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USNESENÍ M9/2018

z 9. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen
„ZMM“), konaného dne 3. dubna 2018
v 17 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu
11 zastupitelů, jmenovitě viz prezenční listina – řádně omluveni zastupitelé Bernátová, Mikuš, pozdější
příchod zastupitelka Šulová, neomluven zastupitel Tomandl)
Usnesení 9M-Z-Ú1/2018:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 9. mimořádného veřejného zasedání ZMM
Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 9.
mimořádného veřejného zasedání

ZMM zastupitele Jana Skalníka a
zastupitele Luďka Slaného.
ZMM schvaluje program 9. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze
změn.
Hlasování: 11 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Projednání podání kasační
stížnosti na zamítnutou žalobu města
Modřice proti vydaným ZÚR JMK
Usnesení 9M-Z-1.1/2018: ZMM zamítá podání kasační stížnosti proti zamítnuté žalobě „Návrh na zrušení opatření
obecné povahy – ZÚR JMK“.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová,
Šulová, Doleček, Slaný, Ventruba, Kratochvíl,
Skalník, Brabec)
1 proti (Procházka)
1 se zdržel (Konvalinková)

ZÁPIS M9-ZMM/2018
z 9. mimořádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 3. dubna 2018
v 18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno: 11 zastupitelů (jmenovitě viz
prezenční listina, řádně omluveni
zastupitelé Mikuš, Bernátová)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 18:05 hodin v zasedací síni

modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že jednání ZMM
bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Zasedání ZMM počtem 11 přítomných zastupitelů města, což je
nadpoloviční většina zastupitelů, je
usnášeníschopné.
Z jednání se řádně omluvili zastupitelé
Mikuš a Bernátová.
Z jednání se řádně neomluvil zastupitel
Tomandl.

Pozdější příchod oznámila zastupitelka
Šulová.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: 		
zastupitel Jan Skalník a zastupitel
Luděk Slaný
Zapisovatelka: Lenka Knotková
Hlasování o návrhu starosty:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé
návrh programu dnešního mimořádného zasedání ZMM, který obsahuje pouze jeden bod, a to projednání podání či
nepodání kasační stížnosti na zamítnutou žalobu proti ZÚR JMK.
Program:
Úvod
Projednání podání kasační stížnosti na
zamítnutou žalobu města Modřice
proti vydaným ZÚR JMK
Závěr
Hlasování o návrhu programu:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 9. mimořádného veřejného zasedání ZMM
Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 9.
mimořádného veřejného zasedání
ZMM zastupitele Jana Skalníka a
zastupitele Luďka Slaného.
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ZMM schvaluje program 9. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze
změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
9M-Z-Ú1/2018

Bod 1 – Projednání podání kasační
stížnosti na zamítnutou žalobu města
Modřice proti vydaným ZÚR JMK
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář k bodu s návrhem dvou
usnesení na schválení a zamítnutí
podání kasační stížnosti proti zamítnuté žalobě na ZÚR JMK včetně
přílohy č. 1 – Rozsudek Krajského
soudu včetně odůvodnění (pro
velký obsah 164 stran zaslán elektronicky), přílohy č. 2 – e-mailová korespondence právníka Mgr. Černého,
starosty a zast. Procházky k tématu
svolání dnešního jednání ZMM a
příloha č. 3 – krátké odůvodnění
rozsudku vč. odůvodnění ze strany
Mgr. Černého.
Starosta opětovně ZMM doporučuje
zamítnutí podání kasační stížnosti a
zaměření se na vypracovávání studie řešení silniční sítě nadmístního
významu, zejména na k. ú. Modřice.
Úspěch stížnosti ve vztahu ke stavebnímu zákonu a možnosti umísťování územních rezerv do územních
plánů vidí jako velmi malý.
Dále starosta seznámil zastupitele s
informacemi z prezentace vyhodnocení připomínek analytické části
„Územní studie nadřazené dálniční
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a silniční sítě v jádrovém území OB3
metropolitní rozvojové oblasti Brno“
konané na Krajském úřadě dne
28.3. 2018:
Bylo prezentováno celkem 16 variant
řešení dálniční a silniční sítě v
JMK. Z toho je 6 variant řešení sítě
formou dálničního typu. Z těchto 6
variant pouze varianta 1. a 2. počítá
s jihozápadní tangentou (dále jen
JZT). Ve variantě D1 je zapracována tzv. „Modřická“ varianta, ve
variantě D2 je varianta „Želešická“,
kterou navrhovalo město Modřice
prověřit ve studii a Jihomoravský
kraj a zpracovatel studie tento návrh
schválil zařadit. Dalších 10 variant je
řešení sítě formou běžných dvoupruhých silnic. Z těchto 10 variant je
JZT zanesena pouze v prvních dvou.
Ve variantě S1 je JZT navrhována v
„Modřické“ stopě, ve variantě S2 je
navrhována JZT tak, že je ukončena
v moravanském přemostění na ul.
Vídeňská a k. ú. Modřice se vůbec
nedotýká. Ostatní varianty D i S jsou
bez JZT. Dále uvedl, že případné
zahájení stavby je plánováno na
rok 2035. Závěrem doplňujícího
komentáře starosta zopakoval návrh
kasační stížnost nepodávat, jelikož
připomínkám města bylo vyhověno – Jižní tangenta (dále jen JT) je
odsunuta k hranici s obcí Popovice
do lokality za Primál, JZT se posuzuje i ve variantě Želešická a pravděpodobně nebude vůbec do řešení
sítě zahrnuta a severní obchvat
bude posuzován, čímž se ulehčí ul.
Masarykova a nám. Svobody.
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Závěrem starosta doplnil informace
z prezentace na Krajském úřadě a
doporučil webové stránky www.zurka.cz, kde jsou jednotlivé varianty
rozpracovány a vysvětleny.
V diskusi vystoupili:
Skalník
– Zeptal se, zda existují informace,
jak se k tomuto staví ostatní obce?
Šiška
– Většina obcí ze spolku, kde jsou i
Modřice, kasační stížnost podávat
chtějí.
Chybíková
– Doplnila, že 14 obcí podalo žalobu,
79 se připojilo proti žalobě jako osoby zúčastněné.
Příchod zastupitelky Šulové 18:17.
Chybíková
– přednesla svůj komentář ke kasační stížnosti:
Vážení zastupitelé,
panem Procházkou jsme e-mailem
vyzýváni, abychom si nehráli na
opozici a koalici, je předjímáno rozhodnutí některých zastupitelů.
Položme si otázku. Budeme donekonečna napadat rozhodnutí soudu?
Budeme bojovat s krajem a se 79
obcemi, které se připojily jako osoby
zúčastněné proti nám?
Žalovali jsme ZUR jako celek, a tím
vlastně zasahujeme do rozhodování
na území cizích obcí, některé s námi
ani nesousedí. Chceme například
rozhodovat o severním obchvatu
Kuřimi?

www.mesto-modrice.cz

Budeme to tak činit i nadále podáním kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu, který potvrdil platnost ZUR
a naši žalobu zamítl?
Dobře víte, že jsme vydané ZUR
již jednou napadli a soud je zrušil.
Myslíte si, že by kraj a potažmo zpracovatelé nových ZUR byli tak hloupí
a neschopní, aby napodruhé nebyly
ZUR vypracovány důkladně a tak,
aby byly v podstatě nenapadnutelné?
Soustřeďme se raději na to, aby
Územní studie nadřazené dálniční a
silniční sítě nadmístního významu v
jádrovém území OB 3 byla zpracována kvalitně, vycházela z relevantních
současných podkladů, byly respektovány naše požadavky. Zatím se to
tak děje – požadavek vedení města
podpořený vyjádřením zastupitelů
Za čisté a klidné Modřice na vrácení
JZT ve variantě Želešické, která je
pro Modřice výhodnější, byla vrácena do posuzování a vyhodnocování.
Jak sdělil pan starosta, je ve studii
nyní zahrnuta. Ve 12 variantách se s
JZT vůbec nepočítá.
Je predikováno, že se bude při
zpracování studie vycházet z nejnovějších podkladů, průzkumů, sčítání
dopravy, což u původních podkladů
nebylo – vznikaly postupně v průběhu času a pracovaly s různými daty.
Zde je potřeba upnout naše síly a
využít všech legislativních možností
k tomu, aby Modřice byly chráněny.
Nechme momentálně ZURku ZURkou a soustřeďme se na tuto územní
studii nadřazené dálniční a silniční
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sítě a aktualizaci ZUR v roce 2020.
Je to poměrně krátká doba a do té
se jistě silnice nepostaví ani neprojednají další stupně dokumentace.
Tam já vidím potenciál v usměrnění
dopravy v Modřicích a jeho bezprostředním okolí.
Asi si říkáte, že jsem najednou změnila
názor. Chci nadále chránit Modřice proti
dopravě a dalším silnicím na našem katastru, ale snažím se k tomu přistupovat
smysluplně, proto se mi podání kasační
stížnosti jeví v tomto okamžiku jako
neopodstatněné.
Procházka
– 1) uvedl, že když 2 varianty z 10
počítají s JZT, ještě to neznamená, že
se její pravděpodobnost zmenšuje.
– 2) uvedl, že nechápe, jak by se řešila JZT za Primálem, když jsou tam
postaveny haly téměř až k Bobravě.
Navíc je lokalita Primál plánována
jako oddychová zóna, takže kdyby
za ní vedla dálnice, tak to není moc
vhodné.
– 3) uvedl, že naší povinností je
hájit zájmy Modřic.
Šiška
– Reagoval na komentář zast.
Procházky. Potvrdil, že se pravděpodobnost JZT nezmenšuje, a vysvětlil umístění JT, která by měla být
vzdálena od Primálu cca 200–300 m.
Dále se zeptal zast. Procházky, kudy
si představuje, že budou jezdit auta
ve směru Mikulov, Olomouc?
Procházka 		
– D2 je postavená, tak není důvod,
proč by se to mělo propojovat?
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Šiška		
– To je ale na Bratislavu.
Procházka		
– Konstatoval, že například neviděl
přemostění mušovských jezer. Vy
ano?
Šiška
– Ne. Ale teď tady řešíme územní
plánování z bodu A do bodu B, technické řešení je jiná věc. Na našem
katastru se řeší pouze 3 varianty z
16, které mají zahrnutu JZT.
Procházka 		
– My hájíme zájmy Modřic.
Šiška
– Ano, my jsme v rámci projednávání docílili toho, že zahrnuli Želešickou variantu řešení JZT a JT jsme
nechali odsunout o cca 0,8 km jižněji. Severní obchvat je v ZÚR zahrnut
tak, aby se odlehčilo zastavěné části
města. Proto není další důvod ZÚRku žalovat.
Konvalinková
– Zeptala se, zda dobře chápe, že
kdyby se nepodala žaloba proti ZÚR,
tak by tedy nebyla zahrnuta varianta
Želešic?
Šiška
– Krajem jsme byli vyzváni k podání připomínek k analytické části
Územní studie dálniční a silniční
sítě v jádrovém území OB3. Ty jsme
poslali, jak bylo stanoveno, do 28. 2.
2018 a jednou z připomínek bylo, že
požadujeme do posuzování vrátit Želešickou variantu JZT, a oni ji vrátili.
Konvalinková		
– Žádné jiné varianty nejsou schopni
dát?
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Šiška
– Těch variant je 16.
Konvalinková
– Zajímala se, zda existuje varianta,
která se vůbec Modřic nedotýká.
Šiška
– Z těchto 16 variant se 13 variant
tangent vůbec nedotýká Modřic.
Konvalinková
– Budou nám 100% garantovat, že
bude varianta mezi těmi 13?
Chybíková
– Nebudou, jedná se o studii.
Šiška
– Dle sdělení Kraje se 12. 6. budou
prezentovat jednotlivé konečné
návrhy variant. Vyberou např. 5 a
z těch pak krajští politici vyberou
jednu pro zapracování do ZÚR.
Chybíková
– V roce 2020 bude probíhat aktualizace Zásad územního rozvoje a v
této aktualizaci budou zapracovány
tyto vybrané varianty.
Konvalinková
– Takže pokud bude vybrána varianta horší pro Modřice, můžeme podat
opět kasační stížnost?
Šiška
– Ne. Oni musí doložit, že „Modřická
varianta“ nezhorší ovzduší na našem
katastru.
Chybíková
– Studie je jedna věc, aktualizace zásad územního rozvoje je věc druhá.
Ventruba
– Vyjádřil se ke kasační stížnosti a
informoval o schůzce s Jihomoravským hejtmanem na úrovni poslanců Parlamentu ČR.
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Občan M.
– Sdělil, že jej nejvíc trápí severní
obchvat, který je už údajně ve fázi
územního řízení.
Šiška
– To není pravda. Severní obchvat
je zapracován v ZÚR JMK a jeho poloha je upravována zpracovávanou
studií.
Občan M.
– Proč je to nadmístního významu?
Že to má ulehčit Modřicím? Sdělil, že
má jiný názor a obává se, že to spíše
přivede dopravu do rozvojových
částí Modřic.
Šiška
– Vysvětlil, že se jedná o přeložku
silnice III, nám. Svobody a ul. Masarykova v Modřicích. V k. ú. Přízřenice směrem ke kolejím má být bytová
zástavba a podél kolejí pak průmyslová výstavba. Severní obchvat, se
kterým se počítá, má vést po hranici
katastru města Modřice a města
Brna až do Moravanského přemostění u firmy Remet.
Občan M.
– Sdělil obavu, že toto bude generovat další dopravu, jelikož se jedná
o nejpřetíženější silnici III. třídy
Jihomoravského kraje v Horních
Heršpicích, u kruhového objezdu.
Pokud by bylo něco podobného
přivedeno na jižní obchvat, bude se
dát z Modřic vůbec vyjet?
Šiška
– Jižnímu obchvatu by měla ulehčit
JT.
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Občan M.
– Severní obchvat je navržen na
tělese protipovodňové hráze?
Šiška
– To nevím. Je navržen v této trase,
ale nedokáže říct, jestli na tělese
nebo ne. Jsme v době územního
plánování, ne konkrétního projektování.
1. Návrh usnesení:
ZMM schvaluje podání kasační stížnosti
proti zamítnuté žalobě „Návrh na
zrušení opatření obecné povahy
– ZÚR JMK“ a pověřuje starostu k
předání pokynu na podání kasační
stížnosti za město Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení:
1 pro (Procházka)
5 proti (Šiška, Chybíková, Ventruba, Brabec,
Havlátová)
6 se zdrželo (Šulová, Doleček, Slaný, Konvalinková, Skalník, Kratochvíl)
Návrh nebyl přijat.

2.Návrh usnesení (Šiška):
ZMM zamítá podání kasační stížnosti
proti zamítnuté žalobě „Návrh na
zrušení opatření obecné povahy –
ZÚR JMK“ .
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Šulová, Doleček, Slaný, Ventruba, Kratochvíl, Skalník, Brabec)
1 proti (Procházka)
1 se zdržel (Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 9M-Z-1.1/2018

Ukončeno v 18:50 hodin
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USNESENÍ RMM č. 42/2018
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 42. schůze RMM konané dne
16. 4. 2018
Studentská praxe
RMM schválila smlouvu se Střední
odbornou školou MORAVA, o. p. s.,
na zajištění praxe studentky školy na
městském úřadě v období od 14. 5. do
1. 6. 2018.
(k usnesení 42R-2.1/2018)

Dary Ženáčské hody
RMM schválila darovací smlouvy na
poskytnutí finančního daru na zajištění
konání Ženáčských hodů 2018 se společnostmi:
- Kalvoda, s. r. o.
5000 Kč
- BOVAKO, s. r. o.
5000 Kč
- SIMAF CZ, s. r. o.
15 000 Kč
- Brněnská pole, a. s.
5000 Kč
Za dary vřele děkujeme.
(k usnesení 42R-2.8/2018 až 42R-2.11/2018)

Smlouvy o reklamě
RMM schválila smlouvy o reklamě při
kulturní akci „Ženáčské hody 2018“ s
firmami:
- DEA, Energetická agentura, s. r. o.
3000 Kč bez DPH
- Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.
5000 Kč bez DPH
(k usnesení 42R-2.12/2018 a 42R-2.13/2018)

Aktualizace pojištění vozu Peugeot
RMM na doporučení pojišťovacího

makléře schválila aktualizaci pojištění
a zařazení vozidla Peugeot Partner do
pojištění flotily vozidel města za cenu
4863 Kč/rok. Proti původnímu pojištění
dochází k úspoře 4058 Kč/rok.
(k usnesení 42R-2.14/2018)

Oprava pomníku k 2. sv. válce na
nám. Svobody
Restaurátor p. Müller na výzvu k
provedení III. etapy opravy pomníku
pro svoje vytížení v roce 2018 požádal
o přeložení realizace do roku 2019. Z
důvodu využití záruky z I. a II. etapy ve
vztahu ke změně realizačního subjektu
vyšla RMM žádosti vstříc a přesunula
realizaci na další rok.
(k usnesení 42R-7.1/2018)

Konkurz na ředitele/ředitelku MŠ
RMM v rámci přípravy konkurzu
na ředitele/ředitelku MŠ Modřice, z
důvodu odchodu stávající ředitelky do
důchodu, schválila složení konkurzní
komise dle platných zákonů a pověřila
Bc. Vojtovou funkcí tajemníka konkurzní
komise.
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20. výročí založení oddílu Brabrouci
Pionýrský oddíl Brabrouci uspořádá
dne 16. 6. 2018 od 13 do 17 hod. akci u
příležitosti svého 20. výročí založení v
podobě poznávací hry na veřejných
prostranstvích města se startem na
faře.
(k usnesení 42R-7.9/2018)

Oddíl FC Blajkec Modřice
Oddíl FC Blajkec Modřice požádal o
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stálý, částečný pronájem areálu umělého
hřiště za ZŠ ul. Benešova a RMM žádosti
vyhověla.
(k usnesení 42R-7.11/2018)

Parčík Bobrava
Na základě podnětů majitelů sousedních
pozemků RMM schválila úpravu rozsahu
řešení parčíku Bobrava v podobě: oplocení pozemku, výsadby zeleně, umístění
laviček a provedení odvodnění pozemku.
(k usnesení 42R-7.13/2018)

na 17. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 4. ČERVNA 2018 OD 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.

(k usnesení 42R-7.3.1/2018 42R-7.3.2/2018)

Sraz motocyklových veteránů
Firma Renovace motocyklů JAWA a ČZ
uspořádá 8. 9. 2018 sraz veteránů JAWA-ČZ Kývačka a Panelka v Modřicích na
škvárovém hřišti v době od 10 do 17
hod. s doprovodným programem.
(k usnesení 42R-7.8/2018)

Město Modřice zve občany na veřejné projednání
návrhu Závěrečného účtu města Modřice za rok 2017,
které se uskuteční ve velké zasedací místnosti MÚ
v pondělí, 28. 5. 2018 v 18 hodin.
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Ukliďme Česko – Ukliďme Modřice
Třetí rok organizuji úklid v Modřicích v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko.
Mezi prvními vždy uklízí Folklorní kroužek města Modřice prostranství u náhonu
před tradičním Vítáním jara. Na ně letos navázali Brabrouci, Zahrádkářský spolek,
ZŠ Modřice 7. dubna Hlavní uklízecí den v Modřicích byl letos 14. duben. Ráno se
sešla před radnicí skupinka občanů, Sbor dobrovolných hasičů, na svoji trasu se
vydal spolek Za čisté a klidné Modřice. V následujícím týdnu se zapojili tradičně
Skauti. Se svozem odpadu i s uklízením některých lokalit pomáhali naši zaměstnanci
– pracovní četa. Do úklidu černých skládek a nepořádku se letos zapojilo 236 osob,
sesbírali odhadem 4 400 kg. Z výčtu účastníků převažují ti, co jsou organizováni ve
spolcích nebo jejich příznivci. Těch „ostatních“ bylo letos 9. Je smutné, že se musí
vůbec taková akce pořádat, že se stále najde hodně takových, kteří bezostyšně odhodí kdekoli cokoli. Na druhé straně zase radostné, že se najdou lidé, kterým není
naše prostředí lhostejné. Po práci na zájemce čekalo drobné pohoštění, při kterém
jsme si pěkně popovídali.
Všem moc děkuji za účast, pomohli jste při dobré a potřebné akci.
text a foto: Ing. Hana Chybíková, místostarostka a koordinátorka akce
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Zastupitelstvo vzdalo boj o brněnské tangenty
Připadal jsem si jako ve špatném snu, když se 3. dubna na mimořádném zasedání
zastupitelstva hlasovalo o tom, zda podpořit podání Kasační stížnosti proti zamítnutí žaloby "Návrh na zrušení opatření obecné povahy - ZÚR JMK". Z přítomných
12 zastupitelů (omluveni Mikuš a Bernátová, chyběl Tomandl) jsem pro hlasoval
pouze já! Proti byli: Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba a Brabec. Zbytek se zdržel hlasování. Pro zamítnutí Kasační stížnosti pak hlasovalo 10 zastupitelů, já jediný
jsem byl proti, pí Konvalinková se zdržela hlasování.
ZÚR JMK obsahují návrhy Jihozápadní a Jižní tangenty Brna. I když je ve hře více
variant, některé z nich plánují trasy blízko od centra našeho města. Jak poznamenal
starosta Šiška, Jižní tangenta by měla vést 200 až 300 m od plánované oddychové zóny rybníku Primál, což je v dostatečné vzdálenosti. Nevím jak starosta, ale
já bych se takový kousek od dálnice rekreovat nechtěl. Nejde ale jen o rekreaci.
Město by se tak ze tří stran uzavřelo mezi dálnicemi. Právě proto jsme proti tangentám na modřickém katastru vždy bojovali a jak se na tomto mimořádném zasedání
zastupitelstva ukázalo, v tomto boji jsme zůstali zcela osamoceni.
Libor Procházka, osmodrice@seznam.cz, www. osmodrice.cz

Snažíme se o čisté Modřice
Již čtvrtým rokem jsme se zapojili do celostátní akce "Ukliďme Česko". V sobotu 14.
dubna 2018 se 10 členů a příznivců našeho spolku v 9 hod vydalo stejnou cestou
jako v r. 2015, tj. po trase cyklostezky ulicí U Vlečky od křižovatky s jižním obchvatem až po silniční most přes řeku Bobravu. Tentokrát jsme měli z městského úřadu
dostatek igelitových pytlů i pracovních rukavic, bylo pěkné počasí, takže nás v
práci nic neomezovalo. Celá trasa měřila téměř 2 km a během 4 hodin jsme na ní
nasbírali celkem 33 pytlů odpadu + další předměty, které do přírody rozhodně
nepatří. Poděkování patří všem účastníkům akce, kteří vyměnili víkendové pohodlí domova za sběr odpadků a přispěli tak k lepšímu životnímu prostředí našeho
města. Jsou to: Sylva Bernátová, Dana Hejtmánková, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš
Hejtmánek, Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena Sedlinská, Luboš Vonka,
Yvona Vonková a Tomáš Vykoukal.
Libor Procházka, osmodrice@seznam.cz, www. osmodrice.cz
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Informace o likvidaci odpadů v Modřicích v roce 2018
Komunální odpad: svoz probíhá každý pátek, odpadovou nádobu (popelnici, kontejner) přistavte před dům na přístupné místo od 6:00.
Bioodpad
(hnědé popelnice): svoz probíhá každý týden ve čtvrtek počínaje prvním týdnem v březnu do konce listopadu. V prosinci, lednu a únoru jednou za měsíc –
vždy první čtvrtek. Biopopelnici přistavte na obvyklé místo v určený den od 6:00.
Na městském úřadě v informačním centru jsou zdarma k vyzvednutí domácí odpadkové koše a za zvýhodněnou cenu k prodeji biologicky rozložitelné sáčky.
patří sem: zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, pečiva a
obilnin, kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, čajové sáčky, květiny, větvičky,
listí, seno, sláma, piliny, hobliny v menším množství
nepatří sem: fritovací olej, jednorázové pleny, uhynulá zvířata, zbytky masa, kosti, kůže, zvířecí srst, trus zvířat, popel, cigarety, skořápky vajíček

V Modřicích máme tzv. separační místa, kam se odkládá tříděný odpad:
Plast (žlutý kontejner):
patří sem: PET láhve i s víčkem, nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a
nápojů, sáčky, tašky, fólie, polystyren, kelímky od jedlých tuků, jogurtů a jiných
potravin, plastové obaly od šamponů, mycích a pracích prostředků, CD/DVD
Před vhozením zmenšit objem (např. sešlápnutím).
nepatří sem: linoleum, PVC, pryžové výrobky, koberce, textil, pěnový polyuretan – molitan, pneumatiky, kabely, videokazety, obaly od olejů, obaly silně znečištěné zbytky jídla, obaly od nebezpečných látek, barev, chemikálií a léčiv

Foto: Libor Procházka a neznámý kolemjedoucí cyklista

Papír (modrý kontejner):
patří sem: noviny, časopisy, reklamní letáky, školní sešity, knihy, brožury, katalogy, psací a balicí papír, čisté papírové obaly a sáčky, rozložené krabice a kartony
Před vhozením zmenšit objem (např. sešlápnutím).
nepatří sem: znečištěný a mastný papír, voskovaný papír, obaly od jedlých tuků,
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nápojové kartony – obaly (krabice) od mléka a nápojů, zbytky tapet, papírové
kapesníky, ubrousky, jednorázové pleny
Sklo (zelený kontejner):
patří sem: veškeré bílé a barevné obalové sklo (láhve od nápojů bez plastových
či kovových uzávěrů), skleněné nádoby, tabulové čiré sklo
nepatří sem: porcelán, drátosklo, varné sklo, televizní obrazovky, PC monitory,
zrcadla, automobilová skla, lahvičky od léčiv, zářivky, výbojky, žárovky
Kontejnery na textil:
patří sem: čistý použitý textil – oblečení, bytový textil, čisté hadry
nepatří sem: koberce, matrace, linoleum, kabelky, obuv
Kontejnery na drobný elektroodpad (červené kontejnery)
patří sem: žehličky, mobily, fény, přehrávače, vysavače, kalkulačky, varné konvice, baterie
nepatří sem: televizní obrazovky, PC, monitory, zářivky, výbojky, žárovky
Oleje:
patří sem: použité jedlé oleje a tuky z domácností, vč. fritovacích
nepatří sem: technické oleje, maziva a kapaliny
Kovy:
patří sem: kovové materiály a výrobky, hliníková víčka od jogurtů a jiných potravin, víčka od piva, plechovky od nápojů, konzervy, alobal
nepatří sem: kovové součástky znečištěné oleji nebo jinými nebezpečnými látkami

Co nepatří do separovaného ani komunálního odpadu, odevzdejte ve sběrném
dvoře, ul. Tyršova:
Provozní doba: pondělí 8:00–12:00, úterý–pátek 8:00–12:00, 12:30–17:00, sobota 8:00–
12:00. Odpady lze odevzdat zdarma do 50 kg na jeden případ, je ale nutné prokázat
trvalý pobyt v Modřicích nebo doložit vlastnictví nemovitosti v Modřicích.

www.mesto-modrice.cz
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Místa na odkládání tříděného odpadu:
1. Nám. Svobody (u samoobsluhy) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů,
textil, oleje, drobné elektrospotřebiče
2. Nám. Svobody (u č. p. 77) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů
3. Krakovská x Prusinovského – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů, textil
4. BD Za Humny – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů
5. U Hřiště – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů, oleje, kovy
6. Hybešova (za stánkem s pečivem) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů,
textil, oleje, kovy
7. Poděbradova (chodník k MŠ) – papír, plast včetně nápojových kartonů, textil
8. Poděbradova (naproti HN Motor) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů,
oleje, kovy
9. Poděbradova (naproti č. p. 581) – papír, plast včetně nápojových kartonů
10. Husova (vnitroblok u dětského hřiště) – sklo, papír, plast včetně nápojových
kartonů
11. Husova (u č. p. 599) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů, oleje, kovy
12. Husova (u bývalé samoobsluhy) – papír, textil, drobné elektrospotřebiče
13. Sadová x Spojovací – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů, oleje, kovy
14. Komenského (u ZŠ) – papír, plast včetně nápojových kartonů, kovy
15. Benešova (u Sokolovny) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů
16. Brněnská (u mostu přes dráhu ČD) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů, textil, oleje, kovy
17. K Náhonu (naproti obchodu Kadlec) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů
18. Masarykova (u křižovatky s ul. Severní) – papír, plast včetně nápojových kartonů, textil
19. Severní – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů, oleje, kovy
20. Bobrava (u zastávky) – sklo, papír, plast včetně nápojových kartonů, textil, oleje,
kovy
21. Bobrava (v BD č. p. 1081) – papír, plast včetně nápojových kartonů
22. Sokolská (u garáží) – textil
Kateřina Habartová

Ve městě jsou rozmístěny koše na psí exkrementy. Žádáme všechny majitele psů,
aby je využívali. Sáčky obdržíte zdarma na městském úřadě.
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Úplná revize katastru nemovitostí
v katastrálním území Modřice
Průběh revize
1. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov
oznámil vyhlášení úplné revize katastru nemovitostí v katastrálním území Modřice dne 19.1.2018 evidovanou pod č.j. RO-2/2018-703.
2. V současné době je prověřováno nad ortofotem 170 terénních náčrtů. Byla zahájena spolupráce se stavebním úřadem o odborem životního prostředí při MÚ
Šlapanice, při které dojde k posouzení zjištěných nesouladů a stanovení následného řešení.
3. Následně bude probíhat pochůzka v terénu bez přítomnosti vlastníků, pouze v
případech, kdy nebude možné z veřejného prostranství změnu vyšetřit, bude
vlastníkům do schránky vhozena výzva k jednání, obsahující kontaktní údaje na
zaměstnance katastrálního úřadu.
4. Při změně druhu pozemku nebo odstranění zápisu neexistující stavby, se do katastru zapíší z moci úřední. Katastrální úřad o tomto vlastníka písemně vyrozumí.
5. V další fázi budou písemně vyzváni vlastníci k osobnímu projednání nesouladů, které se uskuteční v budově Městského úřadu Modřice nebo po dohodě na
Katastrálním úřadě Brno-venkov, tam v případě potřeby bude vlastník vyzván k
dodání listin, a to včetně stanovení lhůty pro jejich doložení.
6. V průběhu revize dojde ke slučování parcel jednoho vlastníka, které jsou evidovány se stejnou kulturou a stejnými právními vztahy (zápis věcných břemen, zástavních práv a jiných omezení). Před sloučením bude vlastníkovi zaslán seznam
parcel navržených ke sloučení, pokud vlastník oznámí Katastrálnímu úřadu důvod, ze kterého by parcely sloučeny být neměly, ke sloučení nedojde.
7. Po ukončení úplné revize v k.ú. Modřice budou informace o nedořešených nesouladech zveřejněny na internetových stránkách ČÚZK v aplikaci Nahlížení do
KN a na příslušných listech vlastnictví bude vyznačen Záznam pro další řízení.
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Předmět revize
- Zápisy staveb
Při zjištění existence staveb hlavních i vedlejších neevidovaných v katastru, nebo
evidované s výrazně odlišným obvodem, bude vyzván vlastník k doložení listin pro
zápis do KN, rovněž bude prověřena nezastavěná část stavebního pozemku.
- Zápis druhů pozemků a způsobu využití pozemků
Budou provedeny změny dle skutečnosti zjištěné v terénu, v ojedinělých případech
je možno vyzvat vlastníka k doložení geometrického plánu na dělení pozemku a
změnu druhu pozemku - např. vysázený ovocný sad v části orné půdy atd.
- Průběh hranic pozemků
Revize nenahrazuje ani nedoplňuje nové mapování, neprovádí se zjišťování průběhu hranic, stabilizace lomových bodů hranic ani zpřesňování geometrického a
polohového určení pozemku. Zaznamenají se pouze významné rozdíly mezi evidovaným a skutečným průběhem pozemku.
- Oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka
Pokud budou sousedit parcely jednoho vlastníka, stejné kultury, způsobu využití a
shodných právních vztahů k dané nemovitosti v návaznosti na územní plán města,
má katastrální úřad možnost z moci úřední a bezplatně tyto parcely sloučit, pokud
vlastník nepředloží konkrétní důvod, z kterého si sloučení nepřeje. Také se sloučí
parcely, zapisované při postupném majetkoprávním vypořádávání do většího celku
komunikace, areály podniků atd.)

Přibližný časový harmonogram:
Průběh terénních činností je předpokládán v období od 23. 4. 2018 do poloviny
roku 2019, jednání s vlastníky v prostorech Městského úřadu bude probíhat v
předem stanovených termínech od června 2018. Individuálně si vlastníci mohou
domluvit jednání na Katastrálním úřadě Brno-venkov na tel. čísle 542 532 254 s
paní Šárkou Hauptovou nebo na e-mailové adrese sarka.hauptova@cuzk.cz.
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Nová kniha o městu Modřice
je v prodeji
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Život v našem městě
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1

Velikonoční koledníci 2. 4. 2018

na recepci MÚ Modřice.
Cena 800,‐ Kč
Foto: M.Hájek
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Křest knihy: Modřice - historie města 4. 4. 2018
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Vernisáž výstavy v muzeu - Realizace Jana Krumla 6. 4.2018

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek
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Dětský karneval
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Ukliďme Česko - ukliďme Bobravu
Nádherné slunečné sobotní dopoledne nás zastihlo na naučné stezce vedoucí podél
dálnice z Bobravy do Rajhradu. Příroda se po zimě začíná probouzet, ptáci zpívají
a mírný větřík kutálí přes cestu igelitový pytlík. Pytlík líně doletí k šípkovému keři,
chytne se na větvičku a jakoby z posledních sil se zatřepotá ve snaze o uvolnění. V
keři není sám. Opodál leží plastová lahev. A nákupní taška. No fuj, to je nepořádek.
Člověk se znechuceně otáčí. Na druhé straně, v hájku nad dálnicí, se opile povalují
lahve od piva. Achjo. Člověk klopí zrak, pokračuje a doufá, že o kus dál to bude lepší.
Tu se do cesty připlete cihla. Kde se tu jen mohla vzít? A hele, celá kuchyň, dveře,
rozbitá skříň a pytle suti...někdo si zrekonstruoval byt. A svou starou kuchyň pracně
naložil do pytlů, do auta, aby ji vyvezl sem, do polí? Nad tím zůstává rozum stát.
Třeba doufal, že sem zvířata začnou chodit na ranní kávu. Ale tohle přeci do přírody
nepatří. Není kam se otáčet – nepořádek je vpravo, vlevo, před i za námi. S tím se
musí něco dělat.
Naštěstí jsme nebyli jediní, komu nepořádek vadil a proto se 7. dubna 2018, v rámci
akce „Ukliďme Česko“, a námi organizované události „APODEMUS, z. s. Uklízí Bobravu“, sešla nemalá parta s chutí přiložit ruku k dílu. A chuť byla obrovitá. Suť sice stihl
uklidit někdo před naší partou, ale i tak jsme nasbírali bezmála 300 kg odpadu. Za to
krásné slunečné dopoledne jsme prošli část naučné stezky směrem zpět k Bobravě,
sjezd z dálnice včetně podjezdu a kus cesty k nádraží v Popovicích a pak celou cestu
zpět k bytovkám.
Pevně věříme, že výsledek jste zaregistrovali také a při každé cestě domů nebo procházce s dětmi či psem Vás potěší pohled na krajinu bez odpadků. Je to tak trochu i
naše vizitka. Jistě se shodneme, že baráky obklopené odpadky nevypadají moc vábně a taková lokalita v nás nezanechá příjemné pocity. Nejde nakonec jen o „estetiku“,
ale i o bezpečí. Člověk aby trnul, co mu dítě ze křoví přinese, kde si pes o co rozřízne
nohu...a co divoká zvířata?
Je v našich rukách, v jaké krajině budou naše děti vyrůstat a v jakém stavu přenecháme přírodu dalším generacím. Děkujeme „10 statečným“ a těšíme se na příště.
Třeba nás bude víc...
Za APODEMUS, z. s.
MVDr. Lucie Lehká

Foto: K. Koubková
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Pálení čarodějnic v areálu Pod Kaštany 30. 4. 2018

Foto: Linda Lankašová

Foto: M.Hájek, další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz
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Modřice, kostel sv. Gotharda, od 17 do 22 hodin
17:00 – 17:45
18:00 – 18:20

Mše svatá
Dětská schola provází liturgickým rokem
Naše děti zazpívají písně doprovázející mše během liturgického roku
18:00 – 21:30
Program pro děti v kapli
Krátké aktivity pro děti umožňující rodičům nerušenou prohlídku kostela
18:20 – 18:40
Hudební vystoupení mladých muzikantek a muzikantů
Naši mladí muzikanti a muzikantky předvedou co umí
18:45 – 19:10
Základní škola Modřice se představuje
Pásmo žáků ZŠ Modřice, pěvecký sbor Zpěváček a Zpěvandule
19:10 – 19:30
Chvíle ztišení, prostor pro osobní modlitbu, individuální prohlídky kostela
19:30 – 19:45
O životě vesele i vážně I.
Čtení krásné prózy
20:00 ‐ 20:30
Na kytary vážně i vesele
Kytarový soubor ZUŠ Židlochovice
20:30 – 21:00
Chvíle ztišení, prostor pro osobní modlitbu, individuální prohlídky kostela
21:00 – 21:15
O životě vesele i vážně II.
Čtení krásné prózy
21:20 – 21:40
Prošli modřickou farností
Přednáška o významných duchovních modřické farnosti
21:45 – 22:00
Zpívají Mužáci
Zpívá mužský sbor modřických farníků
Celovečerní program:
Výstava fotografií „Prošli modřickou farností“ – významní modřičtí duchovní
Výstava fotografií „Opravy kostela v průběhu času“
Možnost zapálení svíčky na osobní úmysl – modleme se za svoje blízké a mysleme na ně
Možnost napsat vzkaz, prosbu, poděkování Bohu – budou přineseny během nedělní mše k oltáři
Výstava „Naši muzikanti“ – modřičtí i nemodřičtí, farní i nefarní muzikanti
Promítání ze života farnosti

Všechny občany a přátele zve Římskokatolická farnost Modřice

VÍCEÚČELOVÁ
SPORTOVNÍ HALA
Výstavba víceúčelové sportovní haly na místě stávající tělocvičny je plánována od roku 2011, kdy byl zahájen bezúplatný převod majetku Sokola
Modřice – tělocvičny vč. pozemků na město Modřice.
Záměr vybudovat moderní víceúčelové sportovně-kulturní zařízení, které
v Modřicích stále chybí, byl hlavním motivem k jeho uskutečnění.

PROJEKČNÍ PŘÍPRAVA
• 2014
• 2015
• 2016-2017
• 2017-2018
• 2018-2019

– vypracování investičního záměru za součinnosti
všech modřických spolků a veřejnosti
– dvoukolová architektonická soutěž s účastí 33
návrhů v 1. kole a 8 návrhů ve 2. kole
– výběr projekční kanceláře a vypracování
veškeré projektové dokumentace se získáním
pravomocného stavebního povolení
– výběrové řízení na generálního dodavatele díla
– plánovaná realizace

OBSAH PROJEKTU
V rámci zjištěných požadavků a návrhů v investičním záměru je
v objektu zahrnuto.
• hlavní sportovní plocha 25 x 45m s možností rozdělení na 3 samostatné
hrací plochy 25 x 15m
• malý cvičební sál tzv. taneční 12 x 17,5m
• posilovna
• regenerační prostory – bazén 12,5 x 6m, masážní vana
• pro všechny sportoviště celkem 17 šaten
• síň slávy – klubová místnost
• restaurace
• ubytovací kapacity ve 2. a 3. podlaží stávající budovy
• 2 stávající a 1 nový antukový kurt
• víceúčelové venkovní hřiště volně přístupné veřejnosti
• 77 parkovacích míst v areálu
• propojovací chodba s budovou ZŠ Modřice ul. Benešova
• samostatná nafukovací hala v zimním období na hřišti s umělým povrchem
za budovou školy
VÝVOJ CENY PROJEKTU
• cena předložená odborným odhadem v architektonické
soutěži z cenové úrovně 2014
99 mil. Kč
• cena stanovená prováděcí projektovou dokumentací
z cenové úrovně 2017
152 mil. Kč
(Proti návrhu architektonické soutěže je projekt rozšířen o
ubytování ve 3. poschodí stávající budovy, rozšířeny technologické prostory v suterénu a nad rámec je vybudování
komunikace s parkovacími plochami v prostoru mezi zahrádkami k fotbalovému hřišti. Současně vlivem vzrůstající ekonomiky došlo k navýšení cen stavebních materiálů
a prací o 20-25%)
• ceny předložené ve výběrovém řízení (dodavatel dosud
189-202 mil. Kč
nevybrán) jsou v rozmezí
(Předložené nabídky byly posouzeny nezávislým odborníkem na tvorbu cen ve stavebnictví. Nárůst je opětovně
způsoben velkým stavebním rozmachem a zvyšováním
cen stavebních materiálů a prací)

BUDOUCÍ ZPŮSOB VYUŽITÍ
• 2 hrací plochy pro ZŠ a MŠ v dopoledních hodinách
• 2 hrací plochy pro Sokol a místní sportovní kluby a ostatní modřické
spolky (pionýři, skauti atd.) v odpoledních hodinách
• 1 hrací plocha celodenně určena ke komerčnímu pronájmu
• malý cvičební sál pro taneční skupiny a malé sporty
(cvičení žen, aerobik, stolní tenis apod.)
• posilovna pro všechny zájemce
• bazén a regenerace – plavání MŠ a ZŠ, veřejné plavání, regenerace
sportovců apod.
• restaurace s kuchyní
• ubytovací kapacity 40-60 lůžek

EKONOMIKA MĚSTA
Roční příjem města
Rozpočtová rezerva města k 30.12.2017
Roční finanční prostředky na investiční akce
Dosavadní výdaje vynaložené na projekt

119.000.000,- Kč
101.000.000,- Kč
35.000.000,- Kč
5.703.647,- Kč

CENA REALIZACE PROJEKTU
Nejnižší nabídnutá cena
Úhrada realizace – rozpočtová rezerva
– z rozpočtu města roku 2018 a 2019
– plánovaný úvěr
Při splátkách úvěrů bude město mít v dalších letech
ročně na investiční akce

189.000.000,- Kč
101.000.000,- Kč
40.000.000,- Kč
50.000.000,- Kč
25.000.000,- Kč

PŘEDBĚŽNĚ KALKULOVANÁ EKONOMIKA PROVOZU
Příjmy – pronájmy, ubytování
Výdaje – mzdy, energie

7.500.000,- Kč
6.500.000,- Kč

Vážení občané
Vzhledem k výše uvedenému a vývoji celého projektu „Víceúčelové
sportovní haly“ vás žádáme o vyjádření, zda za citovaných podmínek
jste pro realizaci uvedeného projektu.

VÍCEÚČELOVÁ
SPORTOVNÍ HALA
ANO

NE

Prosíme o zaškrtnutí vašeho stanoviska a uvedení iniciál všech odpovídajících osob včetně jejich podpisů. Následně odevzdejte list na městském úřadě do připravené urny, případně odpověď zašlete elektronicky
na podatelna@mesto-modrice.cz do 15.června 2018.
Za vaši aktivitu předem děkujeme.

Jméno

Příjmení

Adresa

Podpis

www.mesto-modrice.cz
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Brigáda 20. - 21. 4. 2018 na zahradě mateřské školy
Velké díky za pomoc
Zahrada mateřské školy se skládá ze dvou částí - přední a zadní. Vzhledem k velkému počtu dětí je velmi frekventovaná a alespoň jednou za rok vyžaduje údržbu. V
přítomnosti dětí a za provozu se to zvládá těžko, proto pořádáme brigády v našem
volném čase.
Minulý rok jsme společně s rodiči především natírali lavičky, stolky a dřevěné herní
prvky. Letos jsme opět vyhlásili společnou brigádu zaměstnanců naší školy s rodiči
dětí, kteří ji navštěvují.
Začali jsme s pracemi již v pátek. Dobrovolníci stříhali keře, pleli záhonky, odstraňovali nežádoucí porost, rozváželi nový písek do pískovišť a uklízeli hračky v zahradních domečcích. V sobotu se pracovní parta vystřídala a pokračovali jsme v úpravách keřů, bylinkové zahrádky, zajištění záhonů, zametání, utírání stolků a laviček,
vyhrabávání trávníku, byly dotaženy šrouby v lavičkách. Někteří tatínkové pomohli
s opravami koloběžek, žebříků, také přistavením kontejneru na bioodpad.
Milí rodiče, velice vám děkujeme za váš čas, vaši ochotu pomoci a pot, který jste v
horkých dnech zanechali při práci na zahradě mateřské školy. Donesli jste si i vlastní nářadí a my si této spolupráce s vámi velmi vážíme.
Text a foto za kolektiv Mateřské školy Modřice Bc. Monika Čechovská
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SRPŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ukliďme česko - žáci ZŠ uklízí

Jarní sběr starého papíru

V pátek 13.4. jsme se se svými spolužáky ze šestých, sedmých, osmých a devátých
tříd účastnili akce "Ukliďme Česko". V rámci projektu Den Země, který letos připadá
na neděli 22. dubna, jsme již v předstihu šli uklízet Modřice. Ve spolupráci s Městským úřadem Modřice jsme se vydali uklízet danou část za městem. Počasí nám úplně nepřálo, jelikož v noci nám začalo pršet, ale během rána se počasí umoudřilo a my
jsme všichni mohli vyrazit vyčistit okolí řeky Svratky a přilehlých polních cest. Naplnili jsme mnoho pytlů odpadky, našli pneumatiky hozené v trávě a mnoho dalších
věcí, které do přírody nepatří. I když jsme byli zablácení díky nočnímu dešti, vraceli
jsme se zpět do školy s pocitem, že jsme pomohli vyčistit část krajiny od nečistot,
které tam před námi někdo schválně zanechal.Někteří jsme si úklid velmi užívali, jiní
o něco méně, ale všichni jsme strávili příjemné dopoledne v přírodě.
Text a foto: Mgr. Lucie Malá

Třetí dubnový týden v Modřicích byl charakteristický nejen příchodem jarního počasí, ale tradičně se u nás v modřické škole sbíral starý papír. Už to bylo potřeba, neboť mnoho domácností, sklepů a garáží po zimě praskalo ve švech, naplněno balíky
papíru, připraveného k recyklaci. Kontejnery, kam děti, rodiče, dědečkové, babičky
a vůbec všichni, kterým záleží na smysluplném využití surovin, přinášeli svůj papírový odpad, stály před budovou ZŠ na Komenského.
I tentokrát se soutěžilo. I když se pravidla soutěže minule osvědčila, takže proti sobě
soupeřily jednotlivé třídy, přidali jsme tentokrát vyhodnocení i nejlepších sběračů
jednotlivců. Chtěli jsme po dětech nejen ekologické chování, ale chtěli jsme také, aby

Život v našem městě

401

Zpravodaj 5/2018

se naučily spolupracovat a vytvořit týmovou strategii. Šanci na úspěch měla nejen třída, která shromáždila nejvíce kilo papíru, ale záleželo i na procentu zapojených žáků
oné třídy. Oproti podzimnímu kolu soutěže už si většina tříd svou strategii promyslela a záleželo jen na tom, jak se jim podaří své dohody splnit. Tři nejaktivnější třídy
vyhrály finanční odměnu na cokoliv, co si vyberou, tři nejlepší jednotlivci získali zase
poukazy na nákup sportovního zboží.
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Pracovní soustředění s přípravou na Ženáčské hody se tentokrát
konalo v Modřicích na faře ...

A výsledek? Opět skvělý! Všechny třídy dohromady nasbíraly více než 19 tun papírového odpadu! To představuje 315 zachráněných stromů! Celkem se zapojilo
262 žáků, což je krásných 62% z celkového počtu žáků na základní škole. Pomalinku
se nám daří zapojovat do této prospěšné činnosti více a více dětí nebo lépe řečeno
rodin. A o to jde především.
Absolutním vítězem podzimního kola se stala 8. třída, ikdyž jí řádně šlapaly na paty
i třídy v dalším pořadí. V jednotlivcích byl vítězný Filip Merka.
Letos jsme udělili i zvláštní cenu fair-play sourozencům Dubšíkovým, kteří skončili těsně za stupni vítězů, neboť si rozdělili spravedlivým dílem úctyhodných 960 kg
a přišli tak jeden z nich o možnost vyhrát absolutně první cenu v jednotlivcích.
Pořadí vítězných tříd:
1. místo: 8., 2. místo: 4.A, 3. místo: 2.B, 3.B, 4.B
Pořadí jednotlivců:
1. místo: Filip Merka, 2. místo: Markéta Kročilová, 3. místo: Daniel Bílý
Gratulujeme.
Chválíme všechny děti, rodiče i třídní učitele, jak zodpovědně se ke sbírání papíru
postavili. Všichni můžeme mít dobrý pocit, že další malý les je díky nám zachráněn
.
S přesvědčením, že to má smysl, Vás zdraví rodiče ze SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.
Text a foto : P. Kapitánik.

foto ČeV, www.folklorni-krouzek-modrice.cz
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BRABROUCI
V dubnu se náš oddíl zúčastnil rovnou dvou akcí. První z nich byla akce Ukliďme
Česko, při které se sešly děti a někteří z jejich rodičů, aby uklidili část okolí Modřic
a tím tak pomohli přírodě. Tento rok jsme uklízeli cestu k modřickým vinohradům
a okolí kopce Kozí hora. Zpozorovali jsme, že už se zde nenacházelo tolik odpadků
jako před 2 lety, kdy jsme zde byli naposledy. Což byla pro nás příjemná zpráva.
Uprostřed dne jsme poobědvali a u toho zjišťovali dobu rozkladu nejčastějších odpadků. Za tento celý den jsme udělali velký kus práce.

Jako druhou akcí byl každoroční Setonův závod, kde mezi sebou soutěžili tříčlenné
družinky z každého pionýrského oddílu. Tentokrát se závod konal poblíž Brna - Řečkovic. Během závodu děti plnily různé stanoviště jako třeba uzlování, stavbu stanu,
botaniku, orientaci v mapě a plno dalších úkolů, které trénujeme na schůzkách. V cíli
na všechny čekal párek v rohlíku a sladké lívance. Počasí nám přálo a naše děti byly
na trati velmi šikovní a získali i skvělá umístění.
Špion, foto: archiv Brabrouků
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KULTURA
Město Modřice ve spolupráci se ZUŠ a pěveckým sborem
připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

92. komorní koncert na radnici

Setkání při swingu
a sborovém zpěvu
na kterém tradičně vystoupí

Jazzové trio – žáci ZUŠ – modřický sbor
koncert navazuje na velice úspěšná vystoupení z minulých let

viz foto a video modricke-koncerty.webnode.cz
účinkující:
Jazzové trio:
Milan Kašuba – kytara, Miroslav Hanák – klavír,
Vincenc Kummer – kontrabas
sólisté ZUŠ ze třídy Pavla Rosendorfa:
Vendula Šromová, Eliška Maršálková – klarinet,
Damián Adamus – tenorsaxofon
Smíšený pěvecký sbor města Modřice,
který od loňského podzimu vede Jaromír Gamba

středa 30. května 2018 v 19 hod.
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné
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KNIHOVNA
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VÝBĚR Z NOVINEK

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

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

13–18
13–16
13–18
13–16

Naše malé lovce perel čeká 21. června v knihovně slavnostní vyhodnocení. Na všechny se moc těšíme! Sbírat další perličky můžou ještě do 1. června 2018.

ů

ž

Konec sbírání perel :
1.6.2018
Slavnostní vyhlášení soutěže
v Městské knihovně v
Modřicích:
21.6.2018 v 15.00

PRO ŽENY:
Cartland, Barbara: Láska z orientu
Gilerová, Katarína: Cizí ložnice
Harasimová, Markéta: Vůně noci
Keleová-Vasilková, T.: Jsi jako slunce
Londsaleyová, Kerry: Všechno, co jsme
opustili
Marshová, Katie: Život bez tebe
Mlynářová, Marcela: Samorostka
Pawlovská, Halina: Zase zoufalé ženy
dělají zoufalé věci
Požárová, Lenka: Muž s vůní kávy, žena
se špetkou skořice
Roberts, Nora: Hrdina ze sousedství
Steel, Daniele: Rozbouřené vody
PRO SILNÉ NERVY:
Avdic Asa: Hra na smrt
Brown, Dan: Počátek
Bryndza, Robert: Do posledního dechu
Granger, Ann: Taková je vražda
Hazel, James: Jepice
Child, Lee: Jmenuji se Reacher
Jansson, Suzane: Rašeliniště
Minier, Bernard: Noc
Nesbo, Jo: Macbeth
Saudková, Sára: Déšť
Weaver, Tim: Hon na mrtvého
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Cornwell, Bernard: Blázni a smrtelníci
Češka, Stanislav: Případ českého
knížete
Hrdlička, Pavel: Pouť oběšenců
Niedl, František: Čtvrtý králův pes
Plachý, Jiří: Emil Boček: strach jsem si
nepřipouštěl.
Tremayne, Peter: Druhá smrt (Případy
sestry Fidelmy)
Whitton, Hana: Ve stínu knížecího
stolce

PRO DĚTI:
Brouci – Malý průzkumník
Budař, Jan: Princ Mamánek
Haškovec, Vít: Malované dějiny Evropy
Lidské tělo – pohyblivé obrázky
Kroluperová, D.: Vědí draci o legraci?
Matocha, Vojtěch: Prašina
Pod mořem – Malý průzkumník
Riordan, Rick: Magnus Chase a bohové
Ásgardu. Thorovo kladivo
Russelová, Rachel: Deník Mimoňky.
Příběhy nbetyčný milostný bryndy
Stacho, Miro: Hasiči a záchranáři
DÍVČÍ ROMÁNY:
Moniniger, J. P.: Mapa k Tobě
Nelson, Jandy: Nebe je všuda
Showalter, Gena: První život
KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Atwood, Margaret: Příběh služebnice
Backman, Frederik: A každé ráno je
cesta domů delší a delší
Gabaldon, Diana: Bubny podzimu
Švehla, Marek: Magor a jeho doba
Tučková, Kateřina: Vitka
Wolf, Hubert: Případ Sant‘ Ambrogio.
Utajený skandál římských řeholnic
INSPIRACE DO KUCHYNĚ:
Lehká kuchyně (Edice Apetit)
INSPIRACE NA CESTY:
Neapol, Capri a pobřeží Amalfi (průvodce Lingea)
Oslo – inspirace na cesty (průvodce
Lingea)
Sobotka, Richard: Tajemné Beskydy
Zibura, Ladislav: Pěšky mezi budhisty a
komunisty
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Moudře žít se nikomu
nepodaří náhodou.
Dokud žijeme musíme se učit,
jak máme žít.“
Seneca
V dávných dobách v letech 1833 – 1834
ve Stavovském divadle na Starém
Městě pražském, hrávali divadelní hry
v neděli a ve svátek odpoledne, a to jen
v zimním období, od sv. Václava do sv.
Jana Nepomuckého.
Josef Kajetán Tyl pro tato česká představení překládal a upravoval divadelní
kusy a napsal pro ně také hru se zpěvy
„Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná
rvačka“, k níž hudbu složil kapelník
František Škroup. Ta hra byla ve Stavovském divadle poprvé uvedena 21.
prosince 1834. Nedošla tehdy zvláštního
úspěchu, ale píseň, kterou v posledním
jednání hry zpívá slepý houslista a která
začíná slovy „Kde domov můj ….“se
stala velmi populární a našemu národu
písní nejdražší. Je krásná, melodická a
stala se hymnou českého národa.
Najednou ji chce někdo předělávat.
Nové verze jsou sice pěkné jako orchestrální a koncertní skladby (nevím, zda
jste již nové verze slyšeli), ale pochybuji, že by se vám líbily jako hymna. Proč
by se něco tak krásného a jednoduchého mělo měnit, nechápe většina národa.

Doufám, že naši poslanci tentokrát
budou uvažovat i srdcem a naše hymna
zůstane beze změn.
Už nemáme úctu ani ke státním znakům – viz případ, kdy členové spolku
„Ztohoven“ místo prezidentské vlajky
pověsili červené trenky.
Přesto, že prezident byl zvolen přímou
volbou lidem, je neustále kritizován a
zesměšňován.
Kdo si však přečetl knihu „Co uděláte,
pane prezidente“ o nynějším prezidentovi Zemanovi pochopí, že mu nikdo
nesahá ani po kotníky, co se vzdělání a
IQ týče a navíc je to Čech, jako poleno a
vynikající prognostik.
A může někdo vysvětlit, kam se ztratila
hrdost českého národa a proč někomu
lezeme někam? Copak nevíme, kdo nás
v nejtěžších chvílích zradil?
Historie Českého království i Československé republiky je velmi zajímavá
a mnohdy jsme byli na vrcholu a ne
vždy bezvýznamní a vždy vinou zrady
některých tzv. „přátel“ se ocitli na dně,
ale opět jsme se vždy dostali zase na
vrchol.
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Doufám, že bude dobře, jen co vymizí
závist a dáme se znovu dohromady.
Vždyť víme z historie, že z českého
národa vyrostlo mnoho bohatýrů ze
všech oborů, kteří byli uznáváni po
celém světě.
A že se zdá našim olympionikům hymna příliš krátká – to je vina těch, kdo
Československou republiku rozdělili na
dva státy a naše hymna byla ošizena o
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svou slovenskou část „Nad Tatrou sa
blýská“ - vlastně se též rozdělila.
Tak jsem dnes místo zahrádkářských
témat nastolila téma historické, ale
zahrádkáři pilně pracují a zahrádky
budou brzy v plné kráse.
Přeji krásný lásky čas!
TOJA

MYSLIVCI
Myslivecké okénko
Květen a červen jsou měsíce, kdy se v přírodě rodí nový život. Na svět přicházejí
mláďata srnčí zvěře, bažantí slepice začínají snášet a sedět na vejcích, rodí se zajíčata. Proto je důležité zachovat pro zvěř maximální klid. Prosíme tímto širokou veřejnost – omezte vycházky do přírody mimo cesty, nesahejte na srnčata a zajíčata,
která se Vám zdají opuštěná, jejich máma je určitě nablízku, pach člověka ji odradí a
svá mláďata opustí.
Dále prosíme majitele psů, aby v těchto měsících (květen, červen) nenechali své psy
volně pobíhat po honitbě, z výše uvedených důvodů.
Nebuďme lhostejní vůči přírodě kolem nás.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Za Myslivecký spolek KOFR
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SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE
Návštěva knihovny – Splněná roční přání v SeneCura SeniorCentru Modřice
Říká se, že měsíc knihy je březen, ale pro nás, aktivizační pracovnice Moniku, Kristýnu a Adrianu a šest našich klientů, se měsícem knihy stal duben. Naše klientka paní
Vykypělová byla zamlada velkou čtenářkou. V současnosti už bohužel nemá tolik
síly, aby v rukou delší dobu udržela knihu, tak si teď raději pročítá časopisy. I přesto
si přála navštívit nějakou hezkou knihovnu. Právě toto přání jsme se jí rozhodli splnit,
a to v rámci unikátního programu domovů SeneCura „Splněná roční přání“.
Paní Vykypělová se narodila v Brně a bezmála devadesát let žila v centru Brna. Měla
velmi zajímavé zaměstnání, pracovala jako návrhářka reklam. Aranžovala výlohy a
další věci, které souvisely s reklamou, což v té době bylo velmi neobvyklé zaměstnání.
V pátek jsme se rozhodly, že paní Vykypělové splníme přání a že radost uděláme
i dalším pěti klientkám. Po snídani jsme se nachystaly a vyrazily jsme na zastávku
veřejné dopravy. I když jsme s sebou vezly dva klienty na vozíčcích, pan řidič i další
cestující v autobuse byli velmi ochotní a umožnili nám větší komfort k přepravě. Na
náměstí v Modřicích jsme za pomoci milého řidiče beze spěchu a stresu vystoupily
z autobusu a zamířily ke knihovně. Všechny jsme byly unešeny ze zeleně a úpravy
parku před knihovnou, tak jsme si chvilku na lavičkách odpočinuly.
To už nás z okna zahlédla paní knihovnice a přišla nás přivítat. „Další milý člověk
v pořadí,“ říkaly jsme si v duchu. Paní knihovnice nám ukázala systém uspořádání
knih, provedla nás po místnostech knihovny a také nám ukázala řazení podle žánrů.
Pak už jsme dostaly prostor k listování v knihách, které nás nejvíce zaujaly. Myslím
si, že ženy jsou od přírody zvědavé, takže nám neunikl žádný zajímavý titul, např.
„Nejvíc sexy muž“ se líbil hlavně paní Zikmundové.
Dále jsme si prohlédly knihy o jižní Moravě, tam nás zaujaly hlavně krásné obrázky
fauny a flóry. Také jsme zabrousily do detektivní oblasti, to má zase v oblibě paní
Hrubá. Zaujalo nás i pár romantických titulů. Čas nám rychle uplynul a my jsme
se musely vydat na zastávku, abychom stihli autobus. Cestou nás potkal další milý
muž, který podaroval naši výpravu miskou červených jahod. Musely jsme si všechny
upřímně říct, že tolik fajn lidí v jednom dni už jsme dlouho nepotkaly. Jahody nás
v nezvykle horkém dubnovém počasí opravdu osvěžily. Za pár minut přijel autobus
a v něm další milý řidič, který nás bezpečně dopravil na zastávku k našemu SeniorCentru.
Všechny klientky byly spokojené, zvláště paní Vykypělová, která nám několikrát děkovala, že jsme jí splnily její přání. Bylo to jednoduše moc hezky strávené páteční
dopoledne se splněným přáním.
Autor textu i fota: Monika Kučerová
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce dubna, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Strážníci přijali oznámení o nálezu injekčních jehel na autobusové zastávce MHD Husova. Strážníci na místě odebrali pouzdro s injekčními jehlami a bezpečně
jej zlikvidovali.
Strážníci řešili rodinné problémy na ulici Masarykova. Jelikož tam nedocházelo k fyzickému napadení, ale dohadům kvůli majetku, byli aktéři sporů poučeni,
jak v tomto případě postupovat dále a strážníci na místě činnost ukončili.
Hlídka přijala oznámení o toulavém psu na ulici Střední. Hlídka psa odchytla a převezla jej na služebnu MP. Následující den se dostavil majitel a zvíře si následně převzal.
Strážníci při kontrolní činnosti nalezli v čekárně na konečné stanice tramvaje spící
osobu v době, kdy je čekárna pro veřejnost uzavřená. Strážníci muže probudili a z místa po nezbytných úkonech vykázali.
Hlídka přijala žádost o asistenci při zákroku PČR u OC Olympia. Mělo se jednat o
agresivní osobu, která rozbila skleněnou výplň na autobusové zastávce.
Společný zákrok hlídek MP a PČR proběhl bez potíží. Po dořešení situace
byla osoba převezena k lékařskému ošetření a událost tak zůstala u PČR,
jelikož zde bylo podezření ze spáchání trestného činu.
Strážníci řešili poškození zadního okna u osobního vozidla na ul. Nádražní. Strážníci
nejprve vyslechli oznamovatele, který uvedl, že se z vozidla nic neztratilo
a následně možné svědky, kteří uvedli, že si rozbitého okna ani nevšimli.
Jelikož se nepodařilo zjistit za jakých okolností k poškození došlo, byla věc
předána přestupkové komisi k pravděpodobnému odložení věci.
Přijali jsme oznámení o osobním vozidle, které je zaparkované na parkovišti a má
otevřené okno u spolujezdce. Hlídka nejprve zjistila majitele a následně jej
nalezla v cukrárně poblíž vozidla. Majitelka byla o situaci informována a
okno si poté uzavřela.
Hlídka řešila oznámení o zaparkovaném osobním vozidle na ulici Popovická, které
stojí na pozemku města a brání tak vstupu na přiléhající pozemek, kde
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probíhají terénní úpravy. Hlídka zjistila majitele vozidla a poučila jej, že se
dopouští přestupku a ať vozidlo přeparkuje. Majitel toto odmítl a přestal s
hlídkou spolupracovat. Hlídka proto na místě pořídila fotodokumentaci a
předala věc na příslušnou přestupkovou komisi.
Strážníci přijali oznámení o muži, který spí na konečné zastávce tramvaje. Hlídka
muže probudila, a ten uvedl, že se vrací z oslavy. Jelikož byl muž schopný
chůze a bez zdravotních potíží, odjel tramvají domů.
Přijali jsme oznámení o toulavém psu na ulici Sokolská. Strážníci psa odchytli, převezli na služebnu a ještě tentýž večer si pro něj přišel majitel.
Hlídka přijala oznámení o dalším toulavém psu na ulici K Lesu. Hlídka opět psa odchytla a převezla na služebnu. Tentokrát byl zjištěn majitel ihned po odchytu, jenže nebyl tou dobou doma. Hlídka mu proto nechala vzkaz a majitel si
psa následně převzal na služebně MP.
Strážníci přijali nález osobní tašky, která obsahovala mimo jiné osobní doklady, platební karty, ale také dva mobilní telefony značky Iphone. Strážníkům se
podařilo kontaktovat majitelku, která si věci převzala.
Ve stejný den jsme přijali nález dalšího mobilního telefonu značky Iphone. I v tomto
případě se podařilo zjistit majitele a mobilní telefon mu byl předán.
Strážníci přijali žádost o asistenci od Policie ČR při oznámeném podezření z narušení
občanského soužití. Událost se stala na ulici Poděbradova a v době příjezdu hlídky MP byl na místě již klid. Hlídka si vyslechla oba aktéry události,
kteří uvedli, že měli neshody kvůli alkoholu. Hlídka na místě oba aktéry
poučila a událost byla na místě ukončena.
Hlídka přijala oznámení od ostrahy OC Olympia a zadržení 3 osob, které měli být
podezřelé z krádeže kšiltovky. Hlídka na místě vyslechla podezřelé, kteří
uvedli, že nic neodcizili a všechny věci si zakoupili. Hlídce se prokázali platnými účtenkami od zakoupeného zboží a zmíněná kšiltovka u nich
nalezena nebyla. Hlídka vyslechla i ostrahu a zaměstnankyně prodejny,
kteří uvedli, že je neviděli kšiltovku ukrást, jen že se kolem ní pohybovali
a následně zmizela. Jelikož se krádež nepodařila prokázat byla na místě
věc ukončena.
Hlídka řešila dalšího toulavého psa, tentokrát na ulici Benešova. Hlídka kontaktovala
obyvatele přilehlých domů, kde byl pes nalezen, ale ti uvedli, že jej neznají. Proto byl odvezen na služebnu, kde si jej tentýž den převzal majitel.
Strážníci přijali oznámení o krádeži v prodejně Albert. Pachatel, který se dopustil
krádeže byl občanem Moldavska. Výše škody, kterou krádeží způsobil přesahovala hodnotu 5.000,- Kč, proto byla věc předána Policii ČR jako podezření z trestného činu.
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Strážníci řešili další nález, tentokrát se jednalo o peněženku. Strážníci zjistili kontakt
na majitelku peněženky, která si ji ještě ten den převzala.
Přijali jsme oznámení o muži, který leží na ulici Chrlická. Muž byl značně pod vlivem
alkoholu, a jelikož se jednalo o cizince, mluvil špatně česky. Bylo zjištěno,
že bydlí na ubytovně na ulici U Vlečky, kam ho hlídka dopravila a předala
jeho kolegům, kteří se o něj dále postarali.
Hlídka řešila opilého muže na ulici Brněnská, který měl u sebe jízdní kolo. Muž
byl lehce zraněn a při dechové zkoušce byla zjištěna hodnota 3,18 promile alkoholu v dechu. Hlídka pojala podezření, že muž spadl při jízdě na
kole. Byla zde možnost vnitřního zranění, proto byla na místo přivolána
záchranná služba, která muže převezla k ošetření. Jízdní kolo si převzal
během následujících dní na služebně MP.

Celostátní akce JEHLA 2018 – přes 470 strážníků společně s 42 asistenty prevence
kriminality ze 40 měst sesbíralo 996 kusů infekčního materiálu.
V úterý 17. dubna proběhl ve 40 českých městech další ročník akce JEHLA. Více jak
čtyři sta sedmdesát strážníků společně čistilo svá města od nebezpečného infekčního materiálu po narkomanech. Ve sběrných boxech na kontaminovaný odpad skončilo necelých tisíc použitých jehel a stříkaček.
Použité jehly a injekční stříkačky představují velké zdravotní riziko, kterému jsou
vystaveny hlavně děti. Ale také třeba domácí mazlíčci. Kromě celoročního sběru použitých jehel a stříkaček při běžné hlídkové činnosti probíhají celostátní cílené akce
JEHLA, v rámci té letošní spojily své síly městské policie ze 40 měst.
Pozornost strážníků je především věnována dětských hřištím a pískovištím, ale kontrolují se také málo frekventovaná, nepřehledná místa, parky a odpočinkové zóny, v
Praze navíc vestibuly stanic metra a ventilační šachty. Kromě snížení rizika nakažlivých onemocnění přinášejí preventivní cílená opatření cenné informace o výskytu
narkomanů a rozšíření povědomí veřejnosti o správném postupu při nálezu injekční
stříkačky.
V rámci akce JEHLA byla nalezena v katastru města Modřice jedna injekční jehla,
nalezena byla na Bobravě u bývalého motelu.
Od roku 2017 do letošního dubna jsme řešili 10 nálezů o celkovém počtu 19 injekčních jehel. Jen pro představu v Brně za rok 2017 nalezli přes 2500 injekčních jehel.
Závěrem důležitá připomínka strážníků: „Pokud najdete nebo zahlédnete tento
infekční materiál, v žádném případě ho nesbírejte, ale neprodleně tuto informaci
oznamte na tísňovou linku 156. Strážníci městské policie zajistí odborný sběr i následnou likvidaci.“
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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VÝZVA REDAKČNÍ RADY
Vážení spoluobčané.
Jak jistě všichni víte, v letošním roce slavíme řadu kulatých výročí našeho státu, spojených osmičkou na konci letopočtu. V nejbližší době
nás čeká připomenutí tří asi nejvýznamnějších výročí z našich novodobých dějin. Jde o padesáté výročí okupace Československa armádami
Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a na podzim pak nejprve osmdesáté
výroči Mnichovské dohody a následně sté výročí vzniku Československé republiky. Rádi bychom k oslavám těchto výročí rovněž přispěli.
Proto se na Vás obracíme s prosbou, abyste nám v tom pomohli a máte-li jakýkoliv písemný materiál či nejlépe osobní fotodokumentaci z těchto událostí, prosíme Vás o jejich zaslání, nejlépe v elektronické podobě,
obvyklou cestou zadání článku do Zpravodaje. A pokud máte osobní
vzpomínky, rádi je uveřejníme.
Aby bylo možné zařadit příspěvky do čísel Zpravodaje nejblíže k datu
jejich výročí, prosíme je zaslat:
1) materiály a případné vzpomínky k 50. výročí okupace do 30.6.2018
2) Materiály k 80. výročí Mnichovské dohody do 31.8.2018
3) Materiály ke 100. Výročí vzniku ČSR do 30.9.2018
Za spolupráci předem děkuje
Redakční rada Zpravodaje
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Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Fleková Adéla
Tvrdý Tobiáš
Gerhard Vojtěch

Hladíková Anna
Opluštilová Jiřina
Dvořáková Věra
Vanová Vlasta

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

ADACH spol. s r.o.

KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ
ADACH s.r.o. , Poděbradova 630, Modřice
kontakt : p. Šubrt Ivo 777 121 219

provádíme kompletní klempířské, pokrývačské a izolační práce
‐ střecha na klíč
‐ montáž střešních oken a světlovodů Velux‐ certifikovaná firma
‐ montáž žlabů a svodů ze všech dostupných materiálů
‐ montáž sněhových zachytačů
‐ tesařské práce

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

VEŠKERÉ VYKLÍZECÍ PRÁCE
VČETNĚ LIKVIDACE - LEVNĚ !!
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU + VEŠKERÝ KOVO. MATERIÁL
- ODVOZ ZDARMA!!
M: 776 339 166

Sečení
a mulčování
trávy.
tel: 608 065 337
Koupíme byt 2+1 nebo
3+1, balkon výhodou.
Bez RK.
Tel. 731

333 710

581

Inzerce

HLEDÁM
PRONÁJEM BYTU

2+kk nebo 1+1 v Modřicích
Kontakt: Marie Říhová
777 637 040
Předem děkuji za nabídky.

Zpravodaj 5/2018

Hledám rodinný dům
se zahradou v Modřicích
a v okolí, dům může být
i k opravám, ale obyvatelný.
Tel. 732 907 439

www.mesto-modrice.cz

Pro pracoviště
v Brně hledáme
pracovníky na pozici
vrátný, strážný,
recepční na HPP
- zkrácený úvazek.
Místo je vhodné i pro osoby
s invalidním důchodem.
Nástup ihned nebo dle dohody.
PPH spol. s.r.o., WURMOVA 3, BRNO.
TEL: 602 595 682

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

591

Inzerce
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Modřický kalendář
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně

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

po >>>
>>>
17:00
18:00
18.00
18:30
18:30,
19:30

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018

Čas

Místo

Akce

25. 5.

17.00-22.00

kostel sv. Gotharda

Noc kostelů

30. 5.

19.00

modřická radnice

Setkání při swingu a sborovém
zpěvu

16. 6.

13.30

fara v Modřicích

Brabrouci slaví narozeniny

21. 6.

15.00

23. 6.

13.00-21.00

areál Pod Kaštany

X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

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

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

>>>
15:00

Městská knihovna
Modřice

Městská knihovna 9-12, 13-18

www.mesto-modrice.cz

út 9:30

Události
Datum

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

Vyhlášení Lovců perel
Království řemesel

17:00

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

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

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

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm
www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

Modřický kalendář

16:45
17:00
18:30
18:30
19.10
čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>
9:30
15:00
17.45
19.00
ne 9:30
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kruhový trénink ve Fitpeople,
www.fitpeople.cz
Brněnská 404, Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
www.x-trim.cz
– ZŠ Komenského
X-trim tancování pro rodiče a přátele
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Trampolínky-cvičení v baletním sálku
ZUŠ
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
X-trim Mini - tancování pro děti
www.x-trim.cz
5-8 let – ZŠ Komenského
dětský folklorní kroužek - zasedací sál
radnice
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s
doprovodem -klubovna nad knihovnou
www.prtatamodrice.estranky.cz
na radnici
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště
www.nohejbal-modrice.net
u Sokolovny
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby v kostele
sv. Gotharda

www.mesto-modrice.cz
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Akce roku 2018
Dětský karneval

7. 4. 2018, od 15 hodin v hotelu Gregor

Ukliďme Česko

14. 4. 2018, sraz v 9 hodin před radnicí

Pálení čarodějnic

30. 4. 2018, od 16 hodin v areálu Pod Kaštany

Ženáčské hody

4. - 6. 5. 2018

Den dětí

26. 5. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Šermířský den

23. 6. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Mezinárodní fotbalový turnaj
mladších žáků v kopané

10. - 12. 8. 2018 fotbalové hřiště za sokolovnou

Svatováclavské hody

28. 9. - 30. 9. 2018

Večer rozsvícených lampiček

29. 10. 2018, od 18 hodin, průvod od sokolovny
na nám. Svobody

Koš vín

10. 11. 2018, od 17 hodin na nám. Svobody 90

Vánoční jarmark

30. 11. 2018, od 15 hodin

Rozsvícení vánočního stromu

27. 11.2018, od 17:00 hodin

Rallye show Vonka Racing

1. 12. 2018, od 8 hodin registrace

Silvestr

31. 12. 2018, od 17:00 hodin na nám. Svobody

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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