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Zprávy z radnice

(k usnesení 11R-4.6/2019)

USNESENÍ RMM č. 11/2019

Na zasedání RMM č. 10/2019 bylo projednáno vypsání dvou výběrových řízení, a to
na zhotovitele rekonstrukce půdní vestavby MÚ Modřice a na pronájem restaurace
ve víceúčelové sportovní hale. Zápis z RMM je umístěn na webových stránkách města Modřic: www.mesto-modrice.cz.
Komentáře k vybraným bodům
usnesení z 11. schůze RMM ve volebním období 2018-2022 konané dne 21.
5.2019
Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
duben 2019 ve výši 8.001.248,13 Kč bez
DPH.
(k usnesení 11R-3.1/2019)

Přezkum hospodaření města
RMM schválila smlouvu o vykonání
přezkoumání hospodaření města Modřice odbornou Auditorskou společností
AUDIT-DANĚ, spol. s r.o. na roky 2019
a 2020 za cenu 44.800,- Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 11R-3.2/2019)

Dotace z JMK
Město Modřice obdrží dotaci z JMK ve
výši 300.000,- Kč na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Modřice, která
dorovnává dotaci 400.000,- Kč z Generálního ředitelství HZS ČR, přiznané již
dříve.
Současně RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na pořízení dopravního

v Modřicích“ a pověřila místostarostku
jeho zabezpečením.

automobilu nabídku společnosti MOTO-TRUCK CZ, s.r.o. z Přerova ve výši
1.171.487,60 Kč bez DPH.
(k usnesení 11R-3.5/2019, 11R-3.6/2019 a 11R8.2/2019)

Rekonstrukce Hybešova 596
RMM schválila Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo na rekonstrukci objektu Hybešova 596 pro umístění pracovní čety, který
upravuje termín dokončení na 19.7.2019
z důvodu technických zjištění skutečného stavu objektu až po odkrytí konstrukcí a dalších prováděných pracích.
Stavbu provádí firma TRESTAV s.r.o.
(k usnesení 11R-3.13/2019)

Příspěvek Lince bezpečí
RMM zamítla příspěvek na provoz Lince
bezpečí a to pro opakované podání
žádosti mimo termín i přes předešlé
písemné upozornění. Organizace byla
dopisem města ze dne 28.5.2018 vyzvána k podání žádosti na rok 2019 do
31.10.2018 a ta tak neučinila.
(k usnesení 11R-4.3/2019)

Zefektivnění třídění odpadů
RMM schválila zahájení přípravy
projektu „Zefektivnění třídění odpadů

Reprezentace města Městskou policií
RMM schválila strážníkům Městské policie Modřice Procházkové, Bartoškovi,
Hráčkovi, Štěrbáčkovi a Tůmovi účast
na 14. ročníku střeleckých závodů „O
pohár starosty města Mikulov“.
(k usnesení 11R-6.6/2019)

Prodloužení chodníku ul. Nádražní
RMM vybrala jako nejvýhodnější
nabídku na prodloužení chodníku ul.
Nádražní s vybudováním místa pro
přecházení v blízkosti PBDS, nabídku
firmy TOPSTAV s.r.o. ve výši 369.597,53
Kč bez DPH.
(k usnesení 11R-8.3/2019)

51
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Rozšíření kapacity školní jídelny
Pro předpokládaný nárůst žáků ZŠ Modřice RMM schválila ZŠ Modřice podání
žádosti o změnu zápisu v rejstříku škol
a školských zařízení k navýšení kapacity školní jídelny z 500 na 600 žáků.
(k usnesení 11R-8.6/2019)

Energeticky úsporná obec
RMM zamítla účast města v programu
„Energeticky úsporná obec“ pro značnou provázanost města se sousedním
velkým městem Brnem a tím obtížným
oddělováním jednotlivých částí medií.
(k usnesení 11R-8.11/2019)

Moravská vlajka
RMM zamítla vyvěšení moravské zemské vlajky dne 5. 7. 2019.
(k usnesení 11R-8.12/2019)
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Ženáčské hody 3. - 4. 5. 2019

Třídění odpadu v Modřicích – jak správně třídit papír
Papír ukládáme do modrých kontejnerů. Snažíme se zmenšovat objem zejména
všech krabic. Kontejnery pak nebudou přeplněné a ponecháme tím prostor pro třídění i svým spoluobčanům.
Patří: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), nevadí papír s kancelářskými sponkami,
není nutné odstraňovat fóliové okénko z obálek.
Nepatří: mokrý, matný nebo jinak znečištěný papír, uhlovaný a voskovaný papír,
použité plenky a hygienické potřeby.

Nezapomeňte zmenšit objem
ukládaného papíru.
Co nepatří do kontejneru, odevzdejte ve
sběrném dvoře na ul. Tyršova, odbočka
z cesty k areálu Pod Kaštany.
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí
8:00–12:00
Úterý
8:00–12:00, 12:30–17:00
Středa
8:00–12:00, 12:30–17:00
Čtvrtek
8:00–12:00, 12:30–17:00
Pátek
8:00–12:00, 12:30–17:00
Sobota
8:00–12:00
Neděle
zavřeno
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Foto: M. Hájek
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SRPŠ

Vernisáž výstavy Jany Zlámalové - Kresby, 3. 5. 2019

Run & Help 2019 v Modřicích

Foto: M. Hájek

Víte, co je to Run & Help? Jestli ne, zeptejte se kteréhokoliv školáka z modřické základní školy. Určitě vám to vysvětlí. Je to charitativní akce, při které děti a mládež
běhají s jediným cílem – pomáhat.
Letos jsme v Modřicích běhali už počtvrté a stejně jako každý rok, opět s nadšením a
vírou, že tohle má opravdu smysl. Ve čtvrtek 30. května 2019 jsme všichni běhali pro
Adama a jeho tátu.
Adamovi je 13 let, je to prima kluk, který se, bohužel, narodil s onemocněním zvaným
svalová dystrofie a nemá před sebou šťastnou budoucnost. Navíc, nese svůj osud
pouze s tátou a dvěma zdravými bratry, protože máma neunesla tíhu neštěstí a od
svých kluků odešla. Jak Adamova nemoc postupuje a on sám roste, je péče o něj
čím dám složitější. Přemisťuje se už jen na vozíku, čemuž ale nemají přizpůsoben
domek. I tak prostá věc, jako je koupel, se pro Adama a jeho tátu stala obrovským
problémem, protože koupelnu mají v patře a také není přizpůsobená jeho potřebám.
Rodina ale nemá prostředky na provedení stavebních úprav na bezbariérový stav.
Táta musel opustit práci, aby se mohl starat o Adama.
A proto jsme se rozhodli, že jim pomůžeme. Zaběháme si a společně se Adamovi
složíme na zaplacení alespoň části nové, bezbariérové koupelny. Věříme, že nebudeme sami, kdo rád pomůže svou troškou usnadnit každodenní péči o Adama. Určitě
lze pomoci i přímou platbou na účet nadace Konto Bariéry (17111444/5500, variabilní symbol: 222229, poznámka: „Můj dar pro Adama“). Ale mládež ze základky si
to pomáhání ráda užívá naplno. Sdílený hezký pocit z toho, že dělají něco opravdu
dobrého a všichni společně, je natolik příjemný a naplňující, že neváhají a rádi se do
takového dobročinného projektu vrhnou.
Letos, přestože děti měly k dispozici pouze běžecký okruh v areálu školy (protože
staveništěm sportovní haly se letos běhat nedalo), se Běhání, které pomáhá, skvěle
vydařilo. Ideální počasí, dobrá nálada a báječný organizační tým, složený z deváťáků
s červenými nosy, vlil všem dobrovolníkům do žil chuť běhat a pomáhat.
Letošní rekordman uběhl dvanáct kilometrů, celkem se uběhlo bezmála 400 kilometrů a v době uzávěrky tohoto čísla Zpravodaje vážila sbírková kasička přes 2,5 kila.
Konečnou částku sbírky pro Adama se dozvíte opět od našich dětí (v době uzávěrky
totiž ještě nebyla ukončena).
Díky všem skvělým a nadšeným lidem z organizačního týmu, deváťákům, učitelům,
škole za maximální vstřícnost a podporu, Kontu Bariéry za 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!
Za SRPŠ při ZŠ Modřice z.s. Ing. Milena Hladíková
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Jarní sběr starého papíru
V netradičním květnovém termínu se tradičně u nás v modřické škole sbíral starý
papír. Už to bylo po půl roce opět potřeba, neboť mnoho sklepů a garáží praskalo ve
švech naplněno balíky starého papíru.
Kontejnery, kam děti, rodiče, dědečkové, babičky a vůbec všichni, kterým záleží na
smysluplném využití surovin, přinášeli svůj papírový odpad, stály před budovou ZŠ
na Komenského.
Soutěžilo se mezi třídami i jednotlivci o nejlepšího sběrače. Zjednodušila se opět
pravidla soutěže tak, že vítězili ve třídách i jednotlivcích jednoduše ti, kteří přinesli
nejvíce starého papíru. Tato metoda se nám z dlouhodobého pohledu prostě osvědčila nejvíce.
Co je však podstatné, je celkový výsledek. Díky společné aktivitě všech zúčastněných se podařilo sesbírat 21 tun papírového odpadu!
To představuje 367 zachráněných stromů! Celkem se zapojilo 280 žáků, což je téměř 64 % z celkového počtu všech žáků na základní škole. Postupně se nám daří
zapojovat do této prospěšné činnosti více a více dětí nebo lépe řečeno rodin. A o to
by mělo jít především.
Tři nejaktivnější třídy vyhrály finanční odměnu na cokoliv, co si vyberou, tři nejlepší
jednotlivci získali zase poukazy na nákup sportovního zboží.
Absolutním vítězem jarního kola se stala 4.A třída, i když jí řádně šlapaly na paty i
třídy v dalším pořadí. V jednotlivcích byl vítězný Daniel Bílý.
Pořadí vítězných tříd: 1. místo: 4.A, 2. místo: 4.B, 3. místo: 5.B a 3.B
Pořadí jednotlivců: 1. místo: Daniel Bílý, 2. místo: Markéta Kročilová, 3. místo:
Bert Dubšík a Alexandra Dubšíková.
Gratulujeme.
Podrobné výsledky sběru jednotlivců i tříd, vč. dalšího umístění, jsou k dispozici u
paní ředitelky Koubkové.
Chválíme všechny děti, rodiče, rodinné příslušníky i třídní učitele, jak zodpovědně
se ke sbírání papíru postavili. Všichni můžeme mít dobrý pocit, že další malý les je
díky nám zachráněn . Navíc za vybranou částku více než 35 000 Kč bude v průběhu
školního roku dětem pořízeno doplňkové školní vybavení.
S přesvědčením, že to má smysl, vás zdraví rodiče ze SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.
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Sraz PTO

Zimní olympijské hry Brabrouků
Ve středu 8. 5. jsme se slavnostně sešli na dnes už trávníkovém hřišti u Fina, kde jsme
společně poměřili naše síly, jak malí, velcí, tak i rodičové. I přes větrné počasí se
sešel hojný počet odvážných sportovců, přesně 54. Přesto, že sněhu už moc nebylo,
soutěžilo se ve čtyřech olympijských disciplínách: hokej, skok na lyžích, jízda na
bobech a samozřejmě nesměl chybět biatlon. Další, tentokrát nesportovní disciplínou byla výroba sněhuláka a ti, kteří si
chtěli oddychnout mezi disciplínami, se
mohli koulovat . Za splněné sportovní
disciplíny dostal každý drobnou sladkou
i věcnou odměnu. Všichni jsme si sportovní odpoledne užili a na konci jsme
vyhlásili nejlepší olympioniky. Po vyhlášení jsme si na oddych zahráli ještě
branball, kde síly poměřovaly celé týmy.
Jsme moc rádi, že se aktivně zapojilo i
mnoho rodičů, a už pomalu přemýšlíme
nad další podobnou akcí .
Kečup, foto: archiv Brabrouků

Jungle park pro Včeličky a Kobylky
V neděli 19. 5. 2019 jsme se s našimi nejmladšími družinkami vydali za zábavou
do Jungle parku. Dětí se sešlo 15 a všichni
statečně a odhodlaně bojovali s nastraženými překážkami na Bálúově trase. Dětem se
také líbil přejezd přes řeku Svratku, kterého
se ze začátku báli, aby nespadli do vody.
Zahráli jsme si různé hry a zaskákali na
trampolíně. Na konci našeho výletu začalo
trochu pokapávat, ale to nám nevadilo, protože jsme už všichni šťastní jeli domů.
Káťa, foto: archiv Brabrouků

Tak už máme za sebou i poslední akci Zelené ligy, a to sraz PTO. Opět jsem si ji užila
snad nejvíc ze všech akcí, protože atmosféře při táboření tolika oddílů na jedné louce
se prostě nic nevyrovná. A i tento rok můžeme slavit. Náš oddíl se tradičně umístil
mezi sedmi nejlepšími oddíly za celý rok, konkrétně na krásném pátém místě, takže
naše celoroční úsilí se vyplatilo.
Téma celého srazu byl Divoký západ, takže celý víkend byli k vidění kovbojové, šerifové, banditi a svou přítomností nás poctilo i pár rudých tváří :-). Celou sobotu jsme
si mohli vydělávat dolary, které jsme pak mohli utratit za zajímavé vybavení a hry v
aukci na konci dne. K dostání byly například potřeby pro táboření, vaření, sporty a
mnoho dalšího. Za mě je to tedy další záznam do knihy povedených akcí, a už teď se
nemůžu dočkat příštího srazu.
Hříbě, foto: archiv Brabrouků
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MODŘICKÁ CHASA
Jak jsme obnovovali modřický kroj
V Modřicích 3. 4. 2019 jsme se na radnici sešli již podruhé. Poprvé to bylo v červnu
loňského roku, abychom našim spoluobčanům představili myšlenku obnovy kroje.
Ovšem tentokrát jsme již mohli prezentovat dílo, které se nám podařilo stvořit. Druhé
besedy se zúčastnilo okolo padesáti spoluobčanů, kterým bychom rádi poděkovali,
že si na nás udělali čas, přišli nás podpořit a možná se dovědět i nové informace.
Naše obnova začala myšlenkou, že bychom rádi navštěvovali okolní folklórní akce v
krojích, ve kterých bychom mohli ukázat naši hrdost a radost z toho, odkud pocházíme. To ovšem v půjčovaných krojích z jiného regionu nelze. Nějakou dobu jsme tedy
naši ideu formovali, až se nám naskytla možnost zažádat o dotaci z Jihomoravského
kraje (dále JMK). Tehdy jsme od myšlenek museli přejít k akci. Bylo nutné zjistit, kdo
má o svůj kroj opravdu vážný zájem, jestli jsme schopní sehnat potřebné informace,
adekvátně sestavit žádost na kraj a kontaktovat radnici s naším záměrem.
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Díky této angažovanosti se snažíme více propojit s Dětským folklórním kroužkem,
a poprvé jste nás společně mohli vidět na Vítání jara. Těšíme se, až se ukážeme na
Ženáčských hodech, a nemůžeme se dočkat, až naše kroje dostaneme do povědomí
Brněnska. Srdečný dík patří paní Novákové, Kolečkové, Feketové, Vystrčilové, Škaroupkové, Sixtové, Chybíkové, Blechovým a panu Šiškovi a Havlátovi.
Děkujeme za vaši přízeň!
Za omladinu, která se na tomto projektu podílela,

Viktorie Chomaničová

Něco málo z příprav krojů:

Během čekání na výsledek, jestli se nám podařilo získat potřebné finance z JMK,
jsme obvolávali švadleny na Brněnsku, které šijí typ brněnského kroje. Především
nás zajímalo, jestli mají potřebný čas zakázku vytvořit, neb s dotací z JMK bylo nutné
mít ušito do 31. 12. 2018, a dále jejich finanční ohodnocení, aby se vešly do předpokládaného rozpočtu.
Kromě švadlen jsme oslovovali naše modřické spoluobčany, zdali mají konkrétní
podklady, a všem těmto milým lidem, kteří se na naši prosbu ozvali, patří obrovské
díky!

Prezentace krojů na Semináři
v Líšni

Vázání tureckých šátků

Vyšívání monogramů na sotůrky

Dále jsme začali docházet do Moravského zemského muzea na ústav Etnografie, se
kterým jsme spolupracovali během celé doby obnovování, abychom dodrželi veškeré potřebné parametry, které náleží k naší oblasti. Mimo jiné jsme také bádali ve
Státním okresním archivu Brno-venkov. A díky tomu všemu a asi i o trochu více se
nám podařilo obnovit 10 slavnostních pánských krojů a 6 slavnostních dámských
krojů i s variantou na zimu.
PÁNSKÝ KROJ
Klobouk | Košile | Vesta | Kabát | Kalhoty | Šátek | Sotůrek
DÁMSKÝ KROJ
Turecký šátek | Košile škrobená | Košile neškrobená (pod kacabajku) | Kordule |
Kacabajka | Zástěra | Kapesníček | Šátek kolem ramen | Vrchní barevná sukně
| 4 x spodnička

Foto: V. Chomaničová, J. Vystrčilová
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Naše aktivity i v měsíci květnu nebyly zanedbatelné. Po soustředění na Žítkové nás
čekalo vystoupení v rámci „Ženáčských hodů“ a „Pouti ke sv. Gothardovi“.
Nezapomněli jsme ani na seniory v PBDS, abychom jim předvedli hodovou sestavu
a společně si s nimi zazpívali.
Stavění máje 3. 5.
Líbilo se nám, jak se stavěla mája. Snažili jsme se hezky zpívat a tancovat. Mája byla
hezky nazdobená. Mája byla vysoká a krásně barevná. Stavění máje mě bavilo, ale
trochu jsem se bála, že na nás spadne.
(Linda, Natka, Nikolka, Sofinka, Jituška, Eliška

7-9 let)

Ženáčské hody 4. 5.
Na hodech byla velká zima, ale přesto se mi to moc líbilo. Královničky jsme trénovali
pořádně. Sestava Královniček mě moc bavila i když jsme se ji učili moc dlouho.
(Jituška, Eliška 8 let)

V sobotu byly hody. Na stárky jsme čekali u kostela a šli s nimi v průvodu k radnici. U
radnice už bylo hodně lidí. Jako první vystupovali maláčci, kteří měli lehčí vystoupení
Královniček. Pomáhali jsme jim zpívat. A my, velcí, jsme měli složitější Královničky. Po
vystoupení jsme chvíli tancovali se stárky a potom nás starší, ještě čekalo jedno vystoupení na faře.
(Anežka, Verča, Eliška, Simča

7-11 let)

Pouť ke svatému Gothardovi 4. 5.
Z náměstí jsme přešli s rodiči na farní zahradu ještě jednou zatancovat Královničky.
Tancovali jsme na dřevěném pódiu a hned jak jsme dotancovali, začalo pršet. Ale nám
to nevadilo, protože jsme dostali spoustu občerstvení a než jsme dojedli, přestalo pršet.
(Anežka, Verča, Eliška, Simča

7-11 let)

Přátelské setkání v PBDS 16. 5.
Přišli jsme do pasivního domu, kde jsme se převlékli a šlo se vystupovat.
Jako první vystupovali „maláčci“. Vystupovali lehčí sestavu Královniček. Bylo to moc
hezké, protože se snažili.
Hned po nich jsme vystupovali my. Myslíme se, že se nám to moc povedlo a i ostatní
nás chválili. Poté jsme vyzvali seniory, aby s námi tancovali a zpívali. Některé texty
písniček jsme rozdali, některé trochu znali a tím nás velmi potěšili. Nakonec si s námi
šli i zatancovat, bylo to moc hezké. Máme je moc rádi a taky jsme si to v pasivním domě
moc užili. Bylo to SUPER!
(Maruška, Nikolka, Anežka, Elenka

6-12 let)

Do konce školního roku nás čeká ještě několik zkoušek a oblíbená „závěrečná“
v areálu Pod Kaštany (www.folkorni-krouzek-modrice.cz).
za DFK Ivana Cetlová, foto: Jana Gajdušková a Mirek Hájek
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KNIHOVNA

97. komorní koncert - Setkání při swingu 29. 5. 2019
VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY
Gabaldon, Diana: Ledový dech
Graham, Winston: Běsnící příboj (Poldark 7)
Klimečková, Jana: Pod Zelenou branou
Konečná, Ivana: Pomněnka v nesnázích
Körnerová, Hana-Marie: Znamení hada
Moorcroftová, Sue: Léto v Itálii
Riley, Lucinda: Půlnoční růže, Tajemství
černé orchideje
Steel, Danielle: Přes nepřízeň osudu
PRO SILNÉ NERVY
Ahnhem, Stefan: Osmnáct pod nulou
Arnaldur, Indridason: Jezero
Cooper, Ellison: V kleci
Češka, Stanislav: Smrt ve Stuttgartu
Freeman, Brian: Vnitřní hlas
Goffa, Martin: Primární důvěra, Přiznat
vinu
Granger, Ann: Kořeny zla
Weaver, Tim: Muž bez minulosti
SVĚTOVÁ LITERATURA
Cortázar, Julio: Nebe, peklo, ráj
McConel, Thomas: Dřevěný král
Oksanen, Sofi: Očista
Walls, Jannette: Stříbrná hvězda
ČESKÁ LITERATURA
Hanišová, Viktorie: Rekonstrukce
Saudková, Sára: Špína za nehty
Rejfová, Marie: Kdo maže, ten jede
Foto: M.Hájek

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Ebertová, Sabine: Mladý sokol
Niedl, František: Pach krve
Sterneck, Tomáš: Čas krkavčích hodů
Zemanová, Erika: Můj domov v Sudetech
SCI-FI A FANTASY
Arden, Katherine: Dívka ve věži
Riggs, Ransom: Mapa dní (Sirotčinec
slečny Peregrinové 4)
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Addair, Theo: Koláčky a spiklenci
Fischerová, Daniela: Pohoršovna
Griffiths, Andy: Ztřeštěný dům na stromě. 65 pater.
Russellová, Rachel R.: Deník mimoňky
13. Příběhy neskutečný narozkový frašky
Smolíková, Klára: Pozor, v knihovně je
kocour
Steklač, Vojtěch: Pekelná třída a mejdan
u Bohouška
Válková, Veronika: Mezopotámie: ve
službách velekněžky
INSPIRACE I NA CESTY
Amsterdam. Společník cestovatele
Izrael. Turistický průvodce
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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
https://www.facebook.com/knihovna7/.

Pondělí
9–12
Úterý		
Středa		
Pátek
9–12

Provozní doba během letních prázdnin
Upozorňujeme naše čtenáře, že ve dnech
1. - 4. 7. 2019, 5. 8. 2019, 9. 8. 2019
a 19. - 23. 8. 2019 bude knihovna z důvodu
čerpání dovolených uzavřena.
Ostatní dny zůstává výpůjční doba beze změny.

Příměstský tábor MěK Modřice
Stále nám ještě zbývá několik volných míst na našem
knihovním příměstském táboře. Zájemci se mohou
hlásit v knihovně do konce června.

13–18
13–19
13–18
13–16

www.mesto-modrice.cz
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Nohejbal
První letošní zlaté medaile přivezli do Modřic mladší žáci

SPORT

Městský fotbalový klub Modřice zve všechny fanoušky fotbalu
na XIX. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků v kopané

O POHÁR STAROSTY
MĚSTA MODŘICE

Ve dnech 18. a 19. května se v Karlových Varech konalo 12. mistrovství České republiky v nohejbale dvojic a trojic kategorie mladších žáků U12.
MNK Modřice využil celou svoji početnou základnu této nejmladší věkové kategorie
a do Varů vyslal rekordní počet 9-ti hráčů. Žádný jiný oddíl v České republice se na
tomto vrcholném setkání nohejbalové mládeže nemohl pochlubit takto vysokým počtem hráčů. A jak ukázaly výsledky nešlo jen o kvantitu.
V sobotním Mistrovství České republiky dvojic se prezentovalo 19 týmů a Modřice
zde měly tyto sestavy:
Modřice A (Iláš, Jahoda)
Modřice B (Svoboda, F. Dlabka a střídající R. Dlabka)
Modřice C (Trávníček, Eremiáš)
Modřice D (Běloševič, Mrňa)
Nenechte se mýlit označením. Naše B sestava patřila k horkým favoritům a označení
B byl jen taktický tah trenéra vzhledem k nasazení do losování. Od A sestavy se pak
čekalo, že by se při výjimečném výkonu snad mohli poprat i o medaile. C a D týmy
jeli sbírat velmi cenné zkušenosti, ze kterých mají čerpat ve svých dalších nohejbalových časech. Po zápase ve skupinách B tým jasně bez jediné prohry potvrdil
roli horkého favorita. Suverénním výkonem překvapil A tým, když prohráli jen svůj
úvodní set a pak už bez jediné ztráty setu dokázali svoji skupinu také vyhrát. Obě
první sestavy tak šli z prvních míst ve skupinách, což bylo velmi důležité pro následné nasazení do play-off. Týmy C a D odehráli své zápasy s velkým nasazením, a i když
jejich cesta ve skupinách skončila přesto všichni tito hráči zanechali velmi pozitivní
dojem a patří jim za účast dík.

který se bude konat

9. - 11. 8. 2019
na hřišti v Modřicích
www.turnaj-modrice.cz

MFK

Blížily se klíčové čtvrtfinálové zápasy, které vždy dělí týmy na ty úspěšné a zklamané. A tým nastoupil proti družstvu Radomyšle a pokračoval ve své překvapivé krasojízdě dalším vítězstvím 2:0. Totéž zopakovala B sestava proti týmu z Holic a rázem
jsme měli oba týmy v bojích o medaile. Při všech zápasech play-off naše hráče kromě
trenéra Svobody povzbuzovala v hledišti velká skupina rodinných příslušníků a dalo
se říci, že Modřičtí hráli za obrovské podpory těchto fanoušků prakticky v domácím
prostředí. V semifinálovém boji nastoupil A tým proti domácím motivovaným borcům z Varů. Opět zopakoval soustředěný výkon. Patrik Iláš drtil soupeře servisem
a oba s Tomášem Jahodou si pak přesnou hrou v poli a chytrým útokem připsali
další vítězství 2:0. B tým nedal šanci družstvu Žďáru nad Sázavou. Michal Svoboda,
který byl po právu vyhlášen nejlepším hráčem dne si na kurtu dělal prakticky co
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chtěl a chvílemi hrál v exhibičním stylu pro početné diváky. Velmi dobrým pohybem
a nahrávkami ho celý turnaj „obsluhoval“ František Dlabka. A tak nás čekalo modřické finále. A tým do něj šel s pocitem, že dokázal překonat veškeré očekávání, a tak
již trochu bez odporu daroval favorizovanému B týmu jasnou finálou výhru 2:0 a titul. Nicméně zcela po právu, protože tato dvojice je zaslouženým králem disciplíny
dvojic pro letošní rok.

a hráčů a jejich talent je nesporný. Vynikají zejména precizní obranou hrou a svojí
trpělivostí převrací zápasy ve svůj prospěch. Dalo by se tedy říci, že modřickému
útočnému expresu stála v cestě českobrodská obranná zeď. Naše modrá mašina
však vůbec nezpomalila. Nepřipustila jakoukoliv pochybnost o tom, že králové kráčí
na trůn a doslova brodské přejeli výsledkem 10:6 a 10:1. Získali tak pro Modřice i druhý tento víkend dostupný titul.

No a když pak v následné tombole pobraly Modřice z pěti cen hned čtyři pro sebe,
mohli jsme jet na hotel s pocity absolutních vládců a vítězů co brali vše s cílem připravit se na další hrací den. Hráči se zodpovědně připravili pizzou a nealko šampaňským a pak již šli spát, aby byli plně koncentrovaní na neděli. Tatínci s maminkami
pak na následném večerním „trenérsko-metodickém vyhodnocením“ ještě jednou
zpětně vše probírali a samozřejmě mohutně oslavovali.

Suma sumárum jsme získali stříbrnou a zlatou medaili v Mistrovství České republiky
mladších žáků dvojic a zlatou medaili v Mistrovství České republiky mladších žáků
trojic. Současně jsme byli počtem čtyř resp. tří týmů početně nejvíce zastoupený
klub mezi všemi účastníky.

Neděle nás přivítala konečně pěkným počasím a pro Mistrovství České republiky
trojic se prezentovalo celkem 13 sestav. Modřice nasadily 3 týmy:
Modřice A (Svoboda, Iláš, Jahoda)
Modřice B (F. Dlabka, Mrňa, Trávníček)
Modřice C (Běloševič, Eremiáš, R. Dlabka)
Ze základní skupiny jistě postoupil A tým přímo do čtvrtfinále. C a B tým se umístěním na 2. a 3. místě v jejich skupinách musel o postup utkat v osmifinále. Los tomu
chtěl, aby se oba naše celky střetly právě v něm a postup zde slavil B tým. No a naneštěstí je pak hned ve čtvrtfinále vyřadilo naše áčko.
Opět však musím všem hráčům B i C týmu poděkoval za skvělou bojovnost a reprezentaci našeho klubu.
A tým v semifinále čekal tým Karlových Varů, který celý den strašil své soupeře
na svůj věk extrémně vysokým blokujícím hráčem. Co však stačilo na jiné to na
modřické borce stačit nemohlo. Naše trojice hrála jako dobře seřízený stroj. Tomáš
Jahoda měl vzadu jistý příjem i pole, Patrik Iláš skvělý servis i nahrávku. No a Michael Svoboda to je kapitola sama pro sebe. Tento hráč ve svých necelých 12-ti letech
ovládá celý rejstřík nohejbalových úderů a kvalitativně je o několik délek před všemi
ostatními žákovskými hráči v republice. Jedná se o jeden z největších nohejbalových
talentů za poslední roky a všichni věříme, že se nám ho v Modřicích podaří „vybrousit“ v opravdový diamant. Další výhra 2:0 poslala naši sestavu do boje o zlato. V něm
na ně čekal tým Českého Brodu. Jde o mužstvo složené z dětí extraligových hráček

To vše je obrovská zásluha nejen hráčů, ale zejména všech lidí, kteří se kolem nohejbalu v Modřicích pohybují. Primární dík pak patří mládežnickým trenérům Michalu
Svobodovi. Mirku Bednářovi
a Tondovi Stehlíkovi. Bez jejich poctivé a mravenčí práce,
s těmito nejmladšími adepty
nohejbalového řemesla, by
Modřice nebyly klub s nejpočetnější i výsledkově nejlepší
základnou mladších žáků v České republice. A samozřejmě dík
i rodičům, kteří kluky nejenom
na tréninky i zápasy vozí, ale
svým povzbuzováním během
celého víkendu jim dodávali
síly a bojovou náladu.
Na prvním vrcholném klání
nohejbalové sezony tak Modřice zaznamenaly maximální
úspěch a nyní budeme držet
palce ostatním věkovým kategoriím, aby těch medailí bylo
pro modřický nohejbal letos
ještě více.
Petr Jahoda, předseda MNK Modřice,
foto: Jitka Ilášová
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Mistrovské tažení
Skvělým způsobem uzavřela sezónu Natálka Vališová s partnerem Martinem Novákem ze Zlína. Na třech mistrovstvích
republiky dosáhli pokaždé na medaile,
z toho dvakrát na Mistra republiky. A to
ve Standardních tancích a v "10", což
představuje zvládnout na výbornou pět
standardních tanců a pět latinskoamerických tanců v jedné soutěži.
Titul Vicemistra získali na Mistrovství
republiky v latinskoamerických tancích. Vše ve své věkové kategorii Junior
1 s nabitou konkurencí, kde jsou i páry
tvořené se zahraničními partnery.
Velký dík patří trenérům, mezi které patří skvělá Jana Kunešová z Modřic, která děti trénuje latinskoamerické tance.
Nyní se soustředí na reprezentaci naší
republiky v zahraničí.
Text a foto: M. Vališ
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Nová výsadba v Modřicích
V jarním období byly v Modřicích uskutečněny dva projekty výsadby. Prvním z
nich byla výměna tújí u nádraží. Poté následovala výsadba listnatých stromů.
Ve vnitrobloku ulice Husova u hřiště „Na žabě“ byly vysazeny dvě hrušně a jedna
třešeň. V areálu Pod Kaštany přibyly dvě třešně, na kterých si pochutnávali modřičtí v minulosti, a teď budou mít možnost i jejich děti. Sazenice stromů jsou staré
zhruba osm let a plodit by mohly začít za tři roky.
Kromě ovocných stromů se v areálu rozrostou také dva ořešáky královské, jeden
jírovec maďal. Chybět nemůže ani dub letní, který mají Modřice ve znaku. Posledním z nové výsadby je dub zimní.
Výsadbu pro město Modřice realizovala modřická společnost KULA arboristika,
která se zabývá odborným ošetřením stromů a rizikovým kácením.
text a foto: Jana Kulová
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se …

Adam Sommer
Eliška Macháčková
Tereza Veselá

Antonín Samek

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

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce května, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:
Strážníci řešili za tento měsíc jednu krádež v obchodním centru Olympia. Jelikož pachatel doposud neměl záznam v rejstříku přestupků, byla mu za to udělena
sankce na spodní hranici možné výše.
Hlídka přijala oznámení o dopravní nehodě na křižovatce ulic Benešova a Masarykova. Nehoda se obešla bez zranění. Dechová zkouška u obou řidiček byla
negativní a hlídka poté usměrňovala provoz, než se na místo dostavila PČR.
Strážníci při kontrole vlakového nádraží našli osobu bez domova, která jim byla známá už z předchozích kontrol. Tentokrát se osobě značně zhoršil zdravotní
stav, proto byl na místo přivolán lékař, který rozhodl o převozu do nemocnice.
Hlídka řešila oznámení o opilém a zraněném muži, který se snaží dostat oznamovatelce do domu. Muž byl nalezen a vzhledem k jeho zranění byl na místo
přivolán lékař, který nařídil převoz do nemocnice.
Strážníci při kontrolní činnosti narazili na dva muže, kteří z areálu firmy přehazovali
přes plot dva batohy. Strážníci si od nich nechali vysvětlit jejich činnost a
vyšlo najevo, že jsou to zaměstnanci firmy a v batohu měli odcizených několik kilogramů mědi. Batohy byly dvojici odebrány a jejich přestupkovým
jednáním se bude dále zabývat přestupková komise města.
Hlídka přijala oznámení o dřevěné paletě, která leží na silnici R 52 u sjezdu na Želešice. Jelikož paleta ohrožovala provoz na pozemní komunikaci, zastavila
hlídka na silnici provoz a paletu odklidila. Provoz byl následně opět obnoven.
Strážníci přijali žádost od PČR o pomoc při pátrání po osobě, která byla pohřešovaná
již v minulosti. Proto zkontrolovali katastr města, ale osobu nenalezli. Osoba byla nalezena v jiném městě.
Hlídka řešila nezaplacení PHM na ČS Unicorn. Muž natankoval do osobního vozidla
a poté uvedl, že nemá peníze na zaplacení. S obsluhou následně vyplnil
formulář o neuhrazení zboží a přislíbil dlužnou částku uhradit. Jelikož částku neuhradil a na další výzvy nereagoval, byla nám událost předána jako
podezření z přestupku. Událost je nadále v řešení.
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Strážníci přijali žádost od PČR o součinnost při páchání po pachateli krádeže peněz.
Strážníci zjistili, že byl pachatel ubytovaný v místním penzionu. Totožnost
pachatele byla předána hlídce PČR.
Hlídka přijala oznámení o zmateném mladíkovi u OC Soho. Mladík byl nalezen a uvedl, že přijel do Brna za kamarády, ale ztratil peněženku a mobilní telefon.
Hlídka kontaktovala jeho rodiče, kteří jej hledali již v Brně. Následně byl
předán otci.
Strážníci řešili oznámení o další zmatené osobě, která se tentokrát neorientovala
v čase a v prostoru. Muž nebyl zraněn a po chvilkovém rozhovoru se strážníky začal opět vnímat. Strážníci poté kontaktovali příbuzné a muže dovezli domů, kde jej předali manželce.
Hlídka při kontrolní činnosti našla posprejovaných několik nemovitostí včetně osobního vozidla. Díky poznatkům od občanů jsme mohli předat veškeré informace i k osobě podezřelého Policii ČR, jelikož se zde jedná o podezření
z trestného činu.
Strážníci přijali oznámení o poškozené skleněné výplni vstupních dveří a skleněné
výplni okna do budovy. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se nejednalo
o vloupání. Na základě svědeckých výpovědí byla zjištěna totožnost osoby, která byla za poškození věci zodpovědná. Následně byla věc předána
PČR, jelikož škoda byla větší než 5000 Kč a jednalo se o podezření ze spáchání trestného činu.
Od letošního roku má k dispozici Městská policie dvě horská elektrokola značky X FactQuantum. Pořizovací cena
jednoho kola byla 40 000 Kč vč. DPH
a pořízeny byly v prodejně Hervis.
Kola budou sloužit nejen pro kontrolu na
cyklostezce, ale strážníci na nich budou
vykonávat kontrolní činnost i v centru
města. Kontrolní činnost bude probíhat
zejména v odpoledních hodinách, kdy
se dá očekávat největší nápor na cyklostezce.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, určený strážník
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Inzerce

Hledám ke koupi dům
v Modřicích i k rek.
SERVIS A ČIŠTĚNÍ KLIMATIZACÍ

Tel: 604 508 585

777 725 225
DODÁVKA A MONTÁŽ KLIMATIZACÍ

Provádíme opravy, preventivní i pozáruční servis klimatizací

Pravidelným servisem prodloužíte životnost vaší klimatizace a také udržujete
proudící vzduch čistý, bez bakterií a jiných škodlivin.
www.vitmakovsky.cz servis@vitmakovsky.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

SEČENÍ TRÁVY
od 0,65 Kč/m²

tel: 608 065 337

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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Události

22. 6.

Akce
Království řemesel

Kde
areál Pod Kaštany

>>>
17:00
18.00

5. - 9. 8.

Příměstský tábor v knihovně

9. - 11. 8.

O pohár starosty města Modřice
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Datum

www.mesto-modrice.cz

18:30
18:30,
19:30

Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9-12, 13-18
X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

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

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

út 9:30

>>>
15:00
17:00

Městská knihovna 13-19
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny
X-trim - Baby tancování pro děti
3-5 let – ZŠ Komenského

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

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

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

Modřický kalendář

16:45
17:00
18:00
18:30
18:30
19.10
čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>

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

9:30

ne 9:30
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www.volny.cz/mkmodrice

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

www.biskupstvi.cz/petrov

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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Kronika velkých akcí města v r. 2019
Den dětí

1. 6.

Království řemesel

22. 6.

Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

9. - 11. 8. 2019

Letní kino

23. - 24. 8.

Svatováclavské hody

27. – 29. 9.

98.Komorní koncert

23. 10.

Večer rozsvícených lampiček

bude upřesněno

Koš vín

bude upřesněno

Rozsvícení vánočního stromu

26. 11.

Vánoční jarmark

29. 11.

Rallye show Vonka Racing

30. 11.

99.Komorní koncert

11. 12.

Silvestr

31. 12.

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samostatné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
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