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USNESENÍ RMM č. 19/2016
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 19. schůze RMM konané dne
24. 5. 2016
Kompletní znění usnesení je zveřejněno
na www.mesto-modrice.cz.
Dotace Jednotka SDH Modřice
Město Modřice obdrželo dotaci a RMM
schválila smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje na
výstroj a výzbroj požární techniky pro
nově zřízenou Jednotku sboru dobrovolných hasičů Modřice ve výši 200 000
Kč.
(k usnesení 19R-4.1/2016)

Veřejnoprávní smlouvy
RMM schválila Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Modřice s těmito subjekty: SRPŠ při
ZŠ, ZUŠ Ořechov, Vít Jindřichovský,
Zahrádkářský spolek Modřice, Smíšený
sbor Kantiléna, Jan Vonka – Vonka Racing, Luděk Dubšík, Vonka Racing ČR,
Junák – český skaut, Pionýr, z. s. – 43.
pionýrská skupina Vinohrady, Myslivecké sdružení Modřice, ZO Český svaz
včelařů Rajhrad, Diecézní charita Brno
– Domov sv. Markéty, Diecézní charita
Brno – Effeta denní stacionář, APLA-JM,
o. s., Nadační fond Slunečnice, Spolek
pro podporu lidí s mentálním postiže-

ním a BHC Dragons Modřice, z. s. Jejich
zařazení do rozpočtu schválilo ZMM.

Změna pronájmu
RMM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě
o nájmu části pozemku par. č. 2016 se
společností Maranello Kart, s. r. o., který
rozšiřuje pronájem na celkových 33,6
m2 za cenu 3696 Kč/rok. Jedná se o prostor před vstupem do hotelu Gregor.

(k usnesení 19R-4.2/2016 až 19R-4.19/2016)

(k usnesení 19R-4.31/2016)

Dar Policii ČR od města
Město poskytlo finanční dar ve výši
5000 Kč Policii ČR na zřízení cyklohlídky PČR Jihomoravského kraje.

Zvýšení počtu výtisků Zpravodaje
RMM na základě informací z pošty o
zvýšeném počtu odběratelů schválila
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na sazbu
a tisk měsíčníku Zpravodaje Modřice
z počtu 2300 ks na 2500 ks. V přepočtu
na jeden výtisk dochází ke zlevnění v
průměru o 0,12 Kč na jedno číslo.

(k usnesení 19R-4.20/2016)

Vyhledávání dotací
RMM schválila Smlouvu o dílo na
Dotační poradenství – vyhledávání
dotačních titulů se společností DEA
Energetická agentura, s. r. o., v ceně 63
340 Kč vč. DPH/rok.
(k usnesení 19R-4.21/2016)

Dary na Ženáčské hody 2016
Na zajištění konání Ženáčských hodů
2016 finančně přispěli prostřednictvím
darovacích smluv tito partneři:
- SIMAF CZ, s. r. o.
10 000 Kč
- Vít Makovský, s. r. o.
3 000 Kč
(k usnesení 19R-4.22/2016 a 19R-4.23/2016)

Oprava části plotové zdi hřbitova
Vzhledem k postupné opravě plotové
zdi modřického hřbitova RMM schválila
smlouvu o dílo na opravu další části
na severní straně v ceně 105 463 Kč vč.
DPH s firmou TRESTAV, s. r. o.
(k usnesení 19R-4.29/2016)

(k usnesení 19R-4.32/2016)
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nou SRPŠ při ZŠ před radnicí dne 27. 6.
2016 a „Noc kostelů 2016“ pořádanou
Římskokatolickou farností Modřice dne
10. 6. 2016.
(k usnesení 19R-5.3/2016 a 19R-5.4/2016)

Sídlo TJ Sokol Modřice
RMM schválila umístění sídla TJ Sokol
Modřice na adrese Benešova 274, Modřice (sokolovna).
(k usnesení 19R-5.5/2016)

Výpověď z nájmu v Pasivním bytovém domě pro seniory
RMM schválila výpověď z nájmu nájemnici H. M. z Pasivního bytového domu
pro seniory, o kterou se bude starat
dále její rodina v domácím prostředí.
(k usnesení 19R-6.1/2016)

Odkup pozemků
RMM podstoupila do projednání v ZMM
nabídku na odkup pozemků od majitelů
pozemků v lokalitě Bobrava-Pančochy s
doporučením schválení zájmu o odkup
pozemků.
(k usnesení 19R-5.1/2016)

Rekonstrukce stání na popelnice
RMM zamítla realizaci rekonstrukce stání na popelnice pro bytový dům Husova
598 a 599, neboť každý bytový dům si
stání na popelnice řeší ve své režii.
(k usnesení 19R-5.2/2016)

Záštita města
Město převzalo záštitu a schválilo
podporu akcí „Chodníkové malování
žáků Základní školy Modřice“ pořáda-

ZÚR JmK – stanovisko města
Jihomoravský kraj opětovně projednává
nové Zásady územního rozvoje JmK. K
těmto zásadám RMM schválila následné
připomínky:
– nesouhlas s koncepcí budoucího
rozvoje silniční infrastruktury Jihomoravského kraje, obsaženou v návrhu,
– nesouhlas s navrženým vymezením
územních rezerv pro kapacitní komunikace a s řešením vymezení kapacitních
komunikací v centrální oblasti kraje až
v budoucnu, na základě „Územní studie
nadřazené dálniční a silniční sítě ve
vztahu k území Metropolitní rozvojové
oblasti Brno“,
– nesouhlas s tím, že návrh neobsahuje
účinná opatření k řešení nadlimitního
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zatížení částí území kraje nadlimitním
hlukem a imisemi, jejichž zdrojem je
silniční doprava,
– nesouhlas s provedeným srovnáním a
vyhodnocením alternativních koncepcí
rozvoje silniční infrastruktury Jihomoravského kraje,
– nesouhlas s provedeným vyhodnocením vlivů návrhu na životní prostředí
a trvale udržitelný rozvoj, které mimo
jiné nerespektuje výsledky odborného
posouzení, jež obec připojila ke svým
připomínkám k předchozí verzi návrhu
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z akce „Dětský karneval“ na podporu
vybraného zvířete v Zoo Brno.
(k usnesení 19R-9.10/2016)

Údržba ploch u vodní nádrže
Majetkový odbor města předložil RMM
a ta schválila cenovou nabídku firmy
Sportovní travnaté plochy, s. r. o., na
údržbu všech travnatých ploch kolem
vodní nádrže na severu katastru města
po dobu 1 roku v ceně 238 176 Kč vč.
DPH.
(k usnesení 19R-9.12/2016)

(k usnesení 19R-9.1.1/2016 a 19R-9.1.2/2016)

Schválení peněžních darů Základní
škole Modřice
Dle schválené zřizovací listiny ZŠ
Modřice RMM schválila Základní škole
Modřice přijetí peněžních darů v měsíci
dubnu od Ing. Lukáše Veselého – Autodoprava Pardubice ve výši 2000 Kč a od
manželů Kornhäuserových Modřice ve
výši 2500 Kč.
(k usnesení 19R-9.8/2016)

Kapacita Mateřské školy Modřice
RMM jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Modřice schválila Mateřské
škole Modřice výjimku z počtu žáků ve
třídách pro školní rok 2016/2017, kdy po
udělené výjimce bude celková kapacita
školky 176 dětí.
(k usnesení 19R-9.9/2016)

Podpora zvířete v Zoo Brno
RMM schválila převod výtěžku 3000 Kč

Čištění nátoku vodní nádrže
RMM schválila jako nejvýhodnější
nabídku na vyčištění koryta Moravanského potoka u nátoku do vodní nádrže
nabídku firmy SITA CZ, a. s., za cenu 157
380 Kč bez DPH.
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Odvětrání střešní konstrukce bytového domu Sadová 563
Z důvodu nevyhovujícího technického
stavu střešního pláště bytového domu
Sadová 563 RMM pověřila majetkový
odbor zajištěním realizace větracího
systému střechy dle navrženého řešení.

Prezentace strážníků městské policie
RMM schválila prezentaci tří strážníků
na akci „Střelecké závody o pohár starosty města Mikulov“. Závodů se účastní str. Bartošek, Plevák a Procházková.

(k usnesení 19R-9.18/2016)

Vyvěšení moravské vlajky
RMM zamítla připojení města k akci
vyvěšení moravské vlajky dne 5. 7. 2016.

Nákup energií
Jelikož má město Modřice uzavřeny
smlouvy o dodávce elektřiny a zemního
plynu až do roku 2018 za velmi dobrých
podmínek, nepřipojí se město k nabídce
JmK na společný nákup energií v roce
2016 s ostatními obcemi.

(k usnesení 19R-9.20/2016)

(k usnesení 19R-9.23/2016)

(k usnesení 19R-9.19/2016)

(k usnesení 19R-9.13/2016)

Zajištění objektu Městské policie
Modřice
RMM schválila dodávku a montáž
bezpečnostních mříží na objekt městské
policie od firmy Mříže RAAB v ceně 67
871 Kč bez DPH.
(k usnesení 19R-9.15/2016)

Dokumentární pořad o městě
RMM zamítla nabídku společnosti
AIDEM & Vyšší odborná škola televizní Brno ve výši 43 000 Kč bez DPH
na natočení dokumentu Jak se žije v
Modřicích.
(k usnesení 19R-9.16/2016)

POZVÁNKA

na 4. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V STŘEDU DNE 29. ČERVNA 2016 V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93 s následujícím programem:
Úvod
1. Vydání Územního plánu Modřice formou
opatření obecné povahy dle Správního řádu.
Závěr
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Omluva ze zasedání ZMM
Při komentování omluvy zast. Mikuše jsem při jednání ZMM dne 7. 3. 2016 postupoval zcela v souladu s platným Jednacím řádem ZMM pro volební období 2014
– 2018 schváleným na zasedání ZMM dne 8. 6. 2015 pod usnesením č. 4Z-3.1/2015.
Tento jednací řád stanoví v článku 6 – Účast na zasedání ZMM bod 1 následující:
„Členové ZMM jsou povinni se účastnit každého zasedání ZMM. Každou neúčast je
nutno omluvit písemně starostovi se zdůvodněním. Pozdní příchody nebo předčasné odchody omlouvá předsedající zasedání. Účast potvrzují členové ZMM podpisem do prezenční listiny, která je nedílnou součástí zápisu.“
Jelikož se pan zastupitel omluvil starostovi e-mailem až v 17:17 hod, jak správně uvádí, musel starosta při zahájení ZMM v 17 hod konstatovat: „zast. Mikuš se v souladu s
Jednacím řádem ZMM před jednáním starostovi neomluvil.“ Jeho dodatečná omluva
byla řádně zařazena do dokumentů ze ZMM.
Na tomto místě vzniká také jedna otázka. Ví vůbec pan zastupitel, podle kterého
platného Jednacího řádu ZMM zastupitelstvo jedná? Ve své obhajobě totiž uvádí text
z Jednacího řádu prvního (ustavujícího) zasedání ZMM konaného dne 6. 11. 2014,
který byl v platnosti pouze pro toto ustavující zasedání.
Ing. Josef Šiška, starosta

Mají zahrádkáři v Modřicích smůlu?
(reakce na článek Zahrádkáři informují Zpravodaj 5/2016)
Jak může hovořit TOJA ve jménu zahrádkářů za všechny občany?
Zahrádkáři jsou občané a ostatní jsou vybrané skupiny? Jak tomu rozumět?
Jak moc fandil bývalý starosta zahrádkářům, když právě za jeho vedení obce byl
schválen dnes platný územní plán, ve kterém se počítalo s halou právě na pozemcích současných zahrádek.
Ano, jednu dobu se zdálo, že zahrádkaření je na ústupu. Víme, že v současné době
tomu tak není. Proto jsme pečlivě vážili a hledali prostor pro umístění haly tak, aby
oplocené a veřejnosti nepřístupné zahrádky byly zachovány a stavba se jim vyhnula. Zmenšil se tím také prostor pro bazén - velmi oblíbené téma některých občanů a
zastupitelů.
Tak jak to vlastně je.
V „novém územním plánu“ je rozšířen prostor pro sportoviště – jsou to plochy pro
občanskou vybavenost - pro tělovýchovu a sport na plochách současných zahrádek
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u hřiště. Nesmí zde být umístěny stavby trvalého charakteru a pro ubytování. Je
pamatováno i na zeleň. Návrh územního plánu je zpracováván tak, aby vyhovoval vizím do budoucnosti. Aby nebylo nutné ihned vyhotovovat dílčí změny, tak jak tomu
bylo v minulosti, neboť pak se stává méně přehledným.
Zařazením „pozemků zahrádkářů“ do ploch pro občanskou vybavenost neznamená
okamžité rušení zahrádek. Nájemní smlouva mezi městem a zahrádkářským spolkem je uzavřena na dobu neurčitou a výpovědní doba je 1 rok. V původní smlouvě,
kterou uzavíral se zahrádkářským spolkem bývalý starosta na dobu určitou do roku
2020, bylo ustanovení o výpovědi v případě společenské potřeby jiného využití pozemku a to dokonce jen půl roku.
Nikdy zahrádkáři neslyšeli z úst mých nebo starosty Ing. Josefa Šišky, že jim hrozí
výpověď.
Lehce se zapomíná, lehce se útočí, lehce se zveřejňují zavádějící informace.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Vedení města a povodně
Pan zast. Skalník uvedl ve zpravodaji č. 5/2016 ve svém článku „(Ne)Ochrání Modřice
své občany před záplavami?“ mnoho informací o tom, jak vedení města nic nedělá v
otázkách aktivní záplavové zóny (AZZ). Ono to není až zase takové nic. Problematika
záplavového území a AZZ je řešena od roku 2004. Dokumentaci, kterou jsme ani
neměli možnost na dubnovém ZMM předložit, předkládám na červnovém zasedání
ZMM. Ostatně dokumenty jsou pro občany zveřejněny v podkladech pro toto zasedání ZMM na webových stránkách města.
Nyní bych reagoval pouze na 2 vyřčené otázky:
1.AZZ není doposud na k. ú. Popovice, Rajhrad, Holasice, Vojkovice, Rebešovice stanovena, neboť byla stanovena pouze pro část úseku řeky Svratky v km 29, 289 – 47,
810, který končí za Modřicemi. Dle sdělení Povodí Moravy a.s. se dnes v citovaných
obcích AZZ připravuje.
2.Aktivity okolních obcí při řešení AZZ a protipovodňových opatření dokládám jejich
stanovisky k otázkám přípravy PD, výstavby a financování PPO v jejich k. ú.
Tak jako ve svém článku „Pravdy, polopravdy a ten zbytek“ uvádí jiný zastupitel za
sdružení ANO, si může každý občan udělat obrázek o tom, co zastupitelé občanům
vlastně podávají za informace.
Ing. Josef Šiška, starosta
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Vážení pánové Janský a Marečku,
podrobili jste mě a můj článek ve Zpravodaji č. 4/2016, týkající se dotací Římsko
katolické farnosti Modřice (dále ŘKF), „zdrcující“ kritice, která mě, upřímně řečeno,
vůbec nepřekvapila. Snad až na to, jak uvádíte, že všichni občané Modřic mají možnost využít prostory fary k oslavám všeho druhu. To je výborná zpráva pro ty, kteří
mají problém, kde slavit. Mohou na faře, kde jim určitě vyjdou vstříc.
Můj zmíněný článek byl, mimo jiné, takovým malým pokusem, jak přiblížit poněkud
zkostnatělou katolickou církev prostému lidu. Moc se mi to však nepodařilo.
To, že nemáte zájem zpřístupnit zahradu u kostela (v článku jsem uváděla VE DNE!)
a ani příležitostně kostel (s odborným výkladem) a považujete faru za otevřenou a
dostatečně využívanou širokou veřejností, je vaším právem, protože je to církevní,
potažmo váš majetek a o něm a jeho využití samozřejmě můžete rozhodovat.
Ale v tom případě mi nepřipadá správné a spravedlivé, aby ŘKF i nadále žádala o
dotace z městské kasy. Tady se naopak ptám já vás, jak to dělají ty farnosti, které od
obce (státu) nedostávají nic nebo jen zlomek toho, co farnost modřická?
Je hezké, že pan Mareček servilně děkoval představitelům města za dosud poskytnuté finance ŘKF, ale je potřeba si uvědomit, že drtivou většinu příjmů jakékoliv obce
či města tvoří daně od daňových poplatníků. Takže největší díky patří jim, protože
nebýt tohoto zdroje, neměli by představitelé města co rozdávat.
To, že si svůj (církevní) majetek sami udržujete, a jak jste několikrát zmínili – bezplatně, bez finančních nároků, mi připadá naprosto samozřejmé.
Já taky nepožaduji finanční úhradu za práci na své zahradě a dokonce ani za úklid veřejných prostranství, který pravidelně provádím, stejně jako mnoho dalších občanů,
včetně odstraňování vámi zmiňovaných psích výkalů a použitých injekčních jehel.
Nevím, jestli tímto vyjadřujete názory i ostatních modřických farníků nebo jakou
jejich část zastupujete. Jen trochu doufám, že ne všechny.
S přáním hezkých dnů – vaše „pomýlená a nesmysly tvrdící“

Sylva Bernátová
osmodrice@seznam.cz
www.osmodrice.cz
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Vážení občané,
společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do obnovy a
posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně zajišťuje podmínky
pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spolehlivost dodávky, současně
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
I ve vašem městě realizujeme v období červen - srpen 2016 rozsáhlou investiční akci
v hodnotě 1,52 mil. Kč na ulici Chrlická z důvodu připojení nového odběratele.
Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich služeb. To je také důvodem, proč realizujeme tuto rekonstrukci sítě, která umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elektrické energie do vašich odběrných míst, výrazně
prodlouží životnost energetického zařízení a je také předpokladem pro další navyšování odběrných míst ve vaší obci.
Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí bude spojeno i přerušení dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvořile o pochopení
tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.
O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné legislativy
způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním úřadem např. vyvěšením na úřední desce.
Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přerušení dodávky
el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku naší společnosti 800 77
33 22 nebo získáte informaci o plánovaném vypnutí na webových stránkách www.
eon-distribuce.cz.
E.ON Česká republika, s.r.o.

Byla provedena revize funkčnosti modřického rozhlasu
Při úpravě komunikace na ulici Žižkova došlo k nutnému dočasnému odstranění
dvou rozhlasových hnízd. Obě byla dne 19. 5. 2016 zpětně namontována. Na žádost
občanů města jsem zároveň požádal o celkovou revizi všech hlásičů. V současné
době je upraveno nastavení hlasitosti tak, aby splňovalo požadavky doslechu a především, aby se prodloužila jeho funkčnost výměnou nedostačujících zdrojů. Obsah
hlášení, který jste neslyšeli nebo si nestačili zapsat informace či kontaktní údaje,
můžete dohledat v aktualitách na stránkách města Modřice www.mesto-modrice.cz.
Jiří Ventruba, místostarosta

Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování
cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších
vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice
České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě
musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie
ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to
ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená
nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu
platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly
dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos
očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat
po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné
vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá
zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší
obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje
úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu
při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz
totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání
cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí
zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních
dokladů
lze
nalézt
na
webu
Ministerstva
vnitra
na
adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem
informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu
a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy
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mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního
dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí
požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit
u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva
zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území –
informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

Představujeme Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR koncem minulého roku vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o
podporu v Integrovaném operačním programu ve specifickém cíli 2.5 Snížení energetické náročnosti
v sektoru bydlení, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního
rozpočtu ČR. Financovat lze opatření na energetické úspory v bytových domech. Veškeré informace k
výzvě jsou dostupné na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“ (jedná se
o výzvu č. 16).
Celková výše finančních prostředků ve specifickém cíli 2.5 IROP: téměř 17 miliard Kč
Celková výše finančních prostředků v aktuální výzvě č. 16: 4,5 miliardy Kč
z toho podíl Evropského fondu pro regionální rozvoj: 1,35 mld. Kč
a podíl státního rozpočtu ČR až 3,15 mld. Kč.
V e které lokalitě je možné žádat o podporu?

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. 2016, aby tak učinili v náhradní lhůtě, nejpozději
do 30. 6. 2016.

Na území celé ČR mimo území hl. m. Prahy.
Kdo může žádat o podporu?
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
Konkrétně se jedná o tyto oprávněné žadatele:

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 je držitel psa povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik
poplatkové povinnosti.








Jana Vránová

společenství vlastníků jednotek,
bytová družstva,
soukromí vlastníci bytových domů,
obce a jimi zřizované organizace,
kraje a jimi zřizované organizace,
organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více
než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.

Sáčky na psí exkrementy
Sáčky na psí exkrementy jsou doplňovány do sběrných košů 2 x týdně, slouží
jako zásoba pro akutní použití. Každý majitel psa si je může bezplatně vyzvednout na recepci MÚ Modřice a tak mít svoji vlastní zásobu.
Buďte ohleduplní ke svému okolí a uklízejte po svých čtyřnohých kamarádech.

Na co je možné žádat o podporu?







Jiří Šula, vedoucí údržby a čištění města
Elektronický podpis - 9.5.2016
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Mgr. Jana Vildumetzová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.12.2016

1

Zateplení obvodových stěn na obálce budovy, stropů sklepení, výměna oken a dveří
Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
Výměna zdroje tepla pro vytápění
Výměna zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody
Instalace solárních kolektorů nebo fotovoltaických systémů
Instalace zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívající obnovitelné zdroje
nebo zemní plyn a kryjících primárně energetické potřeby budov, ve kterých jsou umístěny
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Další informace, které byste měli vědět:

K žádosti o podporu musíte doložit mimo jiné:

Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva,
kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria
hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši 25,5%:

•

projektovou dokumentaci

•

energetické hodnocení

1. úspora celkové dodané energie minimálně 30 %,
2. dosažení klasifikační třídy celkové dodané energie C nebo lepší,
3. splnění kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č.
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
nebo
1. úspora celkové dodané energie minimálně 20 %,
2. u jednotlivých zateplovaných konstrukcí nebo měněných výplní otvorů dosažení hodnoty 0,95
násobku doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540‐2 nebo lepší hodnoty.

Soukromí vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek nebo bytová družstva,
kteří předloží žádost o podporu se všemi povinnými přílohami a splní všechna kritéria
hodnocení včetně následujících požadavků, obdrží podporu ve výši: 32,3 %.
1. úspora celkové dodané energie minimálně 40%,
2. klasifikační třída celkové dodané energie B nebo lepší,
3. kritéria pro nákladově optimální úroveň podle písm. a) nebo b), odst. 2, §6 vyhlášky č. 78/2013 Sb.,
o energetické náročnosti budov.
Kde získat další podporu na zateplování bytových domů?

Informace pro občany

Požadovaný minimální rozsah projektové dokumentace a energetického hodnocení budovy pro
danou oblast (podoblast) podpory je uveden v kapitole 2.3 Specifických pravidel pro žadatele a
příjemce, která naleznete na webových stránkách www.dotaceEU.cz/IROP v sekci „Výzvy v IROP“
(jedná se o výzvu č. 16).
Ke zpracování projektové dokumentace je nutná autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě. Seznamy autorizovaných osob jsou na internetových stránkách: www.ckait.cz a
www.cka.cc.
Energetické hodnocení může zpracovat energetický specialista, který je držitelem oprávnění podle
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1.
Seznam energetických specialistů je na stránkách www.mpo‐enex.cz/experti/ExpertList.aspx.
2. Projednejte svůj stavební záměr s příslušným stavebním úřadem
3. Vyplňte elektronickou žádost o podporu v informačním systému na https://mseu.mssf.cz/
Postup pro podání žádosti o podporu v informačním systému MS 2014+ je uveden v Příloze č. 1
Specifických pravidel pro žadatele a příjemce pro výzvu č. 16 – Energetické úspory v bytových
domech.
4. Projektové záměry a žádosti konzultujte s pracovníky Centra pro regionální rozvoj České
republiky v jednotlivých krajích, kontakty jsou k dispozici na www.crr.cz v sekci „Kontakty IROP“.

Nová zelená úsporám ‐ od března 2016 bude možné na území Prahy žádat o podporu v podprogramu
Bytové domy. Více informací na: www.novazelenausporam.cz.
Panel 2013+ ‐ nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů, který je určen pro
všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby (panelové, cihlové). Více
informací na: www.sfrb.cz v sekci programy – úvěry na opravy a modernizace domů.
Další informace o možnostech získání podpory na renovace bytových domů naleznete také na
portálu: www.renovujdum.cz.
Jak správně postupovat při podání žádosti o podporu v IROP:
1. Najděte si projektanta a energetického specialistu, kteří Vám zpracují projektovou dokumentaci
a energetické hodnocení
2
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16. 7. 2016 od 12:30 hod
areál POD KAŠTANY Modřice

Modřické
mezinárodní pivní

HRAJÍ

Martin

MAXA

Lidopop
The Butchers (Sk)
Bez Kofeinu
KLASICKÉ PIVNÍ SOUTĚŽE
ATRAKCE PRO DĚTI
vstupné:

130,- Kč

děti do 150 cm ZDARMA

festival
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Vystoupení Folklorního kroužku na ženáčských hodech.

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek
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Ukončení projektu „Babička a dědeček do školní družiny“

Pomoc hrou
Všichni známe známé motto J.A.Komenského „škola hrou“, a tak trochu od učitelů
očekáváme, že se budou snažit našim dětem předkládat učivo zábavnou formou.
A proč? Protože správně tušíme, že hra je řečí dítěte a skrze hru se nejlépe učí.
I školní psychologové se snaží jít touto cestou, a tak se nenechte zmást, když Vaše
dítě vypráví, že paní psycholožka si za nimi do třídy chodí „jenom“ hrát, protože tak
jako šikovný učitel vnese do hry učivo, tak se psycholog snaží prostřednictvím hry
děti posouvat v jejich psychosociálních kompetencích. Každá hra tedy v sobě nese
psychosociální aspekt a dítěti prostřednictvím vlastního prožitku přináší uvědomění
si sebe sama v dané situaci a také toho, že prožívání ostatních může být stejné nebo
se někdy z nejrůznějších důvodů liší.
Ve své práci pracuji s hrou jak v prevenci, tak v terapii a je to nejjednodušší cesta,
jak se k dětské duši přiblížit. Hry prostě sbližují a pomáhají s problémy a tuhle kompetenci máte i Vy jako rodiče. Jsou to právě okamžiky společné hry, kdy si jsme
s dětmi nejblíž, protože my sami se na chvíli zase stáváme dětmi a máme vlastně
i sami k sobě blíž.
Rodiče, byla bych moc ráda, abyste dobu prázdnin co nejvíce využili ke společné hře
se svými dětmi a byli si tak blíž…Možná tak některé problémy i samy zmizí…
Mgr. Jeanette Vrtková
školní psycholožka

Ve čtvrtek 19. května jsme ukončili projekt „Babička a dědeček do školní družiny“
(www.zsmodrice.org/druzina). Byl realizován v rámci celorepublikové kampaně
Celé Česko čte dětem (www.celeceskoctedetem.cz).
Slavnostní ukončení se uskutečnilo v tělocvičně na ZŠ Komenského. Zúčastnili se
ho představitelé vedení města Modřice MUDr. Jiří Ventruba, CSc. a Ing. Hana Chybíková. Dále byli přítomni ředitelka ZŠ Modřice Mgr. Kateřina Koubková a vedoucí
Pasivního bytového domu seniorů v Modřicích paní Jitka Kozumplíková.
Děti předávaly babičkám vyrobené dárečky a babičky přinesly dětem napečené
dobroty.
Chtěla bych poděkovat babičkám z Pasivního bytového domu seniorů v Modřicích
paní Heleně Haluškové, Věře Marečkové a MUDr. Ireně Tichánkové za jejich odvahu
jít do našeho projektu.
Od září bude náš projekt „Babička a dědeček do školní družiny“ probíhat celý školní
rok 2016/2017. Těšíme se, že za námi budou „naše babičky“ chodit pravidelně celý
rok.
Valérie Štoksová, vychovatelka ŠD při ZŠ Modřice
Foto: Valérie Štoksová
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SKAUTI
Z naší kroniky

Závod vlčat a světlušek - Minotaurův labyrint a Jungle park
7.-8. 5. 2016

V sobotu ráno jsme se sešli u tramvaje. Velké batohy a spacáky nám odvezli autem.
S malými batůžky jsme jeli tramvají do Brna, tam přestoupili na autobus a jeli do lesa.
V lese byl Minotaurův závod. Bylo tam hodně dalších družin. Naše dívčí družinka
měla 5 členů, hochů bylo 7. Běželi jsme lesem a po cestě plnili úkoly na logické myšlení, ze zdravovědy, pozorování zvířat a rostlin, dopravní značky, kam patří jaké nášivky na košili. Holky se umístily na 9. místě a kluci na 12. místě. Vítěz si mohl vybrat
hru. My jsme dostali diplom a skautské kartičky. Z lesa jsme jeli autobusem do Brna
do klubovny. Chvilku jsme si hráli na hřišti. Jak se stmívalo, tak jsme šli do klubovny.
Vedoucí pro nás připravili večeři jako v restauraci. Dostali jsme jídelní lístky a vybrali
jsme si, co chceme. Za závod jsme dostali jako peníze, za které jsme si koupili večeři.
Byly: špagety, džus, zákusek. Po večeři jsme šli spát. Ráno byla spacáková rozcvička.
Ke snídani vánočka s marmeládou a kakao. Po snídani jsme šli pěšky do Jungle parku. Dostali jsme helmu, rukavice a postroj. Přejeli jsme lanovkou přes řeku. Prolezli
jsme různé trasy. Všichni jsme to zvládli. Po Cestě jsme se zastavili v Kamenné čtvrti,
kde bydlí umělci. Pak jsme jeli domů, kde na nás čekali rodiče. Všem se to líbilo.
Veverka 9 let
Foto z archivu oddílu

Zaujal vás článek? Líbí se vám takový program? Rádi byste rozšířili řady našich vedoucích, či přihlásili své dítě? Hledáte příměstský tábor pro dítě ve věku
4 - 8 let? Navštivte naše stránky nebo kontaktujte vedoucí oddílu Veroniku Morongovou: morongova@skaut.cz, 722 948 984
95. skautský oddíl Quercus Modřice
www.skautimodrice.cz
95modrice.rajce.idnes.cz
Facebook: skauti Modřice
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KULTURA
82. komorní koncert - Jazzové trio, sólisté ZUŠ
a Modřický pěvecký sbor
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Divadelní představení na radnici - Ty vogo, ofsajd 15. 5. 2016

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek
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MUZEUM
Nejvýznamnější modřické památky
Modřice poznáváme v historických pramenech nejdříve jako jednu z vesnic v brněnském arcijáhenství biskupství olomouckého (12. století), majetek, který svěřoval
biskup manským právem jeho lenním držitelům (od 13. století), jako přechodné sídlo
biskupů a místo vydávání listin, farnost s kostelem sv. Gotharda (konec 12. století?), i
sídlo správců biskupských majetků v okolí (do poloviny 16. století).
Ve 14. století se Modřice stávají městečkem. Od roku 1406 dostávají obyvatelé řadu
privilegií včetně omezené samosprávy, ale sdílejí osudy poddaných modřického,
později chrlického panství, až do roku 1850. Politická emancipace sedláků a řemeslníků po zrušení feudalismu podnítila velké změny také v hospodářské oblasti. Mění
se komunikace, způsob obdělávání půdy, s novou organizací práce se zvyšuje počet
obyvatel a stavební aktivita. Industrializace vtiskuje novou tvář městečku i okolní
krajině a bývalou maže. Tato tendence sílí od konce 19. století až do dneška.
Přes všechny přirozené destrukce mnoho zůstalo zachováno.
Největší, nejcennější „památkou“ je naše krajina. Svým způsobem ji ukazuje mapa
stabilního katastru z doby před rokem 1848.
Za hmotné památky dějin Modřic před rokem 1141 můžeme považovat archeologicky zjištěné velké slovanské pohřebiště z 9. - 11. století nad levým břehem Bobravy,
osídlení nad Primálem, ojedinělé objekty z 9. století přímo v intravilánu blíž k nivě
Svratky, a především hroby z 11. století nalezené v ulici Havlíčkově.
Nejpozději na počátku 13. století byl postaven kostel sv. Gotharda, jehož jižní románská část se zachovala. S příchodem německých kolonistů se vytváří dnešní urbanistická struktura modřického centra s hlavní vidlicí ulic. Ve 13. století se připomíná
modřický mlýn. Do středověku můžeme klást také polohu fary s kaplankou a farní
školy pod kostelem. Podobu biskupského hradu se dosud nezdařilo rekonstruovat.
Do roku 1880 byl využíván hřbitov u kostela obehnaný renesanční hradbou, spojený
barokním portálkem a uličkou s farní budovou. Nový hřbitov mimo areál kostela je
pak vyznačen na indikační skice již roku 1840, a datován hlavním křížem z roku 1790.
Některé domy na náměstí mají pozdně středověké sklepy s kamennými portály, ale
až do požáru městečka roku 1724 se z pevného materiálu stavěly nad zemí jen výjimečně. Nejzachovalejší z nich je památkově chráněný nárožní dům čp. 171 s podloubím (patrně barokního původu).
Loubí měl do roku 1945 také dům čp. 12. Z domu čp. 1 byla do kostela přenesena
dřevořezba Madony s dítětem z 2. třetiny 15. století.
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Příslibem vzkříšení spících (tělesně zemřelých) kostelního hřbitova bylo sousoší Olivové hory (Kristus s apoštoly a andělem v zahradě Getsemanské, bdící), přenesené
do interiéru kostela roku 1982 z přístavku u jižní zdi kněžiště, dílo přisuzované okruhu Nicolase Gerhaerta z Laydenu, pořízené snad biskupem Tasem z Boskovic před
rokem jeho smrti 1482.
Goticky profilované ostění (sloup?) najdeme v současném vyzdění prameniště nad
Primálem.
O renesanční přestavbě kostela po předpokládané demolici věže svědčí jeho západní portál (vnější, pokud není přenesený), obsahující letopočet 1540.
Nejstarším dochovaným
náhrobkem modřického
hřbitova je náhrobní deska manželů Markéty a Michaela Teklových (1602 a
1612).
Pamětní deska olomouckého biskupa Karla z
Liechtenstainu (1667) osazená ve zbořené východní
mlýnici, je památkou dnes
ztracenou.
Nestarší zachované dvě
Boží muky – jedna při původní cestě na Nebovidy
v trati Schneeberg (zvaná
prý „Gothardova“), druhá
při silnici do Želešic – nesou pamětní nápis modřického faráře Matyáše Herbsta (1604).
Raně barokní podobu má
reliéf Malé Kalvárie na
kamenné desce v průčelí
farní budovy postavené
znovu až r. 1726 po velkém
požáru Modřic.
Podle nadačních listin
Sv. Jan na ulici Brněnská, foto archiv muzeum
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byla roku 1738 postavena na náměstí socha sv. Floriána, roku 1739 pak socha sv.
Jana Nepomuckého na Hřbitovní ulici. Další sochu sv. Jana Nepomuckého, původně
mimo zástavbu obce při Brněnské ulici, nechal postavit Jiří Bausche s přispěním
dobrodinců roku 1771 (podle původního chronogramu). Dnes stojí u kostela.
Donátorkou Božích muk „na Krakově“ (1744) byla Dorotea Drasalová.
Z roku 1784 pochází monumentální obraz sv. Gottharda od Ferdinanda Lichta nad
hlavním oltářem kostela.
Krucifix se stojící figurou Panny Marie Bolestné u brány před kostelem, chronogramem datovaný 1786, postavil modřický mlynář Jan Pavel Reichl (Reichlův kříž).
S tradiční poutí brněnských zelinářů k Panně Marii Bolestné do Modřic se snad pojí
votivní obraz zázraku (záchrana chlapce před utonutím) nad kropenkou. Podobný
zázrak je přisuzován Panně Marii Tuřanské v kronice tamního jezuitského domu.
V letech 1790-1800 získal interiér kostela klasicistní charakter. Jeho sochařská složka
(oltáře, kazatelna) vznikla v dílně Odřeje Schweigla.
Kolem roku 1790 byl vytesán hlavní kříž na tehdy zakládaném nynějším hřbitově.
Roku 1808 byl postaven náhrobník mlynáře Jozefa Reichla.
U kostela stojí roku 1991 zachráněný litinový kříž datovaný v chronogramu r. 1846,
nazývaný také Weithoferův. Jak ukazuje stará mapa již před rokem 1848, stával mezi
čtyřmi lipami po levé straně cesty do Chrlic, po regulaci u tzv. druhého mostu, vítali
tam procesí.
Z roku 1853 pochází tzv. Ulbrichův kříž na bývalém křížení Brněnské s cestou do
Želešic.
Nedatovaná je Boží muka nyní obnovená v cípu modřického katastru nad Želešicemi.
V trati Staré hory nechala rodina Kleerů postavit na ochranu proti moru sloupovou
Boží muku zvanou Útěk do Egypta (nezachovaná).
Roku 1885 byl v Modřicích slavnostně odhalen pomník Josefa II., výrobek blanenských železáren. Když musel být roku 1919 jako symbol habsburské monarchie odstraněn; byl na opuštěném podstavci postaven kříž. Na náměstí ho roku 1930 nahradil
památník osvoboditele sedláků z řetězů roboty, poslance říšského sněmu 1848 Hanse
Kudlicha. Na stejném podstavci stojí dnes památník Rudé Armády.
Dnešní kapli sv. Václava na náměstí postavila modřická obec na památku padlých
roku 1916 na návrh brněnského profesora Ferdinanda Hickela, jednoho z poválečných projektantů nerealizované nové budovy měšťanské a základní školy.
Vily rodiny Ledererů na Husově ulici čp. 455 a 454 z let 1932 a 1934 navrhl brněnský
architekt Wilhelm Dunkl.
Petr Fiala
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

Půjčovní doba:
Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

Informace pro zájemce o studium na virtuální Univerzitě 3. věku.
Podzimní semestr na téma Kouzelná geometrie začne v úterý 4. října 2016 ve 14
hodin (více na: http://modriceknihovna.webnode.cz/news/podzimni-semestr1/).

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Zlobivé pohádky o princeznách
Březinová: Vítej, Karle!, Řvi potichu,
brácho
Cerasi: Angry Birds ve filmu
Drijverová: Příběhy o Karlu IV.
Štíplová: Čtyřlístek a záhadná karta
Trnková: Karel IV. (komiks)
PRO ŽENY
Bagshawe: Kariéristky
Cabicar: Dítě školkou povinné
Diamond: Bude to dobrý rok
Doležalová: Kafe a cigárko
Ebershoff: Dánská dívka
Geislerová: P.S.
Hošková: Voňavé (na)dělení
Jakoubková: Miluji tě…i s natáčkami
Körnerová: Dlouhá cesta
Michaels: Mstitelky
Müllerová: Muž ve střídavé péči

Rich: Porodní bába z harému
Simons: Bellagrand
Sparks: Volba
Taylor: Panství Daringham Hall
Urbaníková: Ztracené
Wurmová: Pákistánská princezna
PRO SILNÉ NERVY
Bauer: S cejchem vraha
Berry: Hrozba patriotů
Cimický: Případ „Bílá skála“
Deaver: Iluze, Prázdné křeslo
Galbraith: Ve službách zla
Gluchovskij: Metro 2033, Metro 2034,
Metro 2035
Novotný: Zpověď agenta StB
Ritter: Vina soudce Brennera
Smith: Utajovaný projev
Turstenová: Revír
Urban: Habermannův mlýn
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Zapojte děti do malování zvířátek

Motto:
„Nečinnost tělo oslabuje,
práce posiluje;
první urychluje stáří,
druhé prodlužuje mládí“.
Aulus Cornelius Celsus (moudrý Říman)

Děti byly v loňském roce na karnevalu vyzvány,
aby vybraly zvíře ze Zoo, které patří k jejich nejoblíbenějším. Vyhrála opice. To byl první krok
k adopci tamarína žlutorukého ze Zoo Brno. Na
smlouvu chceme navázat i letos a v adopci pokračovat.
Abychom děti ještě více do projektu zapojili, rozhodli jsme se uspořádat v prostorách radnice výstavu obrázků zvířat, jejichž autory budou děti do
patnácti let.

Téma je

ZVÍŘATA
V ZOO
Formát obrázku i techniku provedení necháváme na uvážení autora.
Na zadní stranu uvádějte plné jméno soutěžícího, rok narození a kontakt na některého z rodičů (telefon nebo emailovou adresu).
Bez těchto údajů není možné obrázek zařadit do konečného ocenění vítězného
díla.
Jak zadat výtvor do soutěže:
• osobně předat na recepci p. Ventrubové nebo na podatelnu v prvním patře
radnice, dveře č. 13
• poštou zaslat na adresu města: MÚ Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice
Obrázky budou přijímány do 31. srpna a od 5. září budou vystaveny v prvním
patře radnice.
3. října v 18 hodin bude ve velké zasedací místnosti radnice vyhlášení nejlepších
prací a jejich autoři budou oceněni.
foto: archiv Zoo Brno
Jiří Ventruba, místostarosta

Nás zahrádkářů je hodně. Hodnota
naší práce směřuje k našemu prospěchu. Máme-li kousek půdy, dokážeme
pro sebe a rodinu mnohé vypěstovat.
Fyzická práce na zahrádce je zpravidla
příjemnou změnou.
Ve chvílích pohody na zahrádce je
člověk ochotnější, má blíže k druhým
lidem a může promyslet širší souvislosti
života. Máme úkol spravovat zemi. Je to
odpovědnost společná, ale také osobní, každého z nás. A tak si nemůžeme
dovolit zůstat jenom na naší zahrádce
a každý podle svých možností by měl
přispět k tomu, aby tato země byla
„obyvatelnější“!
Proto také asi autory „Ukliďme Česko“
napadlo uspořádat tuto akci, která již
podruhé se konala také v Modřicích.
V minulém roce jsme všichni byli udiveni, co všechno snese naše příroda, ale
my – zahrádkáři, jsme si optimisticky
mysleli, že lidé, když spatří, jak okolí
prohlédlo, že budou ohleduplnější a
bude jim stydno za ten nepořádek.
Opak je pravdou. Čisté to zůstalo pouze
dva dny. Co asi vede lidi k tomu, aby
co se jim nehodí, odhodili do remízků,
příkopů nebo jen tak na cestu apod.?
Nehodí se - zahodím, pohodím, vysypu
u cesty – další přihodí, a tak za týden je
tam hromada „bordelu“ a přibývá další,

až vznikne „černá skládka“, která je tam
dodnes, i když už vloni jsme ji ohlásili
(viz přiložené foto).
Nad ní v trávě dva koberce, které jsme
bohužel nebyli schopni odstranit. Firma, která kácela akátí v „Zahrádkách“
nechala hromadu větví u cesty. Škoda,
že jsme neměli k dispozici vlečku, tak
bychom větve odstranili, ale do pytlů to
nacpat nešlo.
Je to užitečná akce, musela jsem však
reagovat a zamyslet se, jak asi přinutit
občany, aby si z okolí nedělali odpadkové koše, vždyť ve městě je jich dostatek.
Jak přinutit mladé slečny a mládence,
kteří nepřiloží ruku k dílu, ale vykouřené „špačky“ roztrušují po okolí a že
u naší bytovky jsem jich nasbírala přes
300 kusů.
Nejsme všichni stejní. Výchova začíná
u dětí, ale když maminka utře dítěti pusinku a kapesníček pohodí na chodník,
máme ještě naději, aby akce „Ukliďme
Česko“ byly v daleké budoucnosti
úspěšné? Dík všem, kteří nás pochopí.
Krásné léto přejí zahrádkáři.
TOJA

foto: J. Stejskalová
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Účastníci Zahájení sezóny na cyklostezce se bavili v Hevlíně a pohostili je i v rakouském Laa an der Thaya

SPORT

Sezónu zahájilo na tři stovky cyklistů
Kam zamířit po cyklotrase za zábavou?
Najdete v novém kalendáři akcí.

Na světě je nový kalendář akcí

Cyklistická stezka Brno Vídeň vydala
kalendář akcí pro sezónu 2016. Najdete
v něm tipy na výlety po cyklostezce z
Brna až k hranicím s Rakouskem, kontakty na infocentra, trasu a kilometráž
cyklostezky, značení i tipy na dopravní
spojení vlakem, včetně přepravy a půjčování kol. V kalendáři naleznete i QR kód,
který přesměruje pro více informací na
webové stránky cyklostezky. Kalendář je
k dispozici v turistických informačních
centrech a v obcích na trase zdarma.
Stáhněte si GPS trasu
Novinkou jsou také GPS formáty cyklotrasy Brno Vídeň, které lze stáhnout do
navigací a mobilních aplikací přímo z
webu www.brnoviden.cz, v sekci trasy
a mapy.

Pelotony cyklistů mířily v sobotu 7. května 2016 z Brna přes Pasohlávky, až do Hevlína a rakouského Laa an der Thaya, aby společně zahájily sezónu na cyklotrase
Brno-Vídeň. Celkem se jich sjelo na tři stovky. Přijeli i nadšenci ze vzdálených Krkonoš. Nejstarší účastník, 84 letý Jindřich Krafka přijel z Hrušovan u Brna, nejmladší
účastnicí byla 3letá Helena Anderová, která se zatím svezla v sedačce tatínkova kola.
Z Modřic se akce zúčastnilo 15 cyklistů.
Cílovou stanicí byl Hevlín na Znojemsku, kde domácí hostitelé přivítali účastníky
štrúdlem a koláčky. Dobrovolní hasiči připravili maso na rožni, hrála kapela Granit,
v pohotovosti byl i mobilní servis kol a mnozí vyzkoušeli i nejnovější model elektrokola. V programu vystoupily mažoretky z Velkého Karlova.
Na kolech přijely i osobnosti, mezi nimiž nechyběla předsedkyně svazku Cyklistické
stezky Brno Vídeň Jana Drápalová, náměstek primátora města Brna Martin Ander,
místostarosta městské části Brno-jih Zdeněk Rotrekl, zástupce starostky Laa an der
Thaya Georg Eigner a starosta pořádající obce Hevlín Antonín Pichanič.
Odpolední projížďku historickým centrem Laa an der Thaya vedl osobně Georg
Eigner a společně s průvodcem seznámil téměř 200 člennou skupinu cyklistů, která
je následovala, se zajímavostmi města, včetně hasičské zbrojnice, kde na všechny
čekalo pohoštění a nechybělo ani pivo z tamního pivovaru Hubertus.
-hum-

-hum-Foto: Dagmar Sedláčková
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A co děti… Mají si kde hrát?
Přispívám do Zpravodaje články, které se věnují dětskému fotbalu. Nevyhnu se tomu
ani teď, ale nepůjde jenom o fotbal. Myslím, že se to týká všech rodičů teenagerů,
tedy kluků a děvčat od deseti let výše, které se snažíme nenásilně hlídat a sledovat,
čemu se v tomto složitém věku věnují. Nejsem asi jediná modřická maminka, která
vyhání děti od počítače ven, v mém případě – no prostě to tak je – jít si s klukama zakopat. A oba mí synové to chválabohu berou jako úžasnou alternativu k počítačovým
hrám… Bohužel jenom do chvíle, kdy zjistí, že si nemají kde zahrát.
Odstěhovala jsem se s manželem a třemi dětmi do Modřic, protože jsme nechtěli žít
na sídlišti, kde zaprvé moc zelených plácků mezi paneláky nebylo a zadruhé pustit
děti do panelákové džungle samotné – jednoduše jsem tam své dcery, tehdy ve věku
zhruba deseti let – prostě nepustila.
Byla jsem nadšená, že pozemek patřící částí i našemu bytu můžou aspoň moji synové volně užívat. Problém patrně nastal ve chvíli, kdy kluci (dva, kteří bydlí v domě,
kterému patří pozemek) vymysleli fotbalový turnaj, v neděli odpoledne, a pozvali si
asi osm kamarádů. Dva dvanáctileté kluky asi těžko přesvědčíte, že si mají kopat na
branku sami. Výsledkem byla argumentace rodičů, že na pozemek mohou jenom ti,
co tam bydlí (plus od každého jeden nebo dva kamarádi). – Vtipným dovětkem této
trapné fotbalové akce (a celé nepodařené a nezveřejněné domovní smlouvy, nebo
dodatku k ní!!) bylo, že moje dcery (bydlící v bytě a účastnící se na placení podílu z
pozemku) daly hned souhlas se svým podílem plus jeden až dva kamarády, což by
nakonec počet fotbalistů splnilo.
Takže jednoduše – všechny soukromé pozemky jsou vyjmuty z možnosti volného
sportování.
Před paneláky kolem školy a školky taky moc možností není – ano, bydlí tu lidé, kteří
taky holt fotbalu nefandí. Na velké fotbalové hřiště se zajít nedá, to je jasné. Snad
ještě k FINU, kde se ale o pozemek nikdo moc nestará, a moji synové to tam mají dva
kilometry.
Budu spoléhat na to, že se o prázdninách na pár dní a na pár hodin otevře volně
hřiště základní školy.
Tedy – kam s nimi? S dětmi, co by chtěly trávit čas venku, nesedět u počítače, trávit
ho spolu a ještě při sportu…?
Tak snad jsme dospělí. Pojďme jim najít modřický prostor. Snad si přejeme všichni,
aby si šli SPOLEČNĚ zakopat, zaházet, zatančit, zablbnout… Tak jim to hlavně umožněme, protože toto je náš problém, ne jejich…

Zahájení sezóny na cyklostezce Brno-Vídeň 7. 5. 2016

Eva Strnadová
Foto: M.Hájek
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Nohejbal
Dne 14. 5. 2016 se konal další ročník tradičního turnaje v nohejbale trojic neregistrovaných hráčů „O pohár starosty města Modřice“.
Na letošním turnaji se prezentovalo 12 mužstev v tomto složení:
Modřice A (Gryc, Iláš, Jahoda)
Modřice B (Němec, Jandera, Hromek, Starý)
Smrček (Bednář, Čupera, Svoboda st.)
To vůbec! (Svoboda ml., Bartoš, Boleloucký ml.)
Odrostlí mladíci (Florián, Bodó, Crhák)
EZOP team (Boleloucký st., Maršálek, Hýbl)
Kameňáci (Laťák, Kamenský st., Bravenec)
Zdarec (Vohradský st., Vohradský ml., Šebela)
Řízci (Lebeda, Semler, Jaksa)
Útěchov (Štěpánek, Kleiner, Kolouch)
Jundrov (Klement, Janík, Beran)
Žaludi (Karandyszewsky, Kadlec, Rajgl)
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Boje v play-off velmi ovlivnil nárazový vítr, který všem hráčům komplikoval hlavně
mezihru. Podmínky však byly pro všechny stejné. Favorizované družstvo Modřic A,
které do té doby neprohrálo jediný zápas, své semifinále na „větrném tobogánu“
však vůbec nezvládlo, a tak se nakonec muselo spokojit až s 3. místem.
Finále pak mělo již celkem jednoznačný průběh, kdy sehraná trojice Zdarec proměnila svoji finálovou příležitost v jejich první modřický titul.
Přebrali tak z rukou starosty města Modřice velký putovní pohár a my všichni jsme
pak mohli prostřednictvím jeho osoby poděkovat městu Modřice za finanční podporu tohoto již dlouholetého a troufám si říci na poli neregistrovaných hráčů prestižního turnaje.
Závěrem dovolte, abych poděkoval Milanu Frimelovi za skvělé zajištění jídla pro
všechny hráče a Pavlu Luklovi za celodenní obsluhu bufetu.
Petr Jahoda, předseda Městského nohejbalového klubu Modřice

V minulém ročníku nás déšť vyhnal do tělocvičny a letošní počasí nevěstilo opět nic
dobrého. V průběhu noci před turnajem začalo pršet, avšak úderem 8 hodiny déšť
zázračně ustal a tak v 9 hodin nic nebránilo zahájení turnaje na obou venkovních
kurtech v téměř ideálním nohejbalovém počasí. Vytvořily se 2 skupiny po 6 týmech,
do jejichž čela nasadil pořadatel obě modřické sestavy a pak již vypukly boje o 4
postupová místa z každé skupiny do play-off.
Pořadí skupin určilo tyto utkání v play-off:
Čtvrtfinále:
Modřice A x Útěchov 2:0
Kameňáci x Modřice B 2:1
Jundrov x To vůbec! 2:0
Zdarec x Odrostlí mladíci 2:0
Semifinále:
Modřice A x Kameňáci 1:2 (6:10, 10:3, 7:10)
Jundrov x Zdarec 0:2 (6:10, 7:10)
Zápas o 3. místo:
Modřice A x Jundrov 2:0 (10:7, 10:8)
Finále:
Zdarec x Kameňáci 2:0 (10:5, 10:7)

Foto: Jitka Ilášová
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Městský fotbalový klub Modřice zve všechny fanoušky fotbalu
na XVI. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané

O POHÁR STAROSTY
MĚSTA MODŘICE

Městský fotbalový klub
Modřice pořádá nábor
malých fotbalových nadějí
do svých řad.
Zájemci se mohou dostavit každé úterý
a čtvrtek v16:00 na fotbalové hřiště.

který se bude konat

5. - 7. 8. 2016
na hřišti v Modřicích
www.turnaj-modrice.cz

MFK

Kontaktní osoba
Ing. Roman Mulíček, mobil 603 541 415.

Těšíme se na Vás
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
Seniory v Anavitě potěšili u srdíčka malí Zpěváčci z Modřic
Snad málokteré spojení funguje v životě tak krásně a silně, jako spojení seniorů a nejmenších dětí. Na první pohled dva tolik vzdálené světy jsou si totiž tak podobné! Tyto
světy spolu nádherně fungují nejen po stránce komunikační, ale také po stránce emocionální. Je to vzácné propojení, které i přes obrovský - často i čtyř generační rozdíl napovídá, že život je jeden velký kruh. Přesvědčovat se o tom můžeme i my v Anavitě,
kam pravidelně docházejí děti z modřické mateřské i základní školy předvést našim
babičkám a dědečkům svá krásná hudební, pěvecká, recitační a dokonce i divadelní
vystoupení – nedávno třeba ke Svátku matek. „Děti i senioři si spolu skutečně velmi
dobře rozumí. Vnímají totiž věci kolem sebe srdíčkem,“ vysvětluje učitelka Jitka Kafková, která v Modřicích vede dětské soubory Zpěváček a Zpěvandule a v Anavitě s nimi
radost tamním klientům udělala už po několikáté.
„Je skutečný zážitek pro naše klienty i zaměstnance vidět, jak se po chodbách našeho Domova prohánějí smečky dětí, které se smějí, skáčou, dovádí a švitoří," říkají
modřické aktivizační pracovnice Lenka, Hedvika, Diana, Ivana a Monika, které připravují každodenní program pro klienty.
A při jaké příležitosti přinesly modřické děti do Anavity radost tentokrát?
Začátek května přece patří všem maminkám a babičkám! A ani letos na ně paní učitelky s modřickými dětmi nezapomněly.
"Vystupovaly děti starší a pak i podstatně menší děti ze sboru Zpěváček a byl to
nádherný zážitek. Je skutečně uspokojující vidět rozzářené tváře našich klientů, na
které děti působí velmi pozitivně. Není nic hezčího, než pozorovat tyto dvě na první
pohled tak vzdálené věkové kategorie spolu," říká vedoucí aktivizací Anavity v Modřicích Bc. Lenka Honová. Stejně jako pokaždé, když se se svým vystoupením přiřítí
děti jako velká voda do některého ze zařízení Anavity, byli i klienti její modřické
pobočky znovu dojatí a došlo i na slzy. „Připomínají nám naše děti kdysi před lety a
také naše vnoučátka,“ vysvětlují klienti své emoce.
Ty jsou ovšem na všech stranách. „Děti se do Anavity vždy moc těší, s láskou vyrábějí pro babičky a dědečky drobné dárečky a atmosféru takových mezigeneračních
setkání velmi krásně vnímají. Všímají si, že senioři na ně reagují jinak, než lidé v
jejich okolí, lidé na ulici, jejich rodiče. Vždy mi hlásí: Paní učitelko, viděla jste, jak
ten pán v první řadě krásně dirigoval? A tu babičku za ním, jak celou dobu pobrukovala písničky s námi? A ta paní v zelené halence, jak se krásně usmívala?“ přibližuje
pedagožka Jitka Kafková, proč je vděčná za navázaný kontakt s domovem seniorů
v Masarykově ulici. Za vystoupení, která budí ty nejkrásnější emoce a vzpomínky,
velmi pěkně děkujeme.
Text: Bc. Hana Raiskubová, foto: archiv Anavity
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce května, které řešili strážníci
Městské policie Modřice
Dne 1. 5. asistovali strážníci hlídce Policie České republiky při zásahu proti muži,
který ohrožoval nožem sebe a ostatní. Muž byl pod vlivem omamných a
psychotropních látek, následně byl převezen k lékařskému vyšetření.
Dne 3. 5. řešili strážníci oznámení o újezdu od ČS Albert. Řidič natankoval do vozidla
pohonné hmoty a odjel bez zaplacení. Po provedení šetření na místě byla
událost oznámena správnímu orgánu k dalšímu projednání jako podezření
z přestupku proti majetku.
Dne 4. 5. prováděli strážníci pátrání po odcizeném vozidle. Vozidlo bylo během dne
nalezeno v Brně.
Dne 6. 5. prováděli strážníci měření rychlosti vozidel. Na místě byly řidičům uděleny
4 blokové pokuty a dva řidiči byli za svůj přestupek oznámeni ke správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Dne 7. 5. řešili strážníci neshody mezi partnery. Hlídka na místě události sjednala
pořádek a poučila obě strany o dalším možném postupu ve věci.
Dne 9. 5. asistovali strážníci hlídce OOP Rajhrad při zadržení pachatele vloupání do
čekárny a pokladny ČD.
Dne 11. 5. nalezli strážníci peněženku s doklady a finanční hotovostí. Šetřením byl
zjištěn a vyrozuměn majitel, který si následně peněženku převzal.
Téhož dne v nočních hodinách pátrali strážníci po muži s diabetem, který se nedostavil ve smluvený čas do místa bydliště, a byla obava o jeho život.
Dne 15. 5. řešili strážníci osobu, která neoprávněně lovila ryby na rybníku Primál.
Téhož dne řešili strážníci oznámení o osobě, která leží v kolejišti. Žena byla v podnapilém stavu a byla odvedena do bezpečí.
Dne 19. 5. provedli strážníci ztotožnění černého pasažéra na žádost revizora DPMB.
Dne 20. 5. spolupracovali strážníci s PČR při pátrání po pachateli vloupání do jízdenkového automatu DPMB.

www.mesto-modrice.cz

471

Život v našem městě

Dne 21. 5. v nočních hodinách pátrali strážníci po muži, který vyhrožoval sebevraždou. Společně s hlídkami PČR byla prověřena možná místa pobytu muže.
Pátrání trvalo až do ranních hodin. Muže se v katastru města Modřice nepodařilo nalézt.
Dne 23. 5. pátrali strážníci po hledané osobě, která utekla z diagnostického ústavu.
Prověřováno bylo bývalé bydliště hledané osoby.
Dne 24. 5. prováděli strážníci měření rychlosti vozidel. Na místě bylo řidičům uděleno 6 blokových pokut.
Dne 26. 5. asistovali strážníci hlídce OOP Rajhrad při kontrole osoby podezřelé z
majetkové trestné činnosti.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma

s
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Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Hana Blechová

Rozloučili jsme se
Věra Vejrostová
Marie Homolová
Jaroslav Vaněk
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Omlouváme se panu Homolovi za nesrovnalost ve Společenské kronice, která byla
publikována v květnovém čísle Zpravodaje. V tomto vydání jsme sjednali nápravu.
K. Zbořilová, DiS, matrikářka

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, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to nahlásit
na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou zúčastnit
pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň je nutný
souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji
města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.
V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s trvalým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu
starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili
a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy vedení města Modřice.
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo
Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.
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Cvičení s kočárky
každé úterý
9:45 ‐ 10:45
cyklostezka za
NC Olympia Brno
Facebook: Fitmami Modřice

511

Inzerce

Penzion Fino club v Modřicích
hledá šikovnou

servírku nebo číšníka

PRODÁM ZAŘÍZENÍ
A MATERIÁL
NA VÝROBU KLÍČŮ

na obsluhu restaurace.
Požadujeme příjemné vystupování
a praxi v oboru.
Znalost cizích jazyků vítána.
Nástup možný ihned.
Nutné osobní jednání.

A OPRAVU JÍZDNÍCH KOL.

Informace na tel.:

602 726 289, 547 216 711

Tel.: 603 156 063
Koupím udržovaný RD
se zahrádkou
do 40 km od Brna.
Tel.: 722 063 341
Koupím byt v dobrém stavu
Brno, Modřice, Šlapanice apod.
Tel.: 792 284 071

NABÍZÍM PRONÁJEM GARÁŽE
V MODŘICÍCH
NAPROTI ŽELEZÁŘSTVÍ KADLEC.

Vybavena elektr. sekv. vraty na dálkové
ovládání, elektřina + osvětlení,
nadstandardních rozměrů.

Cena: 1 500 Kč/měsíčně
Tel.: 777 121 219

Nádražní 540
Modřice 664 42
mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz









Elektromontáže, revize, správa budov
Inteligentní rozvody
STA – rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém
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HLEDÁME ZAMĚSTNANCE:

TRUHLÁŘ / VÝROBCE NÁBYTKU
Na HPP i brigádně
Požadujeme spolehlivost, pracovitost, praxe v oboru výhodou –
nikoliv podmínkou

Volejte: 721 259 158
MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů,
oken, fasád rýn aj., tapetování,
zednické práce.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba
hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.
Pokrývačská firma Petr Kalvoda

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

HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY DO VÝROBY!

Roztočte to s námi!
Operátor Elektro – mzda až 24 000 Kč
Operátor – mzda až 21 000 Kč
Co Vám nabízíme?
‣ Stabilitu - už žádné agentury, smlouvu na dobu neurčitou.
‣ Máme tady spokojené zaměstnance, kteří u nás pracují déle než 15 let,
můžete k nim také patřit.
‣ Zajímavé a férové platové ohodnocení
‣ Výbornou dostupnost – autobusy zdarma
‣ Čisté a nehlučné prostředí, profesionální přístup
‣ Výjimečný balíček beneﬁtů

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

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

733 614 117

Více informací najdete na:
hr.kollmorgen.cz
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NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR
V BRNĚ
Balkonové květiny
Letničky, dvouletky
Bylinky
Okrasné dřeviny
Okrasné trávy
Živé ploty
Soliterní rostliny
Ovocné stromky
Ovocné keře
Novinka:
Návrhy od šikovných
zahradních architektů
Profesionální realizace a
úpravy zahrad na klíč
Přijďte se inspirovat a
nakoupit do našeho
zahradního centra v Brně Brněnských Ivanovicích,
ulice Kaštanová 123 (kousek
od Makra). Máme otevřeno
pondělí až sobota 7-17 hodin.
Vše za výhodné ceny přímo
od pěstitele.
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně
po

út

>>>

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
www.biskupstvi.cz/petrov

18.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

18:30

X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

9:45 - 10:45

fitness program pro maminky

kontakt: www.fitmami.cz

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského

17:00, 18:30

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st

čt

>>>

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

>>>

Městská knihovna 13-18

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

17:00

X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.fitpeople.cz

www.fitpeople.cz
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici
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Události
datum

akce

25. 6. 13:00
16. 7. 12:30
5. - 7. 8.

Šermířský den a středověká bitva
Modřické krygl
Fotbalový turnaj O pohár starosty města Modřice

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

16:30

X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.x-trim.cz

www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského

www.fit40tydnu.webnode.cz

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov
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