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USNESENÍ RMM č. 40/2010

Z usnesení RMM č. 40/2010

(prodávající) a obcí Želešice (kupující)
na prodej části pozemků p.č. 2079/2 o
výměře 35m2 a p.č. 2131/2 o výměře
647m2 a postupuje ji ke schválení do
ZMM (3.2)

Pozemek u zadního hřiště:
Na základě nevýhodnosti dosavadní
smlouvy pro město, RMM navrhuje
úpravu podmínek nájemní smlouvy s
manželi Novotnými na pozemek p.č.
994/1 takto: zkrácení nájemní smlouvy
z 30 na 20 let, výše nájmu 70,-Kč/m2
dle znaleckého posudku č. 2718/2009.
Z ročního nájmu navrhujeme odečíst
adekvátní část poskytnutého daru
ve výši 300.000,-Kč po prokázání a
předložení dokladů o poskytnutí
tohoto daru. V případě neakceptování
tohoto návrhu požadujeme předložení podmínek za jakých jsou manželé
Novotní ochotni zařízení na pozemku
přenechat městu. Stanovisko předložit
do 26.2.2010. Příslušný návrh bude
předložen na nejbližším jednání Zastupitelstva. (1.1)

Zahrádkáři - splatnost nájemného
RMM schvaluje dodatek ke smlouvě o
pronájmu pozemků mezi městem Modřice a Zahrádkářským spolkem Modřice na prodloužení termínu splatnosti
nájemného do 30. června daného roku
(3.3)

komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
8. února 2010

Nákup pozemku - cesta k řece
RMM bere na vědomí návrh kupní
smlouvy mezi městem Modřice (kupující) a Českou republikou – Státní
statek Valtice, s.p. v likvidaci (prodávající) na prodej pozemku p.č. 1749/1
o výměře 1054m2 a postupuje kupní
smlouvu do březnového ZMM (3.1)
Prodej pozemku u Želešic
RMM schvaluje smlouvu o budoucí
smlouvě kupní mezi městem Modřice

14

Likvidace odpadu - zvýšení ceny
RMM schvaluje úhradu faktury za
likvidaci zvýšeného množství odpadu
ze sběrného dvora firmě SITA ve výši
149.656,- Kč s DPH. Zvýšená cena je
kladným důsledkem většího využívání
sběrného dvora ze strany občanů. (3.7)
Prodej pozemku
Po upřesnění na základě geometrického
zaměření RMM doporučuje ZMM schválit prodej části pozemku p.č. 2025/1 o
výměře 58 m2 za částku 1.500,- Kč/m2
Petru a Jitce Dostálovým a uhradit částku měsíčními splátkami do 15.10.2010.
RMM schvaluje text smlouvy o prodeji
části pozemku p.č. 2025/1 a podstupuje
jej do zasedání ZMM (4.1)
Rozšíření garážového stání
RMM na základě sdělení Stavebního
úřadu Šlapanice, souhlasí s investičním záměrem výstavby 4 ks garáží na
pozemku p.č. 803/26 a 803/1 (mezi ul.
Sadová a Poděbradova). RMM požaduje
Zpravodaj 3/2010

předložení PD pro územní řízení k vydání stanoviska města Modřice (4.2)
Nová výstavba za dálnicí
RMM bere na vědomí investiční záměr
firmy Decathlon na výstavbu obchodního centra v lokalitě za dálnicí D2 na pozemcích společnosti CTP Invest. Jedná
se o prodejnu se sportovními potřebami, přístupnou z připraveného sjezdu
z kruhového objezdu, jejíž umístění je
navrženo v souladu s platným územním
plánem (4.3)
Základy ovládání počítačů
RMM schvaluje nabídku na spolupráci
města Modřice s p. Michalem Čevelou
na realizaci kurzu ovládání počítačů a
internetu pro občany města Modřice v
počtu 6-10 lekcí. Za cenu 400,- Kč/lekci
bez DPH. RMM schvaluje platbu pro
občany ve výši 30,- Kč/lekci (4.4)
Terénní úpravy u Primálu
RMM bere na vědomí žádost o povolení
terénních úprav na pozemku města
p.č.1665 v lokalitě Rybníky od společnosti GAS – Transport s.r.o. a podstupuje ji na projednání do ZMM (4.5)
Lokalita pro zeminu z rybníka
RMM pověřuje komisi životního prostředí vyhledáním lokality pro uložení
zeminy z případného výkopu pro protipovodňové opatření (vodní plocha) v
lokalitě Masarykova (5.9.2)
SMS varovného systému
RMM souhlasí se zapojením občanů
do varovného systému přeposílání
informativních SMS obyvatelům města
Modřice v ceně 1,- Kč za SMS zprávu –
financování zajišťuje město. (7.2)
www.mesto-modrice.cz

Opravy na fotbalovém hřišti
RMM souhlasí s úhradou opravy
ústředního topení v objektu šaten v
areálu fotbalového hřiště v celkové
částce 29.669,- Kč včetně DPH 20% a
dodávku a montáž mříží v celkové
částce 45.300,- Kč bez DPH. Jedná se
o zvýšení hodnoty majetku města,
který je toho času v pronájmu TJ
Sokol (7.5 a 6)

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

z
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Opravy v budově ZŠ - ul. Benešova
RMM schvaluje výměnu oken na
ZŠ Modřice na ul. Benešově, realizaci sprch v nové části budovy ZŠ
a přebudování místnosti kotelny na
sklad zeleniny, čistících a úklidových
prostředků (7.8)
Akce Charkov 1943
RMM schvaluje pořádání rekonstrukce bitvy ze 2. světové války
„Charkov 1943“ v reálu Pod Kaštany
za splnění následujících podmínek: pronájem areálu zdarma, bez
zajištění WC, bez účasti polopásového transportéru a bez provedení
výkopů. Akce proběhne v sobotu 17.
dubna 2010 (7.12)
Doprava a kvalita ovzduší
RMM schvaluje odpověď Ministerstvu ŽP na oznámení zpracování
koncepce „Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality
ovzduší JMK“ se zněním: požadovat
doplnění chybějících podkladů
o prověřovací studii jihozápadně
města Brna a komplexní hodnocení
kvality ovzduší v oblastech vedení
navrhovaných nových dopravních
tras (7.13)
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Myslivci - sběr kovového šrotu
RMM schvaluje sběr kovového
šrotu ve městě Modřice Mysliveckému sdružení Modřice ve dnech
26.-27.3.2010 (7.16)
Propagace města v rámci JMK
RMM schvaluje přistoupení města
Modřice k projektu společnosti Geogalileo kartografie Brno spol. s r.o.
„Poznávejme kraje České republiky“ v celkové částce 14.600,- Kč bez
DPH a nákup 100 ks prezentačního
kompletu v ceně 36,- Kč/ks bez
DPH. Půjde o mapu významných
míst Jihomoravského kraje s informačními texty. (7.17)
Zpravodaj Modřice - finanční
bilance
RMM bere na vědomí celkové
náklady za vydávání (tisk a distribu-

i

ce) městského Zpravodaje za rok 2009
ve výši cca 180 tisíc a dosažené tržby z
inzerce cca 60 tisíc Kč. (7.18)
Dopravní zátěž - výzva hejtmanovi
RMM schvaluje připojení města
Modřice k výzvě hejtmanovi JMK Mgr.
Haškovi, aby podpořil takové dopravní řešení jihozápadní a jihovýchodní
tangenty (nový dálniční obchvat jižním
okolím Brna), které v co nejmenší míře
zhorší dopravní zátěž dotčených obcí.
Výzva vznikla z iniciativy Ostopovic
a dále ji mimo jiné podepsaly obce
Nebovidy, Moravany, Želešice, Rebešovice, Šlapanice, Ponětovice, Jiříkovice,
Kobylnice. (7.19)
Podpora výstavy ř.k. farmosti
RMM schvaluje propůjčení vitrín
římskokatolické farnosti na výstavu
v rámci oslav svátku Sv. Gotharda v
měsíci květnu (7.21)
Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body
úplného znění usnesení, které je k dispozici u asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.cz
(red-ČeV)
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Úklid místních komunikací v Modřicích
– blokové čištění v roce 2010
Termíny: 23.3. a 24. 3., 4.5. a 7.5., 1.7. a 2.7., 16.8. a 17.8., 21.9. a 24.9. 2010
Žádáme občany, aby v tyto dny uvolnili komunikace a parkoviště podle přechodného dopravního značení, tak aby bylo možno provést úklid komplexně a
kvalitně. V opačném případě budeme nuceni přistoupit k odtahování vozidel.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Organizace svozu odpadu v Modřicích v roce 2010
Bioodpad:
Jeden velkoobjemový kontejner na bioodpad je již trvale přistaven na sběrném
dvoře. Provoz sběrného dvora: úterý až sobota 9:00 – 17:00 hodin.
Dva velkoobjemové kontejnery budou přistavovány na obvyklé místo u fotbalového hřiště v lichém týdnu v pondělí 1 x za 14 dní počínaje 29.3.2010.
Termíny svozu: 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8.,
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11.2010

Informace pro občany

Městský ples - tombola
RMM schvaluje uvolnění finančních
prostředků na zajištění tomboly
na Městském plese konaném dne
19.2.2010 ve výši 10.000,- Kč (7.15)

Svoz od občanů v pytlích 1 x za 14 dní lichý týden v pondělí od 29.3. 2010.
V tento den musí být zavázané pytle umístěny před domem na viditelném místě
do 9.00 hodin. Žádáme občany, aby pytle umísťovali před dům maximálně den
před svozem.
Pytle lze zakoupit na městském úřadě v úřední dny u p. Hoškové 1 ks za cenu
4,- Kč minimální odběr 5 pytlů. V ulicích, kde je zaveden svoz bioodpadu v biopopelnicích (Sokolská, U Hřiště, Příční, Hybešova, Rybníček, Nám. Míru, Benešova, Komenského - jen rodinné domy) se již letos svoz v pytlích neprovádí!
Termíny svozu: 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6., 5.7., 19.7., 2.8., 16.8., 30.8.,
13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. 2010
Svoz biopoplenic v ulicích Sokolská, U Hřiště, Příční, Hybešova, Rybníček,
Nám. Míru, Benešova, Komenského - jen rodinné domy, bude probíhat 1 x za 14
dní ve středu lichý týden, první svoz se uskuteční 31.3. 2010.
Biopopelnici přistavte na obvyklé místo, jako popelnici na komunální odpad, v
určený den od 6.00 hodin, svoz může být proveden i v odpoledních hodinách.
Vyzýváme občany, kteří bydlí v uvedené lokalitě a popelnici na bioodpad si
zatím nevyzvedli, aby tak učinili co nejdříve, v těchto ulicích již nebude naše
pracovní četa provádět svoz v pytlích! Pokud Vám jedna biopopelnice nestačí,
vyzvědněte si, prosím větší nebo další kus, protože pokud přidáváte bioodpad
v pytlích, komplikujete tím odvoz. Dále nabízíme možnost občanům bydlícím v
ulici Hřbitovní a Havlíčkova zapojit se do tohoto svozu.
Biopopelnice lze vyzvednout na městském úřadě u paní Hoškové v úřední dny.
Přesné datum ukončení svozu bioodpadu v podzimních měsících (zatím předpoklad konec listopadu) bude oznámeno ve Zpravodaji.
Rozšíření biopopelnic do dalších ulic v Modřicích předpokládáme během letních měsíců a jeho rozsah závisí na tom, zda bude městu přidělena dotace ze
Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí, o kterou je od září 2009 požádáno.
Termíny svozu: 31.3., 14.4., 28.4, 12.5., 26.5., 9.6., 23.6., 7.7., 21.7., 4.8., 18.8., 1.9.,
15.9., 29.9., 13.10., 27.10., 10.11., 24.11. 2010
www.mesto-modrice.cz

71

Nabídka kurzu pro starší občany

Pozvání do světa internetu a počítačů

Informace pro občany

Počítače s internetem jsou už dnes neodmyslitelnou součástí života mladé a střední generace. Existuje však i významná skupina lidí starších ročníků - dnes v důchodovém věku, která neměla příležitost se s počítači blíže seznámit. K těmto
lidem patří i paní Ing. Mattušová, která svým emotivním příspěvkem v minulém
Zpravodaji názorně vysvětlila, že právě pro starší generaci, může být internet veIng. Hana Chybíková, místostarostka
lice užitečnou náplní ve volném čase.
Město Modřice se zúčastnilo soutěže Dortiáda s Kometou,
která Modřice
je součástíproto
projektu
Rada města
připravila kurz, který by měl umožnit starším obča„Vracíme do života“ (spolupráce HC Komety Brno s dětskými
domovi).
Soutěž
se
konala dovednosti v této oblasti získat. Lektorem je
nům základní znalosti i praktické
v sobotu 27.2.2010 v hokejové hale dětí a mládeže v Brně.Ing.
Hlavním
cílemČevela,
bylo upéct
dort,
Vlastimil
který
se v aktivním věku několik desítek let profesionálně
Oznámení
který byl po soutěži věnován dětem z dětských domovů. Soutěže
se počítačovými
zúčastnilo cca 80
dortů, včetně vzdělávání dospělých a nyní v důchodu
zabýval
projekty,
které byly rozděleny do tří kategorií:
se intenzívně věnuje internetu. Jeho stránky „Cevela MX Cobol free Compiler“
Myslivecké sdružení Modřice provede ve1)dnech
26.3. 2010
od 15-17a 3)
hod.
Profesionálové,
2) Amatéři
Partneři a partnerská města.
zúčastněné
mělo z celého světa a „Modřický internetový magazín
majíKaždé
měsíčně
stovky město
návštěvníků
a 27.3. 2010 od 8-13 hod. sběr kovovéhonašrotu.
Prosíme
občany,
aby sběr
soutěži
zástupce.
Zástupcem
města Modřice byla Bc. - Kateřina
Homolková
a
Jaroslav
mim.cemotel.cz“, který vydává s Miroslavem Hájkem, nabízí přes 5 tisíc zajímapřipravili na uvedenou hodinu tak, aby si jej
členové
MS mohli odebrat. PředHaluza.
Děkujeme.
vých fotografií.
mětem sběru nejsou ledničky a mrazničky.
Ing. Josef Šiška, starosta města
Děkují Myslivci Modřice
Konání kurzu bylo dohodnuto v moderní počítačové klubovně v 1. patře budovy
ZŠ - ul. Benešova, vždy v pondělí od 17 do 18 hodin. Cílem kurzu je poskytnout
posluchačům základní znalosti, ale především také umožnit, aby si pod dohledem
lektora osvojili potřebné praktické dovednosti. Proto se předpokládá, že způsob
Soutěž - Dortiáda s Kometou
výkladu i cvičení budou individuálně přizpůsobovány dle potřeby.
Město Modřice se zúčastnilo soutěže
Dortiáda s Kometou, která je součástí
projektu „Vracíme do života“ (spolupráce HC Komety Brno s dětskými domovy). Soutěž se konala v sobotu 27.2.2010
v hokejové hale dětí a mládeže v Brně.
Hlavním cílem bylo upéct dort, který
byl po soutěži věnován dětem z dětských domovů. Soutěže se zúčastnilo
cca 80 dortů, které byly rozděleny do
tří kategorií:
1) Profesionálové, 2) Amatéři a 3) Partneři a partnerská města. Každé zúčastněné město mělo na soutěži zástupce.
Zástupcem města Modřice byla Bc.
Kateřina Homolková a Jaroslav Haluza.
Děkujeme.
Ing. Josef Šiška, starosta města
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Komunální a tříděný odpad
Svoz komunálního odpadu provádí nadále firma SITA CZ, a.s. a probíhá v pátek.
Tříděný odpad ze separačních míst se odváží:
plasty (včetně nápojových kartonů) každý týden v úterý, sklo bílé 1 x za 14 dnů
v pátek, sklo barevné 1 x za 14 dnů ve čtvrtek, papír lichý týden ve středu a sudý
týden v úterý.
Soutěž - Dortiáda s Kometou
Kontejnery na textil jsou vyváženy každý pátek.

Témata kurzu

Základní úroveň (3 lekce - 12., 19. a 26. dubna 2010)
- Ovládání počítače a programů - složky, soubory, klávesnice a myš ve Windows
- Práce s internetovým prohlížečem
- Praktické možnosti a rizika využívání internetu
- Zřízení, používání a rizika e-mailové pošty
- Vyhledávání informací na internetu, uchovávání odkazů a seznamy informačních
zdrojů
Pokračovací úroveň (termíny budou vyhlášeny na podzim)
- Psaní a posílání textů
- Pořízení, úprava a posílání digitálních fotografií a obrázků
- Prezentace vlastních internetových stránek

foto: J. Haluza

Cena kurzu je 30 Kč/lekce/osoba, tj.pro základní úroveň 90,- Kč/osobu
Zájemci se mohou hlásit na Městském úřadě v Modřicích u asistentky starosty
Bc. Kateřiny Homolkové, tel. 537 001 011, 602 728 350, katerina.homolkova@mestomodrice.cz do 31. března 2010

foto: J. Haluza
Zpravodaj 3/2010

www.mesto-modrice.cz
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Lyžařský výcvik na ZŠ Modřice

Zápis dětí do Mateřské školy

Informace pro občany

Žáci sedmé až deváté třídy vyrazili začátkem února se svými učiteli – instruktory
lyžování – do známé lokality v Jeseníkách, do Suché Rudné, aby zde absolvovali
tradiční lyžařský kurz. Novinkou byl výcvik sjezdu na snowboardu. Jízdy probíhaly pod vedením odborného instruktora a nutno říct, že snowboard získává u
dětí stále větší oblibu.
Můžeme konstatovat, že LVVZ splnil svůj účel – začátečníci se naučili lyžovat,
pokročilí nabyli jistotu, zkušení lyžaři se ještě více zdokonalili a hlavně jsme se
všichni v pořádku vrátili nadšeni tímto krásným zimním sportem.
Mgr. M.Grombiříková, učitelka ZŠ

Život v našem městě

Vážení rodiče,
zápis dětí do Mateřské školy Modřice pro školní rok 2010/2011 se uskuteční ve
středu 28. dubna 2010, od 14.00 do 17.00 hod., v budově MŠ na Zahradní 590.
Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
V tento den proběhne rovněž na mateřské škole Den otevřených dveří, od 14.00
do 16.00 hod. Rodiče se mohou seznámit s prostorami MŠ a výchovným programem v jednotlivých třídách.
Na nové kamarády se těší kolektiv dětí a zaměstnanců mateřské školy.
Mgr. Stanislava Šikulová - ředitelka MŠ

ž

1
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Úspěchy žákyň ZŠ Modřice
Žákyně deváté třídy Aneta Drmolová se zúčastnila historické soutěže Daniel,
vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Židovským muzeem
v Praze, Mezinárodním křesťanským velvyslanectvím v Jeruzalémě a Památníkem Terezín, pod záštitou kardinála Miloslava Vlka a Fedora Gála. Její práce pod
názvem „Naši zmizelí sousedé“ byla odbornou porotou vybrána a oceněna mezi
nejlepšími. Dne 16.3. 2010 si Aneta Drmolová převezme ocenění na slavnostním
vyhlášení výsledků soutěže v prostorách Židovského muzea v Praze. Blahopřejeme.
Další úspěch v dějepisných soutěžích zaznamenala žákyně ZŠ Modřice Šárka
Vetterová z osmého ročníku.
V okresní dějepisné olympiádě se umístila na 2. místě s rozdílem pouze jednoho
bodu na vítěze. V dubnu Šárka postupuje do krajského kola. Držíme palce.
Ing.Mgr. Alžběta Grunvaldová, učitelka dějepisu.

1
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Autor fotografie: Zdeněk Seidl

Oznámení.
Žáci naší školy opět připravují výstavu. Tentokrát se budeme věnovat bezpráví
v době totalitního režimu. Zajímá nás období od roku 1948 – 1989. Obracíme se
s prosbou na všechny čtenáře Zpravodaje, zda neznají někoho, kdo byl v těchto
letech režimem perzekován. Hledáme pamětníky, kteří by nám vyprávěli o svých
zkušenostech z období nesvobody. Pokud budete mít pro nás informace, obraťte
se prosím na paní učitelku Alžbětu Grunvaldovou, tel.: 547216466, 547210589. Děkujeme.
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KNIHOVNA
Půjčovní doba:

Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.volny.cz/mkmodrice

pořádá cestovatelskou přednášku

13 - 18
13 - 16
13 - 18
13 - 16

AKCE v březnu a dubnu
CESTA MÓDY DĚJINAMI
– výstava panenek Barbie v dobových kostýmech – do 26. března
25. března v 17 hod. EKVÁDOR a GALAPÁGY – beseda s cestovatelem Jiřím Márou
26. března – NOC v KNIHOVNĚ – zábavný výlet pro vybrané dětské čtenáře s přenocováním v knihovně v Mokré.
Termíny besed pro děti ze školní družiny (po besedách si děti mohou vypůjčit knihy)
8. (1. odd.), 15.(2. odd.), 16.(3. odd.) a 25. (pro všechny J. Mára) března
12.(1. odd.), 19. (2. odd.), 20. (3. odd.) dubna
Termíny besed pro děti ze ZŠ
1. třída: 24. března – Jaro, 28. dubna – J. Lada
4. třída: 31. března – Velikonoce

ve čtvrtek 25. března
v 17 hodin
v klubovně nad knihovnou

Život v našem městě
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Městská knihovna v Modřicích

Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa		
Pátek
9 - 12

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

NEJČASTĚJI ŽÁDANÉ TITULY V r. 2009
PRO DĚTI
Bešťáková: Písmenkové pohádky
Březinová: Bojiš se, Margito?
Holasová: Kůň jménem Zázrak
Smith: Upíří deníky
Wilsonová: Můj tajný deník
PRO ŽENY
Becnel: Galantní protivník
Brontëová: Agens Greyová
Coulterová: Kletba zelených očí
Dvořák: Past na královnu
Garwood: Mary Rose
Gortner: Poslední královna (Johanna Šílená)
Janečková: Ďábelská tvář, Srdce v
písku
Jessop: Mormonka
Kleypas: Vše pro lásku
Laurens: K zbláznění, Vyvolená
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dáma, Ušlechtilá vášeň
Lustig: Miláček
Prange: Poslední harém
Řeháčková: Když se láska promění v
posedlost
PRO SILNÉ NERVY
Brown: Ztracený symbol
Cole: Byznys
Cornwell: Bez rizika, V ohrožení
Deaver: Kříže u cesty
Ludlum: Operace Akvitánie
PRO POUČENÍ
Život ve Třetí říši
Briggs: Červená řepa, mangold a
špenát
Jílek: Železná opona
Koláček: Tajemství smrti Zikmunda
Lucemburského
Zpravodaj 3/2010

Jiří a Alena Márovi vypráví o naplnění dalšího cestovatelského snu svého syna Jirky upoutaného na invalidní
vozík. Zastavíme se v Karibském moři. Povíme Vám o studiu španělštiny a životě v ekvádorské rodině. Poznáte
podivuhodná tajemství rovníku. Zjistíte jak nebezpečný je život v amazonské džungli. Navštívíme pralesní
indiány. Podíváme se za ojedinělými zvířaty na Galapágy. Jiří Mára je autorem čtyř cestopisných knih a
dokumentárních filmů, které si můžete na besedě zakoupit za zvýhodněné ceny.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

www.mesto-modrice.cz
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Co je příjemnějšího než mít přítele,
s kterým můžeš mluvit jako sám se sebou ?
Seneca

Vláda zimy se přece jenom chýlí ke
konci. Přesto je období „pozdní zimy“
častým obsahem lidových pranostik
např. „březen – za kamna vlezem„ nebo
„pánská láska, ženská chuť a březnové
počasí nejsou stálé.“
Mohou nastat nové vpády studeného
vzduchu, sněžení a po letošní bílé zimě
nic divného i když denní sluneční oblouk se prodlužuje a zvyšuje se ozařování slunečními paprsky. Prochlazenou
půdu však ohřívá jen velmi pomalu.
Také v tomto období má proto velké
výkyvy mezi dnem a nocí, také čerstvě
napadlý sníh v tomto období má ve dne
velkou odrazivost.
Přesto, když březnové výkyvy pominou tak se půda rychle protepluje,
zejména na povrchu, takže na konci měsíce bývá 5 oC a můžeme do volné půdy
vysévat teplotně nenáročné rostliny.
Průměrné dešťové srážky v březnu
jsou v podstatě stejné jako v předchozích měsících, ale bývají ještě často vystřídány sněhovými. Lehké půdy však
někdy mohou trpět nedostatkem vláhy
a tak by klíčící rostliny mohly zastavit

klíčení. Je tedy nutno v takovém případě vláhu dodat.
V prvních březnových dnech dosáhne délka dne již 11 hod. a koncem
měsíce téměř 13 hod. Ve volné přírodě
pak můžeme vidět kvést čemeřici, sněženky, talovíny, podléšky.
I naše zahrádka se chystá na příchod
jara a zahrádkáři jsou v pohotovosti.
Slunce prohřívá přírodu, likvidujeme zbytky sněhu, ale pozor - ještě
může občas zahučet studený severák
a přihnat ledovou přeháňku. Počasí je
proměnlivé a málokdy nám vyhovuje.
Na zahrádce je však plno práce.
Kypříme půdu, děláme předjarní postřiky ovocných stromů, ošetřujeme
záhony jahodníku, přihnojujeme např.
Fragarinem. Můžeme dělat řez a průklest ovocných dřevin a na oschlé
záhony vyséváme salát, ředkvičku,
mrkev, petržel a další odolnější zeleniny. Však to všichni znáte. A já vím,
že už vás to žene na zahrádky, alespoň
všechno nachystat než se bude moci
začít. Mnozí z nás už začali – v kelímcích na oknech a ve sklenících již od
února klíčí předpěstované sazeničky.
A já nám všem přeji hodně pěstitelských úspěchů a dobrý zahrádkářský
rok.
TOJA

Zahrádkářský ples 2010
Tuhá zima letos dosud moc zahrádkářům nepřála. Někteří z nich by se už nejraději
viděli na svých oblíbených zahrádkách a kvanta sněhu jim zatím brání, aby „se
realizovali“ na záhoncích. Ale sníh a zima vůbec nebyly na překážku další – už
tradiční zimní činnosti modřických zahrádkářů – organizaci zahrádkářského plesu.
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Stalo se totiž dobrým zvykem, že v únoru, kdy rýče, hrábě a další nářadí nečinně
zahálí, se zahrádkáři společně s přáteli scházejí na zahrádkářském plesu, aby se
společně pobavili.
Již při vstupu ochutnali pánové něco zahrádkářských výpěstků. Chutnalo všem
– však to bylo nestříkané… Dámy se ozdobily květinou – však platí: krásné ke krásnému. Ples zahájili mladí předvedením slavností polonézy. Maminky zamáčkly
slzu …“té naší to tak slušelo…“ či …“kde jste šili ty překrásné šaty?... diváci ocenili
předtančení potleskem. Dr. Tomandlová vítá plný sál a zvláště pana starostu i paní
místostarostku, kteří rádi zavítají mezi přátele zahrádkáře a to už hudební skupina Nota Bene zve všechny přítomné na parket. Ti se nenechali dvakrát přemlouvat a tak se střídaly polka a valčík s latinskoamerickými rytmy. Do těch zapadla i
ukázka mexických tanců.
Přítomní okukují, co vše je letos v tombole, do které přispěla cenami organizace
zahrádkář (nejen pečlivě vybraným potřebným nářadím) i někteří spolupracující
podnikatelé. Cen je skutečně bohatě a tak řada zájemců ladí s partnerem vlastní
zaručený plán, jak vyhrát tu či onu cenu, která čísla a jaké barvy od párů polonézy koupit.
A už je tu tažení čísel – někdo jásá nad ostrou sekerou, jiný vybaluje vysavač, další zvažuje, jak odveze sadbové brambory. Všichni však jsou nadmíru spokojeni.
Ti, kteří vyhráli, i ti, co nezískali ani cenu útěchy. Ti teď vědí „…neštěstí ve hře,
štěstí v lásce…“.Ale všichni se dobře baví. Potkali se s přáteli, se kterými není v
každodenním shonu na popovídání čas a tak se to snaží nyní dohnat.
Snad proto, když kapelník taneční skupiny ohlašuje poslední kousky, vzdychnou:
„...to snad není možné, že už to končí?...“ Skutečně, čas je však neúprosný.
Bylo to opět vydařené setkání. Díky všem, kteří se o to zasloužili, všem organizátorům, zahradnictví Brabec za nápadité kytičky, ale hlavně těm, kteří se zúčastnili
a dobře se společně bavili. Hlavní organizátorka dr. Tomandlová může být spokojená – atmosféra byla opět vynikající. Zůstávají nám krásné vzpomínky.
Budeme se těšit, že se příští rok zase sejdeme. A na závěr poradíme všem, kteří
letos z nějakého důvodu nebyli. Přijďte mezi nás – těšíme se i na setkání právě
s vámi. Naše setkání bude jistě opět nádherné…
-ú-
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Zahrádkářský spolek Modřice děkuje všem svým příznivcům, kteří věnovali věcné dary do
tomboly na Zahrádkářský ples, konaný 6. února 2010
Agentura Svobodová, Bachl, Beta, Bělíková Naďa, Cestovní kancelář Čebus, Cukrářství Čermák, Cukrárna Jančíková – Husova, Cukrárna a vinárna „U Kulaté“ Želešice, Čerpací stanice Novotný, Drůbežářské závody PROMT Modřice, Hotel Gregor, K+K Sport Brno, King Style Brno, Květiny Dvořáková
Lenka Brno, Květiny Šebestíková, Lorencovi Brno, Mostex – Grupe Modřice,
MěÚ Modřice, Odehnal František, Oseva Agro Tuřany, p. Paufošima, p. Prosecký, přítel zahrádkář, Restaurace „U Trávníčka“, samoobsluha Husova, p. Alena Sedlinská, SETOS – Odehnal Libor, Stolařství
Doležal, Studio POHODA, p. Svoboda Jan „VOKNO“ Brno, Textil Havlátová,
př. Tylmanová, Zahradnictví Brabec, Zelenina nám. Svobody, př. Žákovi.
TOJA
www.mesto-modrice.cz
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KULTURA

Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

Stručně na dále uvedených fotografiích Miroslav Hájka a podrobně v Modřickém
internetovém magazinu (mim.cemotel.cz/10-q1b.htm) si můžeme připomenout
premiérové vystoupení nového místního hudebního souboru - saxofonového tria
ZUŠ Modřice. Pod vedením zkušeného hudebníka a učitele Pavla Rosendorfa
(soprán) v něm studenti gymnázia Hana Chybíková ml. (alt) a Jonáš Dyba (tenor) nejprve zahráli úpravy skladeb starších autorů a ve druhé části koncertu pak
klasický swing a jazz s doprovodem, který bravurně obstarali Miroslav Hanák
(klavír) a Milan Kašuba (kytara). Ohlas u početného publika byl veskrze kladný a
proto jsme se hned domluvili na přípravě dalšího vystoupení této hudební skupiny s větším využitím sólových pasáží a možnosti různých nástrojových kombinací.
Příznivci tohoto hudebního žánru se tedy mohou už začít těšit na lednový koncert
v roce 2011.
Vlastimil Čevela

KOMORNÍ
KONCERT

44.
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Úspěšná premiéra saxofonového tria ZUŠ

NA RADNICI

Hudba taneční a rozjímavá
Účinkují:
Sólový a čtyřruční klavír Jarmila Mazourová a Milan Šilar
Program:
F. Liszt, F. Chopin, A. Dvořák, J. Brahms,
S. Joplin, G. Gershwin, R. Addinsel a další

Středa 31. března 2010 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
foto: M. Hájek
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XII. Městský ples
Dne 19. února se konal v sále hotelu Gregor XII. Městský ples. Pěkným zpestřením programu bylo vystoupení taneční skupiny Lady dancers a ukázka latinskoamerických tanců v podání sl. M. Hrochové a p. Z. Paseky. K tanci a poslechu
hrála hudební skupina Modul, která přispěla k dotvoření příjemné atmosféry večera. Tombola byla díky sponzorům více než bohatá a bylo při ní rozdáno téměř
70 krásných cen. Městský ples byl jako již každoročně nezapomenutelnou kulturní akcí a v příštím roce se opět těšíme na Vaši účast.
Velen

Inspirační prospektová edice pro občany a návštěvníky města,
vyšlo jako samostatně oddělitelný dvojlist ve Zpravodaji Modřice č. 3/2010

2

... za historickým rybníkem k Primálu
V řadě materiálů o Modřicích se zmiňuje rybník Primál, který je v evidenci odboru živ. prostředí na MÚ Šlapanice jako zvláště cenný VKP - tedy významný
krajinný prvek. Jde o malý rybníček, ohraničený umělým náspem o rozloze
necelých 0,6 ha a napájený vodou z nedalekého pramene. Předmětem ochrany je hnízdiště mokřadních druhů ptáků a rozmnožovací lokalita obojživelníků. V 60-tých letech
minulého stol. tam
naše děti chodívaly
v zimě bruslit a v létě
se i občas vykoupat,
pak postupně došlo k
zabahnění a zarůstání.
V polovině 90-tých let
pak bylo realizováno
odbahnění a vegetační
úpravy, takže se opět
objevila i vodní plocha
- a jak dosvědčuje odhrabaný led, tak se tam
letos také bruslilo.

foto: M. Hájek
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Před 500 lety zde však začínal veliký rybník, jehož zakladatelem byl významný olomoucký biskup Jan Thurzo. Obvod rybníka lze snad přibližně předpokládat podél vrstevnice 190 m n.m. na výřezu z katastrální mapy dále, názorně
pak ho ukazuje mapa I. voj. mapování z roku 1764-8 na této stránce. Vodu bral
z Bobravy, takže docházelo ke sporům s obyvateli Popovic, kteří tuto říčku
rovněž využívali pro zemědělské účely, hlavně k napájení dobytka. Rybník
byl založen v roce 1517 nebo 1518 především jako chovný, pro tzv. jednoroční
provoz s již vzrostlejší násadou. V roce 1786 pak byl z větší části zasypán,
takže na novějších mapách se už nevyskytuje. Zůstalo po něm pojmenování
„Rybníky“ pro místní polní trať a taky sníženina, jejíž velikost částečně naznačilo trvalé zatopení ještě měsíc po odeznění povodně v roce 2006.

Kam v Modřicích
Vycházka bude krátká, se začátkem a koncem u nové žluté administrativní budovy nedaleko benzinové pumpy na starší asfaltové cestě, rovnoběžné s obchvatem.
Jediný způsob bezpečné pěší nebo cyklistické cesty sem je podchod u náhonu na
východním okraji města, protože realizace kruhového objezdu při vyústění ulice
Havlíčkovy je teprve ve stádiu přípravných jednání. Pokud však někdo bydlí např.
v sídlišti „U hřiště“ nebo na Benešově či Komenského ulici a nemůže nebo nechce
si cestu prodloužit o další 4 km, tak mu zatím nezbývá, než riskovat nebezpečný
přechod přes velice frekventovanou křižovatku. To je bohužel jedna z ukázek dědictví dřívějšího extenzivního rozvoje bez zájmu o přiměřené životní podmínky
občanů.

2
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Kam v Modřicích
také v době bronzové i později žili a byli pochováváni občané „tehdejších Modřic“ - podrobnosti i o nedalekém sídlišti si ale povíme jindy. Momentálně (únor
2010) stavební úřad terénní úpravy zastavil (řeší se oprávněnost provádění),
takže nás těžké náklaďáky při vycházce neruší. Prostor navážky je dle územního plánu zemědělská půda a navážená zemina je dle certifikované laboratoře
ekologicky nezávadná. Měnit krajinu obecně není dobré, ale vyrovnání prolákliny s povinným obnovením ornice se možná časem ukáže jako docela užitečná
ochrana proti odnosu půdy při větších dešťových srážkách
Za daších 300 m podél řídkého keřo-stromového porostu dojdeme k Primálu (3),
odkud se pak také stejnou cestou vrátíme zpět k (Z).

rybníček Primál v zimě
III. vojenské mapování 1876-8

rybníky v 16. století

trasa na katastrální mapě

Z výchozího místa (Z) půjdeme po cestě přímo na jih. I když to na pohled tak
nevypadá, nacházíme se v místech setkání několika historických epoch. Nalevo
od nás směrem k nynější benzinové pumpě ve 2. století n.l. končil čtverec polního opevnění (1) dočasného tábora římských legií císaře Marka Aurelia, které
pokračovalo až do dnešního sídliště „Za humny“. Asi 8 km před námi na terase
„Cezavy“ kopce Výhon nad Blučinou bylo před 3 tisíci let velice významné sídliště
lidí doby bronzové a v době stěhování národů 5. století n.l. tam byl v bohatě vybaveném knížecím hrobě pochován barbarský vládce. Asi po 400 m, tam kde široce
rozježděná cesta zahýbá doprava, se s využitím techniky 21. stol. naváží zemina
ze stavby královopolského tunelu. Původně tam byla přírodní sníženina (2), kde

před čárou stopa po opevnění (1)

zatopená plocha (x) v květnu 2006

Kam v Modřicích

Doplněk k vycházce Kam-1
„ ... na běžkách na Sněžný vrch“

Zmiňovaný starý kámen leží už na moravanském území a velice pravděpodobně nejde o hraniční, nýbrž o smírčí kámen, patrně pozdně středověkého stáří
(od 15. stol. ?), kdy se tyto vesměs nedatované kameny začínají objevovat v
hojném počtu. Obvykle byly vztyčovány u cest jako památník výjimečné události, často tragické a k jejich výskytu v širším okolí se příležitostně vrátíme.

Modřický internetový magazin - „mim.cemotel.cz“
V lednu letošního roku tomu bylo už 5 let, co poskytovatel internetu pan Tomáš
Vrána, tehdy jako fyzická osoba, vlastnící firmu VODA IT Consulting, umožnil využívat zdarma prostor na serveru a tím vytvořil důležitou základnu pro Modřický
internetový magazin. Firma „voda.cz“ má v Modřicích i v dalších obcích na jih a
východ od Brna řadu spokojených zákazníků a jejím přičiněním také byla vydána
CD ročenka Modřice 2007. V průběhu roku 2009 změnila právní formu i jméno
na „Českomoravská telekomunikační s.r.o.“ a její nové sídlo jsou Borkovany,
kde pan Vrána s rodinou bydlí. Podrobnosti o její současné nabídce internetového připojení a kontakty jsou na letáku placené inzerce, vloženém do tohoto čísla
Zpravodaje. Důsledkem popisované změny je tedy výše zmíněná nová adresa pro
náš MIM (původní „mim.voda.cz“ zatím platí také). Určitě dobrou zprávou pro čtenáře našeho internetového magazinu pak je, že došlo také k dohodě o významném
navýšení webového prostoru, takže máme s přítelem Mirkem Hájkem možnost
„informace z Modřic i okolního světa - slovem i obrazem“ v kvalitním rozlišení
nabízet i v dalších letech.

Život v našem městě

Středověká cesta do Moravan kolem kamene s křížem mohla fungovat už před
700 lety. Dnešní stále dobře patrná proláklina ukazuje, kde ještě v 60-tých letech min. století, až do zasypání v rámci polních úprav JZD, existovala hluboká
rokle bývalého úvozu. Boží muka v těchto místech dle spolehlivého pramene
postavil modřický farář Matyáš Herbst původem ze slezského Otmuchova r.
1604. Jejich dnešní podoba se však spíše jeví jako klasicistní novostavba (nejdříve 2. pol. 18. stol.) na místě zchátralého původního objektu.
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Vlastimil Čevela

MISS Brno 2010
Mezi mnoha soutěžemi o královnu krásy, které se po celé naší republice pořádají,
mě zaujala soutěž MISS Brno pro rok 2010. Pro nás modřičáky byla velice úspěšná.
První vicemiss se stala Klára Rouzková a třetí byla Simona Szabó. Obě, i když
rodem z Brna, od útlého mládí vyrůstají v Modřicích. Oběma blahopřeji a přeji
jménem vedení města mnoho šťastných chvil a úspěchů v dalším životě.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

místo budoucího kruhového objezdu

Použité podklady:
[mapy] - Český úřad zeměměřičský a katastrální - www.czuk.cz
Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně - www.geolab.cz
Ministerstvo životního prostředí České republiky - www.env.cz
Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
[VKP] - Významné krajinné prvky v katastru Modřic - OŽP MÚ Šlapanice
[rybník] - Štastná B., Chrlické rybníky v předbělohorském období,
Vlastivědný věstník moravský 33, 1981, s. 321 -330.
[kříže] - smircikrize.euweb.cz, www.smircikrize.cz
[MIM] - mim.cemotel.cz/10-q1/primal/_album.htm - fotografie z vycházek
Autorské a redakční zpracování Vlastimil Čevela - mim.cemotel.cz/cevela.htm,
spolupráce Zuzana Rouzková a Rudolf Procházka
Grafická úprava a tisk: Poring a.s.

Přehled Velikonočních obřadů v kostele sv. Gotharda v Modřicích
den
Květná neděle – 28.3.2010
Zelený čtvrtek – 1.4.2010

čas
930 hod.
1830 hod.
30

obřad
mše svatá
mše svatá

Velký pátek – 2.4.2010

18 hod.

obřady Velkého pátku

Bílá sobota – 3.4.2010

1930 hod.

obřady

velikonoční neděle – 4.4.2010
velikonoční pondělí – 5.4.2010

www.mesto-modrice.cz

930 hod.
800 hod.

mše svatá
mše svatá

pozn.
zpívané pašije dle Evangelia sv.
Lukáše
den poslední večeře Páně –
památka ustavení mše svaté
den smrti Ježíše Krista na kříži,
zpívané pašije dle Evangelia sv.
Jana
oslava vzkříšení Ježíše Krista,
svěcení ohně, jako symbolu světla,
které vzkříšením vstoupilo do života
křesťanů.
Hod Boží velikonoční
mar.
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Modřický pohár - výsledky 14. ročníku
(celková účast asi 350 běžců a běžkyň)

Život v našem městě

Život v našem městě

Kompletní výsledky jsou na webu „Brněnský běžecký pohár“ bbp.webzdarma.cz/
Hlavní závod - 9700 m - Muži a veteráni
Poř.. Příjmení a Jméno

Oddíl

RN St.č.

Kat.

1.
2.
3.

AC Moravská Slávia Brno
UNI Brno - ASC Bučovice
UNI Brno - ASC Bučovice

70
90
81

164
102
94

MV-1
M
M

1.
1.
2.

00:30:16
00:30:22
00:31:41

300
290
281

00:06
01:25

Benešov
DTC Litomyšl
ARC Brno
Lokomotiva Brno
MOIRA Brno
Obec Okrouhlá
VSK Univerzita Brno
AHA Vyškov
VSK Univerzita Brno
ZBM
TJ Svitavy
AHA Vyškov

93
92
92
91
92
92
86
72
81
95
69
88

106
56
68
95
59
1
43
42
44
57
37
48

Dci
Jři
Jři
Jři
Jři
Jři
Ž
Ž
Ž
Dci
ŽV-1
Ž

1.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
2.
1.
4.

00:18:31
00:18:41
00:18:48
00:18:58
00:19:13
00:19:17
00:19:29
00:19:45
00:19:51
00:19:53
00:19:55
00:19:58

300
290
281
273
266
260
255
251
248
246
245
244

00:10
00:17
00:27
00:42
00:46
00:58
01:14
01:20
01:22
01:24
01:27

AHA Vyškov
AC Moravská Slavia
AHA Vyškov

96
95
95

6
7
5

ZkyS
ZkyS
ZkyS

1.
2.
3.

00:04:23
00:04:27
00:04:28

100
95
91

00:04
00:05

VSK Univerzita Brno
Moravská Slavia
AK Kuřim

96
95
96

57
59
58

ZciS
ZciS
ZciS

1.
2.
3.

00:04:04
00:04:14
00:04:16

100
95
91

00:10
00:12

Sokol Bílovice n. Svit.
ZŠ Dvorská Blansko
Zetor Brno

97
97
98

3
1
4

ZkyM
ZkyM
ZkyM

1.
2.
3.

00:04:34
00:04:39
00:04:40

100
95
91

00:10
00:05
00:06

Sokol Holešov
Okrouhlá
AK Tišnov

97
98
97

61
55
60

ZciM
ZciM
ZciM

1.
2.
3.

00:04:18
00:04:24
00:04:26

100
95
91

00:06
00:08

ORÁLEK Daniel
HOMOLÁČ Jiří
KUČERA Lukáš

Poř. Čas

Body Ztráta

Ženy, Junioři, dorostenci - 4800 m
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

KOVÁŘ Radim Moravec
KABRHEL Tomáš
SCHILBERGER Adam
NEUWIRTH Petr
MOKRÝ Stanislav
GRÜN Vojtěch
CHOVANCOVÁ Jar.
DOUBKOVÁ Kateřina
BALCAROVÁ Alena
BRLICA Honza
KRÁTKÁ Anna
HYNŠTOVÁ Iveta

starší žákyně - 1200 m
1.
2.
3.

Poláčková Pavlína
Bilčíková Michaela
Galatíková Lucie

starší žáci - 1200 m
1.
2.
3.

Suchánek Michal
Strnka David
Pešek Michal

mladší žákyně - 1200 m
1.
2.
3.

Lišková Kateřina
Fialová Kateřina
Mikušová Lucie

mladší žáci - 1200 m
1.
2.
3.

Sedláček Ondřej
Stara Ondřej
Konečný Martin

(připravil ČeV)
foto: M. Hájek
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Významného kulatého
výročí se dožívají
Čonka Ivan
Duroň Stanislav
Jančiková Božena
Svobodová Věra
Haluzová Amelina
Prosecký Josef
Ing. Kratochvíl Jindřich
Lukášová Jarmila
Šebela Josef
Šenkýřová Jarmila

d

Rozloučili jsme se
Kubišová Vlasta
Chalupová Zdenka
Vetter Arnošt
Kučeřík Zdeněk
Hušková Marie

Vítáme do života
Dalecká Kateřina
Svatová Vanesa

1
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Monty Ošmera (bytovka před FRUTOU)

Prosba editora vydání ... !

Vážená paní Štulpová,

122

(mám jen 7 kilo). Ale mohu sám říci, že většina mých kamarádů, které potkávám
na procházkách po městě, na vodítku jsou. Napadení jedním z nás bych ani já nikomu nepřál, to mi můžete věřit. Jsem přesvědčen, že Vy budete určitě znát více
případů napadení psem než ten jeden co jste uvedla a ráda se s námi podělíte. A
víte také, že my dokážeme lidem i pomáhat? Například v rodině s dítětem trpícím
epilepsií dopředu odhalit přicházející záchvat? Kromě hlídání majetku a přinášení
radosti také dokážeme snižovat hladinu stresu a „nutit“ naše majitele k větší fyzické aktivitě a tak přispívat k jejich lepšímu zdraví. Pokud „za Vás“ neměli lidé pro
samou práci čas na tak povrchní věci, jako je špacírování se psem, věřte mi, že na
tom nejsou lidé ani dnes o moc lépe. Musí trávit opravdu hodně času v práci, aby
zaplatili za jídlo, nájem a další náklady na bydlení, které nejsou v současné době
vůbec nízké. Tráví se mnou ale každou volnou chvilku ať už doma nebo venku
a ani jeden z důvodů, proč to dělají, není móda!! Vy sama budete mít určitě také
nějaké koníčky. Vaření? Zahrádku? Vyjadřování svých názorů v Modřickém zpravodaji? Jako my nebereme zábavu a příjemně strávené chvilky Vám, tak je prosím
ani Vy neberte nám a našim majitelům.
Přeji hodně pevného zdraví a upřímně doufám, že k Vám žádný voříšek nezabloudí… život strávený na řetězu u boudy bych mu ze srdce nepřál.

Dotazy a názory

Život v našem městě

s

1

Společenská kronika

se zájmem jsem si přečetl Váš vzkaz nám, modřickým psům. S tím, že by měli naši
majitelé používat pytlíky na sbírání exkrementů, s Vámi maximálně souhlasím.
Snahu Městského úřadu poskytnout obyvatelům koše i s pytlíky na naše exkrementy také my, sami psi, vítáme a doufáme, že si na jejich využívání zvykne ještě
více páníčků, než v současné době a našich „zbytků“ tak bude v okolí méně a
méně. Velmi mne však zaujalo Vaše odhalení hodné pořadu „Kriminální ústředna
pátrá“, a to že mě mí pánečci nutí chodit na večerní procházky v noci, aby využili
tmu na zakrytí mých potřeb. Realita je, obávám se, trochu jiná. Vzhledem k tomu,
že jsme já a mí další kamarádi ze sousedství psi bytoví, večernímu venčení se
opravdu nevyhneme.
Když Modřice ještě byly vesnicí, muselo to tam být opravdu krásné. Jak popisujete
čisté a nezaprášené silnice, příkopy bez odpadků a nepočmárané zdi domů… v
takové vesnici bych i já moc rád bydlel. Poněkud mi však nedochází, co pro Vás
v tomto smyslu můžeme udělat my, modřičtí psi (respektive naši pánečci), když
už na nás tento problém ve Vašem vzkazu směrujete. Cestáře na kropení silnic
nezastupujeme, zametat silnici před bývalou FRUTOU by nemělo valného smyslu
a hlídkování u každého domu, aby mu někdo nepočmáral omítku, také není v
našich silách.
Z velkých a hlavně neposlušných psů bez náhubku nebo vodítka mám i já respekt
Zpravodaj 3/2010

Vážení diskutující v rubrice „Dotazy a názory“. Buďte prosím tak laskaví a snažte
se psát tak, aby to čtenáře jiných názorů nedráždilo a neprovokovalo ke zbytečným
emocím. Věřím, že stejně jako my v redakční radě, tak ani Vy nemáte zájem, aby se
z našeho, zatím (jak doufám) seriózního listu, stal nástroj na rozdmychávání vášní.
Podle článku II/6 pravidel naší „Koncepce“ příspěvky „nesmí být útočné“, tak se tím
prosím pěkně snažte řídit. Z pozice jednak už člověka v letech, také ze zkušeností
několika desítek let v redakčních radách podnikových novin kdysi První Brněnské,
pak Ingstavu a nyní Zpravodaje, ale i autora snad už několika stovek příspěvků v
nich - si troufám doporučit k úvaze základní fakt. Pokud veřejně prezentuji nějaký názor, musím si ujasnit, zda chci něco prosadit - anebo někoho naštvat
- ono se to totiž vzájemně vylučuje . Věcné a klidné argumenty mohou přimět
k akci, anebo alespoň inspirovat k zamyšlení. Pokud ale svůj nesouhlas se stavem
věcí budu prezentovat útočnou formou, tak ten, kdo by to případně mohl změnit, se
cítí útokem ohrožen a namísto zamyšlení se zaměří na obranu či protiútok. Každý si
někdy potřebujeme vylít zlost či zklamání, že to či ono je jinak, než bychom chtěli.
O zklamání se můžeme podělit se čtenáři, ale veřejně napsaná příliš ostrá slova z
výše uvedených důvodů žádný užitek nepřinesou ...!
Děkuji za pochopení a těším se na další příspěvky
Vlastimil Čevela - editor vydání březen 2010
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(Č) Kde nebo jak jste přišli k myšlence stavby bytového domu pro seniory v pasivním standardu?

TÉMA MĚSÍCE

Historické souvislosti
(Č) Snaha o zajištění přijatelného bydlení s doprovodnými službami pro starší spoluobčany
má v Modřicích svou nepříliš populární historii. Napřed byly velké plány a sliby minulého
vedení města, pak se nepodařilo získat dotaci a nakonec vznikla luxusní Grand Rezidence,
která je ale pro běžné důchodce bez dalších zdrojů finančně nedostupná.
Tyto skutečnosti jsou asi také v pozadí jisté nevraživosti vůči obyvatelům celého nového
sídliště u bývalé Fruty, která se občas projevuje i na stránkách Zpravodaje. Je potřeba si
však uvědomit, že noví spoluobčané za to nemůžou a že život musí jít dál bez zbytečných
trpkostí. Optimistické k tomu je, že současné vedení města podniká rázné kroky k nápravě
situace. Především odstoupilo z projektu firmy Sceptrum, který se stal pro občany nevýhodným a získalo vložených 15 milionů Kč zpět do rozpočtu města (Zpravodaj č. 4/2008).V
krátké době pak zahájilo přípravu nového řešení formou pasivního domu (Zpravodaj č.
3/2009) a nedávno byla dokončena a pro občany zveřejněna studie, která nový projekt
konkretně popisuje (Zpravodaj č. 2/2010).

V návaznosti na studii jsem požádal hlavní iniciátory projektu, kterými jsou starosta
Ing. Josef Šiška (Š) a místostarostka Ing. Hana Chybíková (Ch) o podrobnější
komentáře.
Zvolená koncepce a termíny realizace
(Č) Jaká je záruka, že bydlení v novém domě bude tentokrát pro důchodce finančně
přijatelné?
(Š) Podstatné je, že celá výstavba i budoucí provoz se bude odehrávat ve vlastní režii města. Souvisí to se skutečností, že velký rozsah průmyslově-obchodních aktivit v Modřicích
má vedle řady negativních i pozitivní stránku v tom, že máme zajímavé trvalé daňové příjmy - podrobně jsem to rozebíral ve Zpravodaji č. 1/2010. Vzhledem k této finanční situaci
pak pro město Modřice jako investora i provozovatele takového veřejně prospěšného zařízení neplatí nutnost návratnosti investice, ani provozního zisku. Proto už z tohoto principu
město dokáže svým občanům nabídnout výhodnější podmínky.
(Ch) Zásadním zdrojem pro zlevnění provozu bytového domu a tím i nájmů jeho obyvatelů budou zejména minimální náklady na teplou vodu a na vytápění. Toho se dosáhne
provedením jeho stavby formou pasivního domu, který podle platných norem musí mít
energetickou náročnost do 15 KWh/m2.rok. To je až 10x méně, než současné běžné domy
a 15-20x méně, než starší výstavba. Kromě toho mají pasivní domy i další dobré vlastnosti,
ale k těm se můžeme ještě vrátit.
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(Ch) Již několik let mne zajímá tzv. udržitelný rozvoj území i společnosti a s tím úzce související i výstavba, šetrná k životnímu prostředí. V souvislosti s hledáním cest ke zlevnění
provozu nového bytového domu jsem se zúčastnila několik seminářů, konferencí a odborných exkurzí o pasivních domech, mj. pořádaných i pro oblast veřejné správy. Navštívila
jsem i první českou veřejnou budovu postavenou v „pasivním standardu“ - Seminární centrum v Hostětíně v Bílých Karpatech, která je v provozu již od roku 2006 a jejímž investorem
i provozovatelem je nezisková organizace ZO ČSOP Veronica. S podporou kolegy místostarosty Ivana Dolečka se nám pak podařilo přesvědčit vedení města, že to je reálná cesta
k řešení problému vysokých nájmů. Stavba pasivního bytového domu bude sice o něco
investičně náročnější, ale v podstatě jde o jednorázový vyšší náklad, který přinese trvalou
úsporu na nájmech z peněženek důchodců, kteří v něm budou bydlet.
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Pasivní bytový dům pro seniory

(Č) Dle rozpočtu ve Zpravodaji č. 1/2010 je letos na dům pro seniory rezervováno
10 milionů Kč. Jaké jsou uvažované termíny výstavby a předpokládaná výše celkové
investice. A co rizika - třeba když město nezíská předpokládanou dotaci.
(Š) Po vypracování projektové dokumentace a vydání stavebních povolení předpokládáme na základě veřejné obchodní soutěže výběr dodavatele stavby v září a zahájení vlastní
stavby v říjnu 2010. Při zajištění potřebného financování je naplánováno dokončení celého
komplexu v roce 2012. Souhrnné náklady odhadujeme na 40 až 45 milionů Kč a pro jejich
částečné krytí se budeme ucházet o dotaci Zelená úsporám, která by mohla být několik milionů. Ke snížení rizika je forma stavebního řešení rozvržena do 2 víceméně samostatných
bloků, které by v případě nedostatku financí umožnily postupnou realizaci. Při rozdělování
daní dle současných pravidel by stavba měla být v krajním případě zvládnutelná i bez
dotace.

Pasivní standard a technické řešení
(Č) Podle mé strojařské představy je základem pasivního domu vzduchotěsnost
vnitřního prostoru a nucené větrání, při kterém odváděný vzduch pomocí výměníku
(rekuperátoru) předává své teplo vzduchu, který je zvenku do domu vháněn. Větrací
zařízení pak kromě filtrace musí zvládnout i případné dohřívání nebo ochlazování.
(Ch) Obecně to tak je, ale aby to správně fungovalo, tak je zde ještě řada podmínek z hlediska stavebního. Pokud jde o umístění a tvar stavby je dobré, když jsou prosklené plochy
orientovány k jihu a budova má kompaktní tvar. Nutná je dostatečná tepelná izolace a v
konstrukci stavby se nesmí vyskytovat tepelné mosty, kudy by mohlo teplo zbytečně unikat. Používají se kvalitní okna s dobrými tepelně-technickými vlastnostmi rámu i zasklení,
která propustí dostatek slunečního záření do interiéru, tak aby více tepla do domu přivedly
než kolik přes ně unikne.

www.mesto-modrice.cz
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(Č) Pracoval jsem téměř 20 let v klimatizované prosklené budově PŘ Ingstav Brno
na dnešní Vídeňské ulici a pamatuji se, že s tím byly i problémy.
(Ch) To byla první klimatizovaná administrativní budova v Brně, projektovaná před více
než 40 lety a od té doby šel vývoj hodně dopředu. V pasivním domě se nejedná o klimatizaci, ale o řízené větrání s rekuperací. Zatím co při větráním oknem vypouštíme i teplo
a s čerstvým vzduchem do místnosti nasáváme prach a pyl, rekuperace vydýchanému
vzduchu teplo odebírá a předává ho přefiltrovanému vzduchu čerstvému. Pravdou ale je,
že využívání energetických výhod pasivního domu vyžaduje průběžný dohled nad správně fungující regulací, perfektní údržbu všech technických zařízení a v neposlední řadě
udržení kvalitativních parametrů použitých materiálů po celou dobu životnosti stavby i
kvalitně a odborně provedené práce při výstavbě. Samozřejmostí je také používání spotřebičů energetické třídy A. Velmi důležitá je role projektanta. Proto bylo pro nás důležité,
aby kromě příznivé ceny, měl vybraný projektant zkušenosti s navrhováním nízkoenergetických a pasivních domů. To projektanti Ing. arch. Josef Smola i Akad. arch. Aleš Brotánek
splňují. Mají několikaleté zkušenosti s projektováním podobných domů a oba jsou aktivní
v Centu pasivního domu – to je sdružení, které se zabývá problematikou pasivních domů,
jejich propagací i vzděláváním projektantů i dodavatelských firem (www.pasivnidomy.cz).

(Č) Co se stane, když bude přerušena dodávka elektrického proudu - nucené větrání
je na něm závislé
(Ch) Protože dům je dokonale izolován, tak v něm přjatelná teplota vydrží po dlouhou
dobu – ať v zimě nebo v létě. Pokud bude potřeba vyvětrat, tak není problém si otevřít
okno. Na rozdíl od zmiňované budovy Ingstavu, kde otevíratelná okna vůbec nebyla, v
našem domě má každý byt francouzské okno s dobře těsněnými, ale běžně otevíratelnými
dveřmi na individuální malý balkon.se stříškou.

(Č) Na obrázcích ve studii mě překvapily zelené střechy a pavlačové uspořádání.
(Ch) Povrch střechy, tvořený vegetačním krytem, je z hlediska tepelné bilance domu považován ze velice výhodný - dobře izoluje jak proti úniku tepla v zimě, tak proti letním vedrům a navíc i částečně reguluje odvod dešťových i sněhových srážek. Kromě toho má vliv
na zlepšení mikroklimatu, částečně pohlcuje hluk a zachytává prach i nečistoty z ovzduší.
Pavlačové řešení bytů umožňuje snadný individuální přístup do bytů a především vytváří
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podmínky pro řešení bytových bloků jako minimálně členěných kompaktních celků.

(Č) Dovolím si připomínku k rozvodům „telefon - televize - internet“
Ve studii (str. 11) se bez dalšího zdůvodnění mluví o přípojce pevné telefonní linky z kabelového připojení O2 Telefonica ČR a o domácí ústředně. Není pochyb o tom, že v bytovém
domě tohoto typu a účelu je telefonní přípojka v každém bytě nutná, stejně tak jako kvalitní
přípojka pro příjem televize a určitě i pro internet. Ale v těch souvislostech je třeba vzít v
potaz, že O2 už dávno není jediný poskytovatel, který je schopen takové komplexní služby
nabídnout. Většina těch ostatních také nabízí řadu výhod - třeba telefonování v rámci sítě
zdarma a bez klasické ústředny.

Dotazy a názory

Pro letní období je potřebné jejich dostatečné zastínění. Jak již bylo zmíněno, pasivní dům
musí být správně utěsněn. Kolem celého prostoru, který chceme vytápět musíme vytvořit spojitou vzduchotěsnou obálku. Tím zabráníme nejen únikům tepla, ale také zajistíme
správné fungování větracího zařízení. Důležité je také využívání obnovitelných zdrojů
energie. Pro ohřev vody a dotápění se v našem domě budou používat solární panely a
kotlíky na biomasu – peletky s automatickým doplňováním. Proto také vůbec nebude potřeba do domu zavádět plyn.

(Ch) Děkuji za připomínku, otázka poskytovatele uvedených služeb bude předmětem výběrového řízení - popis telefonního a datového připojení ve studii je v každém případě
pouze orientační a počítá se s jeho rozpracováním.

Kapacita a způsob provozování
(Š) Kapacita je navržena jako 32 bytů o velikosti 1+KK a 9 bytů 2+KK, tj. dům umožní pohodlné bezbariérové bydlení pro 50 lidí, ubytování pro personál se neuvažuje. Z hlediska provozu to nebude ani domov důchodců, ani léčebna dlouhodobě nemocných s 24-hodinovou
péčí. Objekt by měl fungovat jako rodinný bytový dům s doprovodnými službami. Základní
podmínkou pro jeho obyvatele - seniory nad 60 let nebo zdravotně postižené proto bude,
aby byli schopni samostatného pohybu - třeba i na vozíku, nebo s drobnou pomocí, ale
musí být přiměřeně soběstační.
Pro řešení provozu vycházíme ze zkušeností nedalekých Žabčic, kde obec vybudovala a
už několik let provozuje obdobný dům pro seniory a zdravotně postižené spoluobčany.
Předpokládáme, že provoz bytového domu vytvoří v Modřicích cca 5 nových pracovních
míst - profese uklizečka, udržbář a vedoucí. Personál by měl fungovat v pracovní dny ve
dvou směnách, s občasnými návštěvami o víkendech.
Balíček základních služeb, hrazený paušální částkou bude zahrnovat nájem bytu včetně
energie, dovážené jídlo a služby, zajišťované vlastním personálem. K nim by mělo patřit
podávání jídla, úklid a praní ložního i osobního prádla, příp. obstarání drobných nákupů konkretně bude upřesněno v závislosti na výši provozní dotace ze strany města.
Dále se předpokládá a bude k tomu vybavena i jedna nebo dvě místnosti, že obyvatelé si
budou moci prostřednictvím vedoucí individálně objednat externě zajišťované další doplňkové služby - návštěvu lékaře, holiče či kadeřnici, manikuru, pedikuru a masáže nebo rehabilitační cvičení a podobně. Jídelna v přízemí vstupního a společenského objektu by jako
víceúčelový sál měla umožnit pořádání kulturně společenských akcí za účasti veřejnosti a
galerie v 1. patře nad ní může být vhodným prostorem pro různé výstavy.
Důkazem potřebnosti finančně přijatelného bytového domu pro seniory je, že už nyní na
www.mesto-modrice.cz
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(Č) Děkuji panu starostovi a paní místostarostce za poskytnuté informace. Myslím,
že si mohu dovolit jménem nás starších občanů jim také poděkovat za iniciativu
a nasazení, s jakým se do tohoto projektu s podporou celého současného vedení
města pustili. Doufám, že budeme moci ve Zpravodaji brzy informovat o dalších
úspěšných krocích v jeho přípravě a realizaci.
Rubriku připravil Vlastimil Čevela

Téma měsíce na duben 2010
Zatím vše nasvědčuje tomu, že se letos na jaře už konečně začne stavebně řešit
jeden z nejbolestivějších problémů současných Modřic.
Proto jsme na příští měsíc zvolili téma

Rekonstrukce mostu přes dráhu
a křížení ulic Benešova - Nádražní - Brněnská

Dotazy a názory

Dotazy a názory

radnici evidujeme přes stovku zájemců, ze tří čtvrtin přímo z Modřic. Při výběru pro přidělování pronájmu bytových jednotek budou upřednostňování občané města, zohledněna
délka jejich trvalého pobytu, věk, rodinné poměry, míra soběstačnosti, příp. další.

uzávěrka dotazů a názorů je 31. března 2010
kontakt - asistentka starosty - viz tiráž
V průběhu stavby budou nutné objíždky a přechod chodců po provizorní
lávce. Po jejím dokončení se také změní dopravní poměry, pokud jde o
chodníky, přechody a zastávky autobusů. Na všechny souvislosti se tedy
zeptáme na příslušných místech a vše podstatné budeme prezentovat čtenářům. (ČeV)

Rejstřík témat, diskutovaných ve Zpravodaji
(vybrané příspěvky, postupně je doplňován)

výkresy jsou vybrány z citované studie
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Bytový dům pro seniory
ukončení účasti města 4/2008, nový pasivní dům 3/2009, téma 2,3/2010
Cyklostezka
5/2008,6, 9/2009, téma 10/2009
Dětská hřiště
7-8/2008, 7-8,9/2009,
Doprava
celkově 2,4,9/2009, značení 4,12/2008, IDS 1/2010,
Internet - telefon - televize
12/2009, téma 2/2010, kurz 3/2010
Koupaliště
10/2007, 6/2008, 9,10/2009, téma 11/2009
Multifunkční sportovní hala 4,11/2009, téma 12/2009
Nová prodejna potravin v býv. Frutě
2, 6/2009,
Psi
2,3/2010
Rozpočet města
plán 2010 - 1/2010,
Územní plán města
zeleň a relaxační plochy 7-8, téma 9/2009,
Veřejná doprava
ceny 5, 6/2009,
Zpravodaj
pravidla 3/2007, inzerce 1/2009, téma měsíce 7-8/2009
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1

Inzerce

4IT.cz
Nádražní 540
Modřice 664 42

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

tel: 538 728 134
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

Györ – Maďarsko 2010

6.3., 20.3., 3.4., 17.4.2010
Cena: doprava a vstupné 580,- Kč dospělá osoba/520,- Kč dítě do 14 let
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody//Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo
Odjezd z Györu v 16.00 hod..

Zahradnická prodejní výstava
ORCHIDS-WORLD 2010

www.4it.cz
info@4it.cz

Návštěva výstavy: orchideje, zahrada, domácí zvířata, umělecká řemesla, volný čas, hobby.
Možnost prohlídky města s průvodcem (Saská státní opera Semperoper, kostel Panny Marie,
Zwinger, rezidenční náměstí). Odjezd do ČR v 17.00 hod.

V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová
nebo pište na e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík.
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 210, p. Havlátová.

MUDr. Jarmila Kočí
Nádražní 540
Modřice 664 42

Nabízíme:


27.3.2010 (sobota) Drážďany
Cena: doprava a průvodce 650,- Kč /cena nezahrnuje vstup na výstavu 10 €/
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody//Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo
Předpokládaný návrat cca ve 22.00 hod..

Oční ambulance





PC, notebooky, veškeré
komponenty a příslušenství k
výpočetní technice
Tiskárny, kopírky a spotřební1
materiál
Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
Síťová řešení, návrhy, realizace,
certifikace

Čištění koberců,
sedaček
a čalouněných
povrchů.

tel: 538 728 134
mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

Inzerce

Inzerce

i

Mariánské náměstí 1
info@elektromontaze-brabec.cz
(výšková budova GiTy)
www.elektromontaze-brabec.cz
Brno-Komárov

 Ordinační
Elektromontáže,
revize,
doba: Po
11-16správa
hod.
budov
Út 8-13 hod.
 inteligentní rozvody
St 8-13 hod.
 STA - rozvody TV
Čt 8-11 hod.
 LAN – strukturované kabeláže
 EZS – zabezpečovací systémy
 EPS – požární systémy
 CCTV – kamerový systém
 ACS – docházkový systém

tel. 777268848

Pěkný byt nebo RD
koupím hot. do 3 mil.
T. 737 532 350 Ne RK

Ceny od 13,- Kč m2.
Doprava zdarma.

Nabízím jazykové kurzy všech pokročilostí: angličtina, nizozemština,
francouzština a italština.

Tel. 775 242 041

Místo: Modřice, Starý Lískovec nebo
dojíždění na sjednané místo
Kontakt: Mgr. Petra Sedlinská,

Cena: 250,- Kč za 1,5 hod.

tel.: 608 617 640
130
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pobočka : Nádražní 540
telefon : +420 552 329 923
GSM :
+420 732 222 444

tel: 538 728 134
mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

, 664 42 , Modřice

www.4it.cz
info@4it.cz

Nabízíme:
Společnost CoprosysNetron s.r.o. otevřela v Modřicích novou pobočku včetně klientského
centra a je
připravena Vám poskytnout nadstandardní internetové a multimediální služby za výhodné ceny na
 portfolia
PC, notebooky, veškeré
vlastní optické síti , nebo prostřednictvím vysokokapacitních mikrovlných spojů . Součásti
komponenty a příslušenství
nabídky služeb je bohatá nabídka televizních programu a samozřejmostí je možnost zřízení telefonních
linek s výhodným hovorným a voláním v rámci sítě CoprosysNetron zdarma .
výpočetní technice

Naše nabídka zahrnuje

Internet pro rodinné domy v cenách již od

tel: 538 728 134
mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

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

k

Tiskárny, kopírky a spotřební1
materiál
 Externí správu IT, záruční a
pozáruční servis
 Síťová řešení, návrhy, realizace,
299,- Kčcertifikace


Nádražní 540
Modřice 664 42

Inzerce

Inzerce

4IT.cz
Nádražní 540
Modřice 664 42










Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

Internet + televize pro bytové domy v cenách již od 275,-Kč

AUTO-BAYER, s.r.o.

Více informací Vám rádi poskytneme na výše uvedených telefonních číslech , nebo osobně na
klientském centru naší pobočky .

autorizovaný servis vozidel značky Škoda
U Vlečky 665, 664 42 Modřice
Tel: +420 547 216 078,9 brno@autobayer.cz

Kde nás najdete

NABÍDKA SLUŽEB:

 JARNÍ PROHLÍDKA – 99 Kč
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prodej příslušenství a doplňků
autopůjčovna
karosárna
autolakovna
odtah:NON STOP tel:605 156 959

331

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2010

Občanské sdružení Pomoc rodině

Angličtinu s rodilými mluvčími
Kdy: každé pondělí
Kde: Klubovna nad Městskou
knihovnou v Modřicích
Čas: 18:00 hod
Vstup: Volný

Informace: Jeffrey Allison
Tel: 603 333 295
e-mail: czechjba@gmail.com

Hledám
garáž

20. 3. so
25. 3. čt
26. 3. pá
26. 3. pá
31. 3. st

20:00
17:00
>>>
27. 3. so
19:00
---

Hasičský bál v sále hotelu Gregor
Beseda v Městské knihovně – Ekvádor a Galapágy
Noc v knihovně (výlet do Mokré) >>>
Sběr kovového šrotu (pá 15-17, so 8-13) – Myslivci
44. komorní koncert na radnici – J. Mazourová a M. Šilar
Termín přihlášek kurzu – „Pozvání do světě internetu“

1. 4. čt
28. 4. st

5. 4. po
14 – 17

Velikonoční obřady v kostele sv. Gotharda
Den otev. dveří a zápis dětí do MŠ – Zahradníkova 590

8.-9. 5.
22. 5. so
26. 5. st
19. 6.
6.-8. 8.
25.-26. 9.
29. 9. st
24. 11. st
8. 12. st

Májové hody
Cyklistická časovka jednotlivců – Modřická 21
45. komorní koncert na radnici – Modřický sbor a hosté
Šermířský den
Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků
Svatováclavské hody
46. komorní koncert na radnici – barokní a renes. Hudba
47. komorní koncert na radnici – účinkující v jednání
48. komorní koncert na radnici – Modřický sbor a hosté

2010

do OV v Modřicích

tel.: 603 254 455
po

Pokrývačské, klempířské,
natěračské a stavební práce,
drobné opravy v domácnosti
nabízí fa. Minster.

út

>>>
>>>
17:00
17:30
18:00
>>>
9:30
9:30
11:30
>>>
15:00
19:00

Přijatelné ceny a seriózní jednání.

st

Tel. 775 242 041

čt

pá
ne
ne

>>>
>>>
9:30
11:30
17:30
>>>
>>>
17:00
9:30
17:00
9:30

Opakovaně týdně
Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00
Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“
TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici
Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda
TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici
18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ
Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem
- klubovna nad knihovnou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny
Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška
- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00
Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda
18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny
Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny
Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

Zpravodaj 2/2010
Zpravodaj 2 a 3/2010
Zpravodaj 2/2010
Zpravodaj 3/2010
mim.voda.cz/koncerty.htm
Zpravodaj 3/2010

Modřický kalendář

Inzerce

Vás zve na

Zpravodaj 3/2010
Zpravodaj 3/2010

mim.voda.cz/modrice.htm#sport
mim.voda.cz/koncerty.htm

mim.voda.cz/koncerty.htm
mim.voda.cz/koncerty.htm
mim.voda.cz/koncerty.htm

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
Zpravodaj 10/2009
www.biskupstvi.cz/petrov
Zpravodaj 10/2009
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz
Zpravodaj 9/2009
Zpravodaj 3/2009
Shodně jako 9:30
www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
mim.voda.cz/sbor.htm
www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
Shodně jako út
Shodně jako út
www.biskupstvi.cz/petrov
Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.biskupstvi.cz/petrov
www.nohejbal-modrice.net
www.biskupstvi.cz/petrov
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Vychází: 1 x měsíčně do 15. kalendářního dne
a je distribuován do každé rodiny zdarma.
Současně je zveřejňován v samostatné rubrice
na internetu www.mesto-modrice.cz
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Redakce: Redakční rada - Vlastimil Čevela
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