek 13. 4. 2018 od 15:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 14. 4. 2018 od 8:00 do 13:00 hodin

sběr kovového šrotu.
Možná pomoc při manipulaci s těžkými předměty.
kontakt: p. Kopřiva, tel.: 606 364 518
p. Eigner, tel.: 777 760 577

Obnova modřického kroje
Vážení spoluobčané, ráda bych Vás touto cestou chtěla poprosit o jakékoliv
informace týkající se původního modřického kroje, a to jak ženského, tak mužského. Budu vděčná za jakoukoliv fotografii, skicu, kresbu, malbu, pohlednici,
informaci z rodinné kroniky či zápisky z deníčků Vašich babiček a prababiček.
Předem všem mockrát děkuji.
Chomaničová Viktorie a spol.
chomanicova@gmail.com
+ 420 605 181 797

Stejně tak, jako se v průběhu života mění naše potřeby v jakékoli oblasti, může se
vyvíjet také náš zájem o konkrétní profesní či vzdělávací směr. Pro někoho je daný
obor celoživotním posláním, pro jiného zastávkou po určitý čas.
Jak to máte aktuálně vy? Jste v práci/ve škole spokojení, nebo přemýšlíte o změně?
Kde a jak se ale realizovat? Dnešní doba nám dává na výběr z mnoha možností. O to
těžší může být rozhodování. Co je pro nás v pracovním životě „to pravé“? Na nalezení
odpovědi nemusíte být sami.
Centrum vzdělávání všem (CVV) se kariérovým poradenstvím zabývá dlouhodobě.
Za dosavadních pět let fungování této jedinečné služby prošlo bezplatnými osobními
konzultacemi téměř tisíc klientů při více než dvou tisících konzultacích.
Co dělá kariérový poradce?
Kariérový poradce je odborník, který umí pracovat s dětmi, dospívajícími i dospělými napříč profesemi či vzděláním formou individuálních či skupinových aktivit.
Kariérový poradce vám podá pomocnou ruku, pokud tápete, kam dál ve svém profesním životě. Bude vaším průvodcem na cestě k lepšímu uplatnění. Většina zájemců
o kariérové poradenství v CVV absolvuje tři až čtyři konzultace. Záleží ale pouze
na vás a vašem tématu, kolik konzultací budete chtít využít. Poradce je k dispozici
zdarma všem zájemcům od 14 let. Tedy i žákům a studentům, kteří zrovna řeší výběr
vhodné školy.
Individuálních konzultací můžete využít přímo na pobočkách v regionu. „Po předchozí domluvě termínu jsme k dispozici na čtyřech pobočkách v Jihomoravském kraji
– v Brně, Boskovicích, Hodoníně a ve Znojmě. Stále častěji odpovídáme zájemcům o
profesní rozvoj také online. Na live chatu při databázi dalšího vzdělávání pomáháme s
výběrem vhodného kurzu. E-mailová poradna řeší dotazy týkající se profesního uplatnění,“ popsala další služby vedoucí centra Hana Rozprýmová.
Udělejte první krok
Objednejte se na nejbližší pobočku CVV. Poradce se vám ozve a v nejbližším možném termínu proběhne osobní schůzka.
Martina Milotová
Kariérová poradkyně - Brno
milotova@vzdelavanivsem.cz
+420 702 157 701, www.vzdelavanivsem.cz

Radka Kučerová
Kariérová poradkyně – Znojmo
znojmo@vzdelavanivsem.cz
+420 727 969 592, www.vzdelavanivsem.cz

Miluše Těthalová
Kariérová poradkyně - Hodonín
hodonin@vzdelavanivsem.cz
+420 702 165 343, www.vzdelavanivsem.cz

Pavla Frňková
Kariérová poradkyně – Boskovice
frnkova@vzdelavanivsem.cz
+420 727 965 847, www.vzdelavanivsem.cz
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Z historie Kovolitu
Kapitola šestá: Polistopadový vývoj
Po roce 1989 byl Kovolit osamostatněn a stal se akciovou společností. V souvislosti
se změnou společenského řádu začal zažívat problémy, které dříve neznal - inflaci,
ztráty zakázek z východních trhů, platební neschopnost zákazníků. Nastal postupný
odliv kvalifikovaných pracovníků a nedostatek pracovníků jakékoliv technické profese trvající dodnes. V této turbolentní době byla schválena kupónová privatizace
Kovolitu, podnik třikrát změnil svého ředitele a proběhlo zde nespočet organizačních
a personálních změn. A Kovolit se s těmito změnami musel naučit žít.
V roce 1995 zakoupila majoritní podíl jeho akcií společnost Remet a tato změna se
promítla do složení představenstva. V roce 1998 se stává ředitelem Ing. Eduard Mareček, který stojí v čele podniku dodnes. Přebíral podnik v nelehké situaci, byl ztrátový, potýkal se s odchodem klíčových pracovníků, strojový park rychle zastarával,
technologický rozvoj byl omezen a nebyl schopen vycházet vstříc rostoucím požadavkům zákazníků.
Jedinou cestou, jak udržet krok s konkurencí, bylo investovat do výrobních i nevýrobních zařízení. Byl zahájen proces modernizace tlakové slévárny a realizovány
první dodávky odlitků určených pro automobilový průmysl. V prostorách bývalých
praktických dílen „učňáku“ začala vznikat první ze dvou hal CNC obroben, nejmladšího, ale dynamicky se rozvíjejícího provozu Kovolitu. V oblasti investic se začaly
prosazovat západní technologie, do slévárny byla postupně instalována nová licí pracoviště s licími stroji Bühler, do obrobny obráběcí centra Chiron, vysokozdvižné
vozíky začaly být postupně nahrazovány elektrickými STILL a Linde.
Pravidelnými investicemi do výrobních technologií a doplňováním pracovníků se
podařilo společnost stabilizovat. V roce 2009 postihla Kovolit stejně jako všechny
firmy celosvětová krize. Nejhorším důsledkem byl odchod téměř třetiny zaměstnanců. V dalších letech se podařilo opětovně získat zakázky, ale odešlé pracovníky jen
částečně a s jejich náhradou se Kovolit potýká dosud.
Pro investice byly přelomové roky 2012-14, kdy Kovolit zásadně modernizoval systém
čištění odpadních vod z procesu tlakového lití a získal certifikát v oblasti environmentálního managementu. Zároveň bylo zahájeno osazování licích pracovišť licími
stroji nové generace Bühler Carat 105.
Roku 2016 se stává jediným vlastníkem Kovolitu společnost Remet, s.r.o., čímž se jej
podařilo udržet stoprocentně v českých rukách. Takto se tedy brzy uzavře stoletá existence Kovolitu a věříme, že stejně tomu bude i do budoucna, tak aby mohl vystavět
novou obrobnu, modernizovat kovárnu a nářaďovnu, revitalizovat budovy a splnit
další cíle, které si před vstupem do svého druhého století předsevzal.
Ing. Emil Doležel, Jana Novotná

Ředitel Ing. Eduard Mareček zahajuje oslavu 95. výročí založení Kovolitu

Nová jídelna

Nové licí pracoviště s licím strojem Bühler Carat 105
foto: archiv Kovolitu
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MĚSTSKÁ POLICIE
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TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce února, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Přijali jsme žádost od Policie ČR, že na ulici Brněnská dochází v jednom z bytů k
rušení nočního klidu. Strážníci obyvatele bytu poučili a v bytě byl již klid,
situace tak byla vyřešena na místě.
Strážníci přijali oznámení o vloupání do objektu sběrného dvora. Pachatel tam poničil vrata, která vypáčil. Jelikož byl veškerý odpad odvezen předchozí
týden, nedošlo k odcizení věcí, pouze škodě na vratech. Podezření ze spáchání trestného činu strážníci předali hlídce Policie ČR.
Strážníci řešili pobíhajícího psa kolem firem na ulici Evropská. Jelikož se jednalo o
velmi plachého psa, nebylo možné jej odchytnout, protože když se strážníci přiblížili, tak pes odběhl. Nakonec se podařilo zjistit majitelku psa, která
byla o situaci informována.
Přijali jsme žádost od dispečera dopravního podniku, že na konečné zastávce u OC
Olympia mají v autobuse opilého muže, který nechce vystoupit. Hlídka
muže probrala a z autobusu jej vyvedla. Hlídka u muže provedla dechovou
zkoušku s výsledkem 2,8 promile. Muž i při takovém výsledku byl plně
schopný komunikace i chůze. Po provedených úkonech jej hlídka propustila.
Hlídka řešila požadavek od operačního záchranné služby o pomoc při nalezení ženy,
které má být opilá a ležet v kolejišti tramvaje. Hlídka místo zkontrolovala,
ale ženu v kolejišti ani v blízkosti nenašla. O tom informovala operačního
záchranné služby. Následně při lokalizaci mobilního telefonu, ze kterého
přišlo volání, bylo zjištěno, že osoba se nachází na konečné stanici v Brně.
Strážníci přijali oznámení o možném porušení vyhlášky o požívání alkoholu na ulici
Komenského. Na místo dorazili a našli osoby, které se měly porušení vyhlášky dopouštět. Osoby sice byly pod vlivem alkoholu, nicméně porušení
vyhlášky se nedopustily, jelikož na místě alkohol otevřený neměly. Strážníci tak jediné co mohli, osoby z místa vykázat.
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Přijali jsme oznámení o nalezené injekční stříkačce na ulici Nádražní. Hlídka stříkačku bezpečně zlikvidovala. V případě nálezu injekční stříkačky s ní
nemanipulujte a vždy na místo přivolejte strážníky, kteří provedou
její bezpečnou likvidaci.
Strážníci byli požádáni Policií ČR o asistenci při údajném napadení mezi rodinnými
příslušníky na ulici Dobrovského. V době, kdy se na místo dostavili, byl již
v domě klid a k napadení nedocházelo. Poté se na místo dostavila Policie
ČR, která si událost převzala.
Hlídka přijala oznámení o poškození snímače čipových karet u dveří na ulici Brněnská. Strážníci provedli na místě nezbytné úkony a událost je tak nadále v
řešení.
Strážníci přijali oznámení, že na ulici Krakovská je poškozené veřejné osvětlení, které
se vypíná a zapíná a při zapnutí dochází ke zkratu, kdy od drátů odlétají
jiskry. Hlídka věc oznámila odpovědné osobě a po konzultaci osvětlení
vypnuli.
Hlídka přijala oznámení o podezření z týrání psa na ulici Benešova. Hlídka událost
zadokumentovala a po provedení dalších úkonů chtěla kontaktovat i majitele psa. Jelikož majitel strážníkům neotevřel dveře, předali věc bez prodlení Státní veterinární správě k dalšímu řešení.
Strážníci řešili drobnou krádež v prodejně Albert, kdy pachatel odcizil žárovky do
světlometů od vozidla. Přestupek vyřešili na místě udělením pokuty.
Hlídka přijala žádost od dispečera DPMB, že v tramvaji usnul cestující, ze kterého je
cítit alkohol a nelze jej probudit. Hlídka muže probudila a vyvedla z tramvaje. Mráz muži pomohl se vzpamatovat z alkoholového opojení a poté
pokračoval tramvají zpět do Brna.
Strážníci přijali oznámení, že na ČS Unicorn řidička natankovala do osobního vozidla
a poté na prodejně zaplatila pouze cigarety. Díky kamerovému záznamu se
podařilo řidičku najít a událost dořešit.
Hlídka přijala překvapivé oznámení od opilého občana, který uvedl, že je mu zima a
dožadoval se odvozu domů. Hlídka muže nalezla, jelikož neměl zranění a
nežádal lékařské ošetření, dále byl schopen samostatné chůze, byl nasměrován domů směrem do Brna.
Dále znovu upozorňujeme na zjednosměrnění ulice Poděbradova ve směru od ulice
Husova směrem k ulici Benešova. Jednosměrný provoz platí nejen pro řidiče automobilů a motocyklů, ale i pro cyklisty.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Společenská kronika

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Jakub Mačenka
Gabriel Novosad
Rozálie Coufalová

Rudolf Romulus
Janina Duroňová
Libuše Němečková

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

KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ
Vážení zákaznici ,
sídlo fy. ADACH s.r.o. je přemístěno na ul. Poděbradova 630, Modřice .
kontakt : p. Šubrt
777 121 219

provádím kompletní klempířské, pokrývačské a izolační práce
‐ montáž střešních oken Velux‐ certifikovaná firma
‐ montáž hromosvodů
‐ montáž sněhových zachytačů

Koupíme byt.
Modřice nebo v okrajové
části Brna.
Dohoda jistá.
Tel.: 731 850 598
Modřická Stavební firma

Nabízí:
- provádění staveb
- rekonstrukce budov a bytů
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby vnitřní i venkovní
- zateplování budov, fasády
- drobné stavební opravy
Kontakt: 721 576 248
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MAĎARSKO

• Pobyty v termálních lázních Bükfürdő, Sárvár, Zalakaros CELOROČNĚ!
• AKCE 4 = 3 (4. noc zdarma)
• pobyty autobusem, vlastní dopravou

www.hungariatour.cz

Solniční 13, Brno
Tel.: 603 485 226

Firma:
METAL-FRUT, spol.s.r.o., Nádražní 674, Modřice 66442
Kontakt: +420 776 776 156

Hledá paní na uklízení.
3 dny v týdnu – po, út, st
Odměna 7500,- Kč.
Uklízení 8 hod. od rána.

b

Mgr. Petra Sedláková
advokátka

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

kupní a darovací smlouvy o převodu nemovitých věcí, včetně zastupování v řízení
před katastrálním úřadem,
zastupování v řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů,
výživné na děti, výživné na manželku,
obchodní smlouvy, soudní vymáhání pohledávek,
založení a změny obchodních korporací a podobně.

Brněnská 687
664 42 Modřice
mobil: 731 465 514
e-mail: aksedlakova@gmail.com
www.sedlakova.com
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HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY DO VÝROBY!

Roztočte to s námi!
Operátor Elektro – mzda od 25 000 do 28 000 Kč
Operátor – mzda od 21 000 do 23 000 Kč
Co Vám nabízíme?
‣ Stabilitu - už žádné agentury, smlouvu na dobu neurčitou.
‣ Máme tady spokojené zaměstnance, kteří u nás pracují déle než 15 let,
můžete k nim také patřit.
‣ Zajímavé a férové platové ohodnocení
‣ Výbornou dostupnost – autobusy zdarma
‣ Čisté a nehlučné prostředí, profesionální přístup
‣ Výjimečný balíček beneﬁtů

A co očekáváme?
‣ Manuální zručnost a kvalitu
‣ Ochotu pracovat ve třísměnném provozu
od pondělí do pátku
‣ VÝHODOU vzdělání v oboru strojním nebo elektro
(praxe není podmínkou)

Pište či volejte a domluvíme se na osobní setkání,
rádi Vás provedeme výrobou a představíme Vám naše mistry.
Kontakty: Zamestnani@kollmorgen.com

733 614 117

Adresa:

Evropská 864, CTPark Modřice, Brno-Jih

Více informací
najdete na:
hr.kollmorgen.cz

www.mesto-modrice.cz

Pokrývačská firma Petr Kalvoda

Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057

Hledám ke koupi dům
k trvalému bydlení do
30 km od Brna.
Tel.: 732 222 468
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Opakovaně týdně

Žádáme všechny zástupce organizací a spolků dotovaných městem
a případně další zájemce, kteří realizují pravidelné aktivity v městě
Modřice a mají zájem je prezentovat v kalendáři Zpravodaje, aby do
uzávěrky Zpravodaje kontaktovali p. Ventrubovou na mail
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz .

po >>>
>>>
17:00
18:00
18.00

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018
Události

18:30

Datum

Čas

Místo

Akce

18:30,
19:30

18.3.

15:00

dětské hřiště na Rybníčku

Vítání jara s Dětským folklórním
kroužkem

21.3.

13:00-18:00

PBDS

Velikonoční jarmark

25.3.-2.4.

přehled viz text

kostel sv. Gotharda

Velikonoční obřady
(přehled viz v textu)

28.3.

19:00

zasedací sál radnice

91 komorní koncert na radnici

4.4.

17:00

muzeum

Křest knihy:
Modřice – dějiny města

>>>

6.4.

16:00

muzeum

vernisáž výstavy:
Realizace Jana Krumla

15:00

7.4.

od 15:00

sál Hotelu Gregor

Dětský karneval

13.4.
14.4.

15:00-17:00
8:00-13:00

13.4.

13:00-19:00

ZŠ Komenského

Zápis dětí do 1. třídy
a přípravné třídy

14.4.

9:00

sraz před radnicí

Ukliďme Česko,
ukliďme Modřice

16. – 20.4.

7:00-8:00
a 15:30-16:30

před ZŠ Komenského

Sběr starého papíru

Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9-12, 13-18
X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

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

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

út 9:30

17:00

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

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club
Sběr kovového šrotu

www.mesto-modrice.cz

18:00
19:00
st >>>
>>>

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

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm
www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
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kruhový trénink ve Fitpeople,
www.fitpeople.cz
Brněnská 404, Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
www.x-trim.cz
– ZŠ Komenského
X-trim tancování pro rodiče a přátele
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Trampolínky-cvičení v baletním sálku
ZUŠ
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
X-trim Mini - tancování pro děti
www.x-trim.cz
5-8 let – ZŠ Komenského
dětský folklorní kroužek - zasedací sál
radnice
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s
doprovodem -klubovna nad knihovnou
www.prtatamodrice.estranky.cz
na radnici
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště
www.nohejbal-modrice.net
u Sokolovny
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby v kostele
www.biskupstvi.cz/petrov
sv. Gotharda
Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.

www.mesto-modrice.cz
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