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firmou AUDIT – DANĚ, spol. s r.o. a
doporučila její schválení v ZMM.
(k usnesení 43R-8.2/2018)

USNESENÍ RMM č. 43/2018
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 43. schůze RMM konané dne
21. 05. 2018

(k usnesení 43R-3.4/2018)

Ochrana osobních údajů
Dle platnosti nového nařízení o ochraně
osobních údajů schválila RMM bezúplatnou smlouvu o zřízení pověřence s
Dobrovolným svazkem obcí Šlapanicko.

Ženáčské hody
RMM schválila Darovací smlouvu na
poskytnutí finančního daru 10.000,- Kč
na zajištění Ženáčských hodů 2018 s
panem Z. Č.

(k usnesení 43R-3.1/2018)

(k usnesení 43R-3.11/2018)

Školení strážníků MP
RMM schválila Smlouvu o školení
strážníků MP Modřice v pětidenním
prolongačním kurzu za cenu 220,- Kč/
os./den se Statutárním městem Brnem –
Městskou policií Brno.
(k usnesení 43R-3.2/2018)

Pronájem pozemků
Státní pozemkový úřad nabízí v Modřicích pronájem pozemků p.č. 1185/1,
2225/1 a 2225/6. Pozemky se nachází při
ulici Tyršova a v okolí čerpací stanice
UNICORN.

Finanční kontrola města
RMM schválila prodloužení Smlouvy o
spolupráci v oblasti finanční kontroly
města na rok 2018 v ceně 56.800,- Kč bez
DPH s firmou AUDIT – DANĚ, spol. s r.o.
(k usnesení 43R-3.32/2018)

Zamítnutí příspěvku
RMM zamítla žádost Linky bezpečí, z.s.
o příspěvek na provoz Linky bezpečí a
doporučila podání žádosti o dotace dle
pravidel města na rok 2019 v řádném
termínu.

v ceně 22.995,- Kč/rok bez DPH s Technickými službami Brno a.s.

(k usnesení 43R-4.2/2018)

Územní plán Popovice
Sousední obec Popovice předložila k
vyjádření návrh zadání Územního plánu
Popovice a RMM schválila požadavek
koordinace a upřesnění záměrů vyplývajících z ÚP Modřice a ZÚR JMK s
městem Modřice před jejich zapracováním.
(k usnesení 43R-8.6/2018)
Víceúčelová sportovní hala
RMM na doporučení hodnotící komise
schválila nabídku Sdružení pro výstavbu sportovní haly Modřice, SYNER s.r.o.
a MORAVOSTAV Brno a.s. jako nejvýhodnější v hodnotě 189.779.338,- Kč bez
DPH a s dobou realizace 437 kalendářních dní.
(k usnesení 43R-8.7.1/2018, 43R-8.7.2/2018 a 43R8.7.3/2018)

Přípravná třída ZŠ
RMM schválila ZŠ Modřice podání
žádosti o zřízení přípravné třídy ZŠ ve
školním roce 2018/2019 na Krajský úřad
JMK.
(k usnesení 43R-8.12/2018)

(k usnesení 43R-4.3/2018)

Údržba a provoz osvětlení podchodu
tramvajové zastávky Cihelna
RMM schválila prodloužení Smlouvy
na zajištění provozu a údržby osvětlení
podchodu tramvajové zastávky Cihelna

Přezkoumání hospodaření
RMM vzala na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města
Modřice v roce 2017 vypracovanou

Finanční dar ZŠ Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice přijetí
finančního daru 57.000,- Kč od SRPŠ při
ZŠ Modřice.
(k usnesení 43R-8.13/2018)
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Uzavření MŠ Modřice
RMM schválila MŠ Modřice uzavření provozu v době od 30.07.2018 do
31.08.2018 z důvodu čerpání řádné
dovolené všech zaměstnanců.
(k usnesení 43R-8.15/2018)

Zamítnutí odvolání
RMM zamítla podání odvolání proti zamítnutí žaloby o náhradu nákladů řízení
za spor o Zásady územního rozvoje
JMK v roce 2011.
(k usnesení 43R-8.16/2018)

Náhrada škody
RMM zamítla náhradu škody ve výši
2.460,- Kč pí M.P. a p. A.P. za úklid oken
způsobené opravou komunikací a následném čištění komunikace.
(k usnesení 43R-8.18/2018)

Zamítnutí dotace
RMM zamítla mimořádnou dotaci
10.000,- Kč MNK Modřice, z.s. na pořádání Mistrovství České republiky v
nohejbale dvojic a trojic mladších žáků.
(k usnesení 43R-8.19/2018)

Reprezentace strážníků MP Modřice
RMM schválila tradiční účast strážníků
MP Modřice na střeleckých závodech
„O pohár starosty města Mikulov“.
(k usnesení 43R-8.20/2018)
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Komentář k článku pana Libora Procházky – Zpravodaj 5/2018

Anketa víceúčelová sportovní hala = MANIPULACE

Pan Procházka se snaží vsugerovat občanům, že je již rozhodnuto o tzv. tangentách,
tedy o umístění dalších komunikací v blízkosti Modřic, a že jsme boj proti nim vzdali.
Ubezpečuji občany, že tomu tak není. Tím, že jsme nepodali kasační stížnost k soudu
proti zamítnutí žaloby „Návrh na zrušení opatření obecné povahy Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje“, není určena trasa tangent. O tom kudy a zda vůbec
další komunikace v našem katastru budou vedeny, případně jejich upřesněná poloha, se bude znovu rozhodovat při aktualizaci ZUR JMK v roce 2020. Novým podkladem bude Studie…., která má vyhodnotit potřebnost tangent, popřípadě zpřesnit
stopy a to zejména Jihozápadní tangenty. Studii zpracovává Jihomoravský kraj. Je
tedy nutné a vedení města tak činí, sledovat a připomínkovat uvedenou studii. Doposud byly naše připomínky k rozpracované studii respektovány a postup prací a
projednávání bedlivě sledujeme.

Pokud bych hledal příklad manipulace, lepší bych nenašel. Anketa dává jen dvě možnosti a není vysvětleno, co by se stalo, kdyby vyhrála varianta NE. Většina lidí ví, že
je sportovní hala potřeba, ale za jakou cenu?
Z našeho pohledu nemá anketa žádný právní význam a toto by mělo řešit zastupitelstvo. Avšak ani mimořádné nebylo a ani řádné zastupitelstvo to nemá v plánu. Navíc,
pokud by se měli rozhodovat občané, může se k tomu využít referendum, které by
se mohlo uskutečnit na podzim společně s komunálními volbami. Zde je třeba dát
i prostor opozici, která se snaží informace města, které jsou v tomto případě velmi
manipulativní uvést na pravou míru.
Teď fakta.
1. V zadání architektonické soutěže bylo uvedeno, cituji: „Na realizaci stavby má vyhlašovatel vyhrazeno 60 mil Kč bez DPH. Návrh stavby by měl respektovat tyto ekonomické možnosti vyhlašovatele, případné navýšení nákladů se připouští pouze v řádně
zdůvodněném případě a to v souvislosti se směrným stavebním programem. Vyhlašovatel předpokládá, že stejně jako stavební program, tak i předpokládané náklady na
realizaci stavby na základě výsledků 1. kola soutěže pro 2. kolo zpřesní a zváží jejich
nepřekročitelnou výši.“
2. Je zajímavé, že pan starosta na otázky, kolik má stát hala, odpovídal že neví. Následně jsem zjistil, že cena stavby při výběrovém řízení na dodavatele byla uvedena
150 mil Kč. Už jsme na dvojnásobku. Již před 6 měsíci jsem uvedl, že cena bude 200
mil Kč a hle už je to tady. Je zajímavé, že já neodborník jsem schopen lépe predikovat výslednou cenu než pan starosta, který je odborníkem ve stavebním oboru.
3. Výsledkem výběrového řízení je cena 200 mil Kč (dle informací starosty z ankety
189-202 mil Kč).
Tudíž otázka v anketě by měla být, Chcete halu za cenu do 100 mil nebo za do 200 mil?
Co to bude znamenat pro město je celkem jasné. Zapomeňte na další rozboj města.
Opravdu lidi z Modřic potřebují halu za 200 mil Kč? Nestačila byla sportovní hala za
100 mil Kč? V minulosti jsme kritizovali způsob, jakým byl ve výběrovém řízení zvýhodněn vítěz soutěže. Připomínám, že druhý vítěz soutěže garantoval, že stavba
bude stát 100 mil Kč.
Kdo má zájem na tom, aby hala stála tak moc a zadlužila město na desítky let? Ještě
teď město nesplatilo "dům pro seniory", který měl stát 30 mil Kč a nakonec stál 88 mil
Kč a každý rok je ztrátový 1mil Kč. Tudíž můžeme věřit informacím z ankety, že hala
bude mít příjmy 7,5 mil Kč? Nemůžeme!
Proč má starosta a vedení města zájem o halu za 200 mil Kč? Takto se dobrý hospodář nechová, leda že by na tom měl NĚKDO osobní zájem?
Ing. Erik Mikuš
Napsáno 31.5.2018

Při aktualizaci ZÚR JMK bude město opět účastníkem procesu projednávání a schvalování a znovu bude tento dokument připomínkovat, podávat podněty a popřípadě
se znovu bránit, třeba i soudně.
Takže, boj proti dalším silnicím v našem katastru pokračuje a vedení města se ho
aktivně účastní.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

81

Informace pro občany

i

www.mesto-modrice.cz

Zpravodaj 6/2018

Informace pro občany

3. ročník výstavy dětských obrázků

1

Informace pro občany

91

na téma: CESTA DO POHÁDKY
se bude letos konat od 17. září 2018 v prostorách radnice.

Brabrouci slaví 20 let
Co to je 20 let? Je to málo nebo mnoho? Asi záleží na tom, zda je člověk mladý, či je
pokročilejšího věku. Brabrouci jsou, ale stále mladí a navždy mladými zůstanou, ať
jim bude 20 nebo 50 nebo i více let. Sluší se ke kulatinám blahopřát a také vyslovovat
díky. A tak děkuji všem bývalým i současným vedoucím za jejich záslužnou a náročnou práci. Starají se ve svém volném čase o smysluplné využití volného času našich
dětí a mládeže, vedou je k zodpovědnosti, čestnosti, pracovitosti, k lásce k přírodě a
učí je dobrým vztahům mezi lidmi.

Výstava volně navazuje na předešlé ročníky Zvířata v zoo a Nejkrásnější prázdniny.
Je určena pro děti do patnácti let.
Formát obrázku i techniku provedení necháváme na uvážení autora.
Na zadní stranu uveďte plné jméno soutěžícího, rok narození a kontakt na některého z rodičů
(e‐mailovou adresu, nebo nemáte‐li, telefonní číslo).
Bez těchto údajů není možné obrázek zařadit do konečného ocenění vítězného díla.

Milí Brabrouci a Brabroučata, přeji Vám samé krásné a pohodové dny, co nejvíce
veselých, šikovných a odvážných dětí. A vedoucím přeji, aby se jim dařilo předávat
svoje žezlo dál a dál, tak jak je tomu doposud.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Pozvánka na výstavu
Vážení občané, v prostorách radnice v prvním patře a v dětském oddělení městské knihovny je umístěna výstava výtvarných prací dětí z naší
Mateřské školy. Navštívit ji můžete do poloviny září v úředních hodinách
úřadu a otvíracích hodinách knihovny. Přijďte se podívat, jak jsou naši
malí šikovní.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

obr.: B. Fausová ‐ simira

Jak zadat dílo do soutěže:



osobně předat na recepci 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 14. září a od 17. září budou vystaveny v prvním patře radnice.

24. září 2018 v 18 hodin bude ve velké zasedací místnosti radnice vyhlášení
nejlepších prací, kam jsou všichni autoři obrázků zváni.
Jiří Ventruba, místostarosta

Jiří Ventruba, místostarosta
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Ženáčské hody 4. - 6. 5. 2018
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Koncert modřického dětského sboru na festivalu Petrklíč v Brně
V pátek 20.4.2018 se uskutečnil v Českobratrském evangelickém chrámu Jana Komenského v Brně (v Červeném kostele) festival dětských pěveckých sborů, kde vystoupil i modřický dětský sbor s kytarovým doprovodem p. Jaroslava Černockého,
vše pod vedením paní sbormistryně Xenie Černocké. Děti předvedly poutavé vystoupení složené ze tří písní – Okolo Třeboně, Hallelujah a Selfíčko, a sklidily za něj
dlouhý potlesk i spokojenost rodičů. Ráda bych touto cestou za všechny rodiče i děti
poděkovala paní Černocké za přípravu a organizaci vystoupení.
text a foto: Lenka Zimková

Foto: M.Hájek
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Run and Help v Modřicích
Probuzení do chladného a deštivého čtvrtečního rána bylo pro mnoho dětí na modřické základní škole zklamáním. Bylo jasné, že toho dne se žádný společný běh na
podporu postižených dětí konat nebude. Zato počasí následujícího dne - slunečné,
svěží, od prachu očištěné, bylo pro tento společný zážitek, jako stvořené. Charitativní
běh Run and Help, tedy běhání, které pomáhá, se v Modřicích uskutečnil v pátek
18. května 2018. Hned po obědě se před základní školou začaly šikovat skupinky
dětí, nadšených krásnou myšlenkou, že teď opravdu pomohou jiným dětem, které
bohužel k běhání potřebují zdravotní pomůcku. Běhali jsme pro Lukáše, Michalku,
Simonku a Vašíka, jejichž společným znakem je stejné postižení – chybí jim jedna
nožička. Ale to neznamená, že si neumí užívat života. Všichni jsou sportovně velmi
aktivní a rádi by dosahovali vyšších cílů.
I ti nejmenší účastníci Run & Help si při běhání v hlavičkách přemítali nebo si povídali o tom, jak je prima, že existují sportovní protézy pro takto postižené lidi a jak
jsou rádi, že taky mohou pomoci svým vrstevníkům žít normálnější dětství. Skutečně
sáhli do svých dětských pokladniček a přispěli předem pečlivě rozmyšlenou částkou. A protože máme v Modřicích děti hloubavé, nezřídka se ptaly, jak to vlastně
funguje, jak je možné, že pomáhají, když běhají, proč nestačí jednoduše dát penízky
do charitativní kasičky. Odpověď je prostá. Tady jde o zážitek! Sdílený hezký pocit z
toho, že dělám něco opravdu dobrého a nedělám to sám, ale je nás spousta, je natolik
příjemný a naplňující, že se příště rád opět zapojím do podobného dobročinného
projektu. A o to jde. Ukázat dětem, že pomáhat je v jejich silách, mohou a že je to
vlastně moc příjemné.
Díky všem skvělým a nadšeným lidem z organizačního týmu, osmákům, deváťákům
a učitelům, kteří jako bezpečnostní doprovod běhali s těmi nejmenšími účastníky,
škole za maximální vstřícnost a podporu, Kontu Bariéry za podporu a záštitu projektu, ale úplně nejvíc díky všem malým i velkým dobrým lidem, kteří se rozhodli, že
teď chtějí udělat něco krásného a nesobeckého. A udělali to!
A nakonec trocha statistiky. Ten krásný den jsme uběhli mnohem víc, než evidovaných 308 kilometrů, běhalo nás 250 a v kasičce se sešlo úctyhodných 17.644,- korun
(po přepočtu – kasička obsahovala i dvě eura). Peníze byly odeslány na účet nadace
Konto Bariéry, na sportovní protézky pro naše čtyři hrdiny. Určitě si je užijí.
text: Milena Hladíková, foto: Jana Gajdušková
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Měsíc květen byl pro nás velmi úspěšný. Především díky možnosti se prezentovat jak
na Ženáčských hodech, tak při setkání ve farní zahradě v rámci XI.pouti ke svatému
Gothardovi či své hodové vystoupení zopakovat seniorům v PBDPS. I naši noví členové měli premiéru a zvládli ji na výbornou.
Stavění máje 4. 5. 2018
Stavění máje proběhlo dobře a bez problémů. Mája se všem líbila. Stavěli ji staří i mladí
muži. Vystupovala u ní cimbálovka a my jsme zpívali a tancovali. Bylo tam hodně občerstvení a pití. I nám se to moc líbilo a všem určitě také.

www.mesto-modrice.cz
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zatancovaly karičky. Na konci jsme dostali oplatky. Moc se nám líbila výzdoba v sále a
doufáme, že jim budeme moc zase někdy zatancovat.
Nela Němcová 9 let, Eliška Matoušková 9 let
Stránku připravili IC, JG a ČeV - více o naší činnosti a akcích najdete na www.folklorni-krouzek-modrice.cz

Eliška Žáková 7 let, Linda Luklová 7 let, Beáta Tvrdá 9 let

XI.pouť ke svatému Gothardovi 5. 5. 2018
Přišli jsme na faru a připravovali se. Tancovaly jsme jenom velké holky a všechny tanečky jsme si uvedly samy. Největší úspěch měly karičky neboli karice ze Slovenska. Na
faře byla legrace i po vystoupení. Hrála tam dechovka a někteří naši rodiče si zatancovali. Opékalo se prase a všude bylo hodně jídla. My jsme dostaly sladkosti za vystoupení
od paní místostarostky. Moc se jí to líbilo. Vzpomněly jsme si na letošní soustředění na
faře, jak jsme všichni měli noční hru a dívali se na pohádku Píseň moře. Bylo to super.
Alena Studená 8 let, Eva Gajdušková 9 let, Simona Cetlová 10 let

Ženáčské hody 6. 5. 2018
V neděli jsme se sešli u radnice. Moderátoři si zkusili něco říct do mikrofonu a udělali
jsme si „šlapací“zkoušku. Vlastík nás uvedl a první moderátoři zahájili vystoupení. Maláčci přiběhli a volali:“Děcka, začíná zkouška!“ Tancovali svoji sestavu, kterou pilně
trénovali. „Začínají velčáci. Budeme se na ně dívat!“řekla Hanička. Velcí začali svoji
sestavu. O každém tanci dvě moderátorky něco řekly. Poslední písničku jsme málem
nestihli, protože už byli slyšet stárci. Jak přišli, hned si nás vzali na společný tanec. Sami
tancovali besedu, ale jinak jsme tancovali v kole s nimi. Průvodem jsme šli na Sokolovnu, kde se znovu tančil společný tanec.
Marie, Markéta, Anežka Klangovi 5,10,11 let, Elena Studená 11 let

Naše nové děti pak o první účasti na ženáčských hodech řekly: Hanička: Mě se nejvíc
líbilo, že jsme byli spolu a bylo to moc hezký. Maruška: Mně se líbilo, že tam byly kolotoče a nejlepší byl velký řetízkáč. Kryštůfek: Mně se líbilo, jak jsme tancovali pod májou
a u toho hrála cimbálka. Elenka: Mně se líbilo tancování u radnice a pod májou. A taky
ten řetízkáč. Sofinka: Mně se líbilo, jak jsme tancovali se stárkama. Sára: A mně se líbilo
pod májou. Julinka: A já jsem byla nejvíc spokojená, když jsem si oblékla kroj. ...
Vystoupení v PBDPS 10.5.2018
U seniorů jsme ukázali to, co jsme tancovali na hody u radnice. Také co děláme na
zkouškách a naučili jsme je písničku Ej, za lužické polo. Některé babičky si s námi

foto:
Karolína Okounová
a Mirek Hájek
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MUZEUM
Milí spolužáci, vážení občané!
Jsem velmi rád, že jsem mohl uspořádat výstavu mých realizací v modřickém Muzeu a
touto výstavou se vrátit do místa mého mládí. Můj venkovský původ se projevil i v mých
realizacích, v nichž jsem se vždy snažil o jejich soulad s daným prostředím. Těší mne,
že jsem Vám také mohl mou činností i publikacemi doložit, že jsem přispěl k uplatnění
evropských idejí o významu venkova. Ty byly prosazeny v Programu obnovy venkova,
a přijaty vládou ČR jako součást její regionální politiky. Soutěž „Vesnice roku“, kterou
jsem inicioval v roce 1994, podpořil prezident Václav Havel tím, že založil tradici přijetí
starostů vítězných obcí na Hradě. Soutěž se zakořenila a stala se oslavou práce a života
na venkově, ale také dokladem vývoje venkova v demokratických podmínkách.
Děkuji Vám, kteří jste přišli - včetně pana starosty - na vernisáž výstavy a při hudecké
muzice jste si se mnou zazpívali lidové písně – a mnozí jste zpívali až čtyři hodiny!
Děkuji zejména paní Ing. Libuši Kolářové – Zálešákové, která empaticky a citově vzpomenula na svého učitele, mého otce, který se v poválečném období věnoval nejen svým
žákům, ale i modřickému kulturnímu vývoji. Ocenění pedagoga svými žáky - byť posmrtné - je vždy nejlepším vyjádřením jeho kvalit.
Děkuji také Vám, kteří jste přišli na promítnutí mých diskusních pořadů „Vesničko má
přestavovaná“ a „Přestavba vesnic jihovýchodní Moravy“ a projevili o závažnost problematiky svůj zájem. V neposlední řadě děkuji panu Mgr. Petru Fialovi, vedoucímu
Muzea, za jeho pomoc a podporu výstavy. Moje publikace věnuji místní knihovně.
Jsem rád, že jsem jako bývalý občan Modřic Vám mohl ukázat svou pracovní i společenskou činnost a těší mne Vaše porozumění.
Váš
Jan Kruml

Přijetí u Václava Havla: Ladislav Šustr, starosta Telnice, Vesnice roku 1995
a Jan Kruml, předseda Spolku pro obnovu venkova

Libuše Kolářová
a Jan Kruml

Gen. mjr. Emil Boček,
býv. pilot RAF, Jan
Kruml a hudecká
kapela

foto: archiv+M. Hájek
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FARNOST
Gothard 2018
Podobně jak je tomu v
rodinách, tak také ve
farní obci považují křesťané za důležité připomenout svátek patrona
města, ve kterém žijí. V
dávné minulosti to jistě
byla dobrá příležitost k
prohloubení víry, upevnění vztahu k Bohu a
připomenutí Kristovy
útrpné oběti.
Modřická oslava svátku svatého Gotharda je spojena s poutí, kterou zahajuje mše
svatá. I ve dvanáctém ročníku byl naplněn záměr, aby hlavním celebrantem byl duchovní, který má vztah k farnosti. Letos jím byl brněnský auxiliární biskup Mons.
Pavel Konzbul. Řada modřických absolventů Biskupského gymnázia jej spojuje se
studentskými léty, kdy pan biskup na této úspěšné škole působil jako spirituál. Spolu
s ním sloužil mši svatou P. František L. Hemala, CFSsS z Písku a současní modřičtí duchovní správci – P. Sebastian Gruca, OFMConv a P. Zbigniew Byczkowski, OFMConv.
Slavnost svou účastí poctil starosta města Ing. Josef Šiška a místostarostka Ing. Hana
Chybíková, která přednesla děkovný projev. Vzácným hostem byl poslanec Parlamentu České republiky Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., z jehož úst odeznělo slovo Boží.
Stalo se již tradicí, že součástí poutě je doprovodný program. V jeho rámci se uskutečnila výstava, která z podnětu Mgr. Hany Slané a MgA. Dagmary Bradové byla věnovaná hudbě a modřickým muzikantům. Výstava prezentovala bohatý fotografický
materiál, hudební nástroje, reprodukční techniku a také osobní vyznání vystavujících o jejich vztahu k hudbě. Bylo překvapivé, kolik hudebníků se mezi farníky dá
najít. Od těch nejmladších, kteří se mezi notami a tóny teprve hledají, až po profesionální interprety. Mezi nimi sklidil zasloužilý obdiv Mgr. Vítězslav Zavadilík – houslista
Janáčkova kvarteta, který s hudbou projel velký díl naší planety a hrál před posluchači, mezi nimiž byla i nejedna korunovaná hlava.
Milou částí programu bylo vystoupení Dětského folklorního kroužku města Modřice.
Jeho malí členové nás pohybem a zpěvy přesvědčili o tom, že lidový tanec a hudba
mají o budoucnost postaráno. S radostí jsme přivítali stárky ženáckých hodů, kteří
nás v barvami zářících krojích přišli pozvat na jejich akci.
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Stejně jako v minulých letech i letos oslavu doprovodila bohatá hostina s pochoutkami připravenými v našich domácnostech. Bylo jich tolik a v takové kvalitě, že by
nám mohl závidět leckterý banket. A všechny byly nezištnými dary našich štědrých
farníků. Pánbůh zaplať. Téměř všichni návštěvníci, kterých bylo ke dvěma stovkám,
našli cestu k velkému rožni, kde se opékalo sele.
Dobrou náladu dotvářela dechová muzika „Moraváci“, která příjemné májové odpoledne doprovodila hudbou a moravskými písničkami.
Text a foto Josef Chybík

Noc kostelů 2018
Oblíbená Noc kostelů, se letos v České republice konala podesáté. V Modřicích měla
pořadové číslo „tři“. Již v dopoledních hodinách se kostel zaplnil dětmi z mateřských
škol. Vyslechli pohádku a s doprovodem varhan si zazpívali několik písniček.
K tomu, abychom získali přehled o počtu návštěvníků, napekla paní Jitka Vystrčilová
s dcerou Terezkou čtyři sta sčítacích perníčků ve tvaru kostelíka. Byly připraveny
pro každého, kdo akci navštívil. Na všechny se však nedostalo a tak odhadujeme, že
na ni zavítalo na 450 osob.
V úvodu se uskutečnila mše svatá, sloužená brněnským minoritou P. Piotrem Pawlikem, OFMConv. Bohatý program, jehož průvodkyní byla místostarostka Hana Chybíková, otevřel chrámový sbor a farní orchestr. Děti a jejich rodiče nás s hudbou a zpěvy provedli liturgickým rokem. Následně své umění předvedli mladí farní hudebníci.
Jejich stopu nesla v kostele prezentovaná výstava „Naši muzikanti“, která v textech a
obrazech představila mladé i dospělé hudebníky.
Dobré ovoce nese spolupráce farnosti se základní školou. Malí zpěváci a tanečníci
nás v několika vystoupeních přesvědčili o jejich hezkém vztahu k hudbě, pohybu a
slovesnému umění. Pásmo pěveckého sboru Zpěváček a Zpěvandule sklidilo zasloužený potlesk. Jedinečné bylo vystoupení dětí, které prostřednictvím zvuků představily scénku o obléhání Brna, Švédy. Radostné okamžiky přinesla i další taneční vystoupení. Rozesmáté děti a jejich spokojení rodiče s fotoaparáty v rukou prožili příjemné
a neopakovatelné chvilky. K prasknutí zaplněný kostel se stal dobrým důkazem toho,
jak správné bylo před lety rozhodnutí, zahájit jeho zevrubnou obnovu. A mnoho nechybělo, aby vstup do chrámu byl tehdy pro zdraví ohrožující stav, zakázán. Bylo to
patrné z výstavy fotografií, které přítomné seznámily s desetiletým procesem oprav.
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Myslelo se také na děti, kteří se za jejich velkého zájmu, mohli v kapli pustit do tvoření. V krátkých časových intervalech a s vedením dospělých lektorů zde malovali
a modelovali.
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92. komorní koncert - setkání při swingu a zpěvu 30. 5. 2018

Při chvílích ztišení, vznikl prostor pro osobní modlitbu a individuální prohlídku kostela, kterou doprovodily přiložené texty. Na dobrý úmysl bylo možno zapálit svíčku,
či napsat vzkaz nebo prosbu a poděkovat Pánu Bohu. Na tyto chvíle navázala dvě
krátká veselá i vážná čtení z krásné literatury. Aktivity farnosti byly představeny prostřednictvím videoprojekce.
Se slovním doprovodem ředitelky Základní umělecké školy v Židlochovicích paní
MgA. Dagmary Bradové vystoupilo noneto – devítičlenný kytarový soubor z této školy. Spolu s jejich učitelkou zahráli mladí instrumentalisté skladby z klasického repertoáru. Za výkon sklidili dlouhý a zasloužený potlesk.
V samotném závěru odezněla přednáška o významných duchovních, kteří v minulosti v modřické farnosti působili nebo se v Modřicích narodili. Pro řadu posluchačů
bylo překvapivé, že k bývalým kněžím patřil i někdejší pražský arcibiskup, čtvrtý
brněnský biskup nebo opat ze starého rakouského kláštera v Kremsmünsteru a samozřejmě také současný biskup českobudějovický.
Na dobrou noc zazpívali Mužáci. V prostředí chrámu, který je známý vynikající akustikou, odeznělo několik moravských lidových písní.
Text a foto Josef Chybík

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

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

13–18
13–16
13–18
13–16

Otevírací doba o letních prázdninách zůstává nezměněna. Z důvodu
čerpání dovolené a menších úprav v knihovně bude pravděpodobně
během dvou prázdninových týdnů zavřeno. Termín upřesníme dostatečně dopředu na našich webových a facebookových stránkách.

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO SILNÉ NERVY
Connelly, Michael: Dva druhy pravdy
Hoag, Tami: Hořká sezóna
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Vaňková, Ludmila: Přemyslovci – Z
milosti Boží
Vondruška, Vlastimil: Jičínské pole
mrtvých

KNIHOVNA

PRO ŽENY
Jacobsová, Anne: Panský dům a jeho
dcery
Körnerová, Hana Marie: Co neodvál
ani čas
Lindseyová, Johanna: Nádherná
bouře
Probstová, Jennifer: Hledání příslibu
věčnosti
Robertsová, Nora: Nezvaný host
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Haberlin, Julia: Papíroví duchové
Child, Lee: Půlnoční linka
May, Peter: Běžkyně
Parks, Alan: Krvavý leden
Rejfová, Marie: Komu straší ve věži
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Černá, Jaroslava: Vraždy z vášně
Kerrigan, Michael: Hitler – muž za
maskou monstra
Richter, Karel: Apokalypsa v Karpatech
Strukul, Matteo: Medicejstí – Dynastie
u moci, Muž u moci

PRO DĚTI
Březinová, Ivona: Kočka Kačka
Cabotová, Meg: Malá princezna
Co jsou to bacily? Podívej se pod okénko
Dahl, Roald: Kouzelný prst
Flanagan, John: Bratrstvo – Vyděděnci,
Lovci, Otroci ze Sokotra, Umrlčí tváře,
Hora štírů
Hagerup, Klaus: Dívka, která chtěla
zachránit knížky
Jak se měří věci? Podívej se pod okénko
Lomová, Lucie: Anča a Pepík 5
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SCI-FI
Reizin, P. Z.: Štěstí pro lidi
Sandford, John: Mise Saturn
KNIHOVNA DOPORUČUJE
Colombani, Laetitia: Cop
Dvořáková, Petra: Dědina
Kang, Han: Kde kvete tráva
Valmorbida, Elis: Madona z hor
INSPIRACE DO KUCHYNĚ
Apetit – Sozóna Jaro, Sezóna Léto
Plotnárková, Dell Cukrfree kuchařka
INSPIRACE NA CESTY
Řím – Společník cestovatele
Paulík a kol.: Na kole po nejkrásnějších
oblastech České republiky
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Veselá mysl vždy byla
dokonalým průvodcem
zdravého těla.“
Sri Chinmoy

Jaro a ta největší práce na zahrádce je
za námi, a tak se můžeme radovat, že
jsme to v tom „fofru“ všechno stihli a že
nám dokonce zapršelo.
A teď už pomalu můžeme sklízet první
plody. Bylinky se pěstují po tisíciletí
zejména pro chuť a léčivé účinky a
mnohé mohou sloužit i jako okrasné
rostliny a protože začíná doba sběru,
tak si připomeneme, co můžeme pro
sebe upotřebit.
Nauky zabývající se výživou člověka
nikdy neopomněly zdůraznit správného
poměru potravin živočišného a rostlinného původu. Jsme totiž „všežravci“
a náš organizmus je podle toho uzpůsoben. Jakákoliv jednostranná výživa
ať již masová nebo vegetariánská je
tedy pro zdravý organizmus v podstatě
škodlivá. Přírodní potraviny a pochutiny
by měly být nepostradatelnou součástí
potravy, protože zdravý organizmus
chrání před nejrůznějšími obtížemi
nebo onemocněním.
Mezi nejznámější bylinky patří:

Bazalka pravá – jednoletá bylina, kvete
od června a v této době provádíme sklizeň. Ponecháváme spodní část rostliny,
neboť znovu dorůstá (sklizeň 2x – 3x).
Používá se čerstvá i sušená, je velmi
aromatická a dodává pikantní chuť. Čerstvá hlavně do salátů ze syrové zeleniny, dochutit se mohou i kečupy, játrové
knedlíčky, sekaná masa, fazole, čočka,
hrách, bramborové polévky, ryby. Dá se
použít i při grilování.
Slouží proti nadýmání, podporuje chuť
k jídlu a je výborná při poruchách trávicího traktu a zácpě. Vnitřně - dvě čajové
lžičky na dva šálky vody 1x denně.
Oregano neboli dobromysl obecná
(trvalka) – odolná vytrvalá bylinka (růžově kvetoucí ozdoba zahrádky).
Upotřebení je stejné jako majoránka.
Čerstvá má výraznější chuť než sušená.
Je typickým kořením italské kuchyně.
Hlavní složkou silice je THYMOL (50%).
Má silný spasmolytický účinek. Působí
desinfekčně, usnadňuje vykašlávání.
Účinkuje protizánětlivě a zvyšuje vyměšování žluče.
Vnitřní užití – 2x denně čajová lžička
na šálek vody při úporném kašli a při
onemocnění dýchacího ústrojí. Pomáhá
jako kloktadlo při onemocnění dutiny
ústní.
Stejně působí i majoránka (letnička) –
má ráda výživnou půdu a plné slunce.
Má rovněž charakteristickou chuť a
vůni. Použití jako u oregana.
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Tymián obecný (Thymus vulgaris)
– nízký otužilý zelený keřík milující
slunce a teplo. Kvete podobně jako
mateřídouška světle fialovým květem.
Sklizeň po celý rok. Sbírá se krátce před
květem za suchého počasí v měsíci
květnu a červnu.
Silice opět obsahuje thymol, cymol a
jiné účinné látky.
Mírní křečovitý kašel, uvolňuje hleny,
působí antisepticky a odstraňuje pach
– je silné antiseptikum. Už ve zředění
1:3000 lze odvarem umýt i podlahy při
infekčním onemocnění.
Vnitřně lze užít 3 čajové lžičky (7g řezané natě) na 2 sklenice vody, jako denní
dávka při úporném kašli a chronickém
zánětu průdušek i astmatu, chronickém žaludečním zánětu a při křečích,
u desinfekci ústní dutiny a rovněž jako
obklady na hnisavé rány.
Použití v kuchyni do sekané, k pečenému masu a na grilování. Vhodný k
sušení.
Třezalka tečkovaná – vytrvalá bylina,
má zlatožlutý květ a kvete od června do
září.
Nať se sbírá v době květů, je bez pachu
a má trpce nahořklou chuť. Obsahuje
silici flavoiny a glykosidy a hypericin a
důležitá barviva hypericiny a třísloviny.
Působí příznivě na látkovou výměnu
a na vylučování žluči, zlepšuje krevní
oběh a zmírňuje dráždění. Má hojivý a
protizánětlivý účinek.
Užití - vnitřně, jako sedativum a mírné
diuretikum (1 polévková lžíce řezané
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drogy na 0,5l vody) při nemocech trávící soustavy.
Naložená do lihu nebo Alpy (14 dní na
slunci, občas protřepat) zbarví se do
červena tzv. „Janova krev“. Výborná
na poštípání od hmyzu a poranění
pokožky. Naložená v oleji (olivový nebo
slunečnicový) postup je stejný jako
v Alpě, jen je lepší olej nahřát – jako
prostředek na hemeroidy.
Medunka lékařská – vytrvalá bylina,
může být až 1m vysoká, vynikající
aroma po citronu (kvete červen až
srpen). Dá se snadno množit. Její
sousedství prospívá kedlubnám, snad
proto, že svojí vůní mate bělásky, kteří
se kedlubnám vyhýbají. Sbírá se nať za
suchého slunečného počasí a sušíme
přirozeným teplem.
Čaj – 1 lžíce na šálek jako uklidňující
prostředek, zmírňuje žaludeční potíže,
nadýmání, proti nespavosti, migrénám.
Podporuje pocení. Často se používá
jako čaj s mátou a heřmánkem.
V kuchyni může být voňavou přísadou
do salátů z čerstvé zeleniny - hlavně
rajčat.
Používá se i v kosmetice a při míchání
koktejlů.
Ještě je toho hodně - zbývá nám ještě
saturejka, kopr, yzop, máta, lnice, libeček, pelyněk, koriandr, ale to zase příště, aby vás nakonec nerozbolela hlava.
Tak to zkuste s bylinkami místo pilulek
– příroda je mocná čarodějka.
TOJA
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SPORT
Městský fotbalový klub Modřice zve všechny fanoušky fotbalu
na XVIII. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané

O POHÁR STAROSTY
MĚSTA MODŘICE

www.mesto-modrice.cz
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Společenská kronika

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Paďourová Sára
Galčanová Marie

Holoubková Monika
Foffová Miloslava
Dohnal František

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.

který se bude konat

10. - 12. 8. 2018

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.

na hřišti v Modřicích
www.turnaj-modrice.cz

MFK
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SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE
Návštěva modřického muzea
Modřičtí klienti SeneCura SeniorCentra Modřice při slunečném počasí vyrazili do
tamního muzea, které je od domova vzdáleno cca 700 metrů. Navštívili tam se svými
aktivizačními pracovnicemi, které mají na starosti vymýšlení aktivit pro trávení volného času, vernisáž výstavy s názvem Realizace Jana Krumla u příležitosti jeho 83.
narozenin.
Po obědě a poledním odpočinku jsme zhruba kolem půl druhé vyrazili s šesti našimi
klienty na túru směrem k muzeu v Modřicích. Nutno podotknout, že cestu zvládli
skvěle a velmi si ji užívali. Při příchodu do muzea nás už vítal pan Petr Fiala, vedoucí
muzea, a především Ing. Jan Kruml autor. arch., který nás celou výstavou provázel.
Klientům pánové přinesli židle, aby si mohli po cestě odpočinout.
V Modřicích pan Kruml prožil svoje mládí, a proto ho město stále přitahuje. Cvičil
zde v Sokole i na XI. všesokolském sletu v roce 1948 s bratrem Dvorským, rád a
úspěšně hrával ochotnické divadlo pod režisérkou paní Dandovou, zpíval na kůru,
založil i pěvecký mládežnický kroužek a o prázdninách pracoval ve Frutě.
Jan Kruml projektoval řadu staveb a věnoval se také Programu obnovy venkova – i v
tom se zobrazuje jeho modřické mládí. Byl u založení Spolku pro obnovu venkova a
inicioval soutěž „Vesnice roku“. Letos se bude konat již její 24. ročník. „Těší mě, že se
jí zúčastňuje každoročně 200 až 300 venkovských obcí. Stala se velkou oslavou života
a práce na venkově a prokazuje jeho vývoj v demokratických podmínkách,“ dodal
architekt.
Venkov, vesnice, Spolek pro obnovu venkova, Vesnice roku – kolem těchto témat se
točilo celé naše povídání. Věnoval se jim také perfektní film pana architekta Krumla
a paní architektky Kocourkové „Vesničko má přestavovaná“, který jsme společně s
klienty měli možnost shlédnout.
Klienti při zpáteční cestě do SeniorCentra o výstavě vášnivě debatovali a shodli se,
že se v posledních letech zastavují veškerá volná místa, kterých je k výstavbám škoda. S návštěvou muzea byli klienti spokojeni, zvláště s tím, že se mohli podívat i po
celých Modřicích.
Senioři z okolí, kteří by se chtěli přidat k podobným akcím SeniorCentra v Modřicích,
mohou nahlédnout do týdenních plánů aktivit uveřejňovaných na stránkách www.brno-modrice.senecura.cz/novinky/.
Autor textu i fota: Monika Kučerová

www.mesto-modrice.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce května, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Strážníky zastavil muž, který uvedl, že právě poskytl svému kamarádovi úspěšnou
srdeční masáž a čeká na RZS. Dále požádal hlídku, jestli by mohla navigovat RZS do místa bydliště. Strážníci dovedli záchranáře na místo a ti nejen,
že vyloučili verzi, kterou uváděli osoby, ale zároveň poznali muže, který
měl zkolabovat, převáželi ho totiž 47 krát do nemocnice. Po provedené dechové zkoušce s výsledkem přes 2,5 promile byl muž převezen opět do
nemocnice.
Hlídka přijala v nočních hodinách nález peněz, které byly ponechány v bankomatu.
Jelikož se majitele nepodařilo najít, byly peníze odevzdány do ztrát a nálezů na Městský úřad Modřice.
Strážníci přijali oznámení o krádeži v obchodě Albert. Strážníci po prověření situace
udělili pokutu na spodní hranici možné sazby.
Hlídka řešila další nález, tentokrát se jednalo o pánskou peněženku s doklady. Jelikož
neměl majitel trvalé bydliště v Modřicích, ale v Židlochovicích, hlídka ve
spolupráci s MP Židlochovice majitele našla a ztracenou peněženku mu
předala zpět.
Strážníci přijali žádost od PČR, že na ulici Brněnská dochází k hádce několika mužů.
Strážníci po příjezdu na místo zjistili, že se cizinci mezi sebou nepohodli a
vlivem alkoholu na sebe začali křičet a mírně se požďuchovat. Situaci na
místě uklidnili a událost ukončili.
Hlídka při kontrolní činnosti nalezla na okraji katastru otevřený oheň v blízkosti lesa.
Aby se zabezpečilo rozšíření ohně, strážníci oheň uhasili a na místo dále
přivolali HZS a PČR k dalším úkonům.

www.mesto-modrice.cz
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Strážníci řešili další nálezy, tentokrát se jednalo o svazek klíčů a registrační značku z
vozidla. Oba nálezy byly předány svým majitelům.
Hlídka přijala oznámení, že občan našel vozidlo, které před chvíli poškodilo vozidlo
občana a jeho příbuzného. Hlídka vytěžila svědkyni i řidiče vozidla, které
měl poškození způsobit a následně na místo přivolala PČR DN.
Strážníci přijali oznámení zadržení osoby v OC Olympia, která se měla dopustit krádeže parfému. Po příjezdu na místo si vyžádali kamerové záznamy, na kterých bylo vidět, jak muž vrací zboží zpět na původní místo a z prodejny nic
neodnáší. Strážníci tak muže propustili.
Přijali jsme oznámení o nálezu injekční stříkačky na ulici Mayerova. Strážníci nález
bezpečně zlikvidovali.
Hlídka přijala oznámení o dvou vozidlech, kde jedno mělo otevřený kufr a druhé
mělo otevřené okno u spolujezdce. Hlídka nalezla oba majitele vozidel, a ti
si je po následné kontrole vozidla zabezpečili.
Strážníci řešili oznámení o opilé ženě, která má na obličeji drobná zranění a není
schopna samostatné chůze. Žena u sebe dle oznámení měla mít svou dceru, která v době příjezdu hlídky s matkou nebyla. Následně našla dceru u
sousedů a předala ji svému otci, který na místo dorazil. Dechová zkouška
u ženy nebyla možná z důvodu silné opilosti.
Hlídka přijala oznámení o mužích, kteří jsou nejspíše opilí, vstupují do silnice a omezují řidiče projíždějících vozidel. Hlídka muže poučila o možných následcích jejich jednání a po uklizení svého nepořádku se uklidnili a místo v
klidu opustili.
Strážníci přijali oznámení o napadání dvou mužů na vlakovém nádraží. Strážníci
po příjezdu na místo našli v kolejišti zraněného muže, kterého přenesli k
nádražní budově. Opodál stál muž, který měl v ruce kladivo. Zraněného
muže nechali strážníci v péči lékařů, a poté co se na místo dostavila PČR,
byla jí celá událost předána.
Hlídka přijala oznámení o krádeži hotovosti z pokladny lékárny. Po oznámení provedla pátrání po okolí, ale bez výsledku. Hlídka následně provedla šetření v
lékárně a dále zkontrolovala vytipovaná místa, ale ani tam nebyl pachatel
nalezen. Událost je tak nadále v řešení.
Dále jsme řešili několik černých skládek na území města. Dle zákona o obcích je
každý vlastník pozemku povinen udržovat pořádek a čistotu na svém pozemku nebo na pozemku, který využívá.
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Dne 29. 4. 2018 jsme odchytli na silnici 152 u sjezdu na Rajhrad tohoto německého
ovčáka. Jelikož se nepodařilo zjistit majitele, nabízíme psa novému majiteli. Věk psa
je odhadovaný na 4 roky. Je naočkovaný, včetně nového očkovacího průkazu. Momentálně je umístěn v kotci u sběrného dvora. Pes je poslušný, bezproblémový k
ostatním psům i lidem.
V případě zájmu kontaktujte Městskou policii Modřice, tel.: 602 555 193.
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ADACH spol. s r.o.

KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

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

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

Ing. Jiřina Margaritopulu

Vedení účetnictví
- Daňová evidence (fyzické osob )
- Podvojné účetnictví (právnické osoby)
- Mzdová agenda
- Vypracování daňových přiznání
všech typů daní
- Daňové poradenství
foto: archiv MP Modřice

Kentauros s.r.o., Masarykova 692,
66442 Modřice,
IČ: 05468485
tel.: +420 777 217 823

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

Sečení
a mulčování
trávy.
tel: 608 065 337
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Firma:
METAL-FRUT, spol.s.r.o., Nádražní 674, Modřice 66442
Kontakt: +420 776 776 156

Hledá paní na uklízení.
3 dny v týdnu – po, út, st
Odměna 7500,- Kč.
Uklízení 8 hod. od rána.

Hledám rodinný dům

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

Koupíme byt 2+1 nebo
3+1, balkon výhodou.
Bez RK.
Tel. 731

333 710

www.mesto-modrice.cz
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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

Zpravodaj 6/2018

Nabídka práce
Přijmeme na dlouhodobou brigádu/
/ HPP na tyto pozice:
Vhodné pro studenty, práce o víkendech

Úklid – mytí nádobí – pomocná
síla do kuchyně
Pizzař / pizzařka – kuchař /
kuchařka
Obsluha / barmanka / servírka
Restaurace klášterní Taverna Rajhrad
Více informací přímo na restauraci
– p. Toman

www.ktaverna.cz

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ AUT
✔ čištění exteriéru a interiéru
✔ čištění klimatizace
✔ desinfekce interiéru
✔ renovace laku a světlometů
✔ keramická ochrana laků
✔ čištění koberců a sedaček
✔ tónování autoskel
✔ individuální dovoz aut

NEUMANN

tel.: +420 725 631 359
Tyršova 523, Modrice

www.mesto-modrice.cz

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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Modřický kalendář

401

Zpravodaj 6/2018

www.mesto-modrice.cz

411

Modřický kalendář

Opakovaně týdně
po >>>
>>>

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

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

Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9-12, 13-18
X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
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.biskupstvi.cz/petrov
www.fitpeople.cz
www.x-trim.cz

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

út 9:30

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018

>>>
15:00

Události
Datum

Akce

23. 6.

Království řemesel

10. - 12. 8.

O pohár starosty města Modřice

17:00

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

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

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

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

Modřický kalendář

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

www.volny.cz/mkmodrice

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

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

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

Ukliďme Česko

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

Pálení čarodějnic

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

Ženáčské hody

4. - 6. 5. 2018

Den dětí

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

Šermířský den

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

Mezinárodní fotbalový turnaj
mladších žáků v kopané

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

Svatováclavské hody

28. 9. - 30. 9. 2018

93. komorní koncert

24. 10. 2018 od 19 hodin

Večer rozsvícených lampiček

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

Koš vín

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

Vánoční jarmark

30. 11. 2018, od 15 hodin

Rozsvícení vánočního stromu

27. 11.2018, od 17:00 hodin

Rallye show Vonka Racing

1. 12. 2018, od 8 hodin registrace

94. komorní koncert

12. 12. 2018 od 19 hodin

Silvestr

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

www.biskupstvi.cz/petrov
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