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Zprávy z radnice

USNESENÍ RMM č. 6/2019 a 7/2019
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 6. a 7. schůze RMM ve volebním období 2018–2022 konané dne
19. 2. 2019 a 25. 2. 2019
Fakturace výstavby haly
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
leden 2019 ve výši 5 410 089,83 Kč bez
DPH.
(k usnesení 6R-4.1/2019)

Dodatek ke smlouvě o dílo
RMM vzala na vědomí předložený
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na
výstavbu „Víceúčelové sportovní haly
Modřice“ aktualizující osoby podílející
se na výstavbě, předkládající změnové
listy 5, 6, 8, 9, 10, 11 a 15 v celkové hodnotě víceprací 256 748,32 Kč bez DPH a
požadující úpravu termínu s posunutím
o 60 dní, který RMM nepřijala a pověřila
starostu jednáním o předložení odůvodnění ke změně termínu.
(k usnesení 6R-4.2/2019)

Svoz komunálního odpadu
RMM na základě provedeného jednacího řízení bez uveřejnění schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě o svozu odpadu a
provozu sběrného dvora s firmou SUEZ
Využití zdrojů, a. s., kterým se zvyšují

smluvní ceny o 6 % ve vztahu k inflaci a
základní smlouvě o svozu. Toto zvýšení
ceny nemá vliv na vyhlášku o neplacení
poplatků za svoz odpadu občany.
(k usnesení 6R-4.3/2019)
Plotová zeď workoutového hřiště
RMM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo na stavbu „Nové oplocení pozemku p. č. 925 k. ú. Modřice“ – bývalá
zahrada MŠ ulice Benešova, který upravuje požadované a následně provedené
vícepráce v celkové hodnotě 81 478 Kč
bez DPH k základní smluvní ceně. Stavbu provádí firma BK serv, s. r. o.
(k usnesení 6R-4.4/2019)

Směna pozemků
RMM schválila smlouvy ke směně pozemků p. č. 1624/5 v majetku města a p.
č. 2092/1 a 2092/5 v majetku Mgr. D. pro
budoucí výstavbu cyklostezky v lokalitě
u říčky Bobravy.
(k usnesení 6R-4.7/2019 a 6R-4.8/2019)

Veřejnoprávní smlouvy o dotaci
RMM schválila Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotací z rozpočtu města v
roce 2019 těmto subjektům:
- Muzejní spolek Modřice
10 000 Kč
- Zahradní spolek Modřice
15 000 Kč
- Jan Vonka – Vonka Racing 10 000 Kč
- Jan Vonka s.r.o. – Really show Modřice
20 000 Kč
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- p. Dubšík
2 000 Kč
- p. Tručka
2 000 Kč
- pí Frimmelová
2 000 Kč
- p. Vitula
2 000 Kč
- Myslivecký spolek Modřice, z. s.
45 000 Kč
- Diecézní charita Brno
10 000 Kč
Všechny dotace jsou zahrnuty v rozpočtu města a schváleny ZMM.
(k usnesení 6R-4.13/2019 až 6R-4.22/2019)

Zprávy z radnice

vání směrem k areálu a v okolí areálu
Pod Kaštany.
(k usnesení 6R-5.3/2019)

Vybudování informačního panelu
Na základě archeologických nálezů a
nabídky Archeologického ústavu AV ČR,
Brno RMM schválila umístění informačního panelu o nálezu římského tábora
na katastru města Modřice na ulici
Prusinovského.

Hudební produkce
RMM schválila smlouvy na hudební
produkce při:
- Městský ples – MgA. H. – 17 000 Kč
- Václavské hody 2019 – Dechová hudba
Ištvánci – 42 000 Kč

(k usnesení 6R-5.5/2019)

(k usnesení 6R-4.24/2019 a 6R-4.25/2019)

(k usnesení 6R-9.2/2019)

Úprava smlouvy o výpůjčce
Pro zachování výuky nad rámec provozu
ZUŠ Ořechov RMM schválila Dodatek č. 2
ke Smlouvě o výpůjčce budov Benešova
268 a 271 se ZUŠ Ořechov, aby mohla být
v objektech provozována v době nevyužití ZUŠ jiná zájmová činnost v podobě
pohybových kurzů Mgr. P.

Výměna povrchu hřiště při ZŠ
Na 7. schůzi RMM byl řešen pouze
1 bod, a to schválení nejvýhodnější
nabídky na výměnu umělého povrchu hřiště za budovou školy na ulici
Benešova, kdy nejvýhodnější nabídku
ve výši 687 108 Kč bez DPH předložila
firma DEMICARR, s. r. o. Na výměnu je
vypsán dotační titul a schválení výběru
dodavatele je jednou z podmínek pro
případný zisk dotace. Výměna povrchu
proběhne v momentě přiznání dotace
městu Modřice.

(k usnesení 6R-5.2.1/2019 až 6R-5.2.3/2019)

Výstavba komunikace Pod Kaštany
RMM zamítla podnět k výstavbě nové
komunikace a zpevnění ploch pro parko-

Nákup škrabky na brambory
RMM schválila ZŠ Modřice nákup nové
škrabky na brambory do provozu kuchyně v ceně do 52 000 Kč.

(k usnesení 7M-R-1.1/2019)
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USNESENÍ ZMM č. M1/2019
z 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen
„ZMM“), konaného dne 25. února
2019 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu
9 zastupitelů jmenovitě, viz prezenční listina – řádně omluveni
zastupitelé Bernátová, Slaný, Doleček,
Koubková, Tomandl – SMS, pozdní
příchod oznámil Skalník)
Usnesení 1M-Z-Ú1/2019:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM
Lenku Knotkovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 1.
mimořádného veřejného zasedání
ZMM zast. Jiřího Ventrubu a zast.
Libora Procházku.
ZMM schvaluje program 1. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze
změn.

18:07 příchod zast. Skalník
Bod 1 – Schválení podání žádosti o
dotaci z programu „Podpora obnovy
sportovní infrastruktury“
Usnesení 1M-Z-1.1/2019: ZMM schvaluje podání žádosti o poskytnutí
dotace v roce 2019 pro akci „Obnova
povrchu víceúčelového sportovního
hřiště při ZŠ Modřice“ z podprogramu „Podpora obcí s 3001–-10 000
obyvateli“ v souladu s podmínkami
dotačního titulu „DT 117D8220B –
Podpora obnovy sportovní infrastruktury“.
Hlasování: 10 pro
0 proti
0 se zdrželo

Komentář:
ZMM na základě podmínek pro přidělení dotace na výměnu povrchu hřiště za
budovou ZŠ (ulice Benešova) schválilo
podání žádosti o tuto dotaci.

Hlasování:
9 pro
0 proti
0 se zdrželo

Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic jsou umístěny na:
http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm
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POPLATKY
Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31.3.2019 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.

Prosíme majitele psů, aby nezapomínali na sběr psích exkrementů.
Tato povinnost je dána OZV č. 2/2017 čl. 2 bod 3. Při porušení vyhlášky
vám může být Městskou policií udělena pokuta do výše 10 000,- Kč.
Sáčky na sběr psích exkrementů jsou zdarma vydávány na recepci MÚ
Modřice a po celém městě jsou rozmístěny sběrné koše.
Buďte ohleduplní ke svému okolí.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Vážení občané,
dovolujeme si Vám oznámit, že na ulici Nádražní, podél chodníku ke
Kovolitu, naproti železniční stanice, proběhne v jarních měsících revitalizace zeleně, spočívající ve výměně tújí. Staré túje, které vykazují
estetické a bezpečnostní závady budou vykáceny a nahrazeny novými
a vzrostlými sazenicemi tújí.
Jiří Šula, vedoucí pracovník údržby a čištění města

Informace pro občany

8

Zpravodaj 3/2019

Úklid místních komunikací v Modřicích - blokové čištění
v roce 2019
Úklid místních komunikací v roce 2019 bude probíhat v následujících termínech:
I. okruh:
Ulice: Sokolská, Příční, Tyršova, Stará Cihelna, U Hřiště, Benešova, Pilcova, Komenského, Poděbradova, Sadová, Spojovací, Zahradní a přilehlá parkoviště v majetku
města
Termíny: 9. 4. 2019, 3. 6. 2019, 29. 7. 2019, 19. 9. 2019, 12. 11. 2019
II. okruh:
Ulice: nám. Svobody, Dobrovského, Pavlovského, Hybešova, Rybníček, nám. Míru,
K Náhonu, Polní, Havlíčkova, Hřbitovní, Prusinovského, Střední, Mayerova, Žižkova,
Masarykova, Severní, Přízřenická a přilehlá parkoviště v majetku města
Termíny: 16. 4. 2019, 10. 6. 2019, 5. 8. 2019, 23. 9. 2019, 19. 11. 2019
III. okruh:
Ulice: Popovická – část, který má finální asfaltový povrch, K Les a přilehlá parkoviště
v majetku města
Termíny: 18. 4. 2019, 7. 6. 2019, 6. 8. 2019, 20. 9. 2019, 15. 11. 2019.
Termíny jsou naplánované tak, že úklid jednotlivých okruhů bude probíhat vždy po
týdnu. Doufáme, že tak přispějeme ke zlepšení možnosti parkování v den úklidu na
jiném místě.
Za jeden úklid se v Modřicích posbírá okolo 3,5 tuny nečistot, po zimě je to až 4,5
tuny.
Vážení majitelé aut, dodržováním přechodného dopravního značení – zákazu stání
při prováděném úklidu v daném okruhu, umožníte důkladné vyčištění ulic a tím k
zdravějšímu prostředí nejen pro vás, ale i pro vaše děti.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

www.mesto-modrice.cz
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Soutěž

o nejkrásnější předzahrádku
Po loňské premiéře vyzýváme opět občany, aby se zapojili do soutěže o
nejkrásnější předzahrádku v Modřicích.
Podmínky soutěže:
Do soutěže se můžou zapojit jednotliví občané, nebo SVJ bytových
domů.
Předzahrádka nebo záhonek musí být viditelný z veřejně přístupného
místa (z přilehlého chodníku nebo komunikace), může se nacházet na
vlastním pozemku nebo na pronajatém pozemku města nebo na veřejném prostranství u bytového domu. Musí být obhospodařován vlastními silami, ne odbornou firmou.
Jak se přihlásit:
Osobně na informacích u paní Lenky Ventrubové nebo e-mailem: lenka.
ventrubova@mesto-modrice.cz. Je potřeba uvést adresu předzahrádky
(č. p. domu) a spojení na kontaktní osobu.
Jak se bude hodnotit:
Předzahrádky budeme navštěvovat a fotit v průběhu dubna až října
2019, následně provede porota vyhodnocení.
Jaké budou ceny:
Mezi první tři nejkrásnější předzahrádky bude rozděleno 9 000,- Kč. O
výši jednotlivých cen rozhodne porota. Pokud se zapojí bytový dům,
bude odměna vyplacena společenství vlastníků.
Bližší informace podá Jiří Šula, tel. 773 826 705.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Informace pro občany
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Třídění odpadu v Modřicích?
Uveřejňuji několik fotek z jednoho stanoviště tříděného odpadu. Nechápu myšlenkové pochody těch, kteří jsou tohoto schopni. Je to lenost, ignorance, nepochopení
smyslu třídění, nevědomost?
Od příštího měsíce bude vycházet ve Zpravodaji seriál o třídění a seznámím vás s
novinkami, které bych chtěla v Modřicích zavést, po vzoru jiných obcí i větších měst.
Tak snad se časem podaří situaci zlepšit a do městské poklady přibude více peněz za
tříděný odpad a ubude výdajů za svoz komunálního odpadu.
S ještě jedna fotka „pěkně upraveného“ odpadkového koše. Je pachatel uspokojen?
Zlepšila se mu nálada? Vybil si svoji frustraci? Nikdo nic neviděl?
Pokud jste svědky ničení mobiliáře či něčeho jiného, volejte prosím Městskou policii
156.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019
Město Modřice se opět zapojí, do celostátní akce Ukliďme Česko. Ale zapojí se jen prostřednictvím vás, kteří jste aktivními občany a pomůžete uklidit své blízké okolí i prostředí města, od černých skládek nebo nepořádku
např. kolem komunikací, cyklostezek, bytových domů.
Letos akce proběhne 6. dubna, sraz v 9 h u radnice. Zde se budou rozdávat pytle na odpad a v omezeném počtu rukavice a dohodne se místo
úklidu. Od 11:30 je pak pro účastníky připraveno malé občerstvení ve dvoře radnice. Spolky, SVJ, skupinky občanů i jednotlivci 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.
Zapojte se do této akce, která pomáhá vylepšit naše životní prostředí.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka, organizátor akce

foto: Ing. Hana Chybíková
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Zahrádkářský ples 22. 2. 2019

Městský ples 1. 2. 2019

Foto: M.Hájek

foto: R. Pokorný
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Město Modřice ve spolupráci s KŠK

pořádá v sobotu, 6. dubna 2019
od 15 hodin v sále hotelu Gregor

DĚTSKÝ KARNEVAL
SUPERHRDINOVÉ

11
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE
zve všechny děti narozené 1. 9. 2012 až 31. 8. 2013 a jejich rodiče

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ a přípravné třídy,
který se koná 5. dubna 2019 od 13 hod do 19 hod v budově ZŠ na ulici Komenského.
Náhradní termín zápisu je 26. dubna 2019 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 svého
dítěte do naší školy.

Na shledanou se těší kolektiv učitelek I. stupně ZŠ Modřice

Život v našem městě
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Školní kolo recitační soutěže na ZŠ Modřice
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BRABROUCI

foto: Mgr. Miroslava Grombiříková
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Několik letopočtů z historie Pionýra
1949 vznik Pionýrské organizace Junáka
1950 přejmenování na Pionýrskou organizaci Československého
svazu mládeže
1968 osamostatnění Pionýra
1970 zánik samostatného Pionýra, vznik jednotné Pionýrské
organizace SSM
1990 obnovení samostatné činnosti Pionýra
1998 Pionýr mezi zakladateli České rady dětí a mládeže
2000 rozčlenění Pionýra na krajské organizace – v souladu se
změnami státoprávního uspořádání ČR
2003 první udělení statutu státem uznané organizace pro oblast
práce s dětmi a mládeží
2015 25. výročí obnovení samostatné činnosti
Pionýrské oddíly nejsou jen turistické a tábornické jako Brabrouci.
Můžou být i taneční, modelářské, dramatické, ﬂorbalové atd.
Všechny oddíly však spojují ideály, ke kterým bychom chtěli děti
vést a jsou základními kameny naší činnosti.
Pravda - "Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo."
Poznání - "Pionýr je pracovitý, učí se."
Přátelství - "Pionýr je přítelem všech dětí."
Pomoc - "Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním.”
Překonání - "Pionýr je čestný a spravedlivý."
Příroda - "Pionýr chrání přírodu a život na Zemi."
Paměť - "Pionýr má rád svou zem."

www.mesto-modrice.cz
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Ringobal
Dne 23. 2. se na brněnském Gymnáziu Kapitána Jaroše konal turnaj ve hře Ringobal,
kterého jsme se zúčastnili. Byla to jedna z nových soutěží mezi jihomoravskými pionýrskými oddíly. Zápasy skupin začaly hned ráno a výherci pak pokračovali dále do
pavouka, kde bojovali o umístění. Při vkročení do tělocvičny bylo v první řadě slyšet
burácení bubnů a hlasité povzbuzování hráčů fanoušky. Zápasy probíhaly s velkým
napětím a adrenalinem v krvi. Všechny děti odvedly poctivý výkon a s vervou bojovaly za svůj tým a především za náš oddíl. Náš tým z kategorie mladší se dostal do
boje o 3. místo a úspěšně ho vybojoval a tým v kategorii starší zvítězil ve finálovém
zápase!!! Několik fotek z akce včetně našich umístěných týmů je na následující straně, další fotky pak na www.brabrouci.cz.
Co nás čeká v příštích měsících?
V polovině března se vydáme na tradiční výlet, letos však motivovaný do světa čar a
kouzel. První dubnovou sobotu se uskuteční akce Ukliďme Česko, které se již několik let aktivně účastníme. Na tuto akci zveme jak rodiče našich oddílových dětí, tak i
všechny kamarády a přátele oddílu. Budeme se těšit 6. 4., sraz na Náměstí Svobody v
Modřicích. Podrobnější informace budou k dispozici na našem webu. V termínu 27. 4.
se bude konat Setonův závod, nejdůležitější akce Zelené ligy. Na tento závod v nejrůznějších tábornických dovednostech se průběžně celý rok připravujeme, abychom si
mohli porovnat síly s ostatními oddíly.
Kečup

foto: archiv Brabrouků

Ringobal, závod Zelené ligy
V sobotu dne 23.02.2019 členové
Brabrouků z Modřic vyrazili „šalinou“ do
Brna na soutěž v Ringobalu.
Ringobal je hra pro dva čtyřčlenné týmy.
Cílem hry je hodit gumový kruh co možná
nejrychleji a co možná nejvícekrát na
dřevěnou tyč (branku).
Družstvo, ve kterém jsem byl já, hrálo
dvakrát a dvakrát prohrálo. Nevadí, je to
jen hra
Dokonce pro jednu dívku z Brabrouků
musela přijet záchranka, zlomila si ruku.
Zpět domů jsme dojeli v 18:00 unavení,
ale spokojení.

(Text: Jakub Mahovský, žák ZŠ a foto:
Filip Mahovský, předškolák MŠ)
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Připomenutí Vítání jara 2018

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

foto Mirek Hájek

Dětský folklorní kroužek města Modřice ve spolupráci s rodiči dětí,
s podporou Městské policie, firmy FK system a dalších pomocníků
připravili pro děti i dospělé

Vítání jara
v Modřicích
neděle 7. dubna 2019 od 15 hodin
sraz a zahájení u jezírka v areálu Bytového domu pro seniory
na Nádražní ulici, průvod se zpěvy a tanci půjde ulicí Benešovou
na náměstí Svobody a dále po nové cyklostezce k mostu, kde bude
zakončení – v průvodu se spolu s dětmi veřejnosti představí též
modřická omladina v nových modřických krojích
hudební nástroje, píšťalky, chrastítka, pokličky a pod.
vítány – "čím nás bude víc, tím dál zimu zaženeme ...“
další informace, foto a video na webu
www.folklorni-krouzek-modrice.cz

foto: Mirek Hájek
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Škvorecký, Josef – Salivarová, Zdena:
Setkání na konci éry, s vraždou

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

Pondělí
9–12
Úterý		
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–19
13–18
13–16

Upozorňujeme naše čtenáře na změnu výpůjční doby od 1. 1. 2019. V úterní dopoledne bude pro veřejnost knihovna uzavřena a odpolední výpůjční doba se prodlouží do 19.00!

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY
Beverly, Jo: Pán mého srdce
Cartland, Barbara: Cesta do neznáma
Harasimová, Markéta: Poháry touhy
Tři vánoční přání
Hlavatá, Dana: Naší mamce hrabe
Lamballe, Marie: Hortenziová zahrada
Manganová, Chris: Marokánka
Nesvadbová, Barbara: Život nanečisto
Steel, Daniele: Nebezpečné hry
Taylorová, Kathryn: Příběh srdce
PRO SILNÉ NERVY:
Arnaldur Indridasson: Synové člověka
Beran, Ladislav: Kriminálka v ofsajdu

Berry, Steve: Okamžik pravdy
Blackurst, Jenny: Podivná holka
Bolton, Sharon J.: Malé temné lži
Caine, Rachel: Na dně
Cimický, Jan: Běh na dlouhou trať
Cook, Robin: Šarlatáni
Češka, Stanislav: Případ tajemného
lukostřelce
Ellisová, Joy: Syn vražedkyně, Ztracené dcery
Greenwood, Kerry J.: Příliš vysoký let
Grisham, John: Pohledávka
Jakeman, Jo: Náš manžel
Mičanová, Daniela: Smrt v recepci
Stage, Zoje: Dětské zoubky
Swanson, Cynthia: Skleněný les

SVĚTOVÁ LITERATURA
Ferrante, Elena: Geniální přítelkyně
Forman, Gayle: Nevím, kudy kam
Jääskeläinen, P. I.: Den falešné kočky
Llorente, David: Miluji tě, protože mě
živíš
Lusenti, Natascha: Ranní přání
McPartlinová, Anna: V klubíčku štěstí
Moriarty, Laura: Gardedáma
Pouchet, Victor: Proč umírají ptáci
Scheumannová, Frauke: Jezevčík jako
svědek
Tallent, Gabriel: Absolutní miláček
ČESKÁ LITERATURA
Dostálová, Zuzana: Hodinky od Ašera
Dousková, Irena: Rakvičky
Kaiserová, Zuzana: Kalandrova dcera
Stančík, Petr: Nulorožec
Strnadová, Anna: Nebeské komando
Svěrák, Zdeněk: Strážce nádrže
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Fantová, Jana: Ještě jsme ve válce:
Příběhy 20. století
Hanibal, Jiří: Baroni z Větrova
Koubková, Zuzana: Zlatá růže
Vondruška, Vlastimil: Duch znojemských katakomb
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PRO MLÁDEŽ
Barker, Hayley: Poslední číslo
Kessler, Liz: Emily Vichrná a Země
půlnočního slunce
Maasová, Sarah J.: Dvůr trnů a růží
Maskame, Estelle: Víš, že tě potřebuju?
Sales, Leila: Cesta do budoucnosti
Stewner, Tanya: Alea, dívka moře: Síla
přílivu
Young, Adrienne: Klan
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE
Braunová, Petra: Johana s dlouhýma
nohama
Butterfield, Moira: Jak zvířátka bydlí
Dahl, Roald: Velikananánský krokodýl
Smolíková, Klára: Knihožrouti: Kam
zmizela školní knihovna?
Knihožrouti: Tajný čtenářský spolek
INSPIRACE DO ŽIVOTA, DO KUCHYNĚ I NA CESTY:
Benátky a Benátsko. Turistický průvodce
Czendlyk, Zbigniew: Uchem jehly
Daviesová, Alison: Buďte jako kočka
Horolezci: příběhy o odvaze a dobývání
hor (Alpský spolek)
Palán, Aleš – Šibík, Jan: Raději zešílet
v divočině – setkání s šumavskými
samotáři
Trhoňová, Iva: Upečeno s láskou
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Milí malí čtenáři,
blíží se další ročník NOCI S ANDERSENEM! Proběhne 29. až 30. 3. 2019 v modřické knihovně (pro děti ve věku 6 až 10 let) a my už se na vás těšíme se spoustou čtení, her a zábavy. Zažijeme společně noční dobrodrůžo! Veškeré další informace a přihlášky předáme osobně v knihovně. Přihlaste se včas, počet dětí
bude s ohledem na prostory knihovny omezen.
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Muzeum Brněnska, p. o., pobočka Památník písemnictví na Moravě,
se sídlem v Rajhradě, vyhlašuje literární soutěž s tématem

VODA MÁ, VODA MÁ…
Přihlásit se může každý ve věku 12 až 19 let, kdo má pocit, že se k tomuto tématu
může a chce vyjádřit. Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích:
1. od 12 do 15 let: libovolný prozaický text (1–3 normostrany)
2. od 16 do 19 let: povídka (4–10 normostran)
Přihlášky a další informace rády poskytneme osobně v knihovně. První tři místa v
obou kategoriích jsou finančně odměněna, viz přihláška do soutěže. Text i přihlášku
je třeba odeslat do 31. 3. 2019. S odesláním přihlášky a textu rády poradíme, v knihovně to osobně zařídíme za vás.
I v kroužku tvůrčího psaní jsme si pár textů na téma VODA MÁ, VODA MÁ… vyzkoušeli. Protože ale většině dětí, které se tu scházejí, ještě není 12 let, jsou to pokusy pouze mimo soutěž. Přesto oceňuju několik velmi dobrých nápadů. Za všechny uvádím
kratičkou ukázku.
Vílí voda (úryvek z pohádky)
…Druhý den jely na chatu. Když tam dojely tak se šly ubytovat. Holky si vzaly pokoj
nahoře v patře a rodiče si vzali pokoj hned vedle. Po ubytování a vybalení věcí se holky
zeptaly rodičů jestli můžou jít na procházku k rybníku. Rodiče odpověděli: Ano ale vraťte se o půl šesté k večeři. Holky řekly: Ano přijdeme včas.
Když byly holky u rybníka uslyšely tenký hlásek volající o pomoc. Šly po hlásku a když
tam došly uviděly maličkou vílu. Budulínka vílu zvedla a zeptala se jí: Co ti je? Víla
odpověděla: Ztratila jsem svou kouzelnou hůlku kterou jsem ovládala vodu. A jak se
jmenujete?
Já se jmenuju Budulínka a tohle je Laura a jak se jmenuješ ty?
Víla odpověděla: Jmenuju se Jasmína a jsem vodní víla. Svou hůlku jsem ztratila támhle
ve vodě.
V ten okamžik si Budulínka vzpomněla na slib a podívala se na hodinky a řekla Lauře
že už musí jít na večeři. Holky se zeptaly Jasmíny: Chceš jít s námi do chaty?
Ano chci. A tak se vydaly do chaty. Když tam došly zamířily rovnou do pokoje a daly
Jasmínu do kšiltovky kterou vystlaly kapesníky. Když byly na večeři začalo pršet a přišla bouřka. Když přišly na pokoj uviděly Jasmínu sedět na okně jak se dívá na bouřku.
Laura se zeptala: Co ti je?
Když nemám svoji kouzelnou hůlku tak si voda dělá co chce. Řekla smutně víla…
Úryvek z pohádky Vílí voda, Anetka Zavřelová, 8 let
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

96. komorní koncert na radnici

modricke-koncerty.webnode.cz - bandzone.cz/louisovisirotci

Zahrádkářský spolek Modřice děkuje
všem podnikům i jednotlivcům, kteří věnovali věcné dary do tomboly
na 24. Zahrádkářský ples, který se konal 22. 2. 2019
Jedná se o níže uvedené firmy a soukromé osoby:

Louisovi sirotci
dixielandová kapela, která se hlásí k odkazu Louise Armstronga,
zahraje ve složení Karel Stryk (zpěv, banjo), Jan Chovanec
(trubka), Karel Matiáš (klarinet) Jaromír Šula (bicí)
a Miroslav Lukeš (tuba a kapelník)

středa 27. března 2019
v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

ADACH, s.r.o. Modřice /p. Šubrt/
AGENTURA SVOBODOVÁ Modřice
AGRO‐OSEVA prodejna Modřice
ALFE Brno, s.r.o. Brno /pí Portová/
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
Čerpací stanice MANO Oil s.r.o.Modřice
ELEKTRO KADLEC Modřice
Hotel GREGOR Modřice
IMPORT‐EXPORT Modřice
KING STYLE, s.r.o. Brno
KING PROMOTION, s.r.o. Brno /p. Machala/
Kosmetika Modřice /pí Lobotková/

KVĚTINY Brno /pí Lenka Dvořáková/
LÉKÁRNA Grand Residence Modřice
MĚSTSKÝ ÚŘAD Modřice
NISSAN – J.P.N. Cars Brno
OVOCE A ZELENINA, Modřice /p. Ghazal/
POTRAVINY Modřice, ul. Husova
Restaurace BALABOOSTA Modřice
Restaurace „U TRÁVNÍČKA“ Modřice
ŘEZNICTVÍ MORÓ Modřice, Husova ul.
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/
ZÁŽITKOVÁ VINOTÉKA Modřice
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK Modřice
ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC, Modřice
ZMRZLINA Modřice /pí Svobodová/

Soukromé osoby:
pí Dana Drápalová, Modřice
pí Veronika Hofbauerová , Želešice
pí MUDr. Jaroslava Tomandlová, Modřice
pí Michaela Tylmanová , Modřice
.

p. Jaromír Malý, Sobotovice
p. Jan Svoboda, Brno
p. Josef Šišovský
p. MUDr. Jiří Ventruba, CSc., Modřice

Za květinovou výzdobu sálu a sponzorské dary ZS děkuje
Zahradnickému centru Brabec.
MUDr. Jaroslava Tomandlová
předsedkyně Zahrádkářského spolku Modřice
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SPORT
Anketu o nejlepšího sportovce roku 2018 okresu Brno-venkov
ovládly Modřice!
Dne 19. 2. 2019 se v Kině Réna v Ivančicích uskutečnilo slavností vyhlášení ankety o
nejlepšího sportovce roku 2018 okresu Brno-venkov.
A můžeme směle říci, že nohejbalisté Městského nohejbalového klubu Modřice si letošní vyhlášení proměnili na tak trochu vlastní show. Téměř neslezli z pódia, protože
zaznamenali úspěch prakticky ve všech hlavních kategoriích.
Posuďte sami:
Kategorie Nejlepší sportovec:
1. místo Lukáš Rosenberk, nohejbal Modřice
Kategorie Nejlepší trenér:
1. místo Petr Gulda, nohejbal Modřice
Kategorie Nejlepší mládežnický kolektiv:
1. místo oddíl mladších žáků nohejbalu Modřice
Kategorie Nejsympatičtější sportovec:
1. místo Martin Müller, nohejbal Modřice

foto: Veronika Bednářová

Modřická delegace zastoupená starostou města Ing. Josefem Šiškou, trenérem Petrem Guldou, hráčem Lukášem Rosenberkem a skupinou pěti mladších žáků, včetně
jejich trenéra Bednáře, tak získala další cenné ocenění za své výsledky dosažené v
roce 2018.
Lukáš Rosenberk pak v projevu hlavní hvězdy večera, tedy Nejlepšího sportovce
okresu Brno venkov za rok 2018, za celý klub poděkoval na prvním místě městu Modřice, ale také další spoustě lidí, kteří se pro modřický sport snaží udělat něco navíc.
Bez nich by daných výsledků zcela jistě nebylo možné dosáhnout.
Petr Jahoda, předseda
Městský nohejbalový klub Modřice, z.s.

Městský nohejbalový klub Modřice zve na své domácí zápasy
v ročníku 2019
Dovolujeme si všechny modřické občany pozvat na domácí zápasy našich družstev
v letošní sezoně. V textu níže naleznete všechny termíny domácích zápasů A družstva mužů v základních částech soutěže.
Zápasy A družstva jsou tak jako loni posunuty až na 15,00 hodin.
B družstvo hraje své zápasy ve stejné dny, avšak již od 10,00 hodin.
Vzhledem k výstavbě nové multifunkční haly nebude v průběhu sezony možno
využívat areál nohejbalových kurtů v Modřicích. Proto bude MNK Modřice hrát
veškeré venkovní domácí zápasy ve sportovním areálu Sokola Rebešovice!!!
V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pak využijeme halu v Holubicích.
Věříme, že nás naši věrní fanoušci neopustí a do blízkých Rebešovic si najdou cestu.
Na setkání s Vámi se těší
Petr Jahoda, předseda
Městský nohejbalový klub Modřice z.s.
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MYSLIVECKÉ OKÉNKO
Volné vypouštění psů na polích v katastru města Modřice

Taneční
úspěch
Dne 2. února 2019 Natálie Vališová s partnerem Martinem Novákem vybojovala
na Mistrovství ČR v tanečním sportu
- standardní tance, v pražské Lucerně
1. místo - tedy stali se Mistrem ČR v kategorii Junior 1 ve standardních tancích.
Tancují spolu 8 měsíců a každý z nich
tancuje již více než 5 let. Trénují skoro
každý den. Vedou Rank list Juniorů 1 ve
standardních tancích v ČR. Jsou v Českém národním týmu a jezdí aktivně na
zahraniční soutěže, kde reprezentují ČR.
Text a foto: M. Vališ

V poslední době jsme svědky stále většího pohybu osob a jejich čtyřnohých miláčků po polích a to ať již sklizených, zasetých, nebo dokonce před sklizní. Tento jev
je z pohledu starších občanů, kteří se větší část života zabývali nějakým způsobem
zemědělstvím dost nesrozumitelný. Pokud si já pamatuji, tak k takovému „producírování“ po obdělaných pozemcích dříve nedocházelo. Možná je to tím, že daleko
více lidí má pejsky a je potřeba je někde venčit. Především by si každý měl uvědomit, že to pole (louka, sad apod.) někomu patří, určitě to není majetek nikoho. A v
tom případě si tam nemůže chodit každý, jak se mu zlíbí. Přece jen je zde subjekt,
který na těchto pozemcích podniká a stojí ho to nemalé peníze. A je jedno, jestli byl
rok úrodný, nebo naopak neúrodný díky počasí. Je pravda, že naše zemědělství v
posledních letech nemá na růžích ustláno, spíš naopak.
Další nezanedbatelnou stránkou tohoto chození po polích a především volného
pobíhání psů je i ochrana přírody. Hlavně živočichů, kteří žijí na polích a v okolí.
Pole je vlastně přirozené prostředí pro celou řadu drobné a spárkaté zvěře. Ta tam
nachází úkryt i potravu. Určitě není problém, pokud své pejsky majitel venčí na
okrajových polních cestách. Pokud své pány poslouchají a nezabíhají do přilehlých pozemků. Tak k žádnému kontaktu s volně žijící zvěří nedochází, protože ta se
těmto místům vyhýbá. Bohužel jsou majitelé, kteří nechají svého psa (někdy 2 až
3) běhat křížem krážem po polích, nebo dokonce pronásledují zvěř a majitel nad
psem nemá žádnou kontrolu.
Už jsem se zmínil, že pole, hráze, remízky jsou přirozená prostředí pro zvěř, kde
žije a rozmnožuje se. Od začátku března se setkáváme s malými zajíčky, kteří jsou
proti volně pobíhajícím psům úplně bezbranní. Vzhledem k tomu, že zajíci mají
mladé třikrát až čtyřikrát do roka, tak jsou na polích stále malí zajíčci až i do září. V
dubnu a květnu nasedají na snůšky vajec bažanti a koroptve a od května se objeví
na polích malá kuřátka. V tomto měsíci se můžeme setkat i s neohrabanými srnčaty, která se drží poblíž své mámy. A do toho přijde člověk s volně pobíhajícími
psy! První co najdou, jsou zajíčci, které možná nezadáví, jen si s nimi pohrají, ale
toto mazlení stejně nepřežijí. Malá kuřátka také nemají moc šancí přežít. A srnčata
bohužel nejsou tak rychlá jako jejich máma a takovou honičku se psem prohrají. I
v zimním období je pronásledování pro zvěř stresující a velmi vyčerpávající. Uvedl
jsem jen několik příkladů, jaké škody mohou způsobit na některých druzích zvěře
psi bez řádného vedení.
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V zákoně č.449/2001 Sb. § 10 odst. 1 je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat
je pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Dále pes, který pronásleduje zvěř v honitbě a je mimo vliv svého vůdce se považuje za toulavého psa
a myslivecká stráž, myslivecký hospodář je oprávněn 200m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení tyto psy usmrtit. Netýká se psů slepeckých, záchranářských, loveckých a ovčáckých. V Modřicích k žádnému usmrcení takového psa nedošlo. Protože
všichni zúčastnění si dokážou představit ztrátu psa a takovéto usmrcení je řešení jen
jednoho konkrétního případu, ale systémově se nic nezmění.
Napsal jsem toto postěžování v dobré víře, že až si někteří pejskaři přečtou těchto
pár řádků a podívají se na volné pobíhání psů i z druhé strany, ze strany obyvatelů
polí a vlastníků pozemků, začnou se chovat v přírodě jako zvěř a zanechávat po sobě
jen trus.
Děkuji. Kynologii a myslivosti zdar.
Hospodář MS KOFR
PODĚKOVÁNÍ: Myslivecké sdružení tímto děkuje všem účastníkům mysliveckého plesu za svou přízeň a sponzorům za věcné dary, které věnovali do tomboly. Těšíme se na
příští setkání za rok na plese.
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Myslivecký spolek Modřice pořádá

v pátek 26. 4. 2019 od 15:00 do 17:00 hodin
a v sobotu 27. 4. 2019 od 8:00 do 13:00 hodin

sběr kovového šrotu
Těžší kusy zanechejte uschovány a informujte
kontaktní osobu, která zajistí jejich vynesení.
Opatření je zavedeno z důvodu odvozu
nežádoucími osobami.

kontakt: p. Kopřiva, tel.: 606 364 518
p. Eigner, tel.: 777 760 577

foto: M. Hájek
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PBDS
SENIOŘI Z PASIVNÍHO DOMU V MODŘICÍCH

Vítání jara - vynášení moreny v PBDS 27. 2. 2019

ZVOU OBČANY MĚSTA VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN NA

TRADIČNÍ VELIKONOČNÍ JARMARK
ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13,00 do 18,00.
Na našem jarmarku na vás čeká:
o

jarní atmosféra, dekorace s velikonoční

o

užitečné výrobky z naší dílny – nahřívací

o

čepičky na vajíčka

tématikou z vlny, látky, keramiky i papíru
polštářky na šíji, praktické zástěry, tašky

o
o

živé bylinky, osení
sladké perníčky a jiné dobroty – pro malé

návštěvníky zdarma

PŘIJĎTE DO PBDS, ul. Nádražní 1123, Modřice.
TĚŠÍME SE NA VÁS 

Foto: M.Hájek
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Mezi obyvateli Modřice najdeme přes 40 Dobrých andělů
Dobrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních příspěvků tak pomáhá rodinám s dětmi, které zasáhla
vážná nemoc. Díky těmto darům pak mohou jejich rodiče uhradit výdaje spojené s
léčbou - například častou dopravu do nemocnice, doplatky léků, speciální stravu,
zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás
„Celkově již dárci pomohli více než 6 218 rodinám, z Modřice pochází 3 z nich. Dárců, Dobrých andělů, u vás najdeme přes 40. Děkujeme všem, kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že i malý příspěvek pomůže a dokáže
vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.
Naprostá transparentnost
Veškeré příspěvky dárců nadace Dobrý anděl odevzdává potřebným rodinám do
posledního haléře, protože je její provoz hrazen ze soukromých zdrojů Petra Sýkory
a dalších filantropů. Navíc získává každý dárce, který se zaregistruje na www.dobryandel.cz, i přístup do svého Andělského účtu, kde vidí konkrétní příběhy rodin,
kterým pomáhá. Aktuálně nadace každý měsíc přijme 100 nových žádostí o pomoc
a celkem odesílá příspěvky více než 3 400 rodin.
text a foto: archiv nadace DA
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Společenská kronika
Vítáme do života
Martin Petr
Stella Palánová

Rozloučili jsme se …
Roman Jankůj
Ignác Homolka
Zdeňka Homolková
Zdeňka Ledererová

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.

Petr Sýkora s rodinou, které pomáhají Dobří andělé
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce února, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:
Strážníci řešili za tento měsíc celkem 3 krádeže v obchodním centru Olympia. Ve
dvou případech se jednalo o cizince moldavské národnosti. O jejich protiprávním jednání byla vyrozuměna cizinecká policie.
V tomto měsíci strážníci prováděli odchyt 3 volně pobíhajících psů. O odchytu psů
byli vyrozuměni jejich majitelé. Majitelé byli poučeni o porušení OZV města.
Strážníci řešili oznámení o dvou mladých dívkách, které vyhodily do kontejneru přenosné dopravní značení. Hlídka dívky nalezla, tyto se k činu přiznaly a
následně za asistence hlídky umístily značky zpět na své místo. O situaci
byli vyrozuměni rodiče obou dívek.
Při noční kontrole smyčky MHD na ul. Brněnská ležel a spal v čekárně neznámý
mladík, který silně zapáchal. Hlídka jej ztotožnila a následně vykázala z
prostoru čekárny. Mladík odešel směrem na Brno.
Strážníci asistovali PČR při vyšetřování úmrtí osoby bez domova v zahradní chatce
v katastru města.
Strážníci řešili oznámení o muži, který neoprávněně užívá pozemek a zahradní chatku. Společně s majitelem pozemku vysvětlili muži stav věci a následně
muže poučili o dalších následcích jeho protiprávního jednání. Majitel pozemku se s mužem dále domluvil na společném postupu bez asistence
městské policie.
Strážnicí asistovali OOP Rajhrad při vykázání osoby ze společného obydlí. Vykazovaný byl hlídkou OOP Rajhrad poučen o následcích porušení rozhodnutí
o vykázání. Strážníci MP dále prováděli kontrolu dodržování tohoto rozhodnutí.
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Hlídka MP prováděla součinnost s hlídkou OOP Rajhrad při pátrání po pachateli loupežného přepadení v sázkové kanceláři Tipsportu.
Strážníci řešili oznámení o muži, který si v silně podnapilém stavu způsobil vážný
úraz na hlavě a v obličeji. Hlídka na místo přivolala RZS Jmk. Podnapilý muž byl následně převezen RZS k dalšímu ošetření na traumatologické
oddělení FN Bohunice. Při dechové zkoušce muž nadýchal 4,5 promile
alkoholu v dechu.
Strážníci řešili přijaté oznámení o krádeži autobaterie ze zaparkovaného vozidla. Pachatel se do zaparkovaného vozidla dostal nezjištěným způsobem a odcizil
autobaterie odstřižením kabelů. Hlídka na místě provedla šetření a fotodokumentaci místa události. Poškozený majitel byl poučen o dalším postupu
ve věci. O události byla vyrozuměna PČR.
Na služebnu přinesl občan peněženku, kterou nalezl pod sedadlem v autobuse IDS.
Hlídka nález peněženky přijala a poté kontaktovala majitele, kterému peněženku předala.
Hlídka MP Modřice usměrňovala silniční provoz na křižovatce ulic Masarykova a
Husova z důvodu vyšetřování dopravní nehody osobního automobilu a
chodce. Nehodu šetří PČR.
Ve večerních hodinách strážníci řešili přijaté oznámení od řidiče autobusu IDS, kterému zůstal ve voze sedět silně podnapilý muž. Strážníci podnapilému muži
pomohli vystoupit z autobusu. Dechovou zkouškou byla u muže naměřena
hodnota 2,41‰ alkoholu v dechu. Následně byl muž převezen na záchytnou stanici.
Hlídka MP Modřice přijala telefonickou žádost od revizora DPMB na zjištění totožnosti černého pasažéra.
Strážníci řešili oznámení o vloupání do garáže u fotbalového hřiště. Z důvodu podezření na spáchání trestného činu byla na místo přivolána PČR, která si
celou věc převzala.
Za MP Modřice: ing. David Tůma, strážník
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se sídlem i v Modřicích, si dovoluje nabídnout výborná vína, která dovážíme přímo od
vinařů z Itálie. Všechny lahve jsou 0,75 dl a na všechna vína při odběru 6 lahví (1
karton) je 10% sleva 😊😊
Z celé naší nabídky vín, kterou najdete na: www.italska-vinoteka.cz, chceme doporučit
následující vína:

Od největšího dovozce PROSECCA pro ČR:
PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG LE MONELLE, 2017 Alk. 11 %

290,- Kč

PROSECCO VALDOBBIADENE DOCG HI!, 2017 Alk. 11 %

350,- Kč

PROSECCO DOC LA VIGNANA 2017 11,5 %Alk.

250,- Kč

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
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Hledám menší dům
v Modřicích.
Tel.: 604 508 585

Koupíme domek
se zahradou.
Jaro 2019.
Tel. 703 668 397

Červená vína – těžká, pro výjimečné chvíle:
PRIMITIVO MANDURIA DOP "14" TERRA 2015 Alk. 14 %

400,- Kč

PRIMITIVO MANDURIA DOP "15" MARE 2015 Alk. 15 %

420,- Kč

PRIMITIVO DI MANDURIA DOP MANDONION 2016 Alk. 15%

295,- Kč

NEGROAMARO SALENTO IGP ARUNTE 2016 Alk. 13,5 %

315,- Kč

VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 66442
hledá na pozici:

Červená vína - lehčí, plna italského sluníčka:
PRIMITIVO DEL SALENTO IGP L'OPIS 2015 Alk. 13,5 %

215,- Kč

CABERNET SAUVIGNON IGT Veneto 2017 Alk. 12,0 %

175,- Kč

SANGIOVESE RUBICONE IGT “168” 2017 Alk. 12,0 %

168,- Kč

Bílá vína:
SAUVIGNON COLLI DI POIANIS di Friuli DOC 2016, Alk. 13,5 %

330,- Kč

PINOT GRIGIO "TERRA SERENA“ 2017 IGT Alk. 12,0 %

165,- Kč

Doprava:

Osobní odběr v Modřicích na Přízřenické 1024 po domluvě.
Doprava v rámci Modřic zdarma !!

Kontakt:

Andrea Sedláčková, mobil: +420 724 347 051,
email: andrea.sedlackova39@gmail.com

instalatér-topenář
- na plný pracovní úvazek
- praxe v oboru vítána
- řidičský průkaz sk.B
(není podmínkou)
- trestní bezúhonnost
Kontaktujte nás:
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370

Hledáme ke koupi
byt v Modřicích.
Nabídněte prosím.
Tel. 739 912 867
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Hledáte dobrou práci?
Pracujte v ABB!
Moderní pracovní prostředí
a nadstandardní benefity
Hledáme nové kolegy do výroby
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
• nadstandardní příplatky ke mzdě
• moderní pracovní prostředí
• mnoho firemních benefitů
• kratší pracovní doba – 7,5 hod denně

abb.cz/kariera

Přijďte se osobně přesvědčit
a domluvte si termín pro prohlídku
výroby na tel. čísle: +420 703 179 351
nebo nás kontaktujte na:
abb.prace@cz.abb.com

KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA

HLEDÁME
POSILY
DO NOVÉHO AUTOSALONU
V MODŘICÍCH U BRNA
Na pozice: automechanik, autolakýrník,
autoelektrikář, autokarosář

Více na www.renault-brno.cz v sekci Volná místa

Inzerce
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Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2019

Události
Datum

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

Akce

Kde

26. - 27. 3.

Modřice

Sběr kovového šrotu

27. 3. v 19.00

sál radnice

koncert Louisovi sirotci

29. 3.

městská knihovna

Noc s Andersenem

4. 4. ve 13.00

PBDS

Tradiční velikonoční jarmark

5. 4. ve13.00

ZŠ Komenského

Zápis do 1. třídy

6. 4. v 9.00

u radnice

Ukliďme Česko

6. 4. v 15.00

hotel Gregor

Dětský karneval

7. 4. v 15.00

jezírko u PBDS

Vítání jara s folklórním kroužkem

Kontakt : 721 576 248
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Opakovaně týdně
po >>>
>>>
17:00
18.00
18:30
18:30,
19:30

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
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

16:45
www.mesto-modrice.cz

17:00

www.volny.cz/mkmodrice

18:00

www.x-trim.cz

18:30

www.fitpeople.cz

18:30

www.x-trim.cz

19.10

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
út 9:30
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
>>>
15:00
17:00

Městská knihovna 13-19
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny
X-trim - Baby tancování pro děti
3-5 let – ZŠ Komenského

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

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
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.mesto-modrice.cz

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.x-trim.cz

čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>
9:30

www.x-trim.cz

15:00

www.biskupstvi.cz/petrov

17.45

mim.voda.cz/sbor.htm

18:00

www.volny.cz/mkmodrice

19.00
ne 9:30

Modřický kalendář

kruhový trénink ve Fitpeople,
www.fitpeople.cz
Brněnská 404, Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
www.x-trim.cz
– ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
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
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

547 216 711, 601 376 599

www.mesto-modrice.cz
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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
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
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