4/2019
www.mesto-modrice.cz

21

Zpravodaj 4/2019

www.mesto-modrice.cz

o

31

Obsah

Obsah

1

Zprávy z radnice
Usnesení RMM č. 8/2019
Usnesení ZMM č. 3/2019
Oznámení o místě konání voleb do Evropského parlamentu

4
6
20

Informace pro občany
Třídění odpadu v Modřicích
Poplatky

22
23

Život v našem městě

Nově vysazené tůje u modřického nádraží
M. Hájek

d

Důležitá telefonní čísla

Městský úřad Modřice
Městská policie Modřice
Městská knihovna
Muzeum města Modřice
Pasivní bytový dům pro seniory
Webové stránky města Modřice

tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020
tel.: 156, 602 555 193
tel.: 537 001 028
tel.: 547 216 124, 732 706 753
tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
www.mesto-modrice.cz

1

Ženáčské hody - pozvánka
Pálení čarodějnic - pozvánka
Sport
Základní škola
Brabrouci
Kultura
Knihovna
Muzeum
Zahrádkáři informují
Myslivci
Městská policie
Společenská kronika

27
28
34
36
42
45
46
48
50
51
52
54

Inzerce

55

Modřický kalendář

61

Zprávy z radnice

z

41

Zpravodaj 4/2019

www.mesto-modrice.cz

1

Zprávy z radnice

USNESENÍ RMM č. 8/2019
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 8. schůze RMM ve volebním
období 2018–2022 konané dne 19. 3.
2019
Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
únor 2019 ve výši 6 208 641,42 Kč bez
DPH.
(k usnesení 8R-3.1/2019)

Dodatek ke smlouvě o dílo – hala
Sdružení firem SYNER, s. r. o., a MORAVOSTAV Brno, a. s., předložilo městu
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na
výstavbu „Víceúčelové sportovní haly
Modřice“ spočívající v aktualizaci osob
podílejících se na výstavbě, zvýšení
ceny o 258 463,69 Kč bez DPH dle
změnových listů 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15 a 16,
prodloužení termínu dokončení celého
díla o 59 dní a prodloužení termínu
milníku č. 1 dokončení vlastní haly o 50
dní. RMM vzala dodatek na vědomí a
dle platné legislativy jej postoupila do
projednání v ZMM s návrhem na prodloužení termínu dokončení celého díla
o 50 dní a prodloužení termínu milníku
č. 1 dokončení vlastní haly o 40 dní.

tace „Rekonstrukce komunikace a ulice
Masarykova“.
(k usnesení 8R-3.3/2019)

Poskytování bezplatné stravy
RMM dala souhlas ZŠ Modřice se
zapojením se do programu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým
chudobou ve školách v JMK V“.
(k usnesení 8R-3.4/2019)

Rekonstrukce Hybešova 596
Na rekonstrukci objektu Hybešova 596,
kterou realizuje firma TRESTAV, s. r. o.,
pro potřeby pracovní čety, bylo vlivem
špatného technického stavu stávajících
konstrukcí nutné provést vícepráce v celkové výši 212 666,80 Kč bez DPH. Jednalo
se o kompletní vybourání a nové betonové podlahy 1. NP, otlučení a opětovné
omítnutí stěn v 1. NP, kompletní výměna
konstrukce podhledu stropu ze sádrokartonu ve 2. NP a další drobnější práce.
(k usnesení 8R-3.5/2019)

Rybník při ul. Masarykova
V rámci přípravy úprav okolí rybníku při
ulici Masarykova s vybudováním mimo
jiné i výběhu pro psy došlo dle požadavků Dotčených orgánů státní správy ke
zvýšení cen projekčních prací o 24 000
Kč bez DPH. Jedná se o kolizi výběhu s
(k usnesení 8R-3.2/2019)
vynětím ze zemědělského půdního fondu
(dále jen ZPF), využití ostatních ploch ve
Rekonstrukce ulice Masarykova
RMM schválila Smlouvu o spolupráci se vztahu k vynětí ze ZPF a kolize lokality s
Správou a údržbou silnic JMK na přípra- VVN vedeným v oblasti.
(k usnesení 8R-3.6/2019)
vu a zpracování projektové dokumen-

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace
RMM schválila Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu města organizaci Pionýr, z. s. – pionýrská skupina
Modřice ve výši 45 000 Kč na pokrytí
nákladů spojených s celoroční činností
oddílu Brabrouci a PS Modřice. Částka je
zařazena z rozpočtu města na rok 2019.
(k usnesení 8R-3.13/2019)

Darovací smlouva
Společnost TRESTAV, s. r. o., poskytla městu Modřice dar do tomboly 21.
Městského plesu v podobě spotřebiče
Sodastream.
(k usnesení 8R-3.14/2019)

Darovací smlouva
RMM schválila Darovací smlouvy s poskytovateli peněžních darů na zajištění
kulturní akce Ženáčské hody 2019 od
společností:
Brněnská pole, a. s.
5000 Kč
BOVAKO, s. r. o.
5000 Kč
Kalvoda, s. r. o.
5000 Kč
Za dary vřele děkujeme.
(k usnesení 8R-3.15/2019, 8R-3.16/2019 a 8R3.17/2019)
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a formuláře pro předávání a zpětné
převzetí úředníkem města.
(k usnesení 8R-7.2.1/2019 a 8R-7.2.2/2019)

Žádost o součinnost MP Modřice
Obec Rebešovice požádala město
Modřice o součinnost Městské policie
Modřice při zabezpečení veřejného
pořádku v obci Rebešovice. RMM vzala
žádost na vědomí a podstoupila ji do
projednání v ZMM s nedoporučením ke
schválení.
(k usnesení 8R-7.4/2019)

VO ul. Chrlická
RMM schválila jako dodavatele díla
„Modřice, VO, ul. Chrlická“ firmu OMEXON GA Energo, s. r. o., za cenu 863 430
Kč bez DPH.
(k usnesení 8R-7.7/2019)

Dotace z rozpočtu města
Organizace Diakonie ČCE – středisko
Betlém požádala o dotaci z rozpočtu
města na činnost sociálních služeb ve
výši 50 000 Kč. RMM vzala žádost na
vědomí, podstoupila ji k projednání v
ZMM a schválila návrh na dotaci ve výši
6000 Kč.
(k usnesení 8R-7.8/2019)

Pronájem klubovny I.
RMM schválila pronájem klubovny I.
v objektu nám. Svobody 93 k pořádání
cvičení jógy pro ženy, a to každé úterý
od 19:30 do 21:00 hod. O podrobnosti
požádejte referentku pí Ventrubovou.

Zřízení přípravné třídy ZŠ
RMM vydala souhlas ZŠ Modřice s
podáním žádosti na Krajský úřad JMK
ke zřízení přípravné třídy ZŠ pro školní
rok 2019/2020.

(k usnesení 8R-5.1/2019)

Zápis do MŠ Modřice
RMM schválila MŠ Modřice termín
konání zápisu dětí do MŠ pro školní rok
2019/2020, který se uskuteční 13. 5. 2019
od 9:00 do 16:00 hod.

Užívání areálu „Pod Kaštany“
RMM schválila aktualizaci „Podmínek
zvláštního užívání areálu „Pod Kaštany“,
ve kterých schválila zvýšení poplatku za
užívání, složení kauce před pronájmem

(k usnesení 8R-7.9/2019)

(k usnesení 8R-7.11/2019)
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USNESENÍ ZMM č. 3/2019
z 3. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice
(dále jen „ZMM“), konaného dne
4. března 2019 v 18 hodin v zasedací
síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že:
Zastupitelstvo města Modřice bylo
řádně svoláno a vyhlášeno a je plně
usnášeníschopné (v počtu 14, jmenovitě viz prezenční listina, řádně
omluven Doleček)
Usnesení 3Z-Ú1/2019: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 3. řádného veřejného
zasedání ZMM Lenku Knotkovou,
DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 3.
řádného veřejného zasedání ZMM
zast. Erika Mikuše a zast. Luďka
Slaného.
ZMM schvaluje program 3. řádného
veřejného zasedání ZMM se změnou
v bodě 7.1 doplněno o rozpočtové
opatření č. 2/2019.
Hlasování:14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 3Z-1.1/2019: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice
o činnosti městského úřadu a RMM
za období od ustavujícího ZMM do
4. 3. 2019.
Hlasování:14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 2 – Projednání stanovených
úkolů
Usnesení 3Z-2.1/2019: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích
zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 3Z-3.1/2019: ZMM bere na vědomí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci v okrsku Modřice v
roce 2018 zpracovanou PČR Krajským ředitelstvím policie JMK OOP
Rajhrad.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-3.2/2019: ZMM bere na
vědomí Výroční zprávu o činnosti
MP Modřice za rok 2018.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 4 – Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS
Usnesení 3Z-4.1/2019: ZMM bere na
vědomí Zprávu o provozu, hospodaření a využívání Pasivního bytového
domu pro seniory v roce 2018.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Příloha:
Zpráva o provozu, hospodaření a využívání
PBDS v roce 2018, viz str. 11.
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Bod 5 – Projednání hospodaření města v roce 2018
Usnesení 3Z-5.1/2019: ZMM bere na vědomí RO č. 8/2018 provedené RMM
28. 12. 2018.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-5.2/2019: ZMM bere na vědomí zprávu o procentuálním plnění
rozpočtu města za rok 2018.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Příloha:
Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice
2018, viz str. 14

Usnesení 3Z-5.3/2019: ZMM bere na
vědomí Inventarizační zprávu
roku 2018 o výsledku inventarizace
majetku města Modřice k 31. 12. 2018
včetně příloh č. 1–6.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 3Z-6.1/2019: ZMM schvaluje
bezúplatné nabytí vlastnického
práva k pozemku parc. č. 781/3 k. ú.
Modřice z vlastnictví ČR do vlastnictví města Modřice za podmínek stanovených Smlouvou o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami
č. BP-18/395.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
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Jedná se o převod pozemku mezi bytovým domem
Sadová 573 (sedmipatrovka) a bytovým
domem Sadová 575, který zůstane veřejnou
zelení.

Usnesení 3Z-6.2/2019: ZMM zamítá
prodej částí pozemků parc. č. 2017 a
2021/1.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-6.3/2019: ZMM bere na
vědomí žádost o prodeji pozemku
parc. č. 1315/28 a parc. č. 1315/36
společnosti REO AMOS, spol. s r. o.,
a pověřuje MO přípravou podkladů
do příštího ZMM.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemky bývalého areálu JZD na ulici
Brněnská vedle areálu prodejny svítidel Honor.

Usnesení 3Z-6.4/2019: ZMM schvaluje
prodej pozemku parc. č. 2485/94 o
výměře 14m² panu J. G. za cenu dle
znaleckého posudku č. 3251/11/2019
ve výši 2500 Kč/m² bez DPH.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba,
Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš)
3 proti (Bernátová, Procházka, Tomandl)
0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o narovnání majetkových vztahů v oblasti
Bobrava, kde prodávaný pozemek je součástí
pozemku RD p. G.

Bod 7 – Upřesnění rozpočtu roku
2019
Usnesení 3Z-7.1.1/2019: ZMM bere na vědomí RO č. 1/2019 provedené RMM
22. 1. 2019.
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Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-7.1.2/2019: ZMM schvaluje
RO č. 2/2019 rozpočtu města Modřice na rok 2019 na straně příjmů
po RO 131 637 800 Kč a na straně
výdajů po RO 301 599 700 Kč jako
schodkový se schodkem -169 961
900 Kč a financováním 190 614 800
Kč. Schodek rozpočtu bude vyrovnán z rozpočtové rezervy a přijatého
úvěru.

Usnesení 3Z-7.2.4/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 778.000,Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Městským nohejbalovým
klubem Modřice, z. s. (příjemce).

Usnesení 3Z-7.2.8/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 100 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou Brno
(příjemce).

Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba,
Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš, Procházka)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová)

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba,
Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Bernátová, Procházka, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Mikuš)

Usnesení 3Z-7.2.1/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 150 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Bc. Lucií Švancarovou
(příjemce).
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-7.2.2/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 80 000 Kč
mezi městem Modřice (poskytovatel) a YMCA Brno (příjemce).
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-7.2.3/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 300 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Městským fotbalovým
klubem Modřice, z. s. (příjemce).

Usnesení 3Z-7.2.5/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 154 800
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Tělocvičnou jednotou Sokol
Modřice (příjemce).
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba,
Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík,
Skalník, Mikuš, Procházka, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Bernátová)

Usnesení 3Z-7.2.6/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 75 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a Junákem-Český skaut,
středisko Řehoře Mendla Brno, z.s.
(příjemce).
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-7.2.7/2019: ZMM schvaluje
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
dotace na rok 2019 ve výši 182 000
Kč mezi městem Modřice (poskytovatel) a SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů v Modřicích (příjemce).

Bod 8 – Projednání zprávy o činnosti
Finančního výboru ZMM
Usnesení 3Z-8.1/2019: ZMM bere na
vědomí zápis č. 1 ze dne 16. 1. 2019 a
zápis č. 2 ze dne 20. 2. 2019 a schvaluje Pravidelný roční plán kontrolní
činnosti Finančního výboru ZMM ve
volebním období 2018–2022.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 9 – Projednání zprávy o činnosti
Kontrolního výboru ZMM
Usnesení 3Z-9.1.1/2019: ZMM bere na
vědomí Zápis ze zasedání Kontrolního výboru ZMM ze dne 18. 12. 2018
a 5. 2. 2019, Zápis z kontroly řešení
stížností občanů za období 06/2017
až 12/2018 a Zápis z kontroly plnění
usnesení RMM za období 2017–2018.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-9.1.2/2019: ZMM schvaluje
Kontrolnímu výboru ZMM Plán kontrolní činnosti KV ZMM do konce roku 2019
dle předloženého návrhu.
Hlasování: 14 pro
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0 proti
0 se zdrželo

Bod 10 – Projednání OZV
K bodu nebylo přijato usnesení.
Bod 11 – Diskuse, různé
Usnesení 3Z-11.1.1/2019: ZMM schvaluje
Stavební program „Rekonstrukce
domu č. p. 171, Modřice“ pro architektonickou soutěž.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Tomandl,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník, Mikuš)
0 proti
2 se zdrželi (Procházka, Bernátová)

Příloha:
Stavební program rekonstrukce objektu nám.
Svobody 171, viz str. 17

Usnesení 3Z-11.1.2/2019: ZMM pověřuje RMM sestavením poroty pro
architektonickou soutěž „Rekonstrukce domu č. p. 171, Modřice“ a
předložením složení poroty ZMM ke
schválení.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Všechny politické subjekty zastoupené v zastupitelstvu byly vyzvány k předkládání návrhů na závislé
i nezávislé členy poroty pro architektonickou
soutěž Rekonstrukce domu č. p. 171, Modřice.

Usnesení 3Z-11.1.3/2019: ZMM pověřuje
RMM sestavením soutěžních podmínek a organizací architektonické
soutěže „Rekonstrukce domu č. p.
171, Modřice“.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Procházka,
Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna,
Chybík, Skalník, Mikuš, Tomandl)
0 proti
1 se zdržel (Bernátová)

Zprávy z radnice

Usnesení 3Z-11.2/2019: ZMM zamítá
Smlouvu na uložení/rozprostření
a homogenizaci skrývky ornice na
pozemcích města Modřice parc. č.
1461/1, 1461/4 a 1461/11 z důvodu
špatné dostupnosti těžkou technikou a značného množství navážené
zeminy.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Procházka, Bernátová, Tomandl, Mikuš, Skalník,
Putna, Brabec, Koubková, Ventruba, Slaný)
1 proti (Hökl)
0 se zdrželo
Komentář:
Jednalo se o možnost návozu kvalitní zeminy –
ornice I. a II. bonity z prostoru za OC Sconto na
pozemky na Vajdlu za meruňkovým sadem.

Usnesení 3Z-11.3/2019: ZMM schvaluje
Dodatek plánovací smlouvy na
rekonstrukci vozovky ulice Tyršova
mezi městem Modřice a p. P. G.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba, Slaný, Koubková, Brabec, Hökl, Putna, Chybík, Slaný)
0 proti
4 se zdrželi (Skalník, Mikuš, Bernátová, Procházka)
Komentář:
Dodatek upravuje šířkové poměry plánované
rekonstrukce ulice Tyršovy kolem pozemku p.
G. v momentě, kdy se nepodaří obnovit plnou
průjezdnost ulice Tyršovy na ulici Vídeňskou
kolem areálu Floel investments.
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Usnesení 3Z-11.4/2019: ZMM bere na vědomí dopis
faráře J. P. z římskokatolické farnosti Modřice ze
dne 24. 1. 2019.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 3Z-11.5.1/2019: ZMM schvaluje
neuvolněným zastupitelům Bernátové, Mikušovi, Procházkovi, kteří jsou
podnikajícími fyzickými osobami
nebo osobami provozujícími jinou
samostatnou výdělečnou činnost,
náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce zastupitele
ve volebním období 2018–2022 ve
výši 350 Kč/hod., a to pouze za účast
na jednání z pověření zastupitelstva
nebo rady. Náhrady budou poskytovány od 4. 3. 2019 za každou účast na
jednání.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Chybík,
Procházka, Bernátová, Tomandl, Mikuš, Skalník,
Putna, Brabec, Koubková, Ventruba, Hökl)
0 proti
1 se zdržel (Slaný)

Usnesení 3Z-11.5.2/2019: ZMM ruší platnost usnesení 2Z-6.1.4/2018.
Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Zprávy z radnice

MĚSTO MODŘICE

Pasivní bytový dům pro seniory
organizační složka, Nádražní 1123, Modřice
Zpráva o provozu, hospodaření a využívání PBDS Modřice v roce 2018

Cílová skupina a poslání domu
Do cílové skupiny klientů PBDS Modřice patří soběstační nájemníci, byť s omezeným pohybem
souvisejícím s věkem (starobní důchod) nebo zdravotním postižením (invalidní důchod), jejichž zdravotní
stav nevyžaduje pečovatelskou službu. Naším posláním je zajistit pohodlné a důstojné prožití podzimu
života ve svém přirozeném prostředí. Kromě pomoci v domácnosti praní a žehlení prádla, úklid
domácnosti, dovážení obědů 7 dní v týdnu, donášení drobných nákupů a léků při dočasné indispozici –
pomáháme se zapojováním do kulturních a zájmových činností.
Kapacita PBDS, případná výměna nájemníků

V průběhu roku 2018 došlo k pohybu obsazení bytů: 1x odchod do jiného samostatného bydlení,
1x odchod do domu s péčí, 3x úmrtí nájemníka. Uvolněné byty byly bezprostředně po vyklizení obsazeny
novými uchazeči o bydlení tak, aby nedošlo při placení nájemného k finančním ztrátám.

Počet obsazených bytů platícími nájemníky ke dni 31. 12. 2018
41 = 100 %

Počet nájemníků ke dni 31. 12. 2018
44

počet nájemníků s trvalým pobytem v Modřicích ke dni 31. 12. 2018
38 = 86 %

průměrný věk nájemníků ke dni 31. 12. 2018
78,5 let
Počet zaměstnanců na jednotlivých pozicích

Úklid

Recepce

Údržba

Provozní

Vedoucí
Celkem zaměstnanců

3,5
4
1
0,5
1
10

V době absence pracovníků na jednotlivých pozicích se jednotlivé profese navzájem prolínají. Tím je
zajištěna efektivní zastupitelnost i v téměř nepřetržitém provozu recepce. Kromě výše uvedené pomoci
seniorům v otázce bydlení zajišťujeme technický servis a drobné opravy v bytových jednotkách. Další
velkou pomocí v životě našich klientů je sociální poradenství v oblastech mezilidských vztahů a
komunikace s úřady, dále pak organizování a pomoc při volnočasových aktivitách.
Provoz PBDS a spokojenost klientů
Stav bytů a správné využívání technického vybavení je průběžně kontrolováno, nájemníkům jsou
opakovaně (ústně i písemně) připomínány principy správného a ekonomického využívání technického
zařízení bytu. Průběžně klienty informujeme o dění v domově, případných změnách v režimu poskytované
pomoci při bydlení a o nabídce volnočasových aktivit. Případné problémy ohledně bydlení řešíme

Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic jsou umístěny na: http://www.mesto-modrice.
cz/zapisy-zm

Zprávy z radnice
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s nájemníky operativně. Zájemci o život a dění v Modřicích jsou pravidelně informováni také
prostřednictvím místního hlášení a Zpravodaje města.

půlroční aktivity:
 beseda na téma výživa
 generálka vystoupení Městského smíšeného sboru
 pěvecké vystoupení Zpěváčku Modřice
 koncert skupiny Banda ze SŠ Kamenomlýnská pro slabozraké a nevidomé
 vystoupení ZUŠ Modřice
jednorázové a nepravidelné aktivity:
 beseda na téma psychické zdraví
 beseda s herci Městského divadla v Brně
 beseda zabývající se poskytováním péče
 jarmark spojený se dnem otevřených dveří (velikonoční tematika)
 jarmark spojený se dnem otevřených dveří (vánoční tematika)
 práce v tematické dílně (např. vyřezávání dýní, zdobení adventních věnců apod.)

Během loňského roku se prohloubila spolupráce s dětmi všech věkových skupin a během společných akcí
a prožitků pomáháme oběma skupinám odstraňovat případné generační bariéry.

Hospodaření:

Aktivní nájemníci se pravidelně setkávají a společně slaví svá životní jubilea, hrají stolní hry, sledují
televizi, chystají občerstvení na kulturní akce jako poděkování vystupujícím, pěstují byliny apod. Na
pravidelných schůzkách nájemníků s personálem klienty informujeme o provozu a plánu volnočasových
aktivit v rámci PBDS a města. Klienti sami přicházejí se svými nápady, jak chtějí společně trávit čas, o
realizaci i průběhu kulturních a společenských akcí našeho domova nájemníci hlasují.

V Modřicích 21. 02. 2019
Jitka Kozumplíková, vedoucí PBDS Modřice

Přehled volnočasových aktivit, jejich četnost a zdůvodnění aktivizace seniorů v roce 2018
Týdenní aktivity:
 jóga pro seniory
 keramický kroužek
měsíční aktivity:
 beseda se studentem na téma učíme se ovládat moderní technologie (PC, tablet, chytrý
telefon)
 stolní hry s dětmi z MŠ a z družiny ZŠ
 duchovní slovo faráře
 čtení dětem v družině v rámci projektu Celé Česko čte dětem (jen ve školní rok)
 schůzky nájemníků s personálem
čtvrtletní aktivity:
 zábava při živé hudbě
 generálka vystoupení Folklórního kroužku
 společný výlet
 koncerty dětí a společná dílnička s MŠ Modřice
 divadelní představení žáků ZŠ a koncerty dětí

600 000
300 000
3 000
3 800 000
520 000
350 000
30 000
140 000
2 012 000
100 000
500 000
10 000
50 000
3 950 000
200 000
49 000
20 000
50 000
0

Upraveno

118,28%
68,13%
0,00%
91,94%
134,55%
97,34%
5,15%
98,50%
83,77%
7,93%
93,09%
0,00%
111,05%
91,40%
58,50%
165,30%
52,58%
136,06%
0,00%

2/3

82 628 300 21 628 300
1 439 500 1 439 500
115 000
115 000
98 000
108 000
28 000
28 000
0
6 000
2 937 000 2 537 000
3 880 000 1 745 000
2 800 000 1 900 000
126 000
126 000
270 000
70 000
77 900
77 900
1 801 700
351 700
4 995 000 4 995 000
3 415 000
515 000

% RS

65,45%
107,07%
99,41%
93,07%
83,86%
75,00%

21 006 244,76
1 376 278,00
115 000,00
108 000,00
11 020,00
6 000,00
2 495 492,89
1 170 060,24
1 500 636,56
62 580,00
54 350,00
77 865,00
237 310,60
4 549 006,40
409 305,38

85,81%

19,16% nečerpané výdaje na opravy MR
85,55%

99,91%

99,98%
99,99%
86,50%
87,85%
82,09%
75,00%

55,76%

nedočerpané výdaje na opravy splaškové
kanalizace

Poznámka
71,47% nedočerpaná posypová sůl a opravy vozovek
96,02%
0,00% nečerpané náklady na autobusové zastávky
35,27% nedočerpané výdaje na dopravní značení
99,99%
93,07%

% RU

nižší výběr z úroků ze BÚ

nižší výběr pokut MěPolicie

žádné dary na zeleň

nižší výběr za sáčky na bioodpad

nižší výběr za sociální pohřby

nižší výběr příspěvky na turnaj starosty

25,42% 97,12%
95,61% 95,61%
100,00% 100,00%
110,20% 100,00%
39,36% 39,36% nedočerpané výdaje na lékařské prohlídky
0,00% 100,00%
84,97% 98,36%
30,16% 67,05% přesun rekonstrukce Hybešova 596 do r. 2019
53,59% 78,98%
49,67% 49,67% nedočerpané výdaje opravy na hřbitově
20,13% 77,64%
0,00%
99,96%
0,00%
67,48% přesun studie řešitelnosti dům NS 171 do r. 2019
91,07% 91,07%
11,99% 79,48%

1 472 644,66 88,81%

21 750,00 19,16%
427 752,00 85,55%

599 466,00 119,89%

1 408 559,65
7 322 773,60
1 332 085,17
1 050 904,29
650 921,71
30 000,00

543 236,43 29,36%

1 642 185,71 59,76%
14 438 077,63 86,45%
0,00 0,00%
33 510,00 0,00%
792 947,00 73,41%
325 750,20 0,00%

Čerpání

96,51%

99,95%
68,13%
0,00%
91,94%
99,80%
80,73%
5,15%
98,50%
82,29%
7,93%
93,09%
0,00%
99,15%
91,40%
58,50%
96,43%
52,58%
98,60%
99,97%

75,57%

nižší výběr za vstupné muzeum
nižší výběr za hlášení MR
nižší výběr inzerce Zpravodaj

nižší výběr za dobývací prostor cihelna

Poznámka
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3412
3419
3421
3429
3519
3525
3612
3613
3631
3632
3635
3636
3639
3722
3725

3399

1 716 200

113 500
500 000
1 658 200

600 000
113 500
500 000

500 000

3326

55 522,50
3 610 383,00
117 000,00
80 997,00
10 515,63
68 031,00
1 001 037,10

709 663,00
204 400,00
0,00
3 493 621,00
699 677,00
340 695,00
1 544,00
137 898,00
1 685 398,00
7 925,00
465 429,00

256 941,00 75,57%

% RU
97,36%
59,56%
99,84%
99,15%
95,39%
91,67%
99,76%
5,57%
50,33%
43,00%
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3341
3349

974 200
1 408 900
7 323 200
1 540 000
1 196 200
792 900
40 000

2 152 000
6 839 000
1 340 000
1 129 200
776 200
40 000
Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního
kulturního, národního a historického povědomí
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Ostatní ambulantní péče
Hospice
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

1 850 000

2 747 800 2 297 800
16 700 800 15 035 800
50 000
50 000
95 000
95 000
1 080 200
793 000
0
350 000

Schváleno

1/3

3111
3113
3231
3314
3315
3319

Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost mimo veřejnou službu

% RS

119 282 700 129 999 100 125 466 223,01 105,18%

340 000
710 000
300 000
3 000
3 800 000
701 100
422 000
30 000
140 000
2 048 000
100 000
500 000
10 000
56 000
3 950 000
200 000
84 000
20 000
69 000
1 001 300

340 000

2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

2212
2219
2221
2229
2292
2293

Rozpočtové výdaje 2018 - odvětvové členění

Čerpání
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OdPa

Celkem příjmy

3412
3419
3429
3612
3613
3631
3632
3633
3639
3722
3725
3745
3749
4350
5311
6171
6310
6320
6409

Upraveno

100 735 700 109 982 900 107 081 575,20 106,30%
5 000
5 000
2 978,18 59,56%
5 200 000 5 200 000
5 191 650,00 99,84%
0
6 700
6 643,35 0,00%
0
1 300
1 240,05 0,00%
168 000
168 000
154 000,00 91,67%
30 000
30 700
30 625,00 102,08%
5 000
5 100
284,00 5,68%
15 000
15 000
7 550,00 50,33%
100 000
100 000
43 000,00 43,00%

142

Popis

0000
2119
2321
3111
3113
3231
3314
3315
3341
3349
3399

Popis
Bez OdPa
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Mateřské školy
Základní školy
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Domovy pro seniory
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní činnosti jinde neuvedené

OdPa

Schváleno

Rozpočtová opatření rozpočtu města Modřice na rok 2018 - odvětvové členění
Rozpočtové příjmy 2018 - odvětvové členění
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V Modřicích, 21. 02. 2019
Sestavil: Ing. Mulíček

Rezerva k 31.12.2017
Rezerva k 31.12.2018

Financování

Čerpání úvěru
Splátka úvěru

+ přebytek, - schodek rozpočtu

10 000,00
166 000,00
0,00
6 946 417,81
1 813 167,94
2 608 715,32
120 263,30
80 931,80
11 792 305,41
1 021 418,45
179 856,00
1 360 326,84
671 739,33

2 770 000
6 614 000

2 770 000
-79 307 200

3/3

100 985 006 100 985 006
21 677 806 107 599 006

9 384 000

-76 537 200

90,50%

100,00% 100,00%
664,00% 100,00%
0,00%
0,00%
87,30% 87,30%
80,96% 93,49%
77,34% 77,34%
0,00%
99,97%
0,00%
99,92%
77,04% 87,41%
100,14% 99,17%
82,50% 82,50%
90,69% 90,69%
0,00%
99,95%

195 819 900 120 615 100 109 161 528,24 55,75%

10 000
10 000
25 000
166 000
1 000
1 000
7 957 000 7 957 000
2 239 500 1 939 500
3 372 900 3 372 900
0
120 300
0
81 000
15 305 900 13 490 900
1 020 000 1 030 000
218 000
218 000
1 500 000 1 500 000
0
672 100

82,00%
90,91%

200 000,00 90,91%

220 000

20,00% nedočerpaná položka příspěvky občanům

220 000

2 000,00 20,00%
5 333 136,39 82,00%

10 000
6 503 800

% RS
% RU
Poznámka
91,75% 91,75%
17,03% 17,03% nedočerpaná položka likvidace černých skládek
41,78% 99,33%
79,35% 92,17%
54,46% 54,46% nedočerpaná položka údržba náhonu
100,00% 100,00%

10 000

Čerpání
27 524,00
18 735,00
360 580,00
10 839 440,36
302 256,41
35 000,00

6 503 800

Schváleno Upraveno
30 000
30 000
110 000
110 000
863 000
363 000
13 660 500 11 760 500
555 000
555 000
35 000
35 000

162

Schválil: Ing. Šiška

Popis
Prevence vzniku odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny
Domovy - penzióny pro matky s dětmi
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům
sociálně nepřizpůsobivým
Domovy pro seniory
Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora
samostatného bydlení
Denní stacionáře a centra denních služeb
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Volby do zastupitelstev ÚSC
Volba prezidenta republiky
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let

Celkem výdaje

4356
4359
5212
5311
5512
6112
6115
6118
6171
6310
6320
6399
6402

4351

4350

4341

OdPa
3727
3729
3744
3745
3749
4333

Zprávy z radnice
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Rekonstrukce objektu nám. Svobody 171, Modřice
Stavební program

Priorita – umístit městské muzeum, knihovnu, infocentrum

Muzeum: přední budova s podloubím

stálá expozice o historii obce, výstavní prostory pro příležitostné výstavy (3–4x za rok)
kancelář – badatelna, bude se využívat k setkávání muzejního spolku
24 m2
2
kuchyňka s provozní návazností rovněž na výstavní prostory (vernisáže) 4 m
výstavní prostory vnitřní
60 m2
komora na aranžovací materiál, stojany, tabule
12 m2
depozitáře:
archiv, knihovna
16 m2
depozitář malých předmětů, umístění převážně na policích
40 m2
depozitář strojů, nářadí, velkých předmětů
cca
60 m2
přednášková místnost pro cca 25 osob, vybavení židlemi, s možností promítání,
s příslušenstvím (přepokládáno je společné využití s městskou knihovnou)
40 m2
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
celkem
256 m2

zajištění provozní možnosti případného vystavování na nádvoří
hygienické zázemí (WC, úklid)
Požadavek přenesení malovaného stropu ze stávajícího muzea.

Knihovna: zadní objekty a chlívy

Požadavky dle knihovnických standardů – 60 m2 na 1000 obyvatel, což v Modřicích činí
přibližně 270 m2.
Knižní fond v současnosti činí 20 tisíc svazků, předpoklad za pět let do 30 tisíc svazků
dvě výpůjční místnosti oddělené dveřmi a v případě potřeby uzavíratelné, aby
v souběhu probíhajících akcí v dětském oddělení nebyli rušeni čtenáři v dospělém a
naopak
dětské oddělení minimálně o velikosti 80 m2, dospělé oddělení minimálně 150 m2,
dohromady minimálně 230 m2 – nejnižší přijatelná hranice minimálně 200 m2
součástí oddělení pro dospělé menší čítárna s posezením, čtyři počítačové stanice pro
veřejnost (veřejný internet) a kopírovací stanice
výpůjční pult by byl umístěn v oddělení pro dospělé. Celá knihovna by měla být
uzpůsobena tak, aby ji zvládl obsluhovat 1 knihovník, tj. oddělení by měla být řazena
za sebou (ev. nad sebou) tak, aby i čtenář z dětského oddělení musel cestou ke
vchodovým dveřím projít okolo výpůjčního pultu.

21. 2. 2018
Ing. Hana Chybíková

Muzeum města Modřice
Vedoucí PBDS
Provozní PBDS
Recepce PBDS

Mgr. Petr Fiala
Jitka Kozumplíková
Zita Friedlová

538 728 182

547 216 124
538 728 183

732 706 753
731 440 706
733 183 880
774 046 199

602 555 193

petr.fiala@email.cz
jitka.kozumplikova@mesto-modrice.cz
zita.friedlova@mesto-modrice.cz

mkmodrice@mesto-modrice.cz

mestska.policie@mesto-modrice.cz
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Mgr. Renata Pilátová - vedoucí
537 001 028
Mgr. Eva Strnadová

E-mail
josef.siska@mesto-modrice.cz
hana.chybikova@mesto-modrice.cz
jiri.ventruba@mesto-modrice.cz
lenka.knotkova@mesto-modrice.cz
kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz
dagmar.hoskova@mesto-modrice.cz
katerina.habartova@mesto-modrice.cz
elena.halvova@mesto-modrice.cz
martina.vojtova@mesto-modrice.cz
danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz
katerina.brabcova@mesto-modrice.cz
roman.mulicek@mesto-modrice.cz
jana.vranova@mesto-modrice.cz
petra.kosinova@mesto-modrice.cz
zdenka.kanova@mesto-modrice.cz
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz
veronika.zaloudkova@mesto-modrice.cz
jan.konecny@mesto-modrice.cz
jiri.sula@mesto-modrice.cz
podatelna@mesto-modrice.cz

Muzeum a knihovna jsou samostatně oddělené provozy, pouze přednáškový sál může být
společný.

537 001 020
156

Mobilní číslo

Bezbariérové řešení prostor, nosnost podlah odpovídající zátěži.

602 559 055
724 767 000
775 777 216
725 703 905
606 764 544
602 563 545
725 011 334
608 987 879
774 002 172
602 574 466
602 728 350
606 711 065
721 229 949
773 265 352
608 986 044
774 007 710
608 363 955
774 780 999
773 826 705

www.mesto-modrice.cz

Knihovna

Poznámka:
Galerie – možné umístění v přednáškovém sále
Telefon. číslo

kancelář s příručním skladem, skladem výměnného fondu a jedním pracovním
místem, minimálně 15 m2
malá kuchyňka (slouží pouze pro zaměstnance knihovny) + 1 WC pro zaměstnance a 1
WC pro veřejnost, úklidová místnost

537 001 012
537 001 013
537 001 014
537 001 011
537 001 016
537 001 015
537 001 018
537 001 018
537 001 021
537 001 024
537 001 024
537 001 022
537 001 023
537 001 022
537 001 022
537 001 017

Galerie, kavárna, klubovny, krámek s čaji a bylinkami, dárkové předměty, dvůr s možností
využití na koncerty a vystoupení, ve sklepě vinotéka či vinárna, volnočasový klub, areál
propojit s areálem kostela jako oddychové prostory.

jméno

Další návrhy z řad občanů: proběhla anketa a den otevřených dveří

Ing. Josef Šiška
Ing. Hana Chybíková
MUDr. Jiří Ventruba, CSc.
Lenka Knotková, DiS.
Bc. Květoslava Höklová, DiS.
Dagmar Hošková, DiS.
Kateřina Habartová
Bc. Elena Halvová
Bc. Martina Vojtová, Dis.
Danuška Sobotková
Bc. Kateřina Brabcová
Ing. Roman Mulíček
Jana Vránová
Petra Košínová
Zdenka Kaňová
Lenka Ventrubová
Mgr. Veronika Žaloudková
Bc. Jan Konečný
Jiří Šula

Infocentrum: v rámci muzea, pro zajištění přístupnosti muzea a stálé expozice během dne
i při příležitostných výstavách

Funkce
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Starosta
Místostarostka uvolněná
Místostarosta neuvolněný
Asistentka starosty
Vedoucí majetkového odboru
Majetkový odbor
Majetkový odbor
Investiční referent
Personalista
Matrika, evidence obyvatel
Matrika, evidence obyvatel
Vedoucí finančního odboru
Účetní, pokladní
Účetní
Účetní
Pracovník vnějších vztahů
Právník
Referent přestupkové agendy
Vedoucí pracovní čety
Elektronická podatelna
Faxové číslo MÚ
Městská policie Modřice
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Kontakty na zaměstnance MÚ Modřice
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
V souladu s ustanovením zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

oznamujeme:
volby do Evropského parlamentu se uskuteční

v pátek dne 24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 25. května 2019 od 8:00 hodin do 14:00 hodin
1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Pasivního bytového domu pro seniory na ul. Nádražní 1123 pro voliče hlášené k
trvalému pobytu v ulicích:
Brněnská
Bobravská
Evropská
Husova
Komenského
Nádražní
Pančochy
Popovická
Příční
Sadová (všechna ostatní čísla popisná kromě čísla uvedeného ve volebním okrsku č. 2)

Spojovací
Stará Cihelna
Tyršova
Luční
U Hřiště
K Lesu
Poděbradova (č.p. 230, 335, 411, 524,
574, 577, 578, 580, 581)

www.mesto-modrice.cz
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2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve velké zasedací
místnosti na městském úřadě v Modřicích na náměstí Svobody 93, Modřice (hlavní
vchod radnice) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hybešova
Hřbitovní
Chrlická
Krakovská
Masarykova
Mayerova
nám. Míru
nám. Svobody
Pavlovského
Pilcova
Poděbradova (všechna ostatní čísla
popisná kromě čísel uvedených ve
volebním okrsku č. 1)

Polní
Prusinovského
Přízřenická
Rybníček
Sadová (č.p. 569)
Severní
Sokolská
Střední
Ulička
Za Humny
Zahrádky
Žižkova

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
Volební právo občanů jiných členských států EU je zveřejněno na internetových
stránkách města Modřice: www.mesto-modrice.cz a také na stránkách Ministerstva
vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na matrice MěÚ
v Modřicích, na tel. 537 001 024 a ve dnech voleb i okrskové volební komise o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
6. Každý volič si může v úředních hodinách, na matrice a evidenci obyvatel na MěÚ
Modřice ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

Informace pro občany

i
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Třídění odpadu v Modřicích - jak správně třídit sklo
Sklo ukládáme do zelených kontejnerů. Nemusíte se rozbíjet na menší části,
bude se ještě nadále třídit.
Patří sem láhve od vína, či jiných nápojů, tabulové sklo z oken a dveří, sklenice
od kečupů či zavařenin, rozbité skleničky a jiné skleněné nádobí i nádoby.
Nepatří sem keramika a porcelán, autosklo, drátované sklo, zrcadlo nebo jakékoliv pokované sklo, varné a laboratorní
sklo nebo sklokeramika.

www.mesto-modrice.cz
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Co nepatří do kontejneru, odevzdejte na sběrném dvoře na ul. Tyršova odbočka z
cesty k areálu Pod kaštany.
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí
8:00 – 12:00
Úterý
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Středa
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Pátek
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Sobota
8:00 – 12:00
Neděle
zavřeno

Informace pro občany

Proč?
Proč je koberec mezi kontejnery? Proč není odvezen do sběrného dvora?
Proč není papírová krabice rozřezána, stlačena, či jinak zmenšen obsah a vložena do
kontejneru na papír nebo odvezena do sběrného dvora?
Je to lenost, ignorance, nepochopení smyslu třídění, nevědomost?

Text a foto: Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Nezapomeňte zálohované sklo vrátit zpět do obchodu!
Občas se mně občané ptají, proč netřídíme sklo na bílé a barevné. Bohužel nejsme
tak disciplinovaní, aby se nestalo, že do bílého skla někdo odhodí barevné a tím
znehodnotí obsah celého kontejneru bílého skla a musí s ním být naloženo jako se
sklem barevným.
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POPLATKY
Městský úřad Modřice připomíná občanům, kteří dosud nesplnili poplatkovou povinnost a nezaplatili místní poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku, který byl splatný ke dni 31. 3. 2019, aby tak učinili v náhradní lhůtě,
nejpozději do 31. 5. 2019. Úhradu lze provést hotově na pokladně městského
úřadu 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.

Život v našem městě

ž

Život v našem městě
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Běžecký pohár 9. 3. 2019

Hasičský bál 8. 3. 2019

Foto: M. Hájek

Foto: M. Hájek

Život v našem městě
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Přednáška ing. Aleše Svobody - Brněnské podzemí 20. 3. 2019

Ženáčské hody
2019
17:30
9:00
13:45
15:30
17:30

3.5. pátek
stavění máje na náměstí s cimbálem
a se zpěvem folklorního kroužku města Modřice
4.5. sobota
sraz stárků na náměstí, vyzvednutí hlavního páru,
průvod městem
požehnání v kostele s v. Gotharda
vystoupení dětského folklorního kroužku města
Modřice a předání práva před radnicí
hodová zábava v areálu hasičky (ulice Hybešova)

celý den doprovazí DH Zlaťanka
občerstvení zajišťují hasiči
Srdečně Vás zve kolektiv stárků

Foto: M. Hájek

Život v našem městě

282

Zpravodaj 4/2019

www.mesto-modrice.cz

Mú Modřice
Bc.Květoslava Höklová,Dis
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Rada Mú Modřice
Redakční rada Zpravodaje

Žádost o odpověď na dopis ze dne 4. 12. 2018 manželů Brabcových prostřednictvím Mgr Holuba Jaroslava.

Bohatá nabídka specialit, pivo, limo.

SRDEČNĚ ZVE MĚSTO MODŘICE A SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MODŘICE

Připomenu příběh černé stavby oplocení pozemků 1741,1740, č8stečné 1739.
V říjnu 2017 firma EXICOM a paní Jamborová oplotily betonovým oplocením,který
neodpovídá jak výškou tak druhem oplocení v záplavové části. Výše uvedené ploty
jsou do dnešního dne vedeny jako černé stavby. Pozemek 1740 je veden jako orná
půda,který se v městě Modřice nesmí oplotit.
Proč uvádím tento příběh.
Výstavbou černého oplocení ,které město Modřice zamítlo dopisem ze dne 28.2.2018
se nic neděje. Krajský úřad vrátil pokus o povolení černé stavby stavebním úřadem
jako protizákonný.
Vlastníme pozemek 1739 ,který nám odkázali rodiče o který se staráme a jako starobní důchodci je to náš koníček. Toto se nám vše zhatilo po návštěvě p.Jambora u paní
Höklové ,která po této návštěvě obrátila své názory 100 %.Výstavbou černého oplocení kterou paní Höklová podporuje nás přinutila na náš pozemek chodit kanálem
bez možnosti použít malé mechanizace.
Požádali jsme město Modřice o směnu pozemku vlastník manželé Brabcovi 1746/1
za pozemek 2102/2 vlastník město Modřice což nám bylo zamítnuto .
Dne 20.12.2019 doporučila výše uvedená pracovnice Mú Modřice částečnou směnu
pozemku pro firmu Exicom s.r.o.
Jako důvod uvedla vedení cyklostezky na pozemku 1741 ,což se nezakládá na pravdě
.
Cyklostezka protíná náš pozemek, který je veden jako orná půda a na katastrálním
úřadě bez břemene. Proto Vás žádáme o uvedení do původního stavu ,který jste
výstavbou stezky znehodnotily a nemáte o pozemek zájem.
Žádáme také o vysvětlení zdali firma Exicom s.r.o. platí nájemné za černou stavbu
oplocení na pozemku radnice a několikrát vyměřování pozemku 2102/2
Vážená paní Bc. Höklová, DiS závěrem, kde je spravedlnost. Přál bych Vám každodenní pohled z našeho domu, kde jsme měli výhled do přírody a náš pozemek a
nyní na nesmyslnou betonovou zeď.
Příloha černé stavby.
Modřice 3.3.2019
S pozdravem
Brabcová Dana Chrlická 55,66442 Modřice

Život v našem městě
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Oplocení pozemků p.č. 1739/1 (část), 1740 a 1741 k.ú. Modřice realizovaným
společností EXICOM spol.s r.o.

se na tomto pozemku nacházela již před nabytím vlastnictví tohoto pozemku manželi
Brabcovými.

Úvodem je třeba zdůraznit, že záležitosti týkající se staveb a jejich odstraňování v
katastru našeho města má plně v kompetenci věcně a místně příslušný stavební úřad
se sídlem na Městském úřadě Šlapanice.
K části oplocení sousedící s pozemkem ve vlastnictví města p.č. 2102/2, tj. oplocením
pozemku p.č. 1741 ve vlastnictví EXICOM spol.s r.o., město Modřice vydalo písemné
nesouhlasné stanovisko čj. Mod 407/2018 z 28.02.2018. Následně, zkráceně uvedeno,
stavební úřad i přes nesouhlasné stanovisko města vydal dodatečné povolení stavby,
které bylo přezkoumáno Krajským úřadem Jihomoravského kraje, zrušeno a vráceno
zpět věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, který je kompetentní v této věci
nově rozhodnout. Toto řízení není k datu zpracování tohoto dokumentu ukončeno.
(Pro rozsáhlost podkladů založených u stavebního úřadu k oplocení realizovanému
společností EXICOM spol. s.r.o. na pozemcích p.č. 1739/1(část), 1740 a 1741 není uveden jejich plný výčet).

• Žádost společnosti EXICOM spol.s r.o. z 29.01.2018 o odprodej pozemku p.č.
2102/2 bez udání důvodu s příslibem zachování jeho rázu a průjezdu cyklotrasy
Tato žádost byla zastupitelstvu předložena s doporučením majetkového odboru:
„Pozemek p.č. 2102/2 slouží jako veřejně přístupný pás zeleně podél náhonu s cyklotrasou. Z tohoto důvodu majetkový odbor nedoporučuje jeho prodej.“
Usnesení Zastupitelstva města Modřice č. 16/2018 z 05.03.2018:
Usnesení 16Z-6.5/2018: ZMM zamítá prodej pozemku p. č. 2102/2 firmě EXICOM spol.
s r.o.“

Město Modřice v rámci svých kompetencí řešilo majetkové vztahy, vážící se k realizované stavbě „oplocení pozemku p.č. 1741“, které zasahuje i na část pozemku p.č.
2102/2 (cca 22m2) ve vlastnictví města Modřice, kdy návrhy manželů Brabcových a
společnosti EXICOM spol.s r.o. byly předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu. Jednalo
se o tyto žádosti:
• Žádost manž. Brabcových z 14.12.2017 o odkup pozemku p.č. 2102/2 pro
zahrádkářské účely
• Žádost manž. Brabcových z 06.02.2018 o směnu pozemků p.č. 2102/2 města
za pozemek p.č. 1746/1 v jejich vlastnictví, přes který vede cyklotrasa
Tyto žádosti byly zastupitelstvu předloženy s doporučením majetkového odboru:
„Pozemek p.č. 2102/2 slouží jako veřejně přístupný pás zeleně podél náhonu s cyklotrasou a jeví se jako nevhodný pro zahrádkářské účely. Z tohoto důvodu majetkový
odbor nedoporučuje jeho prodej stejně tak jeho směnu za pozemek p.č. 1746/1. Lze
doporučit možnost odkoupení pozemku p.č. 1746/1, a to z důvodu uvedených v žádosti, tj. že tento pozemek nemá pro stávající vlastníky využití a je dotčen vedením
cyklotrasy a střednětlakého plynovodu.“
Usnesení Zastupitelstva města Modřice č. 16/2018 z 05.03.2018:
Usnesení 16Z-6.4/2018: ZMM zamítá prodej/směnu pozemku p.č. 2102/2 manželům
Brabcovým
Pro úplnou informovanost uvádíme, že cyklotrasa vedena přes pozemek p.č. 1746/1

• Žádost společnosti EXICOM spol.s r.o. z 13.8.2018 o vzájemné započtení
části parcel 2102/2(vlastník město) a 1741 (vlastník EXICOM spol.s r.o.).
důvod - cca 22 m2 pozemku města oploceno k pozemku p.č. 1741)
Tato žádost byla předložena zastupitelstvu s ústním komentářem majetkového odboru přímo na jeho jednání. Informace se týkaly probíhajících správních řízení ve věci
oplocení pozemku p.č. 1741.
Zároveň v této věci byli zastupitelé informování o písemném vyjádření manželů
Brabcových z 07.12.2018 k návrhu směny části pozemků p.č. 1741 a části pozemku
p.č. 2102/2.
Usnesení Zastupitelstva města Modřice č. 2/2018 z 10.12.2018, cit:
Usnesení 2Z-4.2/2018: ZMM bere na vědomí žádost o směnu části pozemku parc. č.
1741 o výměře cca 38 m² v majetku společnosti EXICOM spol. s r.o. za část pozemku
parc. č. 2102/2 o výměře cca 22 m² v majetku města Modřice a odkládá rozhodnutí
o směně do doby vyřešení stavebního povolení na vybudování oplocení citovaných
pozemků.“
O tomto byli městem informování manželé Brabcovi prostřednictvím svého právního
zástupce datovou zprávou 21. 12. 2018.
Höklová Květoslava, majetkový odbor

Rozlosování jaro 2019

Fotbal - rozlosování jaro 2019
Datum
So 23.3.2019
Ne 24.3.2019
So 30.3.2019
Ne 31.3.2019
So 6.4.2019
Ne 7.4.2019
Pá 12.4.2019
So 13.4.2019
Ne 14.4.2019
Pá 19.4.2019
So 20.4.2019
Ne 21.4.2019
Pá 26.4.2019
So 27.4.2019
Ne 28.4.2019
St 1.5.2019
Pá 3.5.2019
So 4.5.2019
Ne 5.5.2019
St 8.5.2019
Čt 9.5.2019
Pá 10.5.2019
So 11.5.2019
Ne 12.5.2019
Pá 17.5.2019
So 18.5.2019
Ne 19.5.2019
Pá 24.5.2019
So 25.5.2019
Ne 26.5.2019
Pá 31.5.2019
So 1.6.2019
Ne 2.6.2019
Pá 7.6.2019
So 8.6.209

A muži
15:00 Popůvky
15:00 Troubsko

15:30 Kupařovice

15:30 Střelice

16:00 Ivančice B

16:00 Tišnov

16:30 Blučina

10:30 Vojkovice B

16:30 Říčany

16:30 Ořechov

17:00 Blažovice

Ne 9.6.2019

17:00 Měnín

So 15.6.209
Ne 16.6.2019

17:00 Zbýšov

x doma

B muži
15:00 Kobylnice
15:00 Hrušovany
15:30 Pozořice B

15:30 Židlochovice

Dorost

mladší žáci A

9:30 Lednice M
9:00 Hodonín (UMT)

11:15 Lednice M
10:45 Hodonín (UMT)

mladší žáci B

starší přípravka A

starší přípravka B

mladší přípravka

11:15 Těšany

9:30 Vojkovice
16:45 RAFK

18:00 Židlochovice

16:30 Židlochovice

18:00 Kupařovice

16:30 Ořechov B

12:45 Řečkovice
13:15 Milešovice M
13:00 V. Bitýška

13:00 Říčany R

16:00 Moutnice B

16:00 Měnín B

starší žáci

9:30 Ždánice R

9:00 Hustopeče
13:00 Dědice

11:15 Ždánice R

10:45 Hustopeče

10:30 Hrušovany

11:15 Pozořice

9:30 Pozořice

10:45 Vojkovice

13:30 Říčany

9:30 Šlapanice R
9:30 Kohoutovice M

11:15 Šlapanice R
11:15 Kohoutovice M

13:00 V. Pavlovice

14:45 V. Pavlovice

10:00 Sparta B

11:45 Sparta B

11:15 Podolí A
10:00 Bošovice

13:00 Pozořice B

9:30 Svratka B R

11:15 Svratka B R

15:00 Měnín

13:15 Bystrc M

9:30 Mutěnice M

11:15 Mutěnice M

14:15 Střelice

9:00 Bzenec

10:45 Bzenec

10:15 Ořechov B

14:30 Lipovec R

9:30 Újezd u B. R

11:15 Újezd u B. R

17:00 Blažovice B

10:00 Slavkov

9:00 Mor. Slávia

10:45 Mor. Slávia

16:30 Těšany B

16:30 Blučina B
16:30 Rajhradice B

16:30 Újezd u B. B

17:00 Opatovice
x venku

13:15 V. Popovice M

14:30 Pozořice A R
14:15 Slovan

14:30 Mokrá R

M-hřiště Modřice
R-hřiště Rajhrad

M-hřiště Modřice
R-hřiště Rajhrad

16:00 D. Kounice

11:15 Ochoz

9:30 Ořechov

9:00 Kahan(Zbýšov)

9:30 Rosice

13:00 Blučina

14:45 Podolí B

17:00 Želešice

18:00 Medlov

16:30 Medlov

10:00 Žabčice
18:00 Troubsko

9:00 Žabčice
16:30 Šatava

17:00 Tišnov (UMT)

17:00 Těšany

11:15 Mokrá

10:30 Želešice

9:30 Ivančice

10:30 Ivančice B
(Řeznovice)
10:00 Kuřim

17:00 Rosice

18:00 Střelice

13:15 M. Bránice
16:30 Střelice

15:30 Hrušovany

13:45 Hrušovany
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SPORT
Modřický pohár 2019
Když před asi 20 lety vyšel v našem Zpravodaji článek o jednom z prvních ročníků
Modřického poháru, na doprovodné fotografii se mrňous v šusťákové soupravě s
číslem 21 na hrudi snaží předehnat své soupeře. Dojem umocňuje zarputilý výraz v
jeho tváři a popisek autora „Jednadvacítka to bere vážně“.
Od té doby se svět kolem nás hodně změnil a běžec z fotografie už šusťákům dávno
odrostl. Jeho současným malým následovníkům ale pořád zůstává stejná zarputilost,
soutěživost a naplno projevované emoce, ať už pro ně byl závod úspěšný anebo
vše neproběhlo zrovna podle plánu. Jestli jste se přišli v sobotu 9.3.2019 podívat na
23. ročníku Modřického poháru a sledovali běhy nejmenších dětí, nejspíš mi dáte
za pravdu. Na závodech ovšem potkáte i běžce z opačné strany věkového spektra,
některé dokonce s předválečným ročníkem narození. Jako jedni z mála pořadatelů
v rámci zimního seriálu „Brněnský běžecký pohár“ tradičně odměňujeme lahvinkou
vína všechny běžce a běžkyně nad 70 let, pro které v seriálu není vypsána samostatná věková kategorie, což modřickému závodu dělá opravdu dobré renomé.
Letošní ročník závodu přinesl historicky nejvyšší počet účastníků (celkově 731), z
toho u čtyř nejmladších kategorií narostl loňský počet dokonce na dvojnásobek. Na
závody totiž vozí své svěřence také trenéři atletických klubů z Brna i okolí a Modřice jsou díky dobré dopravní dostupnosti na předním místě jejich seznamu. Tím se
samozřejmě zvyšuje konkurence a je stále těžší proniknout na stupně vítězů. To je
také jedním z důvodů, proč zvažujeme pro další ročníky zvláštní ocenění pro místní
závodníky z Modřic, minimálně v dětských a žákovských kategoriích.
Po sportovní stránce si na kvalitu dosažených časů ani letos rozhodně nemůžeme
stěžovat, i když si museli závodníci poradit s větrným počasím a v průběhu hlavního závodu i s krátkou dešťovou přeháňkou. Mezi ženami na trati 5 km zvítězila
Lenka Masná, dřívější reprezentantka ČR, v čase 17:49. Mužskou trať 10 km opanoval
s časem 31:08 Robert Míč, který se v týdnu před závodem vrátil z běžeckého kempu
v Keni, takže svůj vysokohorský trénink u nás dokázal úspěšně zúročit. Kompletní
výsledky najdete na stránkách http://www.atletikauni.cz v sekci Seriály – BBP 2019.
Závěrečné poděkování patří všem, kdo tuto akci podpořili sponzorsky (Městský
úřad, Sokol, společnosti FINO Trade, Delikomat, Bachl, wellnes Centrum Hastrmánci), anebo pomohli se zabezpečením akce (Městská police, Městský úřad – místostarostka H.Chybíková, ZŠ Modřice – paní Chlupová a pan Mandelík, a samozřejmě i
místní dobrovolníci starající se o vše potřebné).
Za rok se s vámi opět těšíme na shledanou ať už v roli závodníků, jejich doprovodu
anebo diváků.
Za pořadatele B.Krejčí.

Městský fotbalový klub Modřice
pořádá nábor malých fotbalových
nadějí do svých řad. Zájemci se
mohou dostavit každé úterý a čtvrtek
v16:00 na fotbalové hřiště.
Kontaktní osoba Ing. Roman Mulíček,
mobil 603 541 415 nebo pan Loučanský.

Těšíme se na Vás
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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

Run and Help aneb běhání, které pomáhá




Život v našem městě

Recitační soutěž žáků ZŠ Modřice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Věděli jste, že modřické děti běhaly a pomáhaly už třikrát?
Věděli jste, že celkem jejich zásluhou putovalo téměř padesát tisíc korun na pomoc
postiženým dětem?
Věděli jste, že příspěvky od dětí z Modřic patří každoročně k nejštědřejším?
Věděli jste, že projekt Run and Help byl Fórem dárců vloni vyhodnocen jako nejlepší
nefiremní sbírkový projekt?

Ve čtvrtek 7.února těsně před jarními prázdninami se v Základní škole v Modřicích
konalo Školní kolo recitační soutěže. Soutěžilo se ve 3 kategoriích: 0.kategorii zaujímali naši prvňáčci, 1.kategorii tvořili žáci 2. a 3. tříd a 2. kategorii žáci 4. a 5. tříd.
Celkem se soutěže zúčastnilo 20 dětí, které byly vítězi v třídních kolech recitační
soutěže.
Paní učitelky, jež tvořily komisi, neměly vůbec jednoduchou úlohu při výběru nejlepších recitátorů, umělecké výkony dětí byly velice vyrovnané. Nakonec se shodly
a vybraly nejlepší soutěžící děti, které budou úspěšně reprezentovat naši školu v
Oblastním kole v Ivančicích.
A nyní již výsledky školního kola:
0.kategorie:
1.místo Eliška Palečková z 1.A
2.místo Alex Cangár z 1.A
3.místo David Koudelka z 1.A
1.kategorie:
1.místo Miloslav Holoubek z 3.B
2.místo Markéta Kročilová z 3.B
3.místo Ondřej Slezák z 2.B.
2.kategorie:
1.místo Jan Drietomský ze 4.A
2.místo Anna Knesplová 4.A
3.místo Igor Běloševič 5.A
Atmosféra soutěže byla velmi příjemná, děti recitovaly bez velké trémy, snažily se
podat co nejlepší výkony. Proto byli všichni recitátoři za své výkony pochváleni a
oceněni drobnou sladkostí, vítězové obdrželi diplom a krásné knižní publikace, které
zakoupilo SRPŠ.
Výherci, kteří se umístili na prvních dvou místech z každé kategorie dále pilovali své
básně a 19. března reprezentovali naši školu v Oblastní soutěži mladých recitátorů v
Ivančicích. Eliška Palečková z 1.A a Jan Drietomský ze 4.A zde získali za svůj výkon
Cenu poroty.
Pro recitátory z 2.stupně naší školy proběhlo Oblastní kolo v Ivančicích následující
den, 20. března. Zúčastnily se ho Žaneta Šulová ze 6.A a Anna Dvořáková ze 7.B. Ve
velké konkurenci obsadila v této soutěži krásné 3.místo Anička Dvořáková. Patří jí
velká gratulace. Ale ta patří i všem ostatním soutěžícím a oceněným recitátorům,
kteří se snažili ze sebe vydat co nejvíce a za to jim patří naše poděkování.
Zapsala Mgr.Miroslava Grombiříková, Foto: Mgr.Miroslava Grombiříková

Život v našem městě

382

Zpravodaj 4/2019

Olympiáda v anglickém jazyce
Dne 19. února se v Modřicích již po několikáté konalo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Za účelem předvést své konverzační dovednosti a vědomosti cizího
jazyka se na naší škole sešly více než čtyři desítky žáků základních škol, víceletých
gymnázií a středních škol z okresu Brno – venkov. Ti soutěžili celkem v pěti kategoriích dle příslušné věkové skupiny:
•kategorie I. A pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ
•kategorie I. B pro žáky primy a sekundy víceletých gymnázií
•kategorie II. A pro žáky 8. a 9. ročníků ZŠ
•kategorie II. B pro žáky tercie a kvarty víceletých gymnázií
•kategorie III. pro žáky středních škol
Samotná olympiáda probíhala ve dvou částech. V úvodu žáci absolvovali poslechový test a po něm následovalo vyplnění pracovního listu. Konverzační části předcházelo losování ze zadaných témat jako např.:
•My family
•My school
•My daily programme
•My town, my village
•Animals
•Free time activities and hobbies
•Sport
Před dialogem mezi soutěžícím a porotou proběhla krátká písemná příprava, která
mimo zadaný okruh obsahovala také krátké představení osoby žáka a školy, kterou
zastupoval.
Odborná porota potom hodnotila nejen mluvený projev, ale také bohatost slovní zásoby, gramatickou správnost, výslovnost nebo také schopnost pohotově reagovat a
improvizovat.
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Naši školu reprezentovaly
v kategorii I. A žákyně Lada
Navrátilová ze VII. A třídy
a Vanessa Youssef z IX. třídy.
Lada Navrátilová se svým tématem „Animals“ suverénně zvítězila v konkurenci
dalších 16 soutěžících, a to s počtem 29
bodů z celkových 30. Vanessa Youssef a
její „Free time and hobbies“ se umístila
na 7. místě z 22 soutěžících s dosaženým
počtem 30 bodů z 32.
Úspěšným účastníkům gratulujeme a
máme z nich velkou radost.
Text a foto: Mgr. Hronová
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„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

www.mesto-modrice.cz
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Mateřská škola Modřice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
Zahradní 590, 664 42 Modřice

POZVÁNKA K ZÁPISU
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

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.
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.
Dále budou ohodnoceni také tři nejlepší jednotlivci, kteří přinesou nejvíce starého papíru.
Termín: 13. – 17. května 2019

od 1. 9. 2019 tři a více let
k zápisu do naší mateřské školy.
Koná se v pondělí 13. května 2019
od 9.00 do 11.30 hodin a mezi 13.00 a 16.00 hodinou
v ředitelně mateřské školy.
K zápisu přinese zákonný zástupce doklad totožnosti

Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici

(občanský průkaz nebo cestovní pas), rodný list dítěte

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

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

Zveme srdečně rodiče dětí, které mají

a vyplněnou přihlášku do mateřské školy obsahující potvrzení
dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte.
Veškeré další informace k přijímacímu řízení najdete
na webových stránkách naší MŠ: www.msmodrice.cz
Přihlášku je možné si vyzvednout osobně od 23. do 26. 4.
ve třídě Myšek, je také ke stažení na webových stránkách školy.
V době od 14.00 do 16.00 hodin máte možnost
návštěvy a prohlídky tříd naší mateřské školy.
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BRABROUCI
Březnový výlet Brabrouků
Ráno 16. března jsme se všichni sešli u nás na tramvajové zastávce a vyrazili směr
Omice, kde jsme poznávali práci bystrozorů. Poté, co jsme dorazili do omického lesa,
jsme si vysvětlili hru, zopakovali si naučená kouzla a rozdělili se do skupinek kouzelníků. Hra spočívala v pronásledování čarodějných delikventů na útěku, jejichž
polohu kouzelnickým týmům nahlašoval informátor. Kouzelnické týmy byly s informátorem spojeny vysílačkou a byly pojištěny mapou terénu. Delikventi byli úspěšně
zneškodněni a náležitě potrestáni. Postupně jsme prošli omickým lesem až do Tetčic.
Tam jsme si zahráli náš oblíbený branball a kvůli špatnému počasí jsme byli nuceni
ukončit výlet dříve. I přes nepříznivé podmínky počasí jsme si všichni výlet užili a
vyzkoušeli jsme si na vlastní kůži povolání bystrozorů.
Terka
Následující akce
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, tak pevně doufám, že se
náš oddíl skvěle umístí. Začátkem května se uskuteční netradiční zimní olympiáda.
Pro naše mladší družinky bude tradiční květnový výlet 18. či 19. 5. a starší děti se pak
zúčastní Srazu PTO 24. - 26. 5.
Kečup

foto:
archiv Brabrouci
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KULTURA
96. komorní koncert - Louisovi sirotci 27. 3. 2019

si dovoluje pozvat děti i rodiče od 6 do 99 let na

ZIMNÍ OLYMPIÁDU

KDY? STŘEDA 8. 5. 2019
KDE? „ŠKVÁROVÉ” HŘIŠTĚ U FINO CLUBU
Čeká Vás mnoho sportovních tradičních i netradičních disciplín,
doprovodný program a pro každého drobná odměna.

Prezence od 15:00 hodin
Vyhlášení nejlepších sportovců a ukončení akce v 18 hodin
info@brabrouci.cz

Při velké nepřízni počasí se akce nekoná

www.brabrouci.cz

Foto: M.Hájek
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VÝBĚR Z NOVINEK

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/.
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Pondělí
9–12
Úterý		
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–19
13–18
13–16

Milí malí čtenáři a kamarádi!
Máte rádi pohádky? Díváte se na ně nebo je posloucháte? A chtěli byste se na chvilku
stát Karkulkou, princem Bajajou anebo obrem Zlobrem? Pak vás zveme na příměstský tábor Z POHÁDKY DO POHÁDKY, který se bude konat v modřické knihovně od
5. do 9. srpna 2019. Pohádkový týden prožijeme mezi knihami, ale také venku, kde si
osvěžíme spoustu historických i současných zajímavostí o našem městě. Mimo čtení
se můžete realizovat v tvůrčí dílně, stanete se hrdiny klasických i nově vymyšlených
pohádek, a kdyby nám počasí nepřálo, schováme se před deštěm v útulném dětském
oddělení knihovny, kde si promítneme pohádky a filmy, na které budeme mít zrovna
chuť. A protože naše fantazie je bez hranic, čeká nás bezesporu dobrodružný týden!
Na dětičky (od 6 do 10 let) se budeme těšit od pondělí do pátku vždy od 8.00 do 16.00.
Cena je 1000 Kč – obědy budou zajištěny, pitný režim pohlídáme. V ceně je i materiál
v tvůrčí dílně.
Přihlášky jsou k dispozici v knihovně. Kapacita bude omezena s ohledem na prostory a počet dohlížejících dospěláků.
Zároveň se všem čtenářům omlouváme, že v tomto týdnu bude běžný provoz knihovny poupraven.
Vaše knihovnice

PRO ŽENY
Bergová, Ellen: Udělám ti ze života
peklo
Centherová, Katherina: Jak ti zmizet
ze života
Deveraux, Jude: Splněné sny
Enoch, Suzanne: Můj skotský hrdina
Hrašková, Eva: Rande s tchyní
Howel, Hannah: Statečná lady Cathryn
Jakoubková, Alena: Manžel do domu…
hůl do ruky
Kačírková, Eva: Nenechám tě odejít
Keleová-Vasilková, Táňa: Máma
Körnerová, Hana: Hlas kukačky
Laurensová, Stephanie: Vládce všech
moří
Printzac, Julie: Ženy v poklusu
Repová, Hana: Bůh pláče potichu
Robertsová, Nora: Milovat Jackie
PRO SILNÉ NERVY
Cílek, Roman: Smrt trojského koně
Dán, Dominik: Na podpatcích
Ellwood, Nuala: Den, kdy se to stalo
Hannah, Sophie: Neviděli jste Melody?
Silva, Daniel: Ta druhá žena
Stocklassa, Jan: Odkaz Stiega Larssona: po stopách vraždy Olafa Palmeho
SVĚTOVÁ LITERATURA
Doerr, Anthony: Zeď vzpomínek
Schlink, Bernhardt: Olga
Veletzosová, Roxanne: Holčička, kterou tu nechali

ČESKÁ LITERATURA
Holub, Jiří: Zádušní mše za hraběnku
Petrov, Vadim: Načítání
Skořepa, Martin: Rituál turínského
koně
Skočílková, Mirka: Violka
Viewegh, Michal: Zpátky ve hře, Povídky o nelásce
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Bauer, Jan: O trůn i o život
Falconer, Colin: Nezničitelná
Greenfield, Martin: Krejčí z Osvětimi
Serno, Wolf: Potulný apatykář
Tůmová, Karolína: Pokoj bez dveří
SCI-FI A FANTASY
Miéville, China: Železná rada
Neuvel, Sylvain: Probuzení bohové
(Akta Themis 2), Jenom lidé (Akta
Themis 3)
Noviková, Naomi: Ve stínu Hvozdu
Taylor, Denis E.: My jsme legie
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE:
Dražilová-Zlámalová, Sandra: Čarodejnice Bordelína
Hunter, Robert: Zpěv ptáků
Kahoun, Jiří: Zvířátka z Malinové
paseky
INSPIRACE I NA CESTY
Jůzová, Jana: Toulky Polabím
Tallin – turistický průvodce

Život v našem městě
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MUZEUM
Seznámení s autorkou výstavy „Kresby“ v Muzeu města Modřice
- od 3. května 2019
Modřická rodačka paní Jana Zlámalová je absolventkou oboru malba na Střední uměleckoprůmyslové škole v Brně; u profesorů Otokara Zeminy a Jiřího Coufala.
Po ukončení studia pracovala ve výtvarném a reklamním ateliéru Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě, a poté v Brně, na veterinární fakultě University Jana Evangelisty Purkyně, kde se věnovala vědecké kresbě. Studiemi anatomie živočichů připravovala obrazové učební pomůcky.
Zaujetí výtvarnou tvorbou nebylo jediné. V Brně vstoupila do oddílu ženského juda.
V šedesátých letech minulého století to prý byla v Evropě, na rozdíl od Ameriky, věc
nevídaná – o ukázky judistického zápolení byl v uvolněném ovzduší té doby zájem
také v Rakousku a Německu. Tak mohla paní Jana jako dívčí judistka cestovat „na
západ“ a vracet se domů, dokud nepřišel srpen 1968, který zažila v Praze.
Když jim úředník naznačil, že se dřívější benevolence v udělování víz brzy změní, zůstala v Německu natrvalo, přestože se zpočátku dorozumívala jen obtížně a musela
navštěvovat večerní kurzy němčiny. Svou profesi výtvarné umělkyně však prosadila
i v cizině.
Roku 1975 se podílela na kolektivní výstavě v Meersburg-Bodensee; tehdy již jako
členka Bádensko-Würtemberského svazu umělců.
Následovaly samostatné autorské výstavy:
1979 Fellbach, Schwabenlandhalle
1979 Fellbach, Volksbank
1981 Freiberg/a. N., radnice
1981 Stuttgart, Landespavillon (kolektivní výstava)
Od roku 1968 žije paní Jana Zlámalová v Německu nedaleko Stuttgartu.
Jana Zlámalová – Petr Fiala

www.mesto-modrice.cz
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Již přes šedesát let existuje v Modřicích
zahrádkářský spolek. Až do roku 2000
se oficiálně nazýval Český zahrádkářský
svaz (až do rozdělení republiky to byl
Československý) a spadal pod celostátní vedení.
Od roku 2000 se modřický svaz osamostatnil v samostatný právní subjekt, jako
dobrovolné, nepolitické, nevýdělečné
občanské sdružení ve smyslu platného
zákona o sdružování občanů s názvem
„Zahrádkářský spolek Modřice“.
Posláním a cílem spolku je:
a) podporovat vytváření podmínek pro
realizaci a rozvoj zahrádkářské činnosti
v městě Modřice;
b) organizovat odbornou a ekologicky
zaměřenou osvětovou činnost pro své
členy, školní mládež i veřejnost a přispívat ke kulturně společenskému životu.
K tomu, že můžeme tuto činnost provádět je zásluha Městského úřadu Modřice, který nám pronajal pozemky a tak
umožnil založit několik zahrádkářských
kolonií a se kterým máme dlouhodobou
spolupráci. Pozemky jsou v majetku MÚ
Modřice, a na to mnozí členové zapomínají, že půda, kterou obdělávají je jim
pouze p r o n a j a t a .
A tak mnohdy vznikají různá nedorozumění, která pak musí výbor spolku řešit.
Mnozí členové také zapomínají, že
je jejich povinností zúčastňovat se
členských schůzí, které se konají každý
první čtvrtek v měsíci. Tam mohou řešit

své problémy, ale také se vzdělávat na
odborných přednáškách a besedách.
Od založení organizace postupně
vznikaly zahrádkářské kolonie a pro
usnadnění činnosti má každá kolonie
svého vedoucího, který je členem výboru spolku a s kterým členové kolonie
mohou řešit všechny problémy.
První zahrádkářské kolonie vznikaly za
sokolovnou a u hřiště. V současné době
má zahrádkářský spolek 7 kolonií v níže
uvedených lokalitách:
•Kolonie „U hřiště I“ /za sokolovnou/
vedoucí př. Naďa Koláčková
•Kolonie na Benešové ul. /za uměleckou školou/
vedoucí př. Naďa Koláčková
•Kolonie „U hřiště II“ /podél fotbalového hřiště/
vedoucí př. Jan Hroudný
•Kolonie „U trati“
vedoucí př. Ivan Ohnútek
•Kolonie na Komenského ul. /za
muzeem/
vedoucí př. Josef
Mahovský
•Kolonie Svratka I (u čistící stanice)
vedoucí př. Michal Benetin
•Kolonie Svratka II (naproti Zahradnickému centru Brabec)
vedoucí př. Miroslav Brabec
Všem členům, kteří obhospodařují zahrádky, byl předán „Osadní řád“, který
stanoví vnitřní režim a správu zahrádkářských kolonií a upravuje povinnosti
členů.

511

www.mesto-modrice.cz

Tímto osadním řádem se všichni členové musí řídit. V případě nedodržování
osadního řádu jim může být zahrádka
odebrána bez náhrady, a protože je teď
velký zájem o přidělení zahrádky, upozorňuji všechny členy, že se budeme
velmi důsledně tímto řádem řídit - budou prováděny i častější kontroly.
Také teď máme odpovědnější vedoucí
kolonií, takže i v kolonii Svratka I už
bude doufám pořádek.

Život v našem městě

Pamatujte, že zahrádky máte pouze pronajaté, tak tento řád dodržujte a když
dojde k řešení jeho nedodržování, tak
nevyhrožujte soudy. Právo je na naší
straně.
Za výbor zahrádkářského spolku Vám
přeji p ě k n é j a r o !

MYSLIVCI
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

TOJA
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:
Strážníci řešili za tento měsíc celkem 2 krádeže v obchodním centru Olympia. Jelikož
pachatelé doposud neměli záznam v rejstříku přestupků, byla jim za to
udělena sankce na spodní hranici možné výše.
V tomto měsíci strážníci prováděli odchyt 3 volně pobíhajících psů. O odchytu psů
byli vyrozuměni jejich majitelé, kteří byli poučeni o porušení OZV města.
Hlídka přijala oznámení o možném narušení objektu XXX Lutz v nočních hodinách.
Společně s bezpečnostní agenturou objekt prohlédla a nenašla žádné narušení. Jednalo se pravděpodobně o poruchu zabezpečovacího zařízení.
Strážníci přijali žádost o asistenci při požáru dřevěné boudy na louce za ulicí Žižkova. Na místě se již nacházelo větší množství jednotek HZS, které požár
uhasily. Požár se obešel bez zranění jiných osob a událost je řešena v kompetenci PČR.
Hlídka řešila opětovně problém s doručováním poštovních zásilek. Tentokrát se jednalo o malé množství oproti předchozím případům, konkrétně o 5 kusů.
Hlídka zásilky předala odpovědné pracovnici České pošty a událost zadokumentovala.
Strážníci řešili oznámení o starší paní, která je lehce oblečená a chová se zmateně.
Ženu našli a převezli na služebnu, kde zjišťovali její totožnost. Poté co zjistili, jak se žena jmenuje a kde bydlí, ji převezli do místa bydliště a předali
ji příbuzným do péče.
Hlídka přijala oznámení o bezdomovci, který obtěžuje obsluhu čerpací stanice Unicorn. Po příjezdu na místo a zjištění totožnosti muže jej vyvedla z prostoru
čerpací stanice.
Strážníci řešili oznámení o nákladním vozidle, které poškodilo dopravní značku na ul.
Benešova. Strážníci našli řidiče nákladního vozidla, který k věci uvedl, že
si poškození nevšiml. S řidičem byly sepsány nutné dokumenty a věc byla
předána Městskému úřadu.
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Hlídka byla požádána ze strany záchranné služby o asistenci při ošetření podnapilého muže. Poté co byl muž ošetřen, byla u něj provedena dechová zkouška
s výsledkem 2,92 promile. Lékař doporučil převoz do protialkoholní záchytné stanice. Na místo tedy dorazil převozní vůz a za asistence hlídky
MP byl muž převezen do záchytné stanice.
Strážníci přijali oznámení o muži, který leží v trávě a je pravděpodobně opilý. Hlídka
muže probudila a po zjištění, že nemá žádné zranění s ním prováděla další
úkony. Během nich se muž vzpamatoval a odešel do místa svého bydliště.
Hlídka přijala žádost od PČR o pátrání po nezletilém chlapci, který nedošel do školy
a rodiče o něm nemají žádné zprávy. Následně provedla pátrání po celém
katastru města s negativním výsledkem. Chlapec byl nalezen mimo katastr
města Modřice.
Strážníci řešili nález platební karty, kterou nálezkyně našla před budovou České pošty. Majitelka si ztráty všimla po několika minutách, kontaktovala strážníky,
a ti ji platební kartu předali zpět.
Hlídka MP byla požádána ze strany DPMB o zjištění totožnosti černého pasažéra, který u sebe neměl doklady. Hlídka muže ztotožnila a údaje o osobě, předala
revizorovi.
Strážníci přijali oznámení od majitele domu, že má v domě nájemníka, který je pod
vlivem alkoholu a chce, aby byl odvezen na protialkoholní záchytnou stanici. Strážníci se na místě spojili s oznamovatelem i nájemníkem, který byl
pod vlivem alkoholu, ale ne v ohrožení života nebo ve stavu, kdy by nekontroloval své chování a ohrožoval sebe nebo jiného. Obě strany byly
poučeny, že PZS je pro osoby, které nekontrolují své chování a ohrožovaly
by tím sebe nebo jiného. Nájemník se tedy nakonec vyspal doma.
Hlídka přijala oznámení o neoprávněné exekuci proti osobě, která se na místě údajně
nezdržuje. Dorazila proto na místo události, kde již byli soudní exekutoři,
kteří se prokázali příkazem k vykonání exekuce. Mimo jiné se na místě
nacházela také osoba, vůči které byla exekuce vedena. Jelikož se jednalo
o oprávněnou exekuci a na místě nedocházelo k protiprávnímu jednání,
nebylo další setrvání hlídky MP na místě nutné.
Strážníci přijali žádost od Policie ČR o prověření nezaplacení PHM na čerpací stanici
Benzina. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že muž obdržel na pokladně
OD Albert slevu na PHM a dožadoval se slevy u obsluhy ČS. Jelikož ČS
Benzina tyto slevové poukázky nepřijímá, musel muž uhradit celou částku.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

541

Inzerce

s

Zpravodaj 4/2019

1

Společenská kronika
Vítáme do života
Lukáš Dědina
Magdalena Meduňová

Rozloučili jsme se …
Vladimír Drahonský
Ludmila Oprchalová
Vlastimil Šupina
František Němec
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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:

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.

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

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

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

215,- Kč

V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice

CABERNET SAUVIGNON IGT Veneto 2017 Alk. 12,0 %

175,- Kč

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.

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

168,- Kč

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.

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

Inzerce
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Hledám menší dům
v Modřicích.
Tel.: 604 508 585
Koupím garáž
v blízkosti ulice
Sadová, Modřice.
Tel.: 737 215 251

V Modřicích a v okolí

koupím RD
k trvalému bydlení.

Tel. 605

871 619

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
byt 2+1/3+1.
Tel. 739 915 473

581

Inzerce
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Tel. 777 725 225
servis@vitmakovsky.cz
www.vitmakovsky.cz

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

Zanesený plynový spotřebič má větší spotřebu a hlavně může být
nebezpečný.
Nabízíme uvedení do provozu a pravidelné servisní prohlídky
Vašich plynových kotlů.

AKCE DUBEN A KVĚTEN DOPRAVA ZDARMA!!!!!
Autorizovaný servis značek:

KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA

HLEDÁME
POSILY
pro děti od 5 do 15 let

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

centrumtygrik@gmail.com, tel. 777128113
Těšíme se na vás

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

601

Inzerce
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Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2019

Události

Jsme švýcarsko-česká společnost zabývající se výrobou a prodejem komínových systémů ALMEVA.
Momentálně hledáme pro rozšíření našeho týmu pracovníky na pozice:

SKLADNÍK
PRACOVNÍK DO VÝROBY PLASTOVÝCH KOMÍNŮ
Bližší informace o pracovních pozicích naleznete na www.almeva.cz v sekci Kontakty.
Svůj životopis a kontakt na sebe zasílejte na email: kariera@almeva.cz
almeva EAST EUROPE s.r.o.
Družstevní 501 | 664 43 Želešice

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

Datum

Akce

Kde

4. 4. ve 13.00

PBDS

Tradiční velikonoční jarmark

5. 4. ve13.00

Zápis do 1. třídy

ZŠ Komenského

6. 4. v 9.00

Ukliďme Česko

u radnice

6. 4. v 15.00

Dětský karneval

hotel Gregor

7. 4. v 15.00

Vítání jara s folklórním
kroužkem

jezírko u PBDS

26. - 27. 4.

Sběr kovového šrotu

Modřice

3.5.

výstava "Kresby"
Jany Zlámalové

Muzeum Modřice

3. - 4. 5.

Ženáčské hody

Náměstí/areál hasičky

8.5. v 15.00

Zimní olympiáda

"škvárové hřiště"
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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
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