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USNESENÍ RMM č. 9/2019

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 9. schůze RMM ve volebním
období 2018–2022 konané dne 23. 4.
2019
Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
březen 2019 ve výši 6.637.334,96 Kč bez
DPH.
(k usnesení 9R-2.1/2019)

Byly to:
- DEA Energetická agentura s.r.o.
3000 Kč
- Olympia Brno
10 000 Kč
- Kovolit a.s.
5000 Kč
-Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
5000 Kč
- Firma SIMAF CZ, s.r.o. 10 000 Kč
- Firma KAMOKO, s.r.o. 4000 Kč
- firma OMEGA, s.r.o. 2000 Kč
- firma SYNER, s.r.o.
20000 Kč
Všem dárcům děkujeme.
(k usnesení 9R-2.9/2019 až 9R-2.16/2019)

Bezplatná strava pro děti v MŠ
RMM dala MŠ Modřice souhlas se zapojením do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou
ve školách JMK V.“.
(k usnesení 9R-2.4/2019)

Spolufinancování psychologických
služeb
V rámci šetření OSPOD RMM schválila
spoluúčast města na financování odborných psychologických služeb v ceně
500 Kč/hod bez DPH pro děti s trvalým
pobytem v Modřicích.

Hudební produkce Václavských hodů
2019
RMM schválila smlouvu na hudební
produkci při kácení máje Svatováclavských hodů 2019 se skupinou KIKS
BRASS, z. s., za cenu 19 500 Kč vč.
dopravy a DPH.
(k usnesení 9R-2.17/2019)

Praxe studentky v městské knihovně
RMM schválila studentce T. V. vykonání
odborné praxe v Městské knihovně
Modřice.

(k usnesení 9R-2.5/2019)

(k usnesení 9R-2.18/2019)

Ženáčské hody
RMM schválila smlouvy o reklamě a
darovací smlouvy, kterými podnikatelské subjekty přispěly na konání kulturní
akce „Ženáčské hody 2019“.

Pronájem pozemku města
RMM zamítla společnosti JM Klima,
s. r. o., pronájem pozemku u areálu
Pod Kaštany za účelem parkování aut
zaměstnanců a partnerů firmy.
(k usnesení 9R-3.1/2019)
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Zrušení pracovních pozic
Z důvodu demolice staré sokolovny a
ukončení provozu nafukovací haly byla
zrušena pracovní pozice recepční-údržbář a zaměstnanci byli uvolněni pro
nadbytečnost.

vypracování projektové dokumentace
„Hasičská zbrojnice Modřice“ v celkové
ceně projektových prací 620 000 Kč bez
DPH.

(k usnesení 9R-7.2/2019)

Chodník Chrlická
RMM schválila výběr firmy BK serv,
s. r. o., z předložených nabídek na
realizaci akce „Napojení chodníku při
ulici Chrlická“ v ceně prací 260 222 Kč
bez DPH.

Aktualizace interních směrnic
RMM provedla aktualizaci Interní směrnice č. 1/2019 Ceník pronájmu pozemků, bytů, nebytových a jiných prostor
města Modřice a č. 2/2019 Ceník služeb
poskytovaných městem Modřice.
(k usnesení 9R-7.3.1/2019 a 9R-7.3.2/2019)

Výběrové řízení na pořízení osobního automobilu JSDH
Na základě přidělené dotace bylo
zahájeno výběrové řízení na dodávku
osobního automobilu pro JSDH Modřice. Byl schválen text výzvy, složení hodnotící komise: Šiška – starosta města,
Höklová – vedoucí MO a Putna – velitel
JSDH, včetně náhradníků: Chybíková
– místostarostka města, Habartová –
referent MO a Chalupa – starosta SDH.
Dále byly schváleny firmy IVACAR
Ivančice, s. r. o., MOTO TRUCK CZ, s. r.
o., a PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s
r. o., k oslovení na předložení cenových
nabídek.
(k usnesení 9R-7.7.1/2019 až 9R-7.7.4/2019)

Projektová dokumentace Hasičské
zbrojnice Modřice
RMM schválila výběr firmy ŠEDA CZ,
s. r. o., z předložených nabídek na

(k usnesení 9R-7.8/2019)

(k usnesení 9R-7.9/2019)

Architektonická soutěž objekt nám.
Svobody 171
RMM dle znalosti trhu schválila nabídku
firmy MOBA office, s. r. o., Ing. arch.
Kovačoviče ve výši 395 000 Kč bez DPH
na administraci Architektonické soutěže
„O návrh na využití a opravu domu
nám. Svobody 171“.
(k usnesení 9R-7.10/2019)

Modernizace školní zahrady
RMM vydala MŠ Modřice souhlas se
zařazením investičního záměru „Modernizace školní zahrady“ do investičních
priorit Strategického rámce MAP SO
ORP Šlapanice.
(k usnesení 9R-7.14/2019)

Příměstský tábor dětí
RMM dala městské knihovně souhlas
s organizací příměstského dětského
tábora s tématem „Z pohádky do pohádky“ v termínu 5.–9. 8. 2019.
(k usnesení 9R-7.15/2019)
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
POZVÁNKA

na 4. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 3. ČERVNA 2019 OD 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.

Město Modřice zve občany
na veřejné projednání návrhu Závěrečného
účtu města Modřice za rok 2019,

Za čisté (a klidné) Modřice
V letošním roce jsme se již popáté
zúčastnili celostátní akce „Ukliďme
Česko“. V neděli 31. 3. jsme v devět
hodin vyrazili uklízet Modřice. Vyšlo nám pěkné počasí, takže jsme
mohli spojit příjemné s užitečným a
zpestřit si nedělní procházku sběrem
odpadků :). Zrovna se měnil čas na
letní, museli jsme si tedy ještě o hodinu přivstat. Tento den jsme si zvolili z toho
důvodu, aby se zájemci z řad našich členů mohli účastnit akce i v dalších termínech.
K úklidu jsme si vybrali okolí silnice mezi křižovatkou ulice U Vlečky s Jižním obchvatem a Želešicemi. Jaký byl výsledek? Osm našich členů a příznivců nasbíralo za
dopoledne celkem 25 pytlů odpadu. Po skončení jsme pak vypocené tekutiny doplnili zpět na zahrádce Baru u Pepy.
Poděkování patří všem, kteří se akce zúčastnili. Byli to: Sylva Bernátová, Dana Hejtmánková, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena Sedlinská a Tomáš Vykoukal. Děkujeme i Městskému úřadu Modřice,
který nás vybavil potřebným množstvím igelitových pytlů a pracovních rukavic.
text, foto: Libor Procházka, předseda spolku Za čisté a klidné Modřice

které se uskuteční ve velké zasedací místnosti MÚ
v pondělí, 27. 5. 2019 v 17:30 hodin.

Foto: neznámá kolemjedoucí cyklistka
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Představení obnoveného modřického kroje 3. 4. 2019

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.

V Modřicích máme nový kroj
Mnozí z vás jistě zaregistrovali, že se po Modřicích při svátečních akcích objevují
chlapci a děvčata v nezvyklých krojích. Mezi naší mládeží se našlo několik nadšenců, kteří se rozhodli, že se pustí do nelehké práce a pokusí se o obnovu modřického
kroje. Od roku 2017 pátrali v dobových dokumentech, získávali informace od pamětníků hodů, konzultovali s odborníky, sháněli dotace, domlouvali švadleny i sháněli
materiál. Jsem ráda, že je se mezi mladými našla dobrá parta lidí, kteří jsou ochotní
obětovat svůj volný čas pro dobrou a smysluplnou věc. Děkuji všem, co se na celém
procesu tvorby kroje podíleli. Velký dík patří Viktorii Chomaničové, která celou akci
zaštiťovala.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Foto: M.Hájek
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Velikonoční jarmark v PBDS 4. 4. 2019
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Dětský karneval 6. 4. 2019

Foto: M.Hájek

foto: L. Ventrubová
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Pálení čarodějnic v areálu Pod Kaštany 30. 4. 2019

Velikonoční koledníci 22. 4. 2019

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz

142

Život v našem městě

Zpravodaj 5/2019

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

DEN DĚTÍ
1. června 2019
od 13 hodin
do areálu Pod Kaštany v Modřicích
v sobotu dne

jízda na ponících
 občerstvení zajištěno
program plný her a soutěží
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Sousedský blešák
„Přines, co nepotřebuješ - odnes si, co se ti líbí“
5. června 2019 od 17 h do 19 h
před radnicí, případně ve dvoře radnice
Můžete prodávat, vyměňovat, darovat:
malé spotřebiče, kuchyňské potřeby, nádobí, sportovní potřeby,
oblečení, povlečení, deky, hračky, apod.
Vše musí být funkční, nepoškozené, čisté.
Za kvalitu nabízeného zboží město nenese odpovědnost ani za ni neručí.

V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
Bližší informace podá Ing. Hana Chybíková,
724 767 000, hana.chybikova@mesto-modrice.cz.

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů, Svaz modřických žen
za podpory města Modřice.

Život v našem městě
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POZVÁNKA

Degustace pokrmů ve školní jídelně
Rozhodli jsme se uspořádat akci pro rodiče našich strávníků, aby měli možnost
ochutnat alespoň z několika jídel, která pro jejich děti pravidelně připravujeme.
Ochutnávka se konala ve čtvrtek 11. dubna v naší školní jídelně.
Vybrala jsem z pokrmů, které obsahují v dnešní době žádané suroviny. Podávaly se
dvě polévky, tři hlavní jídla, moučník a nápoje. Účastníci byli příjemně překvapeni
zejména jáhlovou kaší, která je i u dětí velmi oblíbená. Svoje názory na jednotlivé
chody vyjádřili v krátkém dotazníku, který byl v jídelně k dispozici, zároveň s povídáním o jednotlivých pokrmech.
Po hodině, která utekla jako voda, odcházeli spokojení, což byla pro nás nejhezčí
odměna. Určitě to nebyla poslední akce tohoto druhu a budeme se těšit zase někdy
na viděnou!

Klub zábavné logiky a deskových her Základní školy Modřice
zve rodiče s dětmi

na Herní den s Mensou.
KDY? Ve čtvrtek v době třídních schůzek 6. 6. 2019 od 16 do 18h
KDE? V budově na Benešově

Markéta Ondrášková, vedoucí ŠJ

Co vás čeká?

Ukliďme Česko
V pátek 12. dubna v dopoledních hodinách se žáci 2. stupně základní školy účastnili
akce Ukliďme Česko.
Místo vyučovaní jsme se ráno vydali uklízet kolem řeky Svratky a přilehlých polí
až k řece Bobravě u Popovic. Počasí nám moc nepřálo, i když nepršelo, tak teplota
byla jen lehce nad nulou a foukal čerstvý vítr. To nás neodradilo a během dopoledne
se nám podařilo uklidit velkou plochu. Posbírali jsme mnoho odpadků, např. pneumatiky, hrnce, železo, papír a další věci, které do přírody nepatří. Žáci se zapojili v
hojném počtu a většinu z nich úklid bavil.
Do úklidu se zapojilo 97 žáků 2. stupně a učitelé.
Text a foto: Mgr. Lucie Malá

Spolu se svými dětmi se seznámíte s deskovými hrami, které rozvíjí logiku, procvičují paměť a pozornost a hlavně baví…
Na děti budou čekat také zábavné úkoly
na procvičení mozkových závitů a jistě si
odnesou i nějakou odměnu…
Hry vám představí děti z našeho Klubu a
pomáhat jim budou starší žáci, kteří se se
školou pomalu loučí…
Hostem bude místopředsedkyně Mensy
paní Mgr. Dana Havlová, se kterou budete
mít možnost si popovídat…

Srdečně Vás zve Mgr. Jeanette Vrtková,
školní psycholožka

foto: Mgr. Jeanette Vrtková
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Run & Help 2019 v Modřicích
Run&Help je sportovně-charitativní akce, při které dobrovolní
účastníci běží nebo třeba jen jdou vlastním tempem na vzdálenost,
Run & Help 2019 v Modřicích
kterou si sami stanoví. Účastníci zároveň přispívají finanční částkou
Run&Help
je sportovně‐charitativní
akce,
při které
dobrovolní účastníci
běží nebo
třeba jen
jdouzvolí, komu
na podporu
zdravotně
postižených
dětí
či dospělých
a často
si také
sami
vlastním tempem na vzdálenost, kterou si sami stanoví. Účastníci zároveň přispívají finanční částkou
bude podpora
udělena.
na podporu zdravotně postižených dětí či dospělých a často si také sami zvolí, komu bude podpora
Run&Help
je oficiálním charitativním projektem, jehož důvěryhodnost garantuje Konudělena.
to Bariéry,
kteréjeorganizaci
tohotoprojektem,
dobročinného
běhu garantuje
zaštiťuje.
Více
sekteré
o projektu
Run&Help
oficiálním charitativním
jehož důvěryhodnost
Konto
Bariéry,
můžete dovědět
na www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty-Konta-BARIERY/Run-andorganizaci tohoto
dobročinného běhu zaštiťuje. Více se o projektu můžete dovědět na
-Help. www.kontobariery.cz/Projekty/Projekty‐Konta‐BARIERY/Run‐and‐Help.
Run&Help
se stal
úspěšným projektem,
že byl oceněn
Fórem
dárců jakoFórem
nejlepší nefiremní
Run&Help
se stal
taktakúspěšným
projektem,
že byl
oceněn
dárců jako nejlepší
projekt projekt
roku 2018. roku 2018.
nefiremnícharitativní
charitativní
Run&Help
původně vznikla
na jednom
středočeském
osmiletém gymnáziu,
kde se studenti
MyšlenkaMyšlenka
Run&Help
původně
vznikla
na jednom
středočeském
osmiletém
gymnáziu,
rozhodli udělat
něco dobrého,
nesobeckého,
milosrdného pro
děti a náctileté, kteří
potřebují pomoc pro děti
kde se studenti
rozhodli
udělat
něco dobrého,
nesobeckého,
milosrdného
v jejich boji s nemocí či zdravotním postižením. Děti – dětem. A stejně tak i modřické děti už třikrát
a náctileté,
kteří
potřebují
pomoc
jejich
s nemocí
zdravotním
běhaly
a pomáhaly.
Ať už běhali
a sbíralivpeníze
pro boji
dvanáctiletou
Verču počiúrazu
na lyžích, pro postižením.
Děti – dětem.
A Ellenku,
stejněkterá
taksei smodřické
dětiužužnarodila
třikrát
běhaly
a pomáhaly.
malinkou
těžkým postižením
a nebo
pro skupinu
dětí, které Ať už běhali a
potřebovaly
protézu končetiny,
vždypo
naši úrazu
školáci i školkáčci
běželi pro
s obrovským
nasazením
a
sbírali peníze
pro novou
dvanáctiletou
Verču
na lyžích,
malinkou
Ellenku,
která
nadšením. Celkem za ty tři roky putovalo k příjemcům téměř 50 tisíc korun.
se s těžkým postižením už narodila a nebo pro skupinu dětí, které potřebovaly novou
Díky děcka! Díkvždy
patří samozřejmě
i rodičům,
kteří dobrou běželi
věc také podpořili.
protézu končetiny,
naši školáci
i školkáčci
s obrovským nasazením a nadA protožeza
sezóna
dobročinných
běhů je v plném
proudu a počasí
je pro tyto
účely ideální,
blíží se i
šením. Celkem
ty tři
roky putovalo
k příjemcům
téměř
50 tisíc
korun.
Díky děcka! Dík patří samozřejmě i rodičům, kteří dobrou věc také podpořili.
A protože sezóna dobročinných běhů je v plném proudu a počasí je pro tyto účely
ideální, blíží se i
čtvrtý modřický ročník běhu Run&Help.

čtvrtý modřický
ročník běhu Run&Help.
KDY: ve čtvrtek 30. května 2019 od 12:00 hodin

KDY: ve čtvrtek
30. května 2019 od 12:00 hodin
KDE: tentokrát (z důvodu probíhající stavby sportovní haly) budeme běhat v omezeném prostoru
KDE: tentokrát (z důvodu
probíhající
sportovní
haly)
budeme běhat v omezeareálu
základní školystavby
na Benešové
– na sportovním
oválu
ném prostoru
areálu
základní
na Benešově
– na sportovním
KDO:
běh je určen
hlavně proškoly
žáky základní
školy a děti z mateřské
školky, ale otevřenoválu
je pro
KDO: běh je určen hlavně
a dětia „zapomáhat“
z mateřské
kohokoliv,pro
kdo sižáky
chce szákladní
našimi dětmiškoly
přijít zaběhat
😊😊školky, ale otevřen
je pro kohokoliv, kdo si chce s našimi dětmi přijít zaběhat a „zapomáhat“ 😊
Podpořte prosím Vaše děti v rozhodnutí pomáhat v rámci vlastních schopností a možností.
PodpořteUmožněme
prosím jim
Vaše
děti
v rozhodnutí
pomáhat
v rámciavlastních
a možzjistit,
jak hezký
pocit přináší udělat
něco nesobeckého
dobročinného.schopností
Jejich i náš
ností. Umožněme
zjistit,
jak hezký pocit přináší udělat něco nesobeckého a dobrosvět pak budejim
mnohem
hezčí.

činného. Poznámka:
Jejich i náš
svět
pak bude
mnohem
hezčí.
V případě
nepříznivého
počasí
(déšť, silný vítr)
bude akce přesunuta na jiný termín. Akci
tradičně
pořádá SRPŠ
při ZŠ Modřice z.s.
ve spolupráci
se ZŠ
Modřice.
Poznámka:
V případě
nepříznivého
počasí
(déšť,
silný
vítr) bude akce přesunuta na jiný
Za organizační
tým Ing. Milena
termín. Akci tradičně pořádá SRPŠ při ZŠ Modřice
z.s. ve spolupráci
seHladíková
ZŠ Modřice.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

DÍKY…
Během tohoto školního roku byly pro Vás, rodiče, naplánovány různé aktivity,
kterých jste se mohli zúčastnit.
Kromě vánočních besídek a dílniček, akcí pro maminky, tatínky i celé rodiny, to byla
i odborná beseda o první pomoci, na kterou se někteří z vás dostavili.
Bylo to kupříkladu Čtení dětem, kdy řada z vás přišla do tříd přečíst dětem
pohádky a příběhy. Děkujeme.
V pátek 26. 4. a v sobotu 27. 4. byla vyhlášena brigáda na zahradě naší mateřské
školy. Všem rodičům i zaměstnancům, kteří nám pomáhali s natíráním herních prvků,
stolů, laviček, zahradních domečků, s opravou dlažby chodníku a plotu i s renovací
hmatového chodníčku, velmi děkujeme. V sobotu jsme si užili i sprejování nové zdi
zadní zahrady, která je teď veselá a barevná. Uklízečkám děkuji za úpravu zeleně a
záhonků na zahradě mateřské školy, kuchařkám děkuji za výborné občerstvení,
které nám nachystaly.
Děkuji také tatínkům, kteří nám pomohli se stěhováním nábytku ze sborovny, jež je
v rekonstrukci, i těm, kteří nám průběžně pomáhají s různými drobnými pracemi.
Poděkování patří zaměstnancům mateřské školy, kteří se aktivně zapojují i do
činností, které jsou nad rámec jejich povinností.
Dík patří i pracovnicím městské knihovny, které pro naše děti připravují během
roku zajímavé programy v knihovně.
Našemu zřizovateli děkuji za finanční podporu i vstřícný postoj, pomáhá nám
zvelebovat a vylepšovat prostředí naší mateřské školy, ve kterém se cítí dobře děti
i zaměstnanci.
Milí rodiče, vám všem, kteří máte zájem na spolupráci, aktivním přístupu a
komunikaci ohledně všeho dění ve školce, vzkazuji DĚKUJI, velice si toho vážím.

Bc. Monika Čechovská – ředitelka MŠ Modřice

text: Milena Hladíková
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BRABROUCI
Ukliďme Česko 2019
Už třetím rokem se účastníme akce Ukliďme Česko, která se koná po celé republice.
Cílem je uklidit okolí města či kousek přírody a zapojit co nejvíce dobrovolníků. Letos se nás sešlo kolem čtyřiceti dětí i s rodiči a společně jsme se vydali proti toku
řeky Svratky směrem k Olympii. Na začátku jsme si rozdali pytle a pracovní rukavice
a mohli jsme se pustit do práce. I přes méně příznivé počasí jsme nasbírali slušnou
hromadu pytlů a nahlásili pracovníkům údržby města Modřice několik černých skládek. Odpadky, které jsme našli, jsme třídili do tří pytlů, a sice do pytle na plasty, sklo
a komunální odpad. Šikovnější jedinci našli větší nálezy jako třeba pneumatiku, rýč
nebo kus plechové střechy. V obědové pauze jsme si mohli vyluštit osmisměrku s
námětem třídění odpadů a poté jsme opět vyrazili pracovat.
Druhá část naší cesty vedla kolem ramena Svratky „náhonu“ podél cyklostezky směrem k Modřicím. Zde jsme uklidili nejen les převážně od PET lahví, ale také břeh řeky
od všemožného harampádí až po elektrické spotřebiče. Nakonec jsme u poslední
hromady udělali fotku a vrátili se zpátky do města. Po náročném dni si každý zasloužil odměnu, a tak jsme akci zakončili posezením u limonády.
Na závěr patří velké poděkování všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do úklidu a nenechali naše okolí plné nepořádku. Je na každém z nás, jak se k přírodě
zachováme a každý by se měl zamyslet nad tím, zda odhodit odpadek do přírody je
ta správná varianta…
Špion, foto: archiv Brabrouci
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KULTURA

Setonův závod 2019
V sobotu 27. 4. se uskutečnil 29. ročník Setonova závodu, na který jsme se s dětmi
pilně připravovali. Naštěstí nám vyšlo velice pěkné počasí a celý závod proběhl bez
problémů. Celkem se sešlo 36 dětí, takže jsme do závodu mohli vyslat celkem 12
tříčlenných hlídek. Každá věková kategorie pak měla na trase závodu rozmístěná
stanoviště s nejrůznějšími tábornickými úkoly od zdravovědy, uzlování, stavby stanu
až po střelbu z foukaček či poznávání rostlin, zvířat a mnoho dalších… V odpoledních
hodinách proběhl závěrečný nástup a vyhlášení výsledků. Závodu se celkem zúčastnilo 360 pionýrů z brněnských i mimobrněnských oddílů. Na naše oceněné hlídky
se můžete podívat na fotce níže anebo také na www.brabrouci.cz. Setonův závod byl
poslední soutěží v tomto školním roce a na Srazu PTO v květnu se dozvíme, jak jsme
celkově dopadli mezi všemi oddíly, které se účastní akcí Zelené ligy.

Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

97. komorní koncert na radnici

modricke-koncerty.webnode.cz - www.zusmore.cz

Kečup, foto: archiv Brabrouků

Setkání při swingu
Jazzové trio a sólisté ZUŠ:
Milan Kašuba – kytara, Miroslav Hanák – klavír,
Vincenc Kummer – kontrabas, Vendula Šromová – klarinet,
Petr Pauk – saxofon, Pavel Rosendorf – klarinet
pěvecký komorní sbor ZUŠ MOře – vede Kateřina Čechovská
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - Jaromír Gamba

středa 29. května 2019
v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné
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MODŘICKÁ CHASA
Máme rádi naše rodné město a máme rádi folklór. Jak to spojit dohromady? Doposud
byla jediná možnost, a to těšit se na červenec, kdy začínají hodové zkoušky. Tři měsíce potom pilně nacvičovat tancování, zpívání a na konci září se zúčastnit tradičních
Svatováclavských hodů. A co potom? Těšit se na další rok.
Nemohli bychom mít hody po celý rok? Tato úsměvná myšlenka se zrodila v našich
hlavách před nějakým časem a díky energii a nadšení všech okolo jsme ji mohli
uvést v život. Jsme skupina Modřičáků, která chodí nebo chodila na Svatováclavské
hody a říkáme si Modřická chasa. Věříme, že můžeme uspořádat spoustu dalších
folklórních akcí a Svatováclavské hody zůstanou naším pomyslným zlatým hřebem
celého roku.
Prvního počinu Modřické chasy jste si mohli všimnout o Velikonočním pondělí.
V Modřicích se prohánělo dvanáct kluků z chasy s mrskačkami a deset z nich v obnovených modřických krojích. Osmnáct zastávek uběhlo jako voda, holky byly vymrskány, a i písnička se stihla. Den jsme zakončili v areálu Pod Kaštany. Holky přinesly,
co jim zbylo po kolednících, a společně jsme strávili příjemné odpoledne.
A co dál? Dál nás čeká příprava na hody, běhání kolem krojů a vymýšlení nových
folklórních akcí. Věříme, že udržovat a obnovovat tradice má i v dnešní době smysl.
Nutně to neznamená, že každý večer usínáme s Moravankou, ale zatancovat si a zazpívat lidovou písničku s partou kamarádů nás baví.
Držte nám palce!
#modrickachasa, vybor@modricka-chasa.cz

foto: Josef Chybík

foto: Viktorie Chomaničová, Jitka Vystrčilová, Valérie Chomaničová
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Dětský folklorní kroužek doma a v Brně
Jarní měsíce byly pro náš kroužek velmi úspěšné, ale i náročné vzhledem k četnosti
našich aktivit.
30. 3.
Začali jsme koncem měsíce března jednodenním soustředěním našich nejmenších na modřické faře. Děti trénovaly hodovou sestavu, zdokonalovaly
se ve zpívání a v tanci. Ale zbyl i čas na hry, výrobu Moreny a táborák s rodiči.
6. 4.
Vždy před naší veřejnou akcí „Vítání jara“ se snažíme s dětmi a rodiči uklidit celou
trasu, kudy půjdeme s Morenou. Zároveň v tomto termínu jsme se i zúčastnili
(a jak dokazuje foto v hojném počtu) akce „Ukliďme Česko“.
7. 4.
Veřejnou akci „Vítání jara“ jsme chtěli v tomto roce udělat trošku jinak než v jiných letech. Začátek akce se odehrál u rybníčku v prostorách PBDS, protože sem
s dětmi moc rádi chodíme. Zároveň jsme chtěli, aby senioři viděli naše děti v
krojích (na naše setkání chodí děti bez krojů) a nové kroje modřické chasy, která
se k nám připojila. Celý průvod šel ulicí Benešovou za pečlivého dozoru městské
policie až k náhonu, kde se již tradičně zapalovala Morena a házela do řeky. Děti
si mohly na památku nazdobit líta a odnést domů.
17. 4.
V rámci „Velikonočních slavností“ v Brně na náměstí Svobody jsme s dětmi
předvedli, jak se u nás vítá jaro a jarní obchůzku Královničky. Tentokrát jsme si
vystoupení užili i my vedoucí, coby „modřické drbny“. Ale jak to viděly naše děti?
Vystoupení bylo na „Svoboďáku“ v Brně. Tančily jsme pod pódiem, protože na pódiu
moc foukalo. Moc se nám líbily „tety“ převlečené za modřické drbny. Krásně jsme si
zatančily a zazpívaly. Byly dvě královničky. Anička Knesplová a Maruška Klangová.
Potom jsme tancovaly sestavu na vítání jara. Po ukončení jsme dostaly odměnu 50 Kč,
za kterou jsme si mohly koupit něco z velikonočního trhu. Někteří si dávali trdelník
a někteří brambůrky.
Monika Horká, Markéta Klangová,
Anička Knesplová – 10 let

V Brně jsme vystupovali na náměstí Svobody. Měli jsme malý stan, kde jsme se převlékali do krojů. Vystupovali jsme Královničky a přivítali jsme jaro. Všem se nám to líbilo.
Po vystoupení jsme dostali každý nějakou odměnu, za kterou jsme si mohli něco koupit.
Eliška Matoušková – 10 let
Foto M. Hájek, J. Gajdušková, J. Studená, R. Zeman a P. Klang a V.Čevela
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Dětský folklorní kroužek na cestách
13. 4. - 14. 4.
Starší děti z našeho kroužku přijaly pozvání od souboru Valášek z Horní Lidče na vystoupení do Lidečka s názvem „Přišlo jaro do chalupy“. O tom, jak se dvoudenní
akce dětem líbila, nám napsaly.
Začalo to v 9.30 hod.před radnicí v Modřicích.Vyjeli jsme dvěmi dodávkami po 8
a 9 místech. Jeli jsme přes dvě hodiny, ale nešlo to poznat. Když jsme dojeli do
Valašských Klobouk, šli jsme na oběd. Po obědě jsme jeli do klubovny Valášku do
Horní Lidče. Tam jsme měli muzikoterapii a seznámili jsme se s Gabčou. Zkoušeli
jsme se rozesmát a bubnovali na bubny. Naučili jsme se písničku Kadetko súťaží….i
s rytmem.Bylo to super a hlavně jsme se něco nového naučili.
Večer bylo vystoupení na jevišti a po vystoupení jsme dostali donuty a rohlíky s nutellou. Potom jsme šli házet Morenu do řeky a zazpívali si. Ještě jsme večer hráli hry
na nevidomé, kde jsme si vyzkoušeli, jaké to je, když nic nevidíte. Druhý den jsme se
jeli podívat do Lačnova na staré domečky (do skanzenu)a po obědě jsme jeli domů.
Bylo to super.
Anežka Klangová 12 let, Simona Cetlová 11 let

26. 4. - 28. 4.
Jarní soustředění na Žítkové je naše srdeční záležitost, již nějaký ten rok. Na soustředění zveme i rodiče a sourozence, protože i jim chceme dopřát, aby si užili krásné, čisté přírody. S dětmi se opět intenzivně připravujeme na vystoupení na hody,
hodně zpíváme a učíme se nové tance z Brněnska. Nikdy nezapomeneme na nějakou
skvělou hru, kterou nám připraví manželé Studení (tentokrát se děti vyučily řemeslům) a dopřejeme i dětem volnost ke sportu či hrám venku. Protože našim dětem již
po několik let majitelé penzionu umožňují pobyt na velice atraktivním místě v termínu, který potřebujeme, snažíme se jim nějakou formou poděkovat. Jako dík jsme
jim tento rok přivezli dub červený, který jsme společně zasázeli. Věříme, že dubu se
bude dařit a naše modřické děti i my dospělí se sem budeme rádi vracet…

Nejbližší naše vystoupení bude v rámci Ženáčských hodů 3.- 4.5. Ostatní akce
folklorního kroužku najdete na www.folklorni-krouzek-modrice.cz
Ivana Cetlová – za vedení DFK

Foto M. Hájek, J. Gajdušková, J. Studená, R. Zeman a P. Klang a V.Čevela
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz, na
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz
a na facebookových stránkách Městské knihovny
https://www.facebook.com/knihovna7/.

Pondělí
9–12
Úterý		
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–19
13–18
13–16
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jsme si všichni užili báječnou pohádkovou noc. Dětí bylo víc než před rokem, takže
když se všichni uložili ke spánku, prostory knihovny byly zaplněny do posledního
místečka. Už teď se ale těšíme na naše malé čtenáře, až se setkáme opět za rok!
Vaše knihovnice

NOC S ANDERSENEM
Dne 29. 3. a 30. 3. 2019 proběhla v knihovně v Modřicích Noc s Andersenem, kde nás
navštívilo divadlo Agadir, které jsem se zúčastnila. Spalo nás tam celkem 27 dětí od
6 do 10 let, dvě knihovnice, a také tam přespalo divadlo. Každé dítě po příchodu do
knihovny dalo nějakou dobrotu na švédský stůl. Pak jsme si šly vybrat místo kde budeme spát. V knihovničce pro děti se promítali pohádky Hanse Christiana Andersena, kdo
měl zájem tak se šel dívat. Kolem sedmé hodiny vystoupilo divadlo Agadir, které hrálo
písničky a mezi tím říkali pohádku o vesmíru. Po vystoupení jsme dostaly hrací karty,
na kterých byly úkoly které jsme plnily a ráno jsme dostaly za splnění dobrotu. Před
spaním jsme si četly pohádky, po přečtení jsme si šly vyčistit zuby a ulehnout ke spaní.
Druhý den po probuzení, kdo měl zájem tak mohl dělat křížovku s Ferdou mravencem
nebo si hrát. Do 10 hodin dopoledne bylo vyzvedávání dětí.
Anetka Zavřelová, 8 let (bez korektur a redakčních zásahů)

Protože maximálně vyčerpávající reportáž napsala Anetka (text vytvořený v rámci
kroužku tvůrčího psaní), dala mi prostor vyjádřit se obecně.
Takže hned zkraje, kdyby někdo nevěděl: Hans Christian Andersen je dánský spisovatel, který se proslavil jako autor pohádek (mimo jiné). Původně to ale pohádkář
nebyl, nějak to vyplynulo ze situace. Proto se také jeho pohádky od běžných liší, ne
vždy v nich zvítězí dobro nad zlem, jsou pochmurné a smutné.
A ještě: Noc s Andersenem je akce, která probíhá ve stejný den v několika zemích
světa v mnoha knihovnách. Je určená dětem, které zažijí dobrodružnou noc plnou
čtení a pohádek. Každá knihovna si program přichystá sama. Oficiálně je nějaké téma
vyhlášeno, ale jinak se fantazii (jako vlastně všem pohádkářům) meze nekladou.
Děti, které se Noci s Andersenem zúčastnily v knihovně v Modřicích, několik Andersenových pohádek mohly vidět při promítání v dětském oddělení. Dlouho do noci
jsme ale četli pohádky a příběhy od různých autorů, klasické i moderní, veselé i vážné. Ti nejmenší při nich usnuli, starší si špitali ještě po půlnoci. Ale stejně jako vloni

foto: archiv knihovny

LOVCI PEREL
Školní rok se chýlí ke konci, takže přichází čas ukončit i sbírání perliček. Všechny
nasbírané perly spočítáme 31. května a oficiálně odměníme ty nejlepší ve čtvrtek
6. 6. 2019 v 16.00. Přijďte všichni, kdo jste se do soutěže zapojili, byť máte třeba jen
jednu jedinou perlu. Pro každého se tady drobná odměna nebo dobrůtka najde. Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A vůbec – setkání v knihovně je přece báječná věc!
Vaše knihovnice
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VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY:
Cartland, Barbara: V přestrojení
Harasimová, Markéta: Potemnělý ráj
Jacobsová, Anne: Venkovské sidlo 1.
Zlaté časy
Musso, Guillaume: Byt v Paříži
Sims, Gill: Proč máma nadává
Spielman, Nelson: A na nebi čekají
hvězdy
Šranková, Eva: Anna, šarišská Amazonka
Vajsejtlová, Barbara: Mami, přidej!
PRO SILNÉ NERVY:
Adolfssonová, Maria: Velká chyba
Bjork, Samuel: Clona
Bryndza, Robert: Smrtící tajnosti
Harris, Sarah J.: Barva vraždy Lee
Larkhamové
Křížek, Vilém: Strach za oponou
Mayne, Andrea: Hračkář
de la Motte, Andreas: Podzimní případ
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bureš, Roman: Leon
Grmolec, Zdeněk: Králové ve stínu
Kundra, Ondřej: Vendulka: útěk za
svobodou
Lamková, Hana: Hledání domova: Ada
a Jiří v neklidném století
Vondruška, Vlastimil: Život staré
Šumavy
Whitton, Hana: Poslední láska císaře
Karla
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Barnill, Kelly: Dívka, která upíjela

měsíc
Blake, Keandre: Tři temné koruny
Březinová, Ivona: www.bez-bot.cz
Flanagan, John: Hraničářův učeň 13.
Klan rudé lišky
Gleitzman, Morris: Kdysi, Potom
Gray, Claudia: Milion světů s tebou
Papoušková, Eva: Cílovníci
Spyriová, Johann: Heidi děvčátko z
hor
SCI-FI:
Kotleta, František: Poutník z Mohameda
Levine, David: Arabella z Marsu
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Bonnefoy, Miguel: Černý cukr
Colin, Jerome: Bitevní pole
Ferrante, Elena: Dny opuštění
Gilman, Susane J.: Zmrzlinová královna
Ishiguro, Kazuo: Vybledlá krajina s
kopci
Jonasson, Jonas: Stojednaletý stařík,
který se vrátil, aby zachránil svět
Soltézs, Arpád: Svině
ČESKÁ LITERATURA:
Boček, Evžen: Deník kastelána
Hlavinková, Lucie: Apatykář
Janda, Martin: Pro dnešek i pro zítra
zavřeno
Konečná, Lucie: Vířivka
Melichar, René: Blb na zahrádce
Mornštajnová, Alena: Tiché roky
Šafránková, Daniela: Fína
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života mohou získat, protože na projevy
alergické reakce může mít vliv i fyzická
zátěž, chlad, stres, náhlé změny počasí, což letošní výkyvy teplot mohou
způsobit.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Co je štěstí?
Talíř polévky,
místo na spaní
a žádné bolesti.
Není to samo o sobě dost?“
Theodor Fontane
Jaro přišlo letos velmi brzy, i když
se střídaly velice teplé krásné dny se
studenými a větrnými. V Modřicích vše
nádherně kvetlo již v březnu, takže na
1. máje polibek pod rozkvetlou třešní už
nebyl možný. Ještě bylo možno využít
krásně kvetoucích sakur, které rozkvetly
později, ale byla to možnost na poslední
chvíli.
Zahrádkáři měli napilno, ale nic nezanedbali – ještě je dost času dohnat vše v
květnu.
Stejně bylo sucho a půda studená a
příroda si poradí a vše dožene - pokud
bude dostatek vláhy a teplo.
Co však může nás potrápit jsou alergie,
neboť najednou začaly kvést břízy, habry, duby, buky, jasany, platany a vrby,
což jsou pro toto období dominantní
alergeny, které mnohým lidem způsobují problémy. Alergiků přibývá, zvláště
v posledních letech. Měníme totiž své
životní prostředí, častěji jsme v kontaktu
se znečištěnými a cizorodými látkami,
ohrožují nás u nás dříve nevídané importované pyly ambrozie.

www.mesto-modrice.cz

Tak ne abyste to na zahrádkách přeháněli! Je také potřeba odpočívat – práce
neuteče.
Mimo shora uvedené dominantní
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alergeny ještě v průběhu jara doplní
borovice, černý bez, jilm, jírovec, lípa,
líska, olše, ořešák, tis, topol. Z travin
– bojínek, kostřava, lipnice, pýr, žito,
psárka a z bylin – jitrocel, pampeliška,
řepka, šťovík a kopřivové rostliny.
Hodně zdaru, vody, slunce a dobré
nálady. Ať se daří!
TOJA

A jaké jsou příznaky alergie?
a) rýma – alergen dráždí sliznici nosu,
proto kýcháme a hůře se nám dýchá;
b) zánět očních spojivek – oči svědí a
slzí;
c) ekzém – pyly mohou působit i na
kůži;
d) astma – špatný dech, zahlenění
e) bolest hlavy, pocit únavy, špatné
spaní
Podcenit tyto příznaky se nevyplácí,
i když se zdají být banální. Zhoršením totiž může dojít k nejzávažnějším
komplikacím, a to k projevům astmatu
a anafylaktickému šoku, který může
skončit dokonce smrtí.
V případě potíží se proto zavčas obraťte
na alergologické oddělení a myslete na
to, i když se vám zdá, že alergická rýma
otravuje svými příznaky, ale časem
přejde. Alergická rýma je vlastně stav,
který později vyvolává astma.

MYSLIVCI
Myslivecký spolek Modřice informuje
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 vyžadují maximální klid a ze strany lidí velkou ohleduplnost.
Prosíme tímto širokou veřejnost: omezte vycházky do přírody mimo cesty a nesahejte na srnčata ani zajíčata, která se Vám zdají opuštěná. Jejich máma je určitě někde
nablízku.
Žádáme také majitele psů, aby v době od 15. května do konce června nepouštěli své
psy do honitby z výše uvedených důvodů.
Děkujeme za pochopení.
Za MS Kofr

Zahrádkáři jsou si jistě tohoto nebezpečí vědomi, i když žádnou alergií
zatím netrpí. Vždy ji však v průběhu
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce dubna, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:
V tomto měsíci strážníci prováděli odchyt dvou volně pobíhajících psů, z nichž
jednoho jsme předali ihned majiteli.
Hlídka přijala oznámení o dvou bezdomovcích, kteří vybírají kontejner na papír.
Jelikož nezpůsobili žádný nepořádek, byli pouze vykázáni z místa.
Strážníci přijali nález dětské školní tašky, kterou oznamovatel nalezl na konečné
zastávce tramvaje. Jelikož strážníci nezjistili podrobnější informace o
studentce, předali školní tašku třídní učitelce studentky.
Hlídka řešila oznámení od ZZS JMK o opilém muži u prodejny Sconto. Hlídka
na místě našla opilého muže, který nebyl schopen samostatné chůze.
Dechová zkouška byla s výsledkem 1,87 promile. Jelikož byl muž značně
znečištěný, byl na místo přivolán převozní vůz a ten jej převezl na protialkoholní záchytnou stanici.
Strážníci řešili oznámení o nálezu starého granátu. Následně zajistili místo nálezu a
přivolali na místo PČR. Granát poté zlikvidoval policejní pyrotechnik.
Hlídka přijala oznámení o nálezu peněženky, která mimo doklady obsahovala i
finanční hotovost. Strážníci zjistili kontakt na majitele peněženky a následujícího dne ji předali.
Strážníci řešili oznámení o bloudícím zmateném muži na ulici Masarykova. Jelikož
byl muž vysokého věku, bylo pravděpodobné, že je obyvatel domova pro
seniory na ulici Masarykova. Strážníci kontaktovali zaměstnance domova
pro seniory a po zjištění, že se jedná o jejich obyvatele, muže předala
personálu.
Hlídka byla požádána o pomoc při zabouchnutých vstupních dveřích do domu.
Jelikož hlídka není vybavena prostředky k otevření dveří, byla na místo
přivolána jednotka HZS, která vstupní dveře otevřela.
Strážníci byli požádáni o asistenci PČR při řešení střelby z plynové pistole na ulici
Brněnská. Strážníci na místě střežili pachatele. Během události nedošlo ke
zranění osob ani škodě na majetku.
Hlídka řešila oznámení o zmateném muži na konečné zastávce tramvaje. Muž strážníkům sdělil, že chce odvést do Prahy na hrad za svým tatínkem, Milošem
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Zemanem. Poté co muž hlídce předal doklady, bylo zjištěno, že je veden
v celostátním pátrání jako pohřešovaná osoba. Jelikož nebyl zraněný, byl
předán hlídce PČR k dalším úkonům.
Strážníci při kontrolní činnosti našli odstavené vozidlo, které bylo vedeno jako
odcizené. O události informovali PČR, která si jej převzala a mohla předat
zpět majiteli.
Hlídka řešila oznámení o nezaplacení pohonných hmot na čerpací stanici OMV.
Hlídka po zhlédnutí kamerového záznamu a informací od oznamovatelky
zjistila provozovatele vozidla, který byl zároveň řidič. Ten k věci uvedl, že
se jednalo o nedopatření, a vzniklou škodu uhradil.
Strážníci při kontrole čekárny na smyčce MHD našli osobu, která v čekárně spala po
zavírací době. Čekárna je od 23:00 hod. pro veřejnost uzavřená. Strážníci
muže vyzvali, aby čekárnu opustil, a jelikož nedbal výzvy, byl z čekárny
vyveden.
Hlídka přijala oznámení o nálezu injekční stříkačky u mostu na ul. Chrlická. Strážníci se na místo dostavili a stříkačku bezpečně zlikvidovali.
Bylo přijato oznámení o potyčce několika osob na náměstí Svobody. Strážníci se dostavili na místo, kde docházelo k hádce tří osob. Strážníci situaci zklidnili,
a jelikož muži spolupracovali, byla věc ukončena.
Hlídka byla požádána o asistenci ZZS, která bude ošetřovat psychicky nemocného
muže na konečné zastávce tramvaje. Muž se nechal ošetřit, spolupracoval
se zdravotníky a byl poté převezen do nemocnice bez účasti hlídky.

Dne 21. 4. 2019 jsme odchytli psa
na ulici Spojovací. Majitele se stále
nepodařilo dohledat a je možné,
že se jej někdo chtěl zbavit. Proto
jsme se rozhodli psa nabídnout do
dočasné péče. V případě zájmu nás
kontaktuje telefonicky na tel. čísle
602 555 193.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, určený strážník
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se …

Hugo Křapa
Jolana Horáková

Ludmila Romulusová

www.mesto-modrice.cz
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Dne 2. června 2019 uplyne 10. výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček
pan MIROSLAV HUDEČEK
Za tichou vzpomínku děkují dcery s rodinami

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.

Celou Evropou otřásla zpráva o tragické smrti fotbalisty

Josefa Šurala.
Protože mnozí z nás Pepíka osobně znali a mají blízko i k jeho
nejbližší rodině, ke stovkám kondolencí ze všech světových
stran připojujeme i jednu smutnou modřickou.
V jistých životních situacích se přestane dostávat slov. Neexistují
taková, která by emoce nás všech dokázala vyjádřit. V této
chvíli vnímáme jen děsivé bolestné ticho...
Přejeme upřímně s projevem soustrasti celé pozůstalé rodině
mnoho vnitřních sil.
Redakce a MFK Modřice
foto: Gabriela Havlátová
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Nabízíme vám lepší práci!
Pracujte v ABB!
Moderní pracovní prostředí
a nadstandardní benefity
Hledáme kolegy do výroby...
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
• nadstandardní příplatky ke mzdě
• mnoho firemních benefitů
• kratší pracovní doba – 7,5 hod denně

... i do kanceláří
• projektant/ka elektro
• strojní konstruktér/ka
• technický obchodní zástupce
• operativní nákupčí

www.mesto-modrice.cz
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Přijmeme pracovnice na úklid
v administrativní budově
na ul. Vídeňská (naproti OC Futurum).
Prac. doba: PO-PÁ 12:30 - 15:30
nebo 15:30-18:30.

Tel.: 604 785 750

SEČENÍ TRÁVY
od 0,65 Kč/m²

tel: 608 065 337
Pokrývačská firma Petr Kalvoda

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

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

abb.cz/kariera

Hledám ke koupi
byt 2+1/3+1.
Tel. 739 915 473

V Modřicích a v okolí

koupím RD
k trvalému bydlení.

Tel. 605

871 619
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Nabídka dlouhodobé
brigády
Penzion Fino club,

v Modřicích, hledá spolehlivou paní na
úklid a pomocné práce v kuchyni.
Pracovní doba nepravidelná – nutné osobní
jednání.
Informace na tel. + 420 602 726 289
+420 547 216 711
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:

www.mesto-modrice.cz
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Nová technologie 5G
zrychlí domácí internet
až desetinásobně
Díky nasazení nových
technologií můžete mít
doma mnohem rychlejší
internet. O2 totiž nově
nabízí zákazníkům,
kteří bydlí mimo dosah
kabelového připojení,
novou generaci
bezdrátového internetu
s rychlostí až 250 Mb/s.
Zrychlování se netýká jen velkých měst,
ale i regionů. O2 novou technologií pokrývá už více než 300 tisíc domácností
a pokrytí neustále rozšiřuje. „O2 přináší připojení k internetu prostřednictvím
sítě 5G do oblastí, kde dříve byly jen pomalé a nestabilní sítě místních poskytovatelů. Proti dnešku tak můžete mít
internet až desetinásobně rychlejší,“
popisuje ředitel marketingu fixních služeb
O2 Martin Čejka.

Rychlé připojení bez práce
s vedením kabelů
Velkou výhodou 5G Internetu na doma je to,
že se šíří bezdrátově – zákazníci si tedy nemusí lámat hlavu s pokládkou kabelů. Signál rychlého internetu se šíří vzduchem, pro
jeho příjem tak postačí malý vnitřní modem.

V místech se slabším signálem jej posílí vnější
anténa, kterou vám technici společnosti sami jednoduše umístí třeba na střechu
domu. Ničeho se nemusíte obávat, vše zařídí
technik, který vám poradí, kam anténu nejlépe umístit a instalaci zařídí.
„Díky tomu, že pro připojení máme vyhrazenou samostatnou frekvenci, už zákazníkům nehrozí obvyklé problémy jako pomalu nabíhající stránky a sekající se videa
ve večerních špičkách nebo při špatném
počasí,“ vysvětluje Čejka. Kromě míst s pomalou rychlostí pevné sítě je nová technologie vhodná například pro novostavby, kde
chybí telefonní přípojky.

Měsíční úspora dvě stě korun
Podstatně rychlejší internet na doma se
přitom nijak zásadně neprojeví v ceně za
připojení. Do konce června navíc můžete
využít zvýhodněnou cenu, která platí po
celou dobu trvání smluvního závazku. Sleva
je kombinovatelná se zvýhodněním za více
služeb od O2, takže za připojení o rychlosti
až 50 Mb/s zaplatíte měsíčně od 349 korun.
Více se dozvíte na www.zrychlujeme.cz,
kde si také můžete ověřit rychlost internetu přímo na vaší adrese.
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471

Inzerce

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

29. 5. v 19.00

Akce

Setkání při swingu

Modřický kalendář

Opakovaně týdně

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2019

Datum

491

Kde

zasedací sál radnice

17:00
18.00
18:30

1. 6. od 13.00

Den dětí

Pod Kaštany

5. 6. 17.00-19.00

Sousedský blešák

před modřickou radnicí

6. 6. 16.00-18.00

Herní dny s Mensou

ZŠ Benešova

6. 6. 16.00

Vyhlášení Lovců perel

modřická knihovna

22. 6. od 13.00

Království řemesel

Pod Kaštany

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

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
www.fitpeople.cz
www.x-trim.cz

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

út 9:30

>>>
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.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
www.biskupstvi.cz/petrov
mim.voda.cz/sbor.htm
www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
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16:45
17:00
18:00
18:30
18:30
19.10
čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>

15:00
17.45
18:00
19.00
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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
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

9:30

ne 9:30
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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
Římskokatolické bohoslužby
www.biskupstvi.cz/petrov
v kostele sv. Gotharda
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.

www.mesto-modrice.cz
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Kronika velkých akcí města v r. 2019
Den dětí

1. 6.

Království řemesel

22. 6.

Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

bude upřesněno

Letní kino

23. - 24. 8.

Svatováclavské hody

27. – 29. 9.

98.Komorní koncert

23. 10.

Večer rozsvícených lampiček

bude upřesněno

Koš vín

bude upřesněno

Rozsvícení vánočního stromu

26. 11.

Vánoční jarmark

29. 11.

Rallye show Vonka Racing

30. 11.

99.Komorní koncert

11. 12.

Silvestr

31. 12.

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samostatné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakční rada: Miroslav Hájek, Petr Kurečka, Jan
Mareček (předseda), Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová
Editor vydání: Eva Strnadová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Datum vydání: do 10 dnů od odsouhlasení RR
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici
a na www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání přes uživatelské formuláře na internetových
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafická úprava, tisk: Poring s.r.o., Hoštická 4,
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