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(k usnesení 25R-2.12/2016)

USNESENÍ RMM č. 25/2016
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 25. schůze RMM konané dne
22. 11. 2016
Nájemné a stočné BVK, a.s.
RMM projednala návrh na úpravu
výše nájemného kanalizační sítě města
Modřice provozovanou Brněnskými
vodárnami a kanalizacemi, za které provozovatel uhradí 4.950.000,- Kč bez DPH
a vyhlášenou cenu stočného ve výši
33,62 Kč/m3 bez DPH, což je o 0,26 Kč/
m3 více než v roce 2016
(k usnesení 25R-2.2/2016)

Výškové zónování k. ú. Modřice
RMM schválila smlouvu s Ing. arch.
Jiřím Fixlem na vypracování územní
studie „Výškové zónování k. ú. Modřice“
v ceně 190.000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 25R-2.4/2016)

Povodňový plán a varovný systém
města
RMM na základě přiznané dotace na
vypracování „Digitálního povodňového
plánu města Modřice“ a na zajištění
akce „Pořízení informačního systému
na hlášení ochrany před povodněmi“,
schválila zpracovatele povodňového
plánu firmu Vodohospodářský rozvoj a
výstavba, a.s. za cenu 136.500,- Kč bez
DPH, schválila administrátorem přiznané dotace firmu DEA Energetická agentura, s.r.o. za cenu 48.000,- Kč bez DPH,
dále firmu DEA Energetická agentura,
s.r.o. pověřila odborným a organizačním
vedením výběrového řízení na dodava-

zemku města par. č. 2059/19 za celkovou cenu 116.800,- Kč bez DPH na ul.
Brněnská.

tele díla „Pořízení informačního systému
na hlášení ochrany před povodněmi“ v
ceně 44.000,- Kč bez DPH, schválila zadávací dokumentaci tohoto výběrového
řízení, oslovení firem Empemont, s.r.o.;
Telmo, a.s.; Colsys, s.r.o.; Extra Net, s.r.o.
a Master IT Technologies, a.s. k předložení nabídek a ustanovila hodnotící
komisi ve složení MUDr. Ventruba, Ing.
Šiška a Ing. Seidlová a jejich náhradníky Ing. Chybíková, Bc. Höklová a Ing.
Halamiček.
(k usnesení 25R-2.5/2016, 25R-2.6/2016, 25R2.7/2016, 25R-7.9.1/2016, 25R-7.9.2/206, 25R7.9.3/2016 a 25R7.9.4/2016)

Dokončení chodníku a komunikace u
mateřské školy
Na základě zjištěných skutečností a požadovaných prací nad rámec smlouvy
o dílo na akci “Město Modřice, chodník
k MŠ a rekonstrukce ul. Zahradní“ RMM
schválila dodatek č. 1 k této smlouvě,
který stanovuje zvýšení ceny o díla o
242.511,- Kč bez DPH, který obsahuje
- likvidaci silničních panelů pod betonovou vrstvou vozovky, zvýšení únosnosti
pláně v ploše rýhy stávající kanalizace,
prodloužení chodníků ke vstupům do
přilehlého bytového domu a opravu
chodníku vstupu včetně sjednocení
dlažby do MŠ.
(k usnesení 25R-2.11/2016)

Prodej pozemku par. č. 2059/19
Na základě schváleného usnesení ZMM
schválila rada kupní smlouvu s firmou
IRB Development, s.r.o. na prodej po-

Hudební produkce
Hudební produkci při městském plese 3.
2. 2017 bude zajišťovat dechová hudba
Liduška za cenu 20.000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 25R-2.24/2016)

Dar na výsadbu zeleně
Firma Vít Makovský, s.r.o. darovala
městu Modřice částku 15.000,- Kč na
výsadbu zeleně.
(k usnesení 25R-2.25/2016)

Zamítnutí pronájmu Hybešova 596
Z důvodu plánované rekonstrukce
objektu Hybešova 596 a budoucího
přesunu pracovní čety do tohoto areálu
nebyl schválen další pronájem volných
prostor.
(k usnesení 25R-3.2/2016)

Zamítnutí poskytnutí prostor úřadu
Společnosti Envona, s.r.o. zabývající se
obchodováním s energiemi rada zamítla
pronájem prostor úřadu.
(k usnesení 25R-3.3/2016)

Podání žádosti o dotace
RMM schválila podání žádosti o dotaci
na výstavbu Víceúčelové sportovní
haly na Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy.
(k usnesení 25R-7.1.1/2016 a 25R-7.1.2/2016)

Odvolání vedoucího muzea
RMM pro neplnění si pracovních povinností a udělených úkolů odvolala z
funkce vedoucího muzea města Modřice
Mgr. Petra Fialu k 1. 12. 2016.
(k usnesení 25R-7.2.1/2016 a 25R-7.2.2/2016)
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Pojištění majetku a vozového parku
města
RMM schválila aktualizace pojištění
městského majetku a vozového parku
města Modřice. Autopojištění se uzavírá
s Českou pojišťovnou ve výši 48.787,- Kč
(úspora cca 14.000,- Kč při shodném
objemu pojištění), zachovává se pojištění u Allianz pojišťovny pro Peugeot
Partner ve výši 8.721,- Kč a Škoda Yetti
ve výši 6.599,- Kč, pojišťují se členi jednotky SDH Modřice ve výši 9.975,- Kč u
společnosti Uniqa, a.s. a RMM pověřila
majetkový odbor a odbor vnitřních věcí
revizí pojištění nemovitých věcí.
(k usnesení 25R-7.4.1/2016, 25R-7.4.2/2016 a 25R7.4.3/2016 a 25R-7.4.4/2016)

Investiční záměr města Brna
RMM byl předložen investiční záměr
města Brna „Realizace PPO města
Brna-etapa XXVI“ spočívající ve vybudování suchého poldru v k. ú. Chrlice
navazující na k. ú. Modřice. Ve vyjádření
je požadováno nezhoršení odtokových
poměrů a neohrožení majetku v k. ú.
Modřice. Řešením je pověřen neuvolněný místostarosta Ventruba.
(k usnesení 25R-7.5/2016)

Užívání učeben ZUŠ
RMM schválila SRPŠ při ZUŠ Ořechov
užívání učeben ZUŠ Modřice Benešova
268 a 271 za účelem provozování kurzů
uměleckého vzdělávání.
(k usnesení 25R-7.8/2016)

Podání žádosti o dotace pro městskou
knihovnu
Rada schválila podání žádosti o dotaci
z rozpočtu Ministerstva kultury ČR v
rámci programového vybavení provozu
knihovny města.
(k usnesení 25R-7.21/2016)
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… ještě k územnímu plánu
Vážení občané,
ráda bych se vrátila k příspěvku k novému územnímu plánu Modřice (Zpravodaj
č. 7-8/2016) a ještě jednou shrnula možnosti jak se může a mohla veřejnost aktivně
zapojovat do procesu zpracování Územního plánu Modřice.
Podotýkám, že tento postup je striktně stanoven zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),
nikoliv tedy na vůli úředníka potažmo vedení města.
Pasáže stavebního zákona, které se dotýkají postupu pořizování územního plánu viz.
níže :
§ 47 zadání územního plánu
(2) Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům,
sousedním obcím, krajskému úřadu. V případě pořizování územního plánu
jiným obecním úřadem zašle pořizovatel návrh zadání též obci, pro kterou
ho pořizuje. Pořizovatel doručí návrh zadání veřejnou vyhláškou. Do
15 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné
připomínky. ………
§50 společné jednání
(3) Pořizovatel doručí návrh územního plánu a vyhodnocení vlivů návrhu
územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u
pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.
§ 52 veřejné projednání
(1) Upravený a posouzený návrh územního plánu, vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Veřejné projednání21) návrhu a vyhodnocení se koná nejdříve 15 dnů ode dne
doručení. K veřejnému projednání pořizovatel přizve jednotlivě obec, pro
kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední
obce, a to nejméně 30 dnů předem.
2) Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti
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(3) Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý
uplatnit své připomínky a dotčené osoby podle odstavce 2 námitky, ve
kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující
dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský
úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení,
které byly od společného jednání (§ 50) změněny. K později uplatněným
stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.
§ 54 Vydání územního plánu
(1) Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání
územního plánu s jeho odůvodněním.
(2) Zastupitelstvo obce vydá územní plán po ověření, že není v rozporu s
politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu.

Zákon tak při pořizování územního plánu stanoví jak informovat vlastníky nemovitostí nacházejících se v řešeném území, a to veřejnou vyhláškou prostřednictvím
úřední desky, obdobně jako např. při územních a stavebních řízeních s větším počtem účastníků. Samotná představa, že bychom museli obeslat 2708 vlastníků a 4689
spoluvlastníků (statistické údaje z portálu www.cuzk.cz, stav k 27. 11. 2016) a každého
v rámci celého procesu pořizování minimálně 3x je nereálná.
Dle tohoto postupu byl Územní plán Modřice projednán, a to i za účasti veřejnosti,
která měla možnost se do procesu zapojit v několika jeho fázích. A to při zadání, při
společném jednání a při veřejném projednání s výkladem projektanta, které se konalo 13. května 2015 a opakovaně 8. února 2016.
Celý tento proces od schválení pořízení Územního plánu Modřice zastupitelstvem
dne 10. června 2013 do jeho vydání 29. června 2016 trval 3 roky. To je dost dlouhá
doba na to, seznámit se s tímto, nejenom pro město, zásadním dokumentem.
Höklová Květoslava
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Město Modřice a Partnerství, o.p.s. Vás zvou na

PLÁNOVACÍ SETKÁNÍ S OBČANY na téma
REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PROSTOR
PŘI ULICICÍCH KOMENSKÉHO A HUSOVA
které se bude konat 1. února 2017 od 17:00 h v zasedací místnosti
radnice města Modřice.
Podělte se o názory na to, co se Vám zde líbí, co Vám zde chybí, co by se
mělo změnit. Vašimi názory přispějete ke kvalitnímu zadání studie
revitalizace.
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Cesta k mateřské škole je příjemnější a bezpečnější
Koncem listopadu byla ukončena stavba „Chodník k mateřské školce a rekonstrukce
ulice Zahradní“. Vybudoval se nový chodník podél bytového domu, opravila se komunikace a vzniklo 21 parkovacích stání. Následně byly opraveny chodníky v ulici
Spojovací. Byla tak završena několikaletá celková úprava školy a jejího okolí. Vše
začalo opravou a dostavbou „staré budovy“, pokračovalo se vybudováním kontejnerového pavilonu, revitalizací a dostavbou školní zahrady a zajištění bezpečného
přístupu ke škole i k bytovému domu. Posledním úkolem města je nyní zajistit výsadbu nové zeleně jako náhradu za vykácené stromy a keře, které museli ustoupit
náročným požadavkům tak, aby nové chodníky a parkoviště splňovaly všechny technické parametry dnešní doby. Navíc se zjistilo, že výsadba zeleně byla v minulosti
provedena v kolizi s vedením podzemních inženýrských sítí. Ujišťujeme tedy občany,
že nová a smysluplná výsadba zeleně bude v příštím roce provedena. Počítáme i s
projednáním návrhu s obyvateli přilehlých bytových domů.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

Hodně štěstí, spokojenosti,
zdraví a úspěchů
v roce 2017
přeje Kulturně školská komise
města Modřice

Ing. Hana Chybíková, místostarostka města, tel.: 724 767 000
email: hana.chybikova@mesto-modrice.cz
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
Nekonečný příběh – 2. část
V květnu 2011 proběhla kontrola provedená KV ve složení Procházka, Bernátová,
Kratochvíl, Vostrejš, která se podrobně zabývala dokumentací a procesními postupy
týkajícími se terénních úprav a krajinných zásahů na městských pozemcích v okolí
rybníka Primál. Kontrola zjistila, že kdyby firma GAS Transport uložila odpad, který
skončil neoprávněně na městském pozemku, na oficiální skládku, např. do Žabčic,
zaplatila by cca 5,7 mil. Kč a v případě pozemku, na kterém byly terénní úpravy
povoleny, by to bylo cca 225.000 Kč. Tato skládka byla vybrána jako nejlevnější. KV
navrhl usnesení, aby tato částka byla po GAS Transportu vymáhána a pokud ji neuhradí, aby uvedl pozemek do původního stavu. Toto usnesení bylo 13. 6. 2011 ZMM
schváleno, ale opět se nic nestalo.
GAS Transport nereagoval, částku nezaplatil, pozemek nevyklidil a stále vozil další
„zeminu.“
Město podalo až v dubnu 2012 na uvedenou firmu oznámení o podezření ze spáchání
trestného činu, které bylo zamítnuto jako nedůvodné.
Na schůzi ZMM v březnu 2013 bylo uloženo RMM podat na tuto firmu žalobu k soudu.
Ta byla podána 26. 4. 2013, ale bohužel nebyla v ní požadována finanční kompenzace
dle usnesení ZMM, ale jednalo se o žalobu na vyklizení pozemku a vydání bezdůvodného obohacení ve výši 81.300 Kč, což je jakýsi nájem za tu dobu, kdy Modřice
nemohly pozemek využívat.
I přes všechny negativní zkušenosti s touto firmou, došlo na jednání zastupitelstva
10.6.2013 k paradoxní situaci. Pracovník této firmy poslal téhož dne starostovi mail,
ve kterém žádal o umožnění dokončení terénních úprav na městském pozemku a
tentokrát nabídl finanční vyrovnání ve výši 500.000 Kč. A zastupitelstvo o tom jednalo! Přes nesouhlas opozičních zastupitelů Bernátové, Procházky, Matějkové bylo
schváleno, že na žádost a nabídku město přistoupí, i když si neověřilo, jestli tento
zaměstnanec má oprávnění GAS Transport zastupovat. Samozřejmě neměl. Plná moc
mu byla vystavena až 18. 2. 2014. A jako obvykle firma nic nezaplatila a s navážením
nepřestala.
V lednu 2014 proběhlo soudní jednání, kterého se mimo starosty zúčastnili zastupitelé Procházka a Bernátová, a to skončilo odročením na březen z důvodu doplnění
důkazů a výpovědí svědků. Jedním z požadovaných důkazů bylo doložit spis Dobrovského tunelu, ze kterého by bylo zřejmé, jak mělo být naloženo s odpady a kolik
GAS Transport za uložení inkasoval. To by bylo pro další vývoj této kauzy zásadní,
protože tato firma je vozila do Modřic a nic neplatila.
Bohužel toto jednání neproběhlo, protože vedení města avizovalo, že se hodlá s firmou GAS Transport domluvit bez soudu a v dubnu 2014 s ní uzavřelo „Dohodu o
narovnání vztahů a o uložení zeminy a terénních úpravách“.
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Zde bylo dohodnuto, že GAS Transport uhradí městu 605.000 Kč, a to mu povolí dokončit návoz zeminy do 31. 12. 2014, a do 15 dnů požádá stavební úřad o dodatečné
stavební povolení. Na úhradu uvedené částky byl vypracován splátkový kalendář o
10 splátkách splatných až do 25. 1. 2015. Výhodné, co? Dále zde bylo stanoveno, že
pokud GAS Transport nesplní tyto podmínky, zaplatí městu pokutu ve výši 10.000 Kč
za každý případ takového porušení a v případě, že nedodrží způsob a termín splatnosti jednotlivých splátek, se celá částka stává ihned splatnou. ZMM tuto dohodu
přes nesouhlas zastupitelů Procházky a Bernátové schválilo. A pokud jste vydrželi
číst až doposud, co si myslíte, jak to dopadlo? Samozřejmě podmínky splněny nebyly. Firma o dodatečné stavební povolení nepožádala, terénní úpravy nedokončila a
částku do stanoveného termínu zaplatila asi jen z poloviny. A co vedení města? Žádné opatření stanovené ve smlouvě neuplatnilo.
Případ se znovu ocitl u soudu, ale opět k němu nedošlo. Vedení města uzavřelo s firmou smír, ve kterém se dohodlo, že pokud doplatí zbývající částku tzv. kompenzace,
předloží povolení k terénním úpravám a provede je tak, aby byl pozemek zemědělsky obdělávatelný do 30. 9. 2015, nemusí platit za jeho neoprávněné užívání částku
171.064 Kč a ani ho na vlastní náklady vyklidit. Posledně zmíněná podmínka (termín
30. 9.) splněna nebyla, ale město znovu porušilo právní dohodu a žádné sankce vůči
GAS Transportu neuplatnilo s tím, jak pan starosta na jednání ZMM uvedl, že...“ když
budeme po této firmě požadovat plnění smluvních závazků, tak už je tady neuvidíme.“
A jak situace vypadá nyní? Pozemek, o němž je celou dobu řeč, je údajně od 30.4.2016
připraven pro zemědělské využití. Otázkou je, co zde bude možné a v jaké kvalitě
pěstovat, když nikdo neví, jak je půda kontaminovaná. Problém je i s okolními pozemky, které mají soukromé vlastníky (protože pouze přes ně je možné se na náš pozemek dostat) a na které se ještě letos v létě pořád vozila „zemina“, o jejímž původu
lze jen spekulovat, neboť Dobrovského tunely jsou dávno v provozu.
Výsledkem této sedmileté anabáze jsou znehodnocená úrodná pole, zhoršené odtokové poměry, protože nad kdysi hezkou polní cestou vznikl vysoký val, který u
Primálu dosahuje asi 8 metrů, a kompletně změněný ráz krajiny. Za způsobení této
škody Modřice dostaly cca 10 % z toho, co by dostat mohly, kdyby vedení města
postupovalo důsledně a když už k této ekologické katastrofě došlo, vymohlo odpovídající finanční odškodnění, za které by se mohly negativní dopady celé této akce
eliminovat.
Jediným, kdo může být spokojený, tak zůstává GAS Transport. Zdá se vám, že přeháníme? Pokud vás zajímá životní prostředí v Modřicích a okolí, běžte se podívat.
L. Procházka

S. Bernátová
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz
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V Modřicích proběhne sbírka v období od 2. ledna do 15. ledna
Hana Chybíková, koordinátorka Tříkralové sbírky v Modřicích
tel.: 724 767 000, email: hana.chybikova@mesto-modrice.cz
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Myslivecké sdružení Modřice
Vás tímto srdečně zve na tradiční

Myslivecký ples
který se koná v pátek 6.1.2017
v sále hotelu Gregor v Modřicích
začátek ve 20.00
k poslechu a tanci hraje kapela

Hamrla-boys

zveme Vás na zvěřinové menu
a na věcnou a zvěřinovou tombolu
vstupné 120 Kč včetně místenky
předprodej vstupenek u pí. Havlátové
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Římskokatolická farnost Modřice
pořádá
v pátek 13. ledna 2017 od 19:30 hodin
v sále hotelu Gregor

10. FARNÍ PLES
k tanci a poslechu hraje kapela BAOBAB
vystoupí Folklorní kroužek města Modřice
ukázky společenských tanců
charitativní dražba
tombola
vstupné 40 Kč + místenka 90 Kč

www.mesto-modrice.cz

151
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Město Modřice ve spolupráci s KŠK pořádá

v pátek 3. února 2017 od 20 hodin v hotelu
Gregor v Modřicích

19. Městský ples

K poslechu a tanci hraje
kapela Liduška.
Program zahájí úvodní
polonéza v nastudování
žáků ZŠ Modřice.
Vstupné 120,- Kč včetně místenky.

Předprodej vstupenek bude zahájen 2. ledna 2017
u paní Marie Havlátové v obchodě s textilem

Předprodej vstupenek bude zahájen
od 9. ledna 2017 na recepci Městského úřadu
v Modřicích, tel.: 537 001 017 nebo 774 007 710
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Den otevřených dveří domu nám. Svobody 171, 4. - 5. 11. 2016

Foto: M.Hájek
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Koš martinských vín 11. 11. 2016

Foto: M.Hájek
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Kateřinská zábava 25. 11. 2016

www.mesto-modrice.cz
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Rozsvícení vánočního stromu 29. 11. 2016

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Enviromentální výchova v MŠ

Výukový program prevence úrazů

Součástí vzdělávání dětí v mateřské škole je environmentální výchova, tj. rozvíjení
vztahu k přírodě. Nejlepší jsou pro děti v tomto věku vlastní prožitky z pobytu v
přírodě. Dostat se ale s dětmi například k rybníku či do lesa je organizačně i časově
velmi náročné. Kromě toho, co dětem „přineseme“ my, paní učitelky, využíváme i
nabídky různých organizací zaměřených na ekologickou výchovu, které přijedou s
programem plným informací, her a činností. Jde například o Centrum aktivní výchovy Alfadeck nebo organizace Rezekvítek. V listopadu proběhl program „Byla jednou
jedna jabloň“. Děti se dozvěděly o tom, jak se mění příroda během roku, o střídání
ročních období, zahrály si „na včelky“, na „semínka pod sněhovou peřinkou“… Už
se těšíme na jaro, kdy k nám přijedou animátoři s programem „Putování s žabkou
Kuňkou“.

V rámci prevence proti úrazům připravila Dětská nemocnice v Brně, Černých Polích
výukový program pro žáky základních škol. Zúčastnili jsme se jej s žáky VII. třídy. V
dětské nemocnici jsme byli pěkně přivítáni MUDr. Janem Škvařilem, který nás informoval o obsahu výukového programu.
První částí programu byla prezentace obecně k výskytu úrazů, jaké náhody se mohou přihodit a které části těla bývají nejvíce postižené. Zároveň jsme se dověděli,
jak postupovat, když se přihodí úraz, a jak poskytnout první pomoc při jednotlivých
typech zranění. Do následující diskuse se žáci velice aktivně zapojili.
Ve druhé části výukového programu se žáci rozdělili na dvě skupiny. První skupina
navštívila sádrovnu. Zde se žáci mohli podívat, jak se vlastně klasická sádra dělá, a
někteří si ji mohli vyzkoušet i na vlastní kůži.
Druhá skupina navštívila dětskou pacientku ležící v nemocnici po úrazu. Na jejím
případě mohli žáci vidět, jak snadno se v okamžiku změní příjemná zábava v dlouhodobý pobyt v nemocnici a jaké to je trávit několik týdnů na nemocničním lůžku.
Tím, že nám svůj příběh vyprávěla mladá slečna z vlastní čerstvé zkušenosti, bylo
vše o to působivější. Obě skupiny se pak vyměnily, aby všichni navštívili obě místa.
Tento výukový program byl velmi zajímavě připravený a žáci si z něho rozhodně
odnesli více poučení, než z jakékoliv teoretické přenášky.

Bc. Monika Čechovská – třída Berušky

Plavání v MŠ
Už tradičně probíhá i v letošním školním roce v mateřské škole výuka plavání. Skupiny dětí navštěvují po dobu 10 týdnů místní bazén. Seznamují se zde se zásadami
bezpečnosti při pobytu v bazénu a získávají kladný vztah k vodě. Hravou formou si
zvykají na pohyb ve vodním prostředí. A pomocí her se učí základním plaveckým
dovednostem. Za jejich snahu, odvahu a také radost z pohybu ve vodě je přichází
odměnit sám vodník, který předává každému malému plaváčkovi mokré vysvědčení,
medaili a sladkou odměnu.
Mgr. Lenka Haramachová

Děti a zaměstnanci přejí všem krásné prožití vánočních svátků
a pevné zdraví do nového roku 2017

Mgr. Alexandra Látalová, foto: Barbora Odehnalová
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Klidné vánoční svátky,
hodně zdraví, radosti
a lásky, nové inspirace
i poznání vám všem přeje
do nového roku

2017

Základní škola Modřice

Školní jarmark již posedmé
V pátek 25. 11. se naše škola opět otevřela veřejnosti, a tak jsme u nás mohli opět přivítat mnoho milých hostů. Prostranství před školou se zaplnilo stánky, na nichž děti
prezentovaly své výrobky, pozvání přijali i prodejci s vánočními dekoracemi a ve
vzduchu se vznášela vůně pečených vaflí a horkého čaje. I svátečně nasvícený altán
dával tušit pěknou podívanou, neboť žáci pod vedením svých učitelů již po několik
týdnů pilně secvičovali svá vystoupení - koledy, scénky i veselé tanečky. Krásnými
vánočními skladbami přispěli do programu žáci ZUŠ, folklorní kroužek, přivítali jsme
i děti z MŠ. Vše se neslo v poklidné atmosféře pozdního listopadového odpoledne.
Myslím, že jsme spolu s rodiči umožnili dětem zažít ten jejich okamžik slávy a že
mnozí usínali plni dojmů z krásně prožitého dne. I když jsou tyto akce náročné pro
všechny zúčastněné, nelitujeme vynaloženého úsilí, protože když mámy a tátové vidí
své děti vystupovat, těšit se, radostně poskakovat, tančit a zpívat, je to štěstí. Asi se
to líbilo i někomu „nahoře,“ protože jinak si neumíme vysvětlit, že se během dne
vyjasnilo, zklidnil se vítr a ustalo i vytrvalé mrholení.
Moc děkujeme našim spolupracovníkům, maminkám ze SRPŠ, které se každoročně
obětavě starají o občerstvení, MÚ za technickou výpomoc a všem modřickým občanům, kteří nás přišli podpořit.
Mgr. Jana Havlíčková, ZŘŠ

Foto: M.Hájek
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SRPŠ
Co dělá SRPŠ pro děti?
První tři měsíce školního roku utekly, jako voda a adventní atmosféra je cítit všude
kolem. Rok 2016 bude za pár dnů minulostí a to je dobrá příležitost k bilancování
čehokoliv. I my, rodiče ze SRPŠ hodnotíme, jestli jsme stihli udělat všechno, co jsme
si pro děti naplánovali a jestli je důvod ke spokojenosti.
1. září, na začátku školního roku jsme s balónky a dárečky vítali prvňáčky a předškoláčky do jejich nové etapy života. Plnili jsme některá přání dětí z tradičních žlutých
dotazníčků, takže každá malá slečna si teď může ve třídě zkontrolovat účes – pořídili
jsme zrcadla, taky hodiny, kde chyběly, doplnili jsme stavy kopačáků, ping-pongových pálek i bedmintonových raket (aby bylo za teplého počasí na čerstvém vzduchu o přestávkách co dělat), obohatili jsme výběr her na přestávky a volné hodiny
(aby bylo co dělat, i když je venku nevlídno) a mládeži na Benešku jsme koupili šest
relaxačních sedacích vaků, jako základ relaxační zóny na chodbu. Výchovu k zodpovědnému enviromentálnímu chování jsme podpořili soutěží ve sběru starého papíru
a deváťákům jsme umožnili prohlídku Národního divadla při jejich návštěvě Prahy.
Napekli jsme perníčky a nakoupili mikulášskou nadílku, na kterou nám i letos přispělo město Modřice. Letos se poprvé dostalo s drobností i na naše starší žáky, protože
dělat radost všem dětem vnímáme, jako naše poslání. Všechna oddělení družiny se
mohou u stromečku těšit z hromady dárků a děti na prvním stupni jsou vybaveny
spoustou nových her na přestávky a didaktických pomůcek, dle výběru jejich učitelek. Naposledy jsme se sešli na předvánočním jarmarku, kde jsme se starali o zahřátí
a plná bříška všech dětí i návštěvníků.
Spokojenost dětí a prima školní atmosféra plná podnětů je naší prioritou. Je to cesta,
kterou jsme si zvolili jako smysluplnou – práce pro radost dětí a jejich zdravý vývoj.
Někdo by možná namítl, proč raději neřešíme požadavky a podněty rodičů? Jednoduše proto, že nám dosud od rodičů téměř žádný hromadně podporovaný podnět
nepřišel. Jediný požadavek, který jsme řešili před rokem, byl návrh na zavedení výběrového menu ve školní jídelně. Sehnali jsme si tedy všechny dostupné informace
o tomto tématu, požádali jsme o vyjádření ředitelku školy i vedoucí školní jídelny,
zavolali na českou školní inspekci do Prahy, mluvili s hlavní metodičkou školního
stravování v Brně a potom jsme se sešli, abychom získané informace sloučili s našimi
zkušenostmi a představami. Někdo se možná bude divit, ale z našeho jednání vyplynulo, že jsme s nabídkou školního jídelníčku spokojeni a nijak nedostatečný nebo nemoderní nám nepřipadá. Bylo by určitě hezké, mít možnost si vybrat třeba salát (jako
alternativu) nebo dva druhy polévky, ale chápeme, že kapacita školní kuchyně neumožňuje všechno a jsme rádi za snahu naučit naše děti jíst i méně tradiční pokrmy.
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Máte-li tedy nějaký návrh nebo podnět ke zlepšení, budeme rádi, když nám jej pošlete na srps@zsmodrice.org . Určitě se jím budeme zabývat. Naše schůzky nejsou
časté, ale jsou veřejné, takže se jich můžete bez obav zúčastnit. Nebo se můžete
přímo přihlásit ke členství v SRPŠ a získávat tak všechny informace o naší činnosti.
Každý, komu leží na srdci podmínky, ve kterých se děti vzdělávají, jestli do školy
chodí rády a jaký vztah ke vzdělání si vytvoří, by měl svými dobrými nápady nebo
zkušenostmi odjinud obohatit i modřickou školu. Nebojte se nás oslovit, děláme to
pro naše i Vaše děti!
Přejeme Vám příjemné a klidné prožití Vánoc i zábavných silvestrovských oslav, ve
společnosti Vašich blízkých a milovaných lidí. Ať se Vám příští rok vydaří!
To Vám přejí rodiče ze SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.

SKAUTI

www.skautimodrice.cz
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:

„Mít rád lidi a milovat lidi,
to je celé tajemství
a snad jediný recept na štěstí.
Kdo myslí jenom na sebe,
ochudí jiné o sebe, ochudí sebe
o jiné, zakrní a zahyne.“
Jan Werich

Když nastane Adventní čas, tak je to
znamení, že Vánoce jsou už za dveřmi.
Jsou to ty nejkrásnější svátky v roce.
Jsou to svátky míru – i když ne všude –
radosti a rodinné soudržnosti.
Po vyčerpávajícím úklidu a pečení – je
to pro ženy sice náročné, ale o to víc
nás ženy těší radost dětí a spokojenost
našich drahých poloviček - zvlášť těch
mlsných.
I lidé jsou k sobě v adventním čase a
o vánocích přístupnější a otevřenější.
Dnes už to není sice takové, jak to bývávalo, ale staří Modřičáci se k sobě stále
hlásí. Bylo to vidět i na letošním „Koši
martinských vín“, který se v Modřicích
pomalu stává tradicí. Zde se potkávají
i ti, co se třeba celý rok nevidí. Je to
radostné setkávání. Samozřejmě k tomu
přispívá nejen to mladé svatomartinské
víno, ale také se musí ocenit naši hasiči
s vynikajícími zabijačkovými produkty.
Je to prostě dobrá akce a byl to dobrý
nápad.

Doufám, že nás ta sváteční atmosféra
naladí na lepší notu, a že situace ve
společnosti se zlepší. Nastávající rok
má ve svém letopočtu na konci magickou sedmičku, a tak nám přinese více
spokojenosti, štěstí, zdraví a klidu. A
to nejen u nás, ale celkově ve světě –
neboť jsme tu pro druhé lidi, především
pro ty, na jejichž úsměvu a blahu závisí
naše štěstí.
Na závěr Vám všem přeji za všechny
členy zahrádkářského spolku krásné
vánoční svátky, bohatou nadílku od Ježíška, klid a mír v duši a hodně lásky v
srdci a do nového roku ať se Vám splní
každé Vaše přání a hlavně ať jste hodně
a hodně zdraví.
TOJA

„Největším štěstím v životě
člověka je vědomí,
že vás někdo miluje proto,
jací jsme, nebo spíše
přesto jací jsme“.
Romain Rolland
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DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
Jak jsme zahájili „Jarmark“ u školy
Tradiční vánoční jarmark u základní školy na ulici Benešově, který se konal 25. 11.,
i letos zahajoval Dětský folklorní kroužek. A protože k vánocům neoddělitelně patří
zpívání koled, chtěli jsme svým vystoupením navodit krásnou předvánoční atmosféru. Starší děti už velmi skvěle zvládly sólové zpěvy a i naši „maláčci“ se snažili ze
všech sil. Celé vystoupení umocnily kroje se zimními doplňky a tak naše děti vypadaly jako vystřižené z knížek Josefa Lady. Všichni (my dospělí i děti) jsme si jarmarkové odpoledne u školy moc užili. Děti prodávaly své výrobky, s rodiči nakupovaly,
mlsaly anebo soutěžily na stánku E.onu.
Konec roku také bývá příležitostí k bilancování. A tak si stručně připomeňme, co
jsme všechno s dětmi a jejich rodiči letos úspěšně zvládli. Od předtančení na farním
plese, zkoušek v pasivním domě pro seniory, pracovních soustředění (Žitková, Blatiny), či populární "Závěrečnou Pod kaštany", až po pět velkých veřejných akcí. Vedle
aktivní účasti na ženáčských i václavských hodech a současného jarmarku to bylo
především tradiční Vítání jara a spolu se soubory z Hluku a Horní Lidče letní Dětské
folklorní setkání v areálu ZŠ.

Závěrem bych ráda poděkovala dětem, rodičům a všem,
kteří naši činnost tak či onak podporují a popřála jim
i čtenářům těchto řádků pěkné Vánoce a hodně zdraví
a štěstí v nadcházejícím roce.

Ivana Cetlová za DFK Modřice
více o nás na www.folklorni-krouzek-modrice.cz
foto Mirek Hájek
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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

Městská knihovna v Modřicích
vás zve na přednášku

13–18
13–16
13–18
13–16

Miroslava Friče

Botswana, Namibie a
Zimbabwe

Půjčovní doba o vánočních prázdninách Ve dnech 22. 12. 2016 - 1. 1. 2017 bude
knihovna zavřena. Prvním půjčovním dnem v r. 2017 bude pondělí 2. ledna 2017.

Zapište si do kalendáře:

Prezentace filmu z cesty po Africe
se uskuteční ve čtvrtek 19. ledna 2017
v 17 hodin v klubovně nad knihovnou

19. 1. Botswana, Namibie a Zimbabwe – Miroslav Frič – filmové ukázky z cesty po Africe
23. 2. Španělsko a Portugalsko – Jiří Mára - evropské putování rodinného týmu
23. 3. Brněnské podzemí – ing. Aleš Svoboda - pokračování cyklu přednášek

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Adamec: Pohádky o nezbedných
mašinkách
Ber: Ježíšek vypráví o vánočních
tradicích
Kid: Deník malého minecrafťáka
Mennen: Vše o stavbě
Schmitt: Kam chodí kosmonauti na
záchod?
Vajsejtlová: Vánoce za dveřmi
PRO ŽENY
Boček: Aristokratka na koni
Boučková: Život je nádherný
Černá: Týden blázna, Václav IV.
Davouze: Loď v Bretani
Denková: Prvorozený (Karel IV.)
Gortner: Vatikánská princezna (Lucrezia Borgia)
Heldt: Při návalech aspoň není zima
Horáková: Tajemství Anny z Lampersdorfu
Karlíková: Muslimské peklo

Keleová-Vasiliková: Vůně života
Kleníková: Julie Červená: Je mi třicet
a jsem single
Macháčová: Zrada
Moriarty: Tři přání
Nesvadbová: Laskonky
Řeháčková: Vyhoštěni z ráje
Váňová: Nebýt sám
PRO VŠECHNY
Grisham: Osamělý střelec
Hájíček: Dešťová hůl
Mawer: Provazochodkyně
Miner: Tma
Morrell: Vládce noci
Paternitti: Pravidla sýrárny
Patterson: Čtrnáctý hřích, Druhé
líbánky
Sepetys: Potrhaná křídla, Sůl moře, V
šedých tonech
Viewegh: Melouch
Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma

KULTURA

Připravujeme 85. komorní koncert na radnici - středa 25. ledna 2017 v 19 hod

"Od Mozarta k muzikálům"
Koncert dramaturgicky připravil a průvodním slovem i klavírní spoluprací
doprovodí muzikolog, pedagog, publicista a předseda Mezinárodní společnosti Vítězslava Nováka Prof. PhDr. Miloš Schnierer – (*1934), stále aktivně působící na brněnské JAMU. Vystoupí na něm zpěváci Helena Hozová
(soprán) a Tadeáš Hoza (baryton), kteří přes svoje mládí už mají za sebou
významná sólová vystoupení (viz odkazy na našem webu). Na programu
koncertu zazní operní, operetní a muzikálové skladby W. A. Mozarta, F. Lehára, O. Nedbala, P. Anky a F. Loewe. Přijďte si poslechnout známé melodie
a zasvěcený komentář renomovaného hudebního odborníka.
za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz
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Smíšený pěvecký sbor města Modřice
a Modřický chrámový sbor
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FARNOST
Renovace střechy kostela sv. Gotharda

zvou občany města Modřice na

Benefiční koncert
Účinkují:

Modřický chrámový sbor
Husovický okrašlovací spolek pěvecký
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
Na programu budou vánoční skladby a písně

Neděle 8. 1. 2017 v 17 hodin
Chrám sv. Gotharda v Modřicích
Koncert se koná pod záštitou města Modřice

Výtěžek koncertu bude věnován na opravy nemovitostí modřické
farnosti

Střechy výrazně charakterizují lokalitu, ve které se nacházejí. Jsou vnímány již z velké vzdálenosti a také vypovídají o tom, jací jsou lidé, kteří pod nimi a s nimi žijí. O
modřickém kostele, který se tyčí nad svrateckou rovinou to platí dvojnásobně. Je to
dobře patrné především u zachovaných památek na venkově, kde se pro ně používal
materiál, který byl v místě dobře dostupný. V oblastech s úrodnými poli se pokrývaly
slaměnými došky. V sídlech v blízkosti velkých vodních ploch a mokřadů se uplatnil
rákos. V lesnatých pohraničních horách se používal dřevěný šindel nebo břidlice, později eternitové šablony. Po zákazu používat hořlavou krytinu se na střechách objevila
keramika nebo betonová taška. Zvláště v posledních padesáti letech dvacátého století
vytlačoval původní materiály nevzhledný plech.
Podobně je tomu na střeše našeho děkanského kostela. Část krytiny nad jeho hlavní
lodí tvoří keramická taška, část je z plechu. Plech je pod věží proto, aby led padající z
vysoké věže krytinu nerozbil nebo ji nestrhl. Tato úvaha však střeše neprospěla. Půdní
prostor se neprodyšně uzavřel a neumožnil, aby jej proud vzduchu mohl provětrat. A
především to ublížilo výrazu celé stavby.
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Střecha na modřickém kostele však má ještě celou řadu dalších defektů. Především
ji prostupuje velké množství netěsností a děr, kterými pronikají dešťové a sněhové
srážky. Na řadě míst jsou na půdní klenbě stopy od kapající vody. Nejnebezpečnější
situace však nastávají při poryvech větru, které se v budoucnu mají vyskytovat s větší
frekvencí než je tomu dosud. Krytina se při zatížení vzduchovými proudy uvolňuje a
„rozlétá“ po širokém okolí. Část zlomků uvízne ve střešních žlabech a ohrožuje lidi.
Můžeme hovořit o velkém štěstí, že se dosud žádnému ze stovek návštěvníků, kteří
každý týden do kostela směřují, nic nestalo.
Díky podpoře vedení města a dobrému organizování farnosti se daří naši nejvýznamnější duchovní a architektonickou památku po částech renovovat. Oprava střechy byla
svěřena firmě – STAK-D, spol. s r.o. z Domanína v okrese Hodonín, která má již úspěšně
za sebou několik podobných oprav. Vzpomenout můžeme domy Páně nebo fary v
Domaníně, Dubňanech, Hodoníně, Kuželově, Moravském Písku, Ratíškovicích, Sloupu, Syrovíně, Vlkoši nebo ve Vracově. Řemeslníci ze Slovácka stavěli také v Praze a v
Brně.
Oprava střechy chrámu sv. Gotharda se uskuteční ve dvou časových etapách. V první
se restauruje část krovu, aplikuje nové laťování a nad hlavní lodí položí nová krytina. Každý třetí kus šupinově kladené keramické bobrovky se k impregnovaným latím
přišroubuje. Ve druhé etapě se odstraní plechová krytina z plochy pod věží, kterou
nahradí keramická bobrovka. V poslední fázi dojde k zakrytí kostelní kaple a vstupního
objektu a instalaci nových podokapních žlabů, odpadního potrubí a vodičů bleskosvodu. Stavební práce na střechách kostela sv. Gotharda budou ukončeny v roce 2017. Posléze se bude moci přistoupit k opravám fasády. Všem, kteří dosud jakkoliv k renovaci
přispěli, je potřeba vyjádřit upřímné Pán Bůh zaplať.
Text a foto Josef Chybík

www.mesto-modrice.cz

351

Život v našem městě

Adventní farní jarmark
Pomalu se stává milou tradicí předvánoční farní jarmark.
Jedno či dvě sobotní odpoledne stráví na faře děti, rodiče i prarodiče společným
tvořením drobných dárků. Výrobky pak děti prodávají na stáncích před kostelem o
první adventní neděli po mši, na které se též světí adventní věnce.
Na jaře loňského roku jsme se prostřednictvím vyprávění otce Roberta seznámili s
minoritskou misií v Paraguay, a tak už druhým rokem putuje „výdělek“ malých prodejců vzdáleným kamarádům do Jižní Ameriky.
Děti se takto přirozeně učí solidaritě s potřebnými a z vydělaných peněz mají přeobrovskou radost. A pro nás všechny je toto nedělní dopoledne malým svátečním
zastavením, které k adventu patří.
text: Hana Slaná, foto: Josef Chybík
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Mistrovství světa v nohejbale proběhlo i s významnou
modřickou stopou

Pokud se podíváte do dvanáctého čísla loňského ročníku Zpravodaje, objevíte tam
na straně 25 toto oslovení. Byl to začátek v té době již tradičního Vánočního pozdravu
všem lidem dobré vůle v Modřicích od duchovního správce naší farnosti. A kdo by si
v té době pomylel, že jde o poslední Vánoční přání našeho milého faráře, Otce Mgr.
Roberta Mayera. Člověka vstřícného, chápajícího, vždy ochotného pomoci nejen radou, ale v případě potřeby i rukou, přiloženou k dílu. Tak jsme ho znali všichni, kdo
jsme s ním přicházeli do kontaktu.
Je škoda, že letošní přání nám náš „Robinek“ už nenapíše sám. Ale asi s ním má Bůh
jiné úmysly. A tak s letošní vzpomínkou na něj teď, v době adventní, a o letošních
Vánocích, si vezměme jako jeho pozdrav název knížky, která o něm vyšla. Tož

„Děcka, valíme do nebe“.
j.m.

MUDr. JAN MAREČEK
Střední 796, 664 42 MODŘICE

PROGRAM OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTTHARDA V MODŘICÍCH
PROGRAM
OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTHARDA V MODŘICÍCH
čas
30
9
00
16 Přízřenice
30
21
30
9
30
9
00
16
30
9
00
18
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SPORT

„Vážení modřičtí občané.“

datum
18.12.2016
24.12.2016
24.12.2016
25.12.2016
26.12.2016
31.12.2016
1.1.2017
6.1.2017
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den
4. adventní neděle
sobota - Štědrý den
sobota - Štědrý den
neděle - Hod Boží vánoční
pondělí - svátek Sv. Štěpána
sobota - Silvestr
neděle - Nový rok
pátek - svátek Tří králů

pozn.
Mše svatá
Mše svatá pro rodiče s dětmi
Půlnoční Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá – po mši žehnání vína na faře
Mše svatá – poděkování za uplynulý rok
Novoroční Mše svatá
Mše svatá – žehnání kadidla,vody a křídy

Na oslavu příchodu Pána jsou srdečně zváni všichni občané našeho města.

j.m.
j.m.

Ve dnech 18.-20. listopadu se v Brně v Městské sportovní hale na Vodově ulici konalo
mistrovství světa v nohejbale. Letošního ročníku se zúčastnil rekordní počet 19-ti
zemí ze 3 světových kontinentů, a to ještě přihlášené zástupce Afriky státy Mali a
Camerun na mistrovství nepustila přísná vízová politika Evropské unie.
Celý šampionát se organizačně a sportovně připravoval více než rok a výsledek stál
opravdu za to.
Český národní tým pod vedením modřického trenéra Petra Guldy vybojoval pro naši
vlast medaile ve všech disciplínách. V soutěži singlistů se zlatá medaile vrátila do
naší země po 14-ti letech a v soutěži trojic dokonce po dlouhých 18-ti letech. Ve dvojicích jsme pak získali stříbro po velice těsné finálové prohře se Slováky. Mezi celkem
7 nominovanými hráči českého výběru byli 4 hráči z našich Modřic a společně s
trenérem Guldou tak tvořili hlavní osu týmu. Všichni odvedli skvělé výkony a potvrdili tak výsostné postavení modřického nohejbalu nejen v České republice, ale i
celosvětově.
Šampionát byl však úspěšný také po organizační stránce. Celá akce, kdy se organizátoři museli postarat o více než 200 přímých účastníků proběhla bez jakýchkoliv
zádrhelů. Všichni přítomní hráči, rozhodčí i činovníci jednoznačně vyhodnotili letošní šampionát jako historicky nejvydařenější v dějinách nohejbalu. Vedení haly na
Vodově konstatovalo, že tak skvěle zorganizovanou sportovní akci s tak bouřlivou diváckou kulisou hala nikdy nezažila. Diváci pak celkovým počtem přes 6,5 tisíce také
vytvořili historický divácký rekord. Sportovní redakce České televize Brno, která ze
šampionátu vysílala v neděli 3-hodinový blok sdělila, že se jednalo o její obsahově
nejkvalitnější sportovní přenos v historii. Průměrná sledovanost 105.0000 diváků se
v daném týdnu zařadila, po 2 zápasech fotbalové Ligy mistrů a extraligovém hokeji
Kometa - Třinec, na čtvrté místo ve sledovanosti. V absolutní špičce pak nohejbal v
televizi naráz sledovalo 443.000 diváků, a to je pro náš sport úžasné číslo. Šampionátu
přihlížela také řada VIP hostů. Od zástupců Zbrojovky či Komety až po známé tváře
jako byli mistr světa v kolové Jan Pospíšil či patron šampionátu Miroslav Donutil,
který se také společně s dalším patronem fotbalistou Petrem Švancarou zúčastnil
medailových ceremoniálů. Celý víkend byli mezi čestnými VIP hosty šampionátů i
starosta Modřic pan ing. Josef Šiška a paní místostarostka ing. Hana Chybíková.
Jsem velmi hrdý na to, že i náš Městský nohejbalový klub Modřice se prostřednictvím svých členů a dalších modřických občanů aktivně podílel na organizaci mistrovství. Velký počet lidí se podílel na zajištění úprav prostředí v hale a jejím zázemí,
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vykonávali pořadatelskou službu či pomáhali se vším co bylo potřeba. Po všechny
dny mistroství také modřičtí hasiči zajišťovali požární dozor, bez kterého by takováto
akce také nemohla proběhnout. Chci všem jménem organizačního výboru mistrovství světa vyjádřit velký obdiv a díky – byli jste úžasní !
Petr Jahoda, předseda
Městský nohejbalový klub Modřice z.s.
člen organizačního výboru MS

www.mesto-modrice.cz
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50 let oddílu stolního tenisu v Modřicích
V roce 1966 založila parta nadšenců (bratři Šmeralovi, Havlátovi, Kopečkovi) v Modřicích oddíl stolního tenisu. V průběhu následujících let měl oddíl až čtyři družstva,
kolem třiceti členů a dostal se až do nejvyšších krajských soutěží. V Modřicích se
pořádaly velké turnaje za účasti i ligových hráčů.
Nejen tuto slavnou éru jsme si připomněli na říjnovém setkání bývalých i současných hráčů v tělocvičně za pingpongovými stoly a následném příjemném posezení
V současné době má oddíl dvě družstva, 12 členů a účastní se městských soutěží.
Rádi přivítáme nové členy.
Luděk Slaný

foto: Antonín Stehlík

foto: Svoboda Zdeněk
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Korespondence z PBDS Modřice
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Přejeme Vám ze srdce pokojné svátky, radost v kruhu Vašich nejbližších, ať se Vám
daří a budeme se těšit na viděnou na jaře!
S úctou Vaše Veronika Svobodová a celá Band(a).
Mgr. Veronika Svobodová

Dobrý den, paní magistro.
Dovolte mi, abych se Vám představila. Jmenuji se Alice Brandalíková. Jsem jedna z
obyvatelek Pasivního bytového domu pro seniory v našem městě. Nedalo mi, požádala
jsem naši vedoucí paní Jitku Kozumplíkovou o kontakt na Vás, protože jsem se rozhodla Vám napsat a také písemně poděkovat.
Uspořádala jste u nás další vystoupení skupiny "Banda" - koncert dětí, studentů Vaší
školy. Tentokrát k otevírání nejkrásnějšího období lidského roku - Adventu a Vánoc.
Mohu promluvit za nás za všechny, nakonec znějící několikerý velký potlesk, to jen potvrdil. Byli jste úžasní! Já osobně jsem stěží potlačovala slzy dojetí, a nebyla jsem sama.
Vytvořili jste svým projevem, krásou tónů hudby, zpěvu, souznění s vnímavými, citlivými posluchači. Přišli jste nás potěšit, ukázat co umíte, jak jste i přes hendikep výborní!
Sama velice dobře víte, jak je důležité vytvářet co nejužší kontakty, mezigenerační setkávání - dětí, dospělých a nás - nejstarších. Pro dobrý, pěkný, šťastný život ve společnosti. A Vám se to daří. Těšíme se už předem na Vaši další návštěvu a vystoupení u nás.
Sounáležitost okamžiků, náš úsměv na tváři, naše radost v lesknoucích se očích, vřelé
přijetí a podání rukou Vám je odměnou a poděkováním.
Období, do kterého jsme vstoupili, i přes svou hektičnost, nechť je nám všem radostným
očekáváním znovuzrození Posla víry naděje a lásky mezi dobrými šťastnými lidmi.

Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro zdravotně znevýhodněné
Kamenomlýnská 2
603 00 Brno
www.sss-ou.cz

Pozdravení Vám posílám. Alice Brandalíková.

Vážená a milá paní Brandalíková,
ani nevíte, jakou jste mně i celé Bandě udělala radost! Vůbec jsme nečekali tak krásnou reakci. Děkujeme za Vaše hřejivá slova chvály, ale i za přání k adventnímu času.
Dělá nám radost se s Vámi všemi setkávat a strávit společně alespoň pár chvil. Příště si
musíme vyhradit čas i na pár slov, nejenom zpívání  .
Děkujeme též za zaslané odkazy na písně, škoda pana Cohena, který se na nás již
dívá z muzikantského nebe, jeho nesmrtelné písně tu ale budou s námi pořád. Totéž
platí i o panu Krylovi. Jsme rádi, že jsme Vám našimi písněmi přinesli radost a potěšení.

foto: Jitka Kozumplíková, vedoucí PBDS
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
Už je tu zas, vánoční čas… Modřickou Anavitu provoněly perníčky i chvojí z adventních věnců
Už je tu zas, vánoční čas...V Domovech seniorů pod značkou Anavita v Čechách
i na Moravě to už pár dní krásně voní tou pravou adventní atmosférou. Všude se
teď pečou perníčky provoněné perníkovým kořením se skořicí a badyánem, pletou
adventní věnce z čerstvého chvojí, ozdobené čtyřmi svícemi, aby každou neděli v
podvečer mohla zahořet jedna z nich na znamení toho, že se prostřednictvím čtyř
Adventních nedělí blíží Vánoce. Plánuje se, podle jakých receptů napečou letos klienti vánoční cukroví a z kolika kilo mouky, a vzpomíná se, jaké to bylo, když u našich
klientů zazvonil kdysi zvonečkem po Štědrovečerní večeři u rozsvíceného stromečku "Ježíšek".
Také už je v plném proudu nácvik vánočních koled na akci Česko zpívá koledy, jejímž
partnerem je každoročně regionální Deník Rovnost. Letos si tak 14. prosince úderem
osmnácté hodiny zazpívají desítky našich seniorů ve všech zařízeních Anavity třeba
známou vánoční píseň Nesem vám noviny nebo Veselé vánoční hody. Symbolicky
se tak propojí nejen s ostatními klienty Anavity, ale také s desetitisíci lidí po celém
Česku, kteří si ve stejný den a stejnou hodinu zazpívají tytéž koledy u rozsvícených
vánočních stromů na náměstích, v domovech seniorů či dětských domovech.
„V čase adventním ještě více dbáme v Anavitě na to,
aby byly uspokojeny i duchovní potřeby našich klientů. Pro naše modřické klienty tak odsloužil bohoslužbu otec Sebastian, který jim nabídl také Svatou
zpověď,“ přiblížil ředitel Anavity Jiří Dušek.
Rozvonělo se tam ale už i domácí perníkové těsto
a papírové krabice jsou teď plné perníkových srdíček, hvězdiček, prasátek či kapříků. Ti si ovšem na
nazdobení křehkou cukrovou polevou musí zatím
ještě chvíli počkat. Zdobit je totiž naši klienti budou
s aktivizačními pracovnicemi až těsně před Štědrým
dnem.
"Perníčky jsme letos pekli ze tří kilo a velmi se povedly. Klienti zavzpomínali, jak pekli cukroví na Vánoce doma. U pečení jsme si také zazpívali koledy,
abychom si navodili tu správnou vánoční atmosféru.
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Klienti se nás také ptali, jak vlastně vznikl název perníčky? Dozvěděli se, že pochází z
anglického slova "pepper". Podle staré receptury se totiž do tohoto sladkého cukroví
přidával kromě mouky a cukru právě pepř," přiblížila aktivizační pracovnice Diana
Spáčilová, která se s kolegyněmi stará o každodenní program klientů v modřické
Anavitě.
A podle jakého receptu letos klienti perníčky pekli? Přinesla jej aktivizační Hedvika
Butorová, která klienty zásobuje svými rodinnými recepty po celý rok.
Hedvičiny perníčky:
0,5 kg hladké mouky, 250 gramů cukru moučka, 5 lžic medu, 2 vejce, lžíce rumu,
1 lžička jedlé sody, 2 lžičky perníkového koření. Pečeme asi 10 minut na 180 st.
Text: Bc. Hana Raiskubová, foto: archiv Anavity
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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.

156

Dne 2. 11. řešili strážníci skupinu mužů popíjejících alkohol před domem na ul. Komenského 600. Jelikož je v těchto místech a blízkém okolí popíjení alkoholických nápojů zakázáno obecně závaznou vyhláškou města Modřice, bylo
protiprávní jednání mužů řešeno dle zákona.

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.

Významného kulatého
výročí se dožívají
Ledererová Zdeňka

Vítáme do života
Šafr Jakub

Dne 3. 11. provedli strážníci odchyt volně pobíhajícího psa, který ohrožoval BESIP
na parkovišti OC Olympia. Pes byl umístěn do kotce a po několika dnech
předán zpět majiteli.
Dne 5. 11. řešili strážníci skupinu mladých osob, které vynášeli zeleninu a ovoce z
kontejneru na odpad v areálu OD Albert.

1
Rozloučili jsme se
Moškvanová Miroslava
Čepek Zdeněk
Pytlíková Marie

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce listopadu, které řešili strážníci
Městské policie Modřice

V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice

s
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MĚSTSKÁ POLICIE

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

Společenská kronika
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Dne 6. 11. řešili strážníci pachatele přestupku drobné krádeže zboží v OD Albert.
Během objasňování přestupku bylo na místě zjištěno, že pachatel byl již
v minulosti za trestný čin krádeže odsouzen. Z tohoto důvodu byl předán
PČR pro podezření z trestného činu krádeže.
Dne 7. 11. asistovali strážníci policistům OOP Rajhrad při převozu psychicky nemocné osoby k lékařskému vyšetření.
Dne 11. 11. řešili strážníci oznámení o újezdu řidiče od BČS Albert, který natankoval a
odejel bez zaplacení. Událost byla oznámena správnímu orgánu.
Dne 14. 11. byli strážníci přivolání k domovní schůzi vlastníků bytových jednotek
domu ul. Poděbradova 577, kde mělo docházet opakovaně k narušovaní
průběhu schůze obyvatelkou domu. Účastníci schůze se nakonec rozešli a
schůzi z důvodu jejího narušování ukončili.

Inzerce
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Dne 19. 11. řešili strážníci na BČS Unicorn podnapilého muže, který ohrožoval BESIP.
Muž za asistence hlídky místo opustil a odešel do místa bydliště.

www.mesto-modrice.cz
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Téhož dne pomohli strážníci muži, který si zabouchl klíče a doklady v objektu firmy. Strážníci následně muži dveře bez poškození otevřeli.
Dne 21. 11. řešili strážníci oznámení o napadání mezi rodinnými příslušníky na ubytovně CIHELNA. Hlídka na místě sjednala pořádek a strany poučila o dalším postupu ve věci.
Dne 24. 11. řešili strážníci pachatele drobné krádeže zboží. Pachateli byla uložena
bloková pokuta ve výši 1000,- Kč.
Dne 25. 11. řešili strážníci oznámení o muži, který se pohybuje po vozovce dálnice D2
a ohrožuje BESIP. Jednalo se o muže maďarské národnosti, který zabloudil.
Hlídka muže dopravila do bezpečí a nasměrovala ho do Brna.

www.mpmodrice.cz

Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma

HLEDÁME
Obchodní zástupce do týmu
Nabízíme
• Profesionální a příjemné
pracovní prostředí
• Zaškolení a další rozvoj

•
•
•

Práci s lidmi
Týdenní provizi
Otevřenost a férovost

Inzerce
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Roman Trněný
hrdina operátor
montáže

Říkejte šéfovi,
co si myslíte
Pracujte s hrdiny, kteří jednají narovinu
Posouváme možnosti kolejové doPravy stále dál. tady v BRNĚ-MODŘICÍCH vyvíjíme a vyrábíme
ty nejlePší DVEŘE PRO VLAKY, TRAMVAJE A METRA DO CELÉHO SVĚTA.
děláme věci, o které se Před námi nikdo nePokusil.

Umíte řemeslo? Chcete odvádět skvělou práci?
Máte odvahu dělat nové věci?
Postaráme se o vás a získáte cenná privilegia:

• Vyděláte si víc než jinde. I začínající operátor montáže má v IFE 20 000 Kč měsíčně.
• Zdarma vás budeme vozit autobusem do práce, zaplatíme polovinu každého oběda, vypereme vám pracovní oblečení.
• Můžete říkat napřímo, co si myslíte. Názory zaměstnanců nás totiž opravdu zajímají.
• V práci budete mezi svými. U nás drží lidé při sobě a tvoří skvělou partu.

Zavolejte:

Tel.: 724 140 140

Podívejte se na:

www.hrdinouvife.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
DATASYSTEM Richter s.r.o.

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

Sháním RD v Brně nebo v dojezdnosti do 25 km. Opravy nevadí.
Tel.: 607 496 359
Nutně hledám byt ke koupi - Brno,
Modřice, Rajhrad, Šlapanice apod.
Tel.: 604 522 895

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.

Účetní a daňové poradenství

Nabízíme zpracování komplexní účetní a daňové agendy pro právnické a fyzické osoby:
 Daňová evidence vč. podání daňového přiznání a souvisejících přehledů
 Účetnictví (podvojné účetnictví) vč. podání daňového přiznání
 Zpracování DPH včetně Kontrolního hlášení, ESL
 Zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců
 Veškeré ostatní daně, např. silniční, daň z nabytí, darovací, z nemovitostí atd.
 Rekonstrukce účetnictví
 Výkazy pro banky a Statistický úřad, Úřad práce
 Zastupování na úřadech na základě Plné moci
 Možnost přístupu on-line na náš server s účetní agendou
Pro zpracování dat používáme certifikovaný účetní program ABRA G3 a daňový program s certifikací
ministerstva financí TAXEDIT. Veškerá komunikace s úřady probíhá elektronicky.
V oboru pracujeme již od roku 1992 s celorepublikovou působností.
Ceny dohodou při osobním jednání.
Mobil: 603 426 115

náměstí Svobody 72

e-mail: info@dsrichter.cz

664 42 Modřice

www. dsrichter.cz
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Firma BONDY s.r.o. Modřice přijme pracovníka na
klasické a CNC obrábění.
Praxe vítána, ale není podmínkou-zaškolíme.
Zajímavá a odpovědná práce ve dvousměnném
provozu, dobré platové podmínky.
Zájemci se mohou hlásit přímo v areálu firmy na
Komenského 591, tel.547 216 062 nebo na e-mail
bondy@bondy.cz
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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

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2016
Události

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

datum

čas

akce

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

24. 12.

21:30

Půlnoční Mše svatá v kostele svatého Gotharda

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

1. 1.

9:30

Novoroční Mše svatá

18:00

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

www.x-trim.cz

Tříkrálová sbírka

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

2. - 15. 1.

pá

www.x-trim.cz

www.volny.cz/mkmodrice

6. 1.

20:00

Myslivecký ples

8. 1.

17:00

Benefiční koncert v kostele sv. Gotharda

13. 1.

19:30

Farní ples

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

19. 1.

17:00

přednáška v knihovně Botswana, Namibie, Zimbabwe

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

25. 1.

19:00

85. komorní koncert na radnici Od Mozarta k muzikálům

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

3. 2.

20:00

Městský ples

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

ne

www.nohejbal-modrice.net

www.biskupstvi.cz/petrov

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

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samostatné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakční rada: Miroslav Hájek, Alexandra Konvalinková, Kateřina Koubková (předseda),
Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová,
Vlasta Zápecová
Editor vydání: Vlasta Zápecová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici
a na www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání přes uživatelské formuláře na internetových
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafická úprava, tisk: Poring s.r.o., Hoštická 4,
642 00 Brno

