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USNESENÍ RMM č. 15/2016

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 15. schůze RMM konané dne
12. 1. 2016
Kompletní znění usnesení je zveřejněno
na www.mesto-modrice.cz.

Městský ples
RMM schválila smlouvy s ﬁrmami
Olympia Brno, s. r. o., a IMECO TH, s.
r. o., na zajištění 18. městského plesu,
které obě přispěly částkou 5000 Kč.

Veřejnoprávní smlouva
Změnou zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. má činnost speciálního stavebního úřadu pro místní
komunikace vykonávat příslušná obec.
Jelikož město Modřice nemá k této
činnosti úředníky s danou odbornou
způsobilostí, uzavírá smlouvu s ORP
Šlapanice, aby agenda byla prováděna
na speciálním stavebním úřadě ve Šlapanicích jako doposud.

(k usnesení 15R-3.21/2016 a 15R-3.22/2016)

(k usnesení 15R-3.1/2016)

Reklama na cyklostezce
RMM zamítla investiční záměr na využití povrchu cyklostezky k reklamním
účelům ﬁrmou FEI Czech Republik, s. r.
o., z důvodu zachování bezpečnosti na
cyklostezce.
(k usnesení 15R-4.1/2016)

Užití znaku města
RMM dala souhlas s užitím znaku města
Modřice v odborné knize „Klíče ke
znakům měst ČR“.

Výpověď Veřejnoprávní smlouvy
Pro nepotřebnost uzavřené Veřejnoprávní smlouvy s MČ Brno-Chrlice
na úseku plnění úkolů k zabezpečení
požární ochrany města navrhla RMM
výpověď ze smlouvy k 31. 1. 2016, a to z
důvodu zřízení Jednotky SDH Modřice.

(k usnesení 15R-4.2/2016)

(k usnesení 16R-3.2/2016)

Modřice dle platného sazebníku.
(k usnesení 15R-4.4/2016 a 15R-4.5/2016)

Rekonstrukce chodníků
V rámci získání stavebního povolení na
realizaci rekonstrukce chodníků ulice
Husova – II. etapa a Masarykova – sever
RMM schválila smlouvy o umožnění
provedení stavby s majiteli pozemků, na
kterých se chodníky nacházejí a které
nejsou majetkem města.
(k usnesení 15R-3.6/2016, 15R-3.7/2016, 15R3.8/2016, 15R-3.9/2016 a 15R-8.10/2016)

Pronájem velké zasedací místnosti
Městského úřadu Modřice
RMM schválila Římskokatolické farnosti
Modřice a Městskému nohejbalovému
klubu Modřice, z. s., pronájem velké
zasedací místnosti Městského úřadu

Aktualizace Interních směrnic
RMM provedla aktualizaci Interních
směrnic č. 27/2015 – Kategorizace prací,
č. 1/2016 – Sociální fond města Modřice,
č. 2/2016 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a Přílohy
č. 1a a 1b ke směrnici č. 9/2014 – Organizační řád.
(k usnesení 15R-8.4/2016, 15R-8.5/2016, 15R8.6/2016 a 15R-8.7/2016)

Porušení rozpočtové kázně
RMM stanovila ve věci porušení rozpočtové kázně (nepředložení požadovaných dokladů při kontrole na použití
přidělené dotace ve výši 10 000 Kč v
roce 2014) organizaci FC Blajkec Modřice odvod vyplacené dotace 10 000 Kč
zpět do rozpočtu města.
(k usnesení 15R-8.8/2016)

Nabídka na projektovou dokumentaci
a autorský dozor haly
RMM na doporučení hodnotící komise
výběrového řízení bez uveřejnění na
zpracovatele projektové dokumentace a na zajištění autorského dozoru
víceúčelové sportovní haly schválila
dle bodového ohodnocení stanovených
hodnotících kritérií jako zpracovatele
Projektové dokumentace a na zajištění
autorského dozoru Sdružení doc. Ing.
arch. Zdeněk Rothbauer a Ateliér bod
architekti, s. r. o., se ziskem 84,78 bodů
při celkové ceně 4 499 000 Kč bez DPH.
(k snesení 15R-8.9/2016)

Zvýšení počtu žáků ve třídě
RMM pro zbytek školního roku
2015/2016 schválila ZŠ Modřice zvýšení
počtu žáků ve třídě II.A z 30 na 31 žáků.
(k usnesení 15R-8.11/2016)

Právní činnosti
RMM schválila navýšení odměny za
právní pomoc městu Modřice kanceláři
Mgr. Petry Hrachy z dosavadních 42 500
Kč bez DPH na nově 49 000 Kč bez DPH,
a to z důvodu navýšení agendy přestupků (v roce 2011 řešeno 48 přestupků, v
roce 2014 řešeno 92 přestupků).
(k usnesení 15R-8.13/2016)
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Vybavení JSDH Modřice
Na základě zřizovací listiny JSDH
Modřice, ustanoveného počtu členů
a schváleného rozpočtu města na rok
2016 byla provedena poptávka na předložení nabídek na vybavení a vystrojení
jednotky. Nejvýhodnější nabídku předložila ﬁrma Požární bezpečnost, s. r. o.,
Jihlava v celkové cenové výši 540 632,18
Kč bez DPH.
(k usnesení 15R-8.14/2016)

Vypracování žádostí o dotace
RMM schválila nabídky na vypracování
žádostí o dotace na:
- Výstavba víceúčelové sportovní
haly Modřice
zpracovatel DEA Energetická agentura, s. r. o., v ceně 37 000 Kč bez DPH
- Vybavení jednotky SDH Modřice
zpracovatel DEA Energetická agentura, s. r. o., v ceně 10 000 Kč bez DPH
- Digitální povodňový plán města
Modřice a rozšíření veřejného rozhlasu
zpracovatel Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., v ceně 42 000
Kč bez DPH
(k usnesení 15R-8.15/2016, 15R-8.16/2016 a 15R8.17/2016)

Začlenění Základní školy Modřice a
Mateřské školy Modřice do projektu
MAS Bobrava
V rámci zřízení Místní akční skupiny
(MAS) Bobrava a její působnosti i na katastru města dala RMM souhlas základní
škole a mateřské škole na začlenění
do projektu „Místní akční plán rozvoje
vzdělávání“.
(k usnesení 15R-8.22/2016)

Zprávy z radnice

16
61

Zpravodaj 2/2016

USNESENÍ Č. 2M-ZMM/2016
z 2. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice
(dále jen „ZMM“), konaného dne 25.
ledna 2016 v 18 hodin v zasedací síni
modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,
že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 12 zastupitelů, jmenovitě viz
prezenční listina, řádně omluveni
zastupitelé Bernátová, Konvalinková
a Kratochvíl)
Usnesení 2M-Z-Ú1/2016: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 2. mimořádného
veřejného zasedání ZMM Dagmar
Hoškovou.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 2.
mimořádného veřejného zasedání
ZMM zastupitele Erika Mikuše a
zastupitele Pavla Dolečka.
ZMM schvaluje program 2. mimořádného veřejného zasedání ZMM s
doplněním bodu 1) Seznámení s
dosavadním průběhem a výsledky
příprav výstavby multifunkční sportovní haly Modřice.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Seznámení s dosavadním
průběhem a výsledky příprav výstavby multifunkční sportovní haly
Modřice
Nebylo přijato žádné usnesení.

www.mesto-modrice.cz

17
71

Zprávy z radnice

ZÁPIS Č. M2-ZMM/2016
Bod 2 – Podání žádosti o dotaci na
výstavbu víceúčelové sportovní haly
Modřice z programu MŠMT
Usnesení 2M-Z-2.1/2016: ZMM schvaluje podání žádosti v rámci výzvy
MŠMT, Státní podpory sportu pro
rok 2016, programu 133510 – Podpora materiálně technické základny
sportu programové ﬁnancování na
spoluﬁnancování projektu s názvem
„Výstavba víceúčelové sportovní
haly Modřice“.
Hlasování:
10 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba,
Šulová, Slaný, Mikuš, Skalník, Procházka, Brabec)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Procházka)

Bod 3 – Projednání výpovědi z veřejnoprávní smlouvy o soustředění
ﬁnančních prostředků při plnění
úkolů k zabezpečení požární ochrany
s MČ Brno-Chrlice
Usnesení 2M-Z-3.1/2016: ZMM schvaluje
výpověď ze Smlouvy o soustředění
ﬁnančních prostředků při plnění
úkolů k zabezpečení požární ochrany ve městě Modřice ke dni 31. 1.
2016.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

z 2. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 25. ledna 2016
v 18 hodin v zasedací síni modřické
radnice
Přítomno:
14 zastupitelů (jmenovitě viz prezenční listina, řádně omluvena zast.
Bernátová, zast. Konvalinková a zast.
Kratochvíl)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města
Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a hosty a konstatoval, že jednání
ZMM bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 12
přítomných zastupitelů města, což
je nadpoloviční většina zastupitelů,
je usnášeníschopné. Z jednání se
řádně omluvila zast. Bernátová, zast.
Konvalinková prostřednictvím zast.
Mikuše a zast. Kratochvíl zasláním
sms v průběhu zasedání ZMM.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: zastupitel Erik Mikuš a
zastupitel Pavel Doleček
Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS
Hlasování o návrhu starosty:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé návrh programu dnešního jednání
ZMM:

Program:
Úvod
1) Podání žádosti o dotaci na výstavbu
Víceúčelové sportovní haly Modřice
z programu MŠMT
2) Projednání výpovědi z veřejnoprávní smlouvy o soustředění ﬁnančních prostředků při plnění úkolů k
zabezpečení požární ochrany s MČ
Brno-Chrlice.
Závěr
Návrh na doplnění programu zasedání
ZMM (Procházka):
Bod 1) Seznámení s dosavadním průběhem a výsledky příprav výstavby
multifunkční sportovní haly Modřice.
Hlasování o návrhu na doplnění programu
zasedání ZMM:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Program byl schválen se změnou.

Program se změnou:
Úvod
1) Seznámení s dosavadním průběhem
a výsledky příprav výstavby multifunkční sportovní haly Modřice
2) Podání žádosti o dotaci na výstavbu
Víceúčelové sportovní haly Modřice
z programu MŠMT
3) Projednání výpovědi z veřejnoprávní smlouvy o soustředění ﬁnančních prostředků při plnění úkolů k
zabezpečení požární ochrany s MČ
Brno-Chrlice.
Závěr
Zápis a usnesení z 6. řádného zasedání
ZMM budou projednány na březno-
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vém řádném zasedání ZMM.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 2. mimořádného veřejného zasedání ZMM
Dagmar Hoškovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 2.
mimořádného veřejného zasedání
ZMM zastupitele Erika Mikuše a
zastupitele Pavla Dolečka.
ZMM schvaluje program 2. mimořádného veřejného zasedání ZMM s
doplněním bodu 1) Seznámení s
dosavadním průběhem a výsledky
příprav výstavby multifunkční sportovní haly Modřice.
Hlasování o návrhu usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
2M-Z-Ú1/2016

Bod 1 – Seznámení s dosavadním
průběhem a výsledky příprav výstavby multifunkční sportovní haly
Modřice
Předsedající seznámil s průběhem
příprav výstavby Víceúčelové sportovní haly Modřice od posledního
zasedání ZMM. V měsíci prosinci
proběhlo výběrové řízení bez uveřejnění na dodavatele a zpracovatele
projektové dokumentace a autorský
dozor s prvními třemi umístěnými v
architektonické soutěži. Na začátku
měsíce ledna proběhlo zasedání
hodnotící komise, která stanovila dle
početního vzorce pořadí nabídek na
projektovou dokumentaci a autorský
dozor. Kde Hodnotícím kritériem
byly cena nabídky a pořadí v archi-
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tektonické soutěži. V současnosti se
vyčkává, zda se v rámci soutěže o
projektovou dokumentaci a autorský
dozor někdo k výsledkům výběrového řízení neodvolá. Smlouva
s vítězem soutěže není prozatím
uzavřená.
V diskusi vystoupili:
Procházka
– Uvedl, že se zpětně podíval na kritéria soutěže, které byly stanoveny
dvěma kritérii a to první kritérium
bylo umístění v architektonické soutěži (váha 45 %) a druhé kritérium
byla cena projektové dokumentace
bez DPH (váha 55 %). U prvního
kritéria byly tři možnosti, a to první
místo 45 bodů, druhé 22,5 bodů
a třetí místo 15 bodů. U druhého
kritéria se na první pohled zdálo, že
je větší důraz kladen na cenu (váha
55 %). Ale odpovíme-li si na otázku:
Jakou cenu projektové dokumentace
a tím
i realizace návrhu by museli předložit
druhý a třetí v pořadí architektonické soutěže, aby bodově srovnali
jejího vítěze?
Vychází následující: Druhý v pořadí, aby dorovnal bodově vítěze v
architektonické soutěži, musela by
jeho nabídka být ve výši max. 59%
nabídky vítěze, resp. vítěz mohl
podat nabídkovou cenu cca 1,7krát
vyšší než v pořadí druhý, aby měl
stejný počet bodů.
Třetí v pořadí, aby dorovnal bodově
vítěze v architektonické soutěži,
musela by jeho nabídka být ve výši
45 % nabídky vítěze, resp. vítěz mohl

www.mesto-modrice.cz

podat nabídkovou cenu cca 2,2krát
vyšší než v pořadí třetí, aby měl
stejný počet bodů.
Připadají Vám tyto podmínky férové
pro všechny účastníky? Měli všichni
účastnící stejnou šanci v tendru
zvítězit?
Šiška
– Zast. Procházka se sám navrhl do
komise, která hodnotila nabídky ve
výběru na projektovou dokumentaci a autorský dozor a ani jednoho
zasedání se nezúčastnil, ale řádně
se omluvil. Před projednáním a
schválením v RMM a následným
rozesláním zadávací dokumentace
jednotlivým uchazečům všichni
členové komise včetně náhradníků
obdrželi zadávací podmínky a výzvu
na podání nabídek. Každý člen komise je mohl připomínkovat. Bohužel
žádnou připomínku od nikoho starosta neobdržel. Při takové soutěži
se běžně používá vzorec 60 % cena
a 40 % pořadí v architektonické soutěži. RMM v rámci soutěže stanovila
podmínky 55 % cena a 45 % pořadí v
architektonické soutěži.
Dle organizátora soutěže není považován poměr 55 % cena a 45 %
pořadí za nevýhodný pro účastníky
soutěže.
Procházka
– Ano, vše bylo zasláno k připomínkování, nicméně na první pohled
se vše zdálo v pořádku, ale při
konkrétním hodnocení se ukázalo,
že kritéria dle jeho názoru nebyla
stanovena dobře.
Šiška
– V zadávací dokumentaci bylo
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popsáno, jak se hodnotící kritéria
počítají.
Procházka
– Z Vašeho pohledu jsou nastavená
kritéria v pořádku? Já jsem jiného
názoru.
Šiška
– Ano.
Mikuš
– Byl nastavenými kritérii nemile
překvapen stejně jako zast. Procházka. Rozdíl mezi prvním, druhým a
třetím místem byl 22,5 bodů místo
předpokládaných 15 bodů. Kritéria
jsou jasně daná, tak jak to vysvětlil
administrátor proto, aby vyhrál ten
projekt, který byl vybraný komisí.
Vyjádřil požadavek, že jednotlivým
zastupitelům nebyla dána možnost
do komise dosadit svého architekta
a tím zajistit společný výběr. Vznesl
dotaz, proč se občané nemohli vyjádřit k vybraným 8 projektům, který
projekt se jim nejvíce líbí?
Šiška
– Architektonická soutěže je nejtransparentnější soutěží v naší
republice dle zákona. Je to anonymní soutěž předložených návrhů.
Do poroty architektonické soutěže
každý zastupitel mohl nominovat
svého zástupce, nominoval se pouze
zast. Procházka.
V rámci architektonické soutěže není
možné, aby se občané vyjadřovali k
výsledkům soutěže.
Chybíková
– Po vyhlášení architektonické
soutěže každá politická strana měla
možnost navrhnout i své architekty,
což bylo prezentováno na zasedání
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ZMM. Kritéria v jednacím řízení bez
uveřejnění byly nastaveny a všichni účastníci měli možnost podat
připomínky v rámci řízení, nikdo to
neudělal. Architekti jsou znalí architektonické soutěže a věděli, do čeho
jdou. Pořadí v soutěži je nejvyšší kritérium. Vítězové, kteří vyhrají, musí
být nějakým způsobem zvýhodněni
a preferováni. Porota byla odborná,
lidé jsou laici, také byste se neradili
o lékařském zákroku s lidmi, ale s
odborníky.
Mikuš
– Nežli k lékařskému přirovnání by
to přirovnal k výběru auta. Podnik
Vám doporučí z technického hlediska auto, ale vy vybere jiné z estetického důvodu. Lidé umí ohodnotit,
co se jim líbí.
Tomandl
– Připomněl, že on své připomínky
měl, a to ohledně bazénu. Vznesl
požadavek na velikost bazénu v
délce 25 m a k této připomínce
nikdo nepřihlížel. Bazén bude jen v
délce 12 m což je zbytečné a dojde
k prodražení stavby. Domnívali jsme
se, že odborníci rozhodnou ve prospěch sportu, ale 12 m bazén není ve
prospěch sportu, jen stavbu prodraží.
Návrh usnesení (Procházka):
ZMM ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Víceúčelová sportovní hala Modřice – projektová dokumentace“.
Hlasování o návrhu na usnesení:
3 pro (Tomandl, Procházka, Mikuš)
7 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, Brabec, Šulová, Slaný, Doleček)
2 se zdrželi (Ventruba, Skalník)
Usnesení nebylo přijato.
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Návrh usnesení (Procházka):
ZMM ukládá RMM vyhlásit novou
veřejnou zakázku „Víceúčelová
sportovní hala Modřice – projektová
dokumentace“ s tím, že hodnotící
kritéria budou schválena na březnovém zasedání ZMM.
Hlasování o návrhu na usnesení:
2 pro (Tomandl, Procházka)
8 proti (Šiška, Chybíková, Havlátová, Slaný, Šulová, Doleček, Ventruba, Brabec)
2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)
Usnesení nebylo přijato.

V diskusi vystoupili:
Skalník
– Vznesl dotaz, proč stavět totožný
bazén, který už v Modřicích je.
Vyřeší to požadavky občanů?
Šiška
– Základní škola jezdí plavat do Kohoutovic a Blučiny, mateřská škola
využívá bazén v Anavitě a platí za
to pronájem. Tedy jejich potřeby to
vyřeší. Pan Tomandl uvádí, že 12 m
bazén stavbu prodraží a 25 m bazén
stavbu neprodraží?
Tomandl
– 12 m bazén je jen relaxační, nikoliv na závodní plavání.
Bod 2 – Podání žádosti o dotaci na
výstavbu Víceúčelové sportovní haly
Modřice z programu MŠMT
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a následně elektronicky
18. 1. 2016 text Investičního záměru k podání žádosti na vypsaný
dotační program z MŠMT „Podpora
materiálně technické základny
sportu“, který byl vyhlášen 16. 12.
2015 s uzávěrkou žádostí 31. 1. 2016.
Jednou z podmínek podání žádosti
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je její schválení ZMM. V komentáři je
také uveden text usnesení pro tuto
žádost.
Součástí žádosti jsou:
1) Krycí list žádosti – žádost
2) Investiční záměr s uvedením technických parametrů a rozpočtem
3) Usnesení ZMM o schválení podání žádosti
4) Čestné prohlášení žadatele o konání sportovních akcí pro veřejnost
5) Čestná prohlášení o využívání
haly ostatními subjekty (TJ Sokol,
MFK, MNK)
V diskusi vystoupili
Mikuš
– Poptalo město i jiné agentury nežli
DEA Energetická agentura, s .r. o.,
proč jste nepoptali ty agentury, které
využilo například město Pohořelice
či Židlochovice, které čerpali největší dotace v minulých letech.
Šiška
– DEA Energetická agentura, s. r. o.
byla oslovena na vypracování žádost
o dotaci. Neoslovili jsme jiné agentury, protože výše ceny, za kterou
agentura vypracovává žádost, nám
neukládá dle naší interní směrnice
povinnost oslovovat další uchazeče.
DEA je součástí projektu od prvopočátku, kroky s ní konzultujeme.
Mikuš
– Jakou má úspěšnost v dotačních
programech DEA Energetická agentura, s. r. o.?
Chybíková
– Město vybíralo na dotační management v rámci výběrového řízení.
Byly osloveny tři ﬁrmy a na základě
tohoto řízení se vybrala DEA Energetická agentura, s.r.o. Vzhledem k
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tomu, že připravovali i architektonickou soutěž, nebyl pro ně problém investiční záměr udělat a byla vybrána
v souladu s interní směrnici.
Procházka
– Dotace byla vyhlášena o týden
dříve 9. 12. 2015, než je zde uvedeno. Žádost o dotaci je jednoduchá
a zvládlo by to město i vlastními
úředníky nebo i paní místostarostka
Chybíková. Mohlo se ušetřit 37 000
Kč. Formulář je velmi jednoduchý,
žádat o dotace z evropských fondů
je složité, ale tento je jednoduchý
není nutné požadovat externí ﬁrmu.
Šiška
– RMM rozhodla pro odborné vypracování této žádosti, není to jednoduchá věc.
Mikuš
– Termín na podání námitek na
dodavatele projektové dokumentace
a autorský dozor výstavby haly již
vypršel?
Chybíková
– Proti výsledkům soutěže běží
termín cca do 29. 1. 2016.
Návrh usnesení (Mikuš):
ZMM schvaluje podání žádost o v rámci
výzvy MŠMT, Státní podpory sportu
pro rok 2016, programu 133510 – Podpora materiálně technické základny
sportu programové ﬁnancování na
spoluﬁnancování projektu s názvem
„Výstavba víceúčelové sportovní
haly Modřice“ vypracovanou úředníky města Modřice.
Hlasování o návrhu na usnesení:
4 pro (Mikuš, Skalník, Procházka, Tomandl)
4 proti (Chybíková, Havlátová, Doleček, Brabec)
4 se zdrželi (Šiška, Slaný, Ventruba, Šulová)
Usnesení nebylo přijato.
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Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje podání žádost o v rámci
výzvy MŠMT, Státní podpory sportu
pro rok 2016, programu 133510 – Podpora materiálně technické základny
sportu programové ﬁnancování na
spoluﬁnancování projektu s názvem
„Výstavba víceúčelové sportovní
haly Modřice“.
Hlasování o návrhu na usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Havlátová, Ventruba,
Šulová, Slaný, Mikuš, Skalník, Procházka, Brabec)
0 proti
2 se zdrželi (Tomandl, Procházka)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
2M-Z-2.1/2016

Bod 3 – Projednání výpovědi z veřejnoprávní smlouvy o soustředění
ﬁnančních prostředků při plnění
úkolů k zabezpečení požární ochrany
s MČ Brno-Chrlice
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář a kopii vlastní smlouvy
o soustředění ﬁnančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení
požární ochrany uzavřené dne 25.
3. 2009 mezi městem Modřice a MŠ
Brno-Chrlice na základě § 29 odst. 1
písm. m) zákona č. 133/1985 Sb., O
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, úplné znění č. 67/2001
Sb., a podle § 46 odst. 1, 2 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve
znění pozdějších předpisů. Jelikož v
současné době, po schválení zřizovací listiny JSDH Modřice a schválení rozpočtu města na rok 2016,
probíhá vyzbrojování a vystrojování
jednotky a její zařazení do Integrovaného záchranného systému JmK
není pro město Modřice uzavřená
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smlouva potřebná. Dle Smlouvy
je ustanovena výpovědní doba 6
měsíců, což je dostačující období na
zajištění plnohodnotné funkčnosti
naší jednotky. ZMM by tedy mělo
dnes schválit výpověď z této smlouvy pro její nepotřebnost. Smlouvu
ZMM schválilo dne 16. 3. 2009.
V diskusi vystoupili:
Skalník
– V této smlouvě, od které se odstupuje je uvedeno, že bude provedeno vypořádání majetku, který byl
pořízen za doby trvání smlouvy. Jak
se bude vypořádávat?
Šiška
– Dle smlouvy dostávali 100 000 Kč
na činnost jednotky a pohonné hmoty. Domnívá se, že žádný majetek si
nepořizovali.
Skalník
– 50 % bylo na provoz jednotky a
50 % na zakoupení výzbroje pro
zásahovou jednotku a ohodnocení
požárníků je zvlášť.
Šiška
– To jste nepochopil 100 000 Kč je na
provoz jednotky. A v momentě, kdy
byly mimořádné akce města např.
den dětí, tak pro město požárníci
dělali požární dohled. To jsou ty zmíněné ceny za jednotlivé hasiče. Město ještě Chrlice neoslovilo. Jakmile
bude zaslána výpověď, tak dojde i k
vypořádání případného majetku.
Mikuš
– Kdy bude JSDH Modřice zasahovat?
Šiška
– Jednotka je začleněna do Integro-
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vaného záchranného systému JMK s
tím, že v rámci dohody je stanovena
cca půlroční lhůta, kdy bude přizvána k zásahu, ale nebude plnohodnotně zasahovat. Za prvního půlroku
jednotku vyzbrojíme a vystrojíme.
Plnohodnotně bude funkční cca v
červnu či červenci letošního roku.
Mikuš
– Kolik má JSDH Modřice členů?
Šiška
– Bylo schváleno ve zřizovací listině
JSDH. Jednotka má 15 plnohodnotných členů.
Procházka
– Počítá se v rozpočtu s položkou dovybavení hasičů? Darování vozidla
již proběhlo?
Šiška
– Ano v rozpočtu je zahrnuta částka
cca 1 milion korun. Darování vozidla
již proběhlo. Město bude také žádat
o dotaci na zřízení nové hasičské
jednotky u JmK, kde jsou dotace
vyhlášeny.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM schvaluje výpověď ze Smlouvy
o soustředění ﬁnančních prostředků při plnění úkolů k zabezpečení
požární ochrany ve městě Modřice
ke dni 31. 1. 2016.
Hlasování o návrhu na usnesení:
12 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
2M-Z-3.1/2016

Různé, diskuse:
Koubek (občan)
– Jaké rozměry tedy bude bazén
mít?
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Šiška
– Navržen v rámci studie je bazén o
velikosti 6x15 m. Vyjádřil svůj nesouhlas s velkým 25 metrovým bazénem
vzhledem k prodražení stavby a
vysokým nákladům na jeho provoz.
Uvedl příklad katastrofálního stavu
bazénu v Blučině. U bazénu 6x15 m
je dostačující pro technologii jedna
místnost cca 3x3 m. Navržená velikost je dostačující pro potřeby školy
a školky.
Herman (občan)
– Původní důvod pro výstavbu haly
byl jaký? Pokud se hala buduje pro
potřeby sportovních celků, měli by
mít možnost se vyjádřit, jakou oni
mají potřebu? Mohli se vyjádřit k
výsledku architektonické soutěže?
Vznikne po vás pomník, který tu
bude sto let a nikdo to nebude moci
změnit. Proto by výběr haly měl
být souladu se zájmy lidí a ne to co
vybrala architektonická porota.
Šiška
– Stávající stav současné tělocvičny
je nevyhovující. Město má zájem
na vybudování této haly nejen pro
školu a školku, ale i pro všechny
modřické sportovní spolky. Všechny
sportovní spolky, před zahájením celého projektu byly osloveny a dávali
své požadavky a náměty.
Kdybychom oslovili občany, co vybereme, když bude 50 % pro jednu
variantu a 50 % pro druhou variantu? Nikdy nedostanete 100% souhlas od všech. Požadavky spolků,
které předložili v rámci investičního
záměru, jsou do projektu zakomponovány.
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Tomandl
– Uvedl, že pokud bude vybudován
bazén velikosti 6x15 m, a nikoliv v
délce 25 m nebude možno dělat žádný závodní sport a z toho důvodu je
zbytečné bazén budovat.
Skalník
– Lze vyjednat s JmK odbočovací
pruh ve směru z Olympia centrum
do Modřic? Když se vydá odbočovací pruh z druhé strany, měl by se
vydat i ze strany od Olympie.
Šiška
– Domnívá se, že nikoliv pro nedostatečné šířkové poměry komunikace. Bude prověřeno.

POZVÁNKA
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Mazálek (občan)
– Vznesl požadavek na dřívější zasílání mailů ze strany města v rámci
informačního systému. E-maily chodí se zpožděním někdy i po samotné
akci.
Chybíková
– Město spustilo nové webové stránky a dolaďují se nedostatky a víme,
že daný systém nefunguje prozatím.
Šiška
– Zajistíme nápravu.
Ukončeno v 19:00 hodin

na 7. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 7. BŘEZNA 2016 V 17 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Starosta nedodržuje zákon, opět!
Co považuje starosta za závažné pochybení, když ne porušení zákona?
Ve zprávČ starosty se v minulém Zpravodaji doþtete, cituji: "Na úĜadČ probíhala kontrola z Oblastního
inspektorátu práce, pro JmK a Zlínský kraj, která neshledala žádné závažné pochybení.“
Diskriminace, tolerování nestandardního chování protekþního zamČstnance, pĜipouštČní
znevýhodĖování vČkovČ starších zamČstnancĤ, nedodržení povinnosti zajišĢovat rovné
zacházení, atd…
Toto je závažné. A navíc obþanĤm i zastupitelĤm Ĝíká, že je vše v poĜádku. Realita je však jiná. Jak to
vidíte Vy, obþané?
Je nutné podotknout, že od vedení mČsta byste se o skuteþném výsledku kontroly nikdo, nikdy
nedozvČdČl.
Kontrolou bylo zjištČno porušení povinností kontrolované osoby, jako zamČstnavatele, a to
konkrétnČ:
- porušení ust. § 123 odst. 2 zákona þ. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ,
dále jen „zákoník práce“, v návaznosti na ust. § 122 odst. 1 zákoníku práce: nezaĜazení dvou
zamČstnancĤ MP ModĜice v období od 1.4.2014 do 30.6.2014 do platové tĜídy podle druhu práce
sjednaného v pracovní smlouvČ a v jeho mezích na nČm požadovaných nejnároþnČjších prací,
- porušení ust. § 136 odst. 2 zákoníku práce: neoznámení zmČn skuteþností uvedených v platových
výmČrech zamČstnancĤm MP ModĜice nejpozdČji v den, kdy zmČna nabývá úþinnosti,
- porušení ust. § 305 odst. 3 zákoníku práce: neprovádČní hodnocení zamČstnancĤ zaĜazených v
MP ModĜice dle PĜílohy þ. 2 Interní smČrnice þ. 13/2014 – Pracovní Ĝád (úþinnost od 11.8.2014)
panem starostou, jako osobou povČĜenou vedením MP ModĜice,
- porušení ust. § 302 písm. c), d) zákoníku práce, ust. § 38 odst. 1 písm. a) zákoníku práce a ust.
§ 16 odst. 1, 2 zákoníku práce – nevytváĜení pĜíznivých pracovních podmínek vedoucími
zamČstnanci MP ModĜice (urþený strážník, pan starosta), napĜ. tolerování a neĜešení nestandardního
chování jednoho ze strážníkĤ, pĜipouštČní znevýhodĖování vČkovČ starších kolegĤ pĜi pĜezkoušení
fyzické a stĜelecké zdatnosti a pĜi navrhování výše tzv. pololetních odmČn, což lze vnímat jako
nedodržení povinnosti zajišĢovat rovné zacházení se všemi zamČstnanci, pokud jde o jejich pracovní
podmínky, odmČĖování za práci a o poskytování jiných penČžitých plnČní a plnČní penČžité hodnoty, o
odbornou pĜípravu a o pĜíležitost dosáhnout funkþního nebo jiného postupu v zamČstnání a porušení
zákazu jakékoliv diskriminace.
Porušení šesti ustanovení zákona je závažné!
Starosta:
x zatajil skuteþné závČry
x prezentuje svou þinnost tak, jaká rozhodnČ není
x uvádí zastupitele i obþany v omyl.
Máte informace o dalších pochybeních vedení mČsta? Kontaktujte mČ osobnČ. UdČlejte správnou
vČc. Garantuji anonymitu a vynaložím maximum k provČĜení podaných informací. ýlánek musel
být zkrácen, celý na webu a FB!
Váš zastupitel Erik Mikuš
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Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Co nového v přípravě výstavby multifunkční haly?
Jak jsme vás již informovali v listopadovém čísle Zpravodaje, architektonickou soutěž za nezvyklých okolností vyhrál ne zcela estetický projekt. Ano, je to jistě subjektivní pohled, ale většina občanů, s kterými jsem se bavil, by upřednostnila projekt
druhý v pořadí. Ten také veřejně podpořilo šest opozičních zastupitelů. Při prezentaci výsledků architektonické soutěže na mimořádném zasedání ZMM dne 26. 10.
2016 jsme se nechali ukonejšit vedením radnice, že ještě není vše ztraceno, že se
bude jednat se všemi autory tří nejlépe hodnocených návrhů. K tomu byla vypsána
veřejná zakázka na projektovou dokumentaci haly, v rámci které byli osloveni pouze
tito tři autoři. Výběrové řízení mělo deﬁnitivně vybrat projekt, který se bude realizovat. Byla sestavena komise, v které mohli být zástupci všech volebních stran zastoupených v zastupitelstvu. Hodnotící kritéria pro posouzení vítězného dodavatele
projektové dokumentace si ale stanovila Rada města sama! Sestávala ze dvou dílčích
hodnotících kritérií – konečné pořadí v architektonické soutěži (váha 45%) a celková nabídková cena (váha 55%). Řeklo by se – v pořádku. Ten návrh, který nabídne
nižší cenu, vyhrává a bude se realizovat. Ale chyba! Kritéria byla obodována podle
rozdílných vzorců:
a) pořadí v architektonické soutěži
100 * (1/hodnocené pořadí) * 0,45
b) nabídková cena projektové dokumentace
100 * (nabídka s nejnižší cenou/hodnocená nabídka) * 0,55
Vítězná nabídka měla být ta, která získá v součtu nejvíce bodů.
Z pořadí v architektonické soutěži vítěz získal dle vzorečku 45 bodů, druhý 22,5 bodu
a třetí 15 bodů.
Otázka:
Jakou cenu projektové dokumentace a tím i realizace návrhu by museli předložit
druhý a třetí v pořadí architektonické soutěže, aby bodově srovnali jejího vítěze?
Odpovědi:
Druhý v pořadí, aby dorovnal bodově vítěze v architektonické soutěži, musela by
jeho nabídka být ve výši max. 59% nabídky vítěze, resp. vítěz mohl podat nabídkovou cenu cca 1,7 krát vyšší než v pořadí druhý, aby měl stejný počet bodů.
Třetí v pořadí, aby dorovnal bodově vítěze v architektonické soutěži, musela by jeho
nabídka být ve výši 45% nabídky vítěze, resp. vítěz mohl podat nabídkovou cenu cca
2,2 krát vyšší než v pořadí třetí, aby měl stejný počet bodů.
Nejvíce bodů tak logicky získal vítěz architektonické soutěže.
Otázky, které jsem položil panu starostovi na mimořádném ZMM dne 25. 1. 2016:
Připadají vám tyto podmínky férové pro všechny účastníky?
Měli všichni účastníci stejnou šanci v tendru zvítězit?
V obou případech zněla odpověď ANO. K tomu již není co dodat.
Libor Procházka, osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz
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Linka pomoci
obětem kriminality
a domácího násilí
má číslo

116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince
je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních nehod.
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem
domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního,
stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní
pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka
poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci
kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že
se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky ﬁnanční podpoře Nadace
Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám šanci, který je ﬁnancován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových stránkách www.linka-pomoci.cz .
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Výzva
Vážení koaliční a opoziční zastupitelé,
po přečtení posledních čísel Zpravodaje jsem velmi znechucena vašim vzájemným
napadáním se, kdo co udělal, či neudělal. Kritika ještě nikdy ničemu nepomohla, jen
otravuje ovzduší v našem městě.
Pokud chcete v Modřicích něco zlepšit, UDĚLEJTE TO!!!
A rada na závěr – na verbální i psané útoky nereagujte, my voliči poznáme, kdo pro
nás něco dělá a kdo ne.
Marta Ehrenbergerová

Bezplatná doprava do Olympie
Reaguji tímto na článek pana starosty Ing. Šišky ve Zpravodaji č. 12/2015 a na jeho
otázku, co zajistila či udělala „křičící opozice“ pro Modřice, odpovídám:
Jsem autorem myšlenky bezplatné dopravy do OC Olympia. Jako člen tehdejšího
Občanského sdružení „Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice a okolních
obcí“ jsem se spolu s RNDr. Ptáčkovou zúčastnil pracovní schůzky s ředitelkou OC
Olympia Ing. Bumbálkovou a navrhl jsem jí můj nápad na bezplatnou dopravu.
Měl jsem na mysli především starší generaci občanů, kteří nemají automobil a trpí
různými zdravotními problémy, které jim návštěvu OC Olympia pěšky nebo na kole
znemožňují, a přece by si tam rádi něco nakoupili.
Tento návrh byl rozpracován na dalším jednání ve stejném personálním složení. Byly
zde dohodnuty termíny jízd, zastávky, trasa a časové intervaly tak, jak je tomu dodnes.. Zkušební doba činila 1 měsíc.
Byly vyhotoveny plakáty seznamující občany se zavedením této bezplatné dopravy,
které jsem roznesl do všech autobusových zastávek MHD, na zdravotní středisko
Modřice a na plakátovací plochy. RNDr. Ptáčková vyhotovila CD se zprávou o dojednané bezplatné dopravě, které jsem osobně předal na sekretariát městského úřadu.
Ing. Šiška byl o této naší aktivitě včas zpraven a pokud potřebuje důkazy (viz výše
uvedený článek, cituji: „Zeptejte se jich, kde k těmto tvrzením mají podklady …....?“),
rád mu je kdykoliv předložím.
Stanislav Gregorovič, občan Modřic
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Lyžařský pobyt ZŠ ve Filipovicích
Lyžařský pobyt se na naší škole stal již tradicí a proto se i letos vydali žáci VII. třídy
do hor. Zbylá volná místa opět doplnili žáci VIII. a IX. třídy.
Odjížděli jsme v sobotu 16.1.2016. Naším dočasným domovem se na týden pobytu
stal i v letošním roce penzion Pepovka ve Filipovicích - Bělé pod Pradědem. Čekalo
nás tady komfortní ubytování , dobré jídlo a milý personál. Oproti loňskému roku
přibyl i nádherný, barevně osvětlený bazén, takže ve všech směrech panovala naprostá spokojenost.
Počasí vyšlo téměř ukázkově, výcvik probíhal podle plánu. Protože se paní příroda
konečně rozhodla dopřát nám opravdovou zimu, bylo na sjezdovkách dostatek sněhu. Mohli jsme tak lyžovat nejen dopoledne a odpoledne, ale díky umělému osvětlení jsme si užili i večerního lyžování.
Bohužel nás letos kromě krásného lyžování potkalo i několik úrazů, následkem čehož muselo dojít k navázání bližších vztahů s personálem nemocnice v Jeseníku.
Zpátky do Modřic jsme se vrátili v pátek 22. ledna po poledni. Naprostá většina účastníků byla spokojená, i když pár jedinců si kvůli zranění pobyt zrovna příliš neužilo.
Mgr. Alexandra Látalová a Mgr. Lucie Malá, foto: Mgr. Lucie Malá
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Přípravná třída

Vánoční hudební ohlédnutí

1. září 2015 jsme na Základní škole otevřeli přípravnou třídu pro děti s odkladem
školní docházky. Nastoupilo do ní deset žáků, což je minimální zákonný počet pro
otevření takové přípravné třídy. V průběhu prvního pololetí dětí přibývalo a v tuto
chvíli má třída třináct žáků. Přípravná třída je jakýmsi pomyslným mezistupněm
předškolního a základního vzdělávání a je určena přednostně těm dětem, kterým je
navržen odklad školní docházky. V dalším případě může být tato třída také vhodná
pro děti předškolního věku, kterým může soustavná příprava a odborná péče pomoci k úspěšnému nástupu do první třídy. Rodiče mohou své dítě do přípravné třídy
přihlásit u paní ředitelky základní školy na základě žádosti o odkladu školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení. Do nultého ročníku je možné přijmout maximálně patnáct dětí, tento nižší počet žáků je pro výuku velikou výhodou,
kdy má třídní učitelka, speciální pedagožka, možnost s dětmi pracovat systematicky,
podle jejich individuálních schopností a potřeb a posilovat tak dovednosti nutné k
úspěšnému vstupu do první třídy. Nedílnou součástí výuky je i spolupráce se školní psycholožkou, která vytváří adaptační programy, pravidelně realizuje relaxační
cvičení, terapie hrou aj. Vzdělávání v přípravné třídě se promítá do všech činností a
aktivit v průběhu dne. Děti se učí především hravou a prožitkovou formou. Pomocí
prožitků a her pak přirozeně posilují pozitivní vztah k učení, tedy k získávání nových
vědomostí a dovedností. Přípravná třída je zdravým a přátelským prostředím, které
respektuje a podporuje individualitu každého dítěte.

Naše školní družina plní nejen úkoly výchovně - vzdělávacího plánu, ale také uskutečňuje zájmové aktivity. Děti mají možnost
navštěvovat kroužky s různým zaměřením,
např. sportovním, poznávacím a rukodělným. A kdo z dětí se chce věnovat zpěvu a
hře na zobcovou ﬂétnu, může navštěvovat
hudební kroužky při školní družině na Základní škole Komenského.
V roce 2008 byl založen Zpěváček a v tomto školním roce 2015/16 pěvecký sbor Zpěvandule - pro děti od 3. do 6. třídy.
Jako tradičně před Vánocemi, i letos vystupovaly naše pěvecké sbory Zpěváček
tentokrát společně se Zpěvandulí na různých vánočních vystoupeních. Tyto sbory
byly doprovázeny kroužkem hry na zobcovou ﬂétnu. S pásmem vánočních koled
zpívaných i hraných na ﬂétnu děti vystoupily na Vánočním jarmarku při Základní
škole Benešova, Rozsvícení vánočního stromu na náměstí Svobody v Modřicích, v
penzionu Anavita, v Pasivním domě seniorů a v pódiovém vystoupení na vánočních
trzích v Brně na náměstí Svobody. Děti ze Zpěvandule se zúčastnily divadelního
představení pohádkové hry Anděl Páně.
Jsem ráda, že píseň žije v dětských srdcích. Vždyť dokud se zpívá, je dobře.

text a foto: Mgr. Marcela Chudáčková, třídní učitelka

Jitka Kafková vychovatelka Šd

foto: J. Kozumplíková
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BRABROUCI
Brabrouci informují:
Naše již tradiční lednová akce LEDNOVÝ VÝLET byla opět rozdělena na dvě části.
Dopoledne se sešly děti v klubovně, aby si nanečisto vyzkoušely závody v uzlování,
které proběhnou v únoru. Jako na „opravdových“ závodech Dračí smyčce, uzlovaly ve čtyřech kategoriích a každý měl na vázání dva pokusy. Vázal se ambulanční,
škotový a rybářský uzel, dračí, lodní a dřevařská smyčka, zkracovačka a osmičkové
očko nebo poutko. Zjistili jsme, že dětem vázání jde dobře, jen mají trošku problém,
pokud mají uzel uvázat na jiném materiálu než na uzlovačce (pokud budou ale chtít
uzel použít prakticky, je jasné, že si například zraněnou ruku na uzlovačku nezavěsí).
Odpolední část akce probíhala i s rodiči v areálu Pod Kaštany. Dokud bylo trošku
světlo, absolvovali hlavně rodiče (s malou dopomocí dětí) cestu po otázkách o oddíle. Myslím, že některé otázky a hlavně odpovědi na ně, pro ně byly docela nové .
Když se úplně setmělo, začala hlavní část, opékání na vánočních stromečcích, které
si rodiny s sebou přinesly a také povídání a vzpomínání na akce z minulého roku. V
rámci tohoto vzpomínání bychom chtěli poděkovat za dotaci z rozpočtu obce, která
nám pomohla některé akce uspořádat nebo je alespoň cenově přiblížit všem dětem.
Opékání Pod Kaštany bylo další z pohodových akcí, jaké s našimi oddílovými dětmi
i jejich rodiči prožíváme.
Babinec
Od září začal pracovat současně s oddílem
Brabrouci otevřený volnočasový klub Babinec.
Jak již název naznačuje, schází se zde maminky,
babičky a kdokoliv, kdo má zájem o ruční práce.
Původně měl být klub pouze místo pro setkávání
lidí se stejným koníčkem, bez nějakého vyhraněného programu. Nakonec jsme se ale domluvily,
že každá něco umí a kdo má zájem, toho to naučí. Kdo o výrobek zájem nemá, může si donést
vlastní práci, a jen prožít 2-3 hodinky v příjemné
společnosti.
Zatím jsme vyrobily pletené zajíčky, pak jsme se
naučily plést výrobky z papírových ruliček, před
vánocemi jsme vyráběly baňky a na první lednové schůzce jsme zkoušely plstění (ﬁlcování). Toto
bude pokračovat i na prvním setkání v únoru.
Pokud tedy máte o ruční práce zájem, přijďte se
nezávazně podívat každé liché úterý od 18.00 do
klubovny na modřické radnici.

text a foto: Muﬂonka

foto: Mráza
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SKAUTI

Uvítáme nové kamarády!
Modřičtí skauti rádi poznají nové kamarády, kteří se nebojí zažít na vlastní kůži dobrodružství, jaká skauting nabízí. Přivítáme každého kluka a holku, kteří chtějí poznávat nové věci, zdokonalovat se, sportovat, hrát nejrůznější hry, zkrátka prožít to, o
čem jiní jen sní.
Když se k nám chce někdo přidat, co musí splňovat? Stačí mít chuť, to je hlavní.
Každému rádi poradíme, když si nebude vědět rady, nebo pomůžeme, když bude
potřeba pomoci. Scházíme se v centru Modřic v klubovně číslo 1 nad knihovnou na
náměstí Svobody. Každá věková kategorie má svůj čas, kdy se schází. Pokud někdo
v danou dobu nemůže, je možné se domluvit a určitě najdeme řešení.
Naši nejmladší se scházejí každé pondělí od 16 do 17 hodin. Tento čas je určen pro
děti z mateřských škol, tedy ve věku od čtyř do šesti let. Počet dětí je omezen, ale
ještě je volné místo pro pět dětí.
Děti z prvního stupně základních škol se scházejí každou středu. Holky od 16 do
17:30 hodin (6 míst) a kluci od 17:30 do 19 hodin. V nejbližší době plánujeme navýšit
kapacitu pro kluky, takže počet není omezen.
A ti, kterým už je 11 let a více se scházejí v pondělky od 17 do 19 hodin.
Kromě schůzek chodíme pravidelně na výpravy do přírody a na zajímavá místa,
setkáváme se i se skauty z jiných zemí a jezdíme na tábory.
Každý, koho naše činnost zaujala, se může za námi podívat na některou akci. Také
pořádáme akce pro veřejnost, kde se s námi může seznámit. Anebo jednoduše napsat na e-mail modrice@skaut.cz nebo se podívat na naše stránky www.modrice.
skauting.cz. Jsme také na Facebooku (Skauti Modřice).
Taffy (95. skautský oddíl Modřice)
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DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
Poprvé na plese ...
Jako velká výzva pro naše děti byla nabídka, vystoupit v pátek 15. ledna 2016 na
Farním plese v Modřicích. Pro všechny byl ten večer „plesovou premiérou“. I přes
technický problém s ozvučením a večerní únavu malých tanečníků a tanečnic pásmo „Mám já koňa“ o zvířátkách sklidilo aplaus. Další týden v sobotu jsme pak ještě
jako tréning podobně účinkovali na plese v Komárově s pásmem „Řemesla“. A jak to
viděli v Modřicích naši mladí účastníci?
„Začalo to tím, že jsme dlouho čekali a hráli tichou poštu. Potom jsme nastoupili na
plac, začali jsme tancovat a všichni nám tleskali. Moc jsme si to užívali. Skončili jsme a
šli se převlékat. Potom po nás nastoupily paní s židovskými tanci, ale to už jsme museli
domů.“
Petr Gajdušek (10 let)
„Když jsme vešli do sálu, tak nás překvapilo, že je tam tolik lidí. Líbily se mi šaty některých paní, vypadaly jako dámy. Myslím si, že vystoupení se nám povedlo. Všechny
holky pořádně zpívaly, ale byla jsem zklamaná, že mi nefungoval mikrofon. Nečekala
jsem, že diváci budou chtít přídavek. Ze sálu jsme odcházeli s velkým potleskem. Smutní jsme byli jen z toho, že jsme nemohli zůstat na tombolu. Ale to prý budeme muset
ještě trochu vyrůst.“
Julie Hroudná (9 let)
Ten zmiňovaný přídavek byla známá písnička „A já su synek z Polanky“, která s naší
vlastní přidanou slokou „A my sme děcka od Modřic, umíme toho ještě víc ...“ sklidila
velký úspěch na našem podzimním zájezdu na Dětském Valašském bále v Lidečku.

Text Ivana Cetlová, foto Libor Gajdušek, Pavel Klang a Vítězslav Janský,

fotogalerie z činnosti kroužku a plán akcí máme na webu – folklorni-krouzek-modrice.cz
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FARNOST
Poděkování
Jsem moc a moc ráda, že mám důvod k radosti a také možnost vyjádřit svůj dík.
V měsíci lednu proběhly v Modřicích pro mne tři významné akce, na kterých se
různým způsobem podílím.
Tříkrálová sbírka. Ta má již více jak desetiletou tradici.
Letos byla účast koledníků, dětí i dospělých rekordní, a to hlavně díky osobnímu
charizmatu pana učitele zdejší základní školy Mgr. Jakuba Jírů. Dokázal nadchnout
k účasti velký počet dětí, zejména ze čtvrtých tříd. Ze své vlastní zkušenosti vím, že
odhodlat se ke koledování a vyrazit v zimě do ulic a prosit o ﬁnanční příspěvek, byť
na dobrý počin, není úplně jednoduché. Musíte být připraveni přijmout i neochotu
či odmítnutí a na druhé straně je ale příjemné, setkat se s úsměvem, poděkováním či
pro děti drobnou sladkou odměnou. Letos do modřických ulic vyrazilo 44 dětí a 14
dospělých a podařilo se vykoledovat rekordních 89 762,- Kč. Jsou to: Tereza Vystrčilová, Radek Vystrčil, Adam Absolon, Katka Vetterová, Verča, Anežka, Klárka a Libuška
Mazálkovy, Štěpán Slaný, Bára Slaná, Carmen Petlachová, Marie Čechovská, Tereza
Lörinczová, Anežka, Markétka, Tym a Maruška Klangovi, Anička Knesplová, Eliška
Hadačová, Markéta Havlátová, Anička Huňařová, Lukáš Barák, Viktor Hladík, Lukáš
Kroupa, Klára Jahodová, Viktorie Gerlichová, Eliška Horňáková, Tereza Řehořová,
Eliška Stankovičová, Klára Troubilová, Sabina Trtílková, Anička Woodová, Tereza
Nesvadbová, Adéla Sedláková, Veronika Chovancová, Radka Nesvadbová, Simona
Cetlová, Barbora Loučanská, Antonín Kovařík, Jakub Slavětínský, Natálie Vičarová,
Barča Homolková, Lucka Homolková, Vojta Mandelík, Regina Bartošová, Jakub Jírů,
Hana Woodová, Marie Sedláková, Lenka Studýnková, Hana Chybíková, Janka Baráková, Dáša Mahovská, Markéta a Pavel Klangovj, Jitka Vystrčilová, Libuše Mazálková,
Marie Otáhalová, Jindra Hašková, Marie Havlátová.
Všem koledníkům i dárcům děkuji. Vybrané peníze jsou určeny z největší části určeny pro Hospic sv. Josefa, Chráněné bydlení sv. Luisy pro osoby s demencí v Rajhradě, charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu.
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cert byl jako každoročně věnován jako poděkování všem, kteří na opravy přispívají
ﬁnančně i těm co se o kostel nezištně starají. Může se zdát, že vše funguje automaticky, ale za vším je mnoho dobré vůle a hodin dobrovolné práce. Výtěžek je určen
na opravy kostela, přesněji na nutnou rekonstrukci varhan, letos je to 16 512,- Kč. Je
také poděkováním těm zastupitelům, kteří neváhají svým hlasem podpořit dotaci 0,5
mil. Kč z rozpočtu města na opravy kostela i fary, a to i v době, kdy jiní mají pocit, že
již církev díky restitucím musí vše zvládnout sama. Restitucemi se napravují křivdy
minulosti a ještě několik let bude trvat, než se díky nim podaří církvím zcela ekonomicky osamostatnit.
Farní ples. I letos se zaplněným sálem nesla skvělá nálada, hudba a pohoda. Připravený program, pohoštění a bohatá tombola se stala samozřejmostí, za kterou se skrývá nezištná a obětavá práce mnohých farníků a farnic. Dobroty na stolech a tombola
se sponzorským přispěním několika ﬁrem z Modřic i blízkého okolí láká každý rok
k návštěvě plesu. Nechyběli vzácní hosté - Otec František Hemala z Písku, který v
Modřicích zanechal nesmazatelnou stopu. Za jeho působení se začaly pořádat plesy,
slavit svátek sv. Gotharda a mnozí z nás a našich dětí mají nezapomenutelné zážitky z letních i zimních táborů pod jeho laskavým vedením. Přivítali jsme naše současné duchovní správce Otce Roberta Mayera, Adama Wolneho, dále senátora Ing.
Stanislava Juránka, poslance Ing. arch. Jaroslava Klašku, starostu Ing. Josefa Šišku s
chotí, místostarostu MUDr. Jiřího Ventrubu s chotí. K tanci i poslechu hrála kapela
Lalia – muzikanti z Moravy. Ples zahájil svým vystoupením Folklórní kroužek města
Modřice a celý ples řídil Ing. Vítězslav Janský. Všem pomocníkům zajišťující zdárný
průběh plesu patří srdečný dík.
Hana Chybíková st. za ŘKF Modřice

Beneﬁční koncert proběhlý druhou lednovou neděli v kostele sv. Gotharda, kde
se již několik let v končícím vánočním čase potkávají modřické pěvecké sbory farní
a městský. Letošním hostem byl farní sbor ze Želešic. Zajímavostí je věkové rozpětí
vystupujících zpěváků a hudebníků 8 až 81 let i to, že se všichni věnují amatérskému
zpívání různě dlouhou dobu, někteří ani moc neznají noty, ale o to s větší vervou a
pílí trénují písně pro potěchu posluchačů, oslavu Božího narození i svoji. Náš kostel, nejen že je dominantou města, ale je také nejvýznamnější a největší památkou
v Modřicích. Je kulturním dědictvím předků, které je třeba zachovat i budoucím
generacím. Je místem, kde lze obdivovat krásu umění, vnímat hudbu, radovat se z
Boží přítomnosti, ale hledat i duchovní útěchu v těžkých chvílích našeho života. Konfoto: J. Chybík
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

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

13–18
13–16
13–18
13–16

NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY V R. 2015
Cartland: Nebezpečná maškaráda
MacKenzie: Jak svést lorda Neda

BELETRIE PRO DĚTI
série Ledové království
série Tomáš a jeho přátelé
série Rošťák Bertík
série Soﬁe první
Kratochvíl: Puntíkáři
BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Haran: Za rudým obzorem
Gillerová: Konečně se rozhodni
Steel: Na první pohled

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Bauer: Jak umírá král
Kindermann: Habsburkové bez říše
Littlach: Mauthause, koncentrační
lágr
Preisler: Krycí jméno Caesar
Svoboda: Kostnice u sv. Jakuba

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Jones: Jak to chodí na letišti
Rich: Půlminutové horory

Foto: M.Hájek

PRO ŽENY
Beverley: Dáma v ohrožení
Callen: Dáma z obrazu
Lauren: Vášnivý sprosťák
Morton: Šepot vzdálených chvil
Poncarová: Deník vydržované ženy,
Kamarádky na sex
Rich: Porodní bába z Benátek
Sykes: Tý potvoře to nedaruju
Trollope: Rozum a cit

Urbaníková: Nakresli mi vítr
Zmátliková: Károvaná dáma
PRO SILNÉ NERVY
Adler-Olsen: Nesmírný
Bálek: Vražda na zahradě
Dušek: Velká vánice
Gerritsen: Umři znovu
Hawkins: Dívka ve vlaku
Kuťák: Když zraje tráva
Prokop: Paní Grimmová se představuje
Richter: Za tankem číhala smrt
Westlake: Pozdvižení v klášteře
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KULTURA
80. Komorní koncert - Jarmila Mazourová a Cimbálová muzika
ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose Brno

Foto: M.Hájek

Připravujeme 81. komorní koncert na radnici - středa 30. března 2016 v 19 hod

ZUŠ Pavla Křížkovského - Brno Komín
Tentokrát bychom rádi představili modřickému publiku klasickou komorní
hudbu a tak jsme nově pozvali k účasti pedagogy a vyspělé žáky jedné z velice
zajímavých uměleckých škol v Brně,
kterou je ZUŠ Pavla Křížkovského (web - zusbrno.cz). Škola pracuje nejen s vynikajícími učiteli z vlastních řad, ale také odborníky z brněnské konzervatoře,
hudební a divadelní fakulty JAMU, hráči Filharmonie Brno a jiných orchestrů
či sdružení, členy význačných baletních souborů, režiséry brněnských divadel, známými osobnostmi výtvarného umění a dalšími umělci. Podrobnosti o
programu připravovaného koncertu MK81 přineseme v příštím čísle Zpravodaje. Velké fotogalerie a kompletní videonahrávky z nedávých koncertů MK80
(Jarmila Mazourová se svými hosty a Cimbálová muzika ZUŠ ZM Brno) i MK79
(Sólisté BROLN a Modřický pěvecký sbor) jsou na webu modricke-koncerty.
webnode.cz.
za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
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MUZEUM
Umělecké památky Modřic
(chráněné či nechráněné, současné i zaniklé)

Muzejní spolek zve všechny zájemce o naši minulost a přítomnost na přednášku

Aktuálním podnětem k bádání o uměleckých památkách Modřic je práce na velké
historické monograﬁi města, která se připravuje k vydání v letošním roce. Fond chráněných památek na katastru Modřic není příliš rozsáhlý – jedná se především o církevní stavby, sochy, obrazy a díla uměleckého řemesla. Mezi nimi vyniká jednak
farní kostel sv. Gotharda s dochovanou románskou částí, a jednak pozdně gotické
sousoší Olivetské hory, které je nyní vystaveno na třech různých místech. Z měšťanských či zemědělských stavení je chráněn pouze dům čp. 117 v horní části náměstí.
Téma uměleckých památek Modřic je třeba vnímat v širší perspektivě, zaměřit se
též na nedochované nebo pozměněné stavby či jiné památky, které spoluvytvářely historii místa a které známe z fotograﬁí, plánů či dochovaných fragmentů. Statut
památkové ochrany má pouze omezený počet nemovitých či movitých objektů, ale
téma vyžaduje širší rozhled. Snahou přednášejícího bude vystihnout široké spektrum umělecky pozoruhodných objektů, které přispívají či přispěly k okrase a slávě
města Modřic.

Umělecké památky Modřic
chráněné či nechráněné, současné i zaniklé
PhDr. Aleš Filip, PhD.
středa 16. března 2016 v 19. hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

Přednášet bude historik umění PhDr. Aleš Filip, Ph.D., odborný asistent Filozoﬁcké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Problematikou uměleckých památek se
zabýval na svých předchozích pracovištích, ať už jako garant památkové péče na
brněnském pracovišti památkového ústavu, nebo jako badatel o uměleckých památkách Moravy a Slezska v Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, či jako diecézní
konzervátor Biskupství brněnského. Vydal řadu článků a publikací, mimo jiné se
podílel na mezinárodních projektech věnovaných malířům Gabrielu von Maxovi a
Gottfriedu Lindauerovi, či fenoménu umělecké výměny mezi Mnichovem a zeměmi
Koruny české.
PhDr. Aleš Filip, Ph.D.

foto: Muzeum města Modřic
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SPORT
Modřičtí nohejbalisté od letošní sezony v barvách města Modřice
Sportovní výkladní skříň města Modřice – nohejbal – slaví v letošním roce 30 let od
svého vzniku. Za tu dobu si v nohejbalovém světě vybudoval výsadní postavení a
posledních patnáct let je jednoznačným leaderem tohoto sportu nejen u nás, ale i ve
světě. Dokládá to nejenom řada 11-ti extraligových titulů ze soutěže družstev a množství titulů z jednorázových mistrovství, ale také vítězství v Poháru mistrů evropských
zemí či ve Světovém poháru družstev. A to, že základ české nohejbalové reprezentace je tvořen modřickými hráči už se bere jako trvalá skutečnost.
V minulém období působil modřický nohejbal pod hlavičkou Sokola Modřice, avšak
od letošní sezony už tomu tak nebude. Do všech soutěží nastoupí v roce 2016 již pod
hlavičkou nově založeného subjektu s názvem Městský nohejbalový klub Modřice,
z.s.
Rád bych zde všem modřickým občanům sdělil důvody, které nás k této změně vedly, a také nastínil budoucnost dalšího rozvoje nohejbalu v Modřicích.
První impulsy ke změně se objevily na počátku sezóny 2014. Tehdy došlo k odchodu
Michala Janeby z funkce předsedy oddílu nohejbalu. V té době také zastával a stále
ještě zastává, i pozici starosty modřického Sokola. Dřívější propojení obou funkcí
poskytovalo oddílu dostatečný „administrativní komfort“. Situace z pohledu právně-účetního byla totiž taková, že oddíl nohejbalu neměl navenek žádnou svoji právní
subjektivitu a identitu. To sebou neslo řadu obtíží. Nemohli jsme mít samostatný účet
v bance ani podpisovat žádné účetní či smluvní doklady. Veškerý tok peněž a podpisy tedy musel probíhat oklikou přes Sokol. To znamenalo vyšší pracnost i menší
ﬂexibilitu.
Jako rozhodující se však ukázal přístup celostátních orgánů Sokola. Ti nám sice na
straně jedné plácali po ramenou, že jsme pro něj republikově nejlepší oddíl co do
zisku domácích i zahraničních úspěchů, ale na straně druhé se jejich podpora rok od
roku snižovala. A to vyvrcholilo na počátku roku 2015, kdy nám oznámili, že dle jimi
přijaté interní směrnice nesmíme mít v názvu ﬁgurujících v soutěžích název sponzora. A pokud název nezměníme, odejmou nám veškeré vyplácené dotace pro mládež.
Marně jsem se snažil činovníky Sokola přesvědčit o tom, že nemohu po tolika letech
přijít za naším generálním sponzorem ﬁrmou SDS EXMOST, který nám vyplácí násobek prostředků od Sokola, s tím, že jeho jméno nebude v názvu ﬁgurovat. Nebyla s
nimi řeč a připadalo mně, že vůbec nechápou dnešní ekonomickou realitu.
Museli jsme tedy začít jednat. Hned v samém začátku úvah o osamostatnění vešel výbor oddílů do jednání s městem Modřice, náš záměr jsme velmi detailně konzultovali
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a vzájemně ladili formu i obsah naší budoucí spolupráce. Nohejbal podporuje město
Modřice prakticky po celou jeho činnosti. Vzpomeňme si jen na Světový pohár družstev 2014, který bychom bez masivní podpory města vůbec nemohli pořádat. Pro budoucí období se tak město Modřice, vedle ﬁrmy SDS EXMOST, stává naším hlavním
partnerem a pomocníkem. V orgánech nově založeného klubu je také starosta města
Ing. Josef Šiška tak, aby město mělo detailní přehled o situaci v oddíle a mohlo se na
jeho chodu i přímo podílet.
Idea tedy byla nastavena a šlo se „do práce“. V průběhu měsíce května byla svolána
Ustanovující schůze nového oddílu. Na ni musela být připravena celá sada právních
dokumentů. Museli jsme vytvořit Stanovy, Organizační řád, Jednací řád, zajisti nominanty do orgánů oddílu a následně zvolit Výkonný výbor a Kontrolní komisi. To
vše v takové právní kvalitě, abychom dosáhli zápisu oddílu do spolkového rejstříků.
Já sám jsem si prožil takové „malé právnické období“ a musím říci, že v nedávných
dobách „kmotrovské slávy“ bych na nejmenované západočeské univerzitě měl zcela
jistě řádně započtených několik semestrů a pokud by byl rektor nohejbalista snad i
doktorský titul. Vše bylo dokonáno dne 7.8.2015 a Městský nohejbalový klub Modřice, z.s. (MNK) byl řádně zapsán do spolkového rejstříku.
Byl tedy dán právní rámec pro další činnost. Nyní jsme museli projít procesem vstupu nových členů a také zajištěním všech dokumentů, které nám umožňují plynule
navázat na nohejbalovou činnost TJ Sokol Modřice. Veškeří dřívější členové TJ Sokol
Modřice podepsali přihlášku do MNK a k dnešním dni má náš oddíl 73 členů, z čehož je 21 v mládežnických kategoriích. Následně jsme museli se Sokolem Modřice
podepsat smlouvu o převodu veškerých práv a povinností k hráčům a nohejbalové
činnosti. Současně jsme požádali vstup do Českého nohejbalového svazu (ČNS), podali žádost na převod soutěží, vytvořili kartu oddílu a zaregistrovali všechny hráče.
Celý tento proces probíhal v právní gesci ČNS tak, aby mohl být jeho orgány těsně
před Vánocemi projednán a akceptován.
I když zájem ostatních klubů o naše hráče byl po loňské sezoně, tak jako každý
rok, velmi vysoký přesto se nám podařilo celý kádr A mužstva udržet i pro sezonu
2016 pohromadě. Vzhledem k tomu, nemůžeme mít jiné sportovní cíle než obhajobu
všech našich loňských sportovních úspěchů. I když vzhledem k historicky nejúspěšnější sezoně z pohledu všech republikových soutěží roku 2015 to je velmi náročný
cíl. Chceme samozřejmě i nadále dobře reprezentovat naše město v Dorostenecké
lize, II. lize i Krajském přeboru. Skvělé je, že máme početně silnou základnu v obou
žákovských kategorií. Chuť a zápal těchto malých kluků do hry společně s erudicí
jejich trenérů mě naplňuje nejenom radostí, ale hlavně optimismem z pohledu budoucího fungování oddílu.
Mimo standardní sportovní aktivity chce náš oddíl, stejně jako v minulých letech,
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pomáhat rozvoji českého i světového nohejbalu. V listopadu letošního roku proběhne ve sportovní hale na Vodové ulici v Brně Mistrovství světa v nohejbale, kam
je aktuálně přihlášeno 20 reprezentací z 5 kontinentů! Chtěli bychom zde zúročit
zkušenosti a dovednosti našich lidí z pořádání Světového poháru a být pro ČNS
hlavním místním partnerem celé akce. Už nyní si dovoluji všechny modřické občany pozvat na tento světový svátek nohejbalu a jsem přesvědčený, že i s pomocí
našeho klubu to bude nejlepší nohejbalová akce v historii.
Samotné mistrovské soutěže ročník 2016 začnou již počátkem března a vyvrcholí
tradičními podzimními boji v play-off završenými superﬁnálem, konaném tentokrát
až 28. října.
Pevně věřím, že mistrovství našich hráčů podpořené spoluprací s městem Modřice
přinese pro Modřice i v sezoně 2016 řadu sportovních úspěchů a radostí pro naše
fanoušky.
Petr Jahoda, předseda Městského nohejbalového klubu Modřice, z.s.

Pozvánka na běžecký závod
V sobotu 12.3.2016 se uskuteční již 20. ročník závodu Modřický pohár, který se poběží tradičně ulicemi našeho města a je součástí zimního seriálu běhů „Brněnský
běžecký pohár“. Všechny kategorie mají start i cíl u sokolovny. Tratě do délky 800 m
se běží obrátkově ulicí Benešovou. Delší tratě jsou okruhové, vedou ulicemi Nádražní a Husova a k cíli se vracejí ulicí Komenského (okruh 1200 m) nebo Poděbradova
(okruh 1700 m) a Benešovou. Okruh pro mužské kategorie o délce 2500 m pokračuje
z Poděbradovy na horní část náměstí, aby se přes Havlíčkovu, U hřiště a Sokolskou
vrátil zpět na Benešovu. Předem děkujeme obyvatelům zmíněných ulic za pochopení, že v době závodu budou mít poněkud omezené dopravní možnosti. Pohyb běžců
je totiž potřeba zkoordinovat s projíždějícími vozidly, v čemž nám tradičně pomáhají
příslušníci Městské policie. Podrobnější informace naleznete v přiloženém letáčku,
případně na stánkách organizátora zimního běžeckého seriálu www.atletikauni.cz.
Srdečně zveme všechny, kdo se chtějí proběhnout nebo jen povzbudit své známé či
úplně neznámé závodníky a přispět tím k dobré atmosféře celé akce.
Za pořadatele B.Krejčí
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MODěICKÝ POHÁR
MČstský úĜad ModĜice a TJ Sokol ModĜice poĜádají 20. roþník bČhu ulicemi mČsta
o putovní pohár.
Datum:

sobota 12. bĜezna 2016 od 8:00 hod. Závod je zaĜazen do seriálu BrnČnský
bČžecký pohár 2015/2016.
Místo:
start a cíl u sokolovny. Zázemí v budovČ ZŠ Benešova 332 a v sokolovnČ.
Organizace: prezentace v budovČ ZŠ nejpozdČji 20 minut pĜed startem kategorie.
Vyhodnocení nejmladších, pĜípravkových a žákovských kategorií probČhne
hned po dobČhu. Ostatní kategorie budou vyhodnoceny ve 12:30 hod.
Úhrada:
závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní
Startovné: kategorie - nejmladší, mladší a pĜípravka mladší - 20,- Kþ
ostatní kategorie - 50,- Kþ
Podmínky: každý závodník závodí na vlastní nebezpeþí a vČdom si svého zdravotního stavu
Doprava z Brna: tramvaj þíslo 2 (zastávka Tyršova) nebo vlak smČr BĜeclav
Ceny:
v každé kategorii dostanou vČcné ceny závodníci na prvních tĜech místech
Kontakt:
Krejþí Bronislav 603 266 893, email: bronislav.krejci@seznam.cz
Pudelka Jaroslav 732 498 804, e-mail: pudelka.j@seznam.cz
Start kategorie

roþník

9 : 00
9 : 08
9 : 15
9 : 23
9 : 30
9 : 38
9 : 45
9 : 53
10: 00
10: 08
10: 30

2001 - 2002
2001 - 2002
2003 - 2004
2003 - 2004
2005 - 2006
2005 - 2006
2007 - 2009
2007 - 2009
2010 - 2011
2012 a mladší
1999 - 2000
1997 - 1998
1977 - 1996
1967 - 1976
1957 - 1966
1956 a starší
1977 - 1996
1967 - 1976
1957 - 1966
1956 a starší

žákynČ starší
žáci starší
žákynČ mladší
žáci mladší
pĜípravka starší dívky
pĜípravka starší chlapci
pĜípravka mladší dívky
pĜípravka mladší chlapci
mladší
nejmladší
dorostenky + dorostenci
juniorky + junioĜi
ženy
ženy veteránky 1
ženy veteránky 2
ženy veteránky 3
11:15
muži
muži veteráni 1
muži veteráni 2
muži veteráni 3

vzdálenost
1500 m
1500 m
1200 m
1200 m
800 m
800 m
300 m
300 m
200 m
100 m
5100 m

10000 m

Život v našem městě

421

Zpravodaj 2/2016

www.mesto-modrice.cz

431

Život v našem městě

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Čtyři podmínky štěstí člověka:
poznání přírody, oproštění ctižádostivosti,
tvůrčí práce.“
Edgar Alan Poe

Když jsem v televizi viděla ukázku
ledových soch, napadlo mě, že by to
bylo krásné podívat se na ně zblízka.
Protože od nápadu k realizaci chyběl
jen krůček, tak se skupina zahrádkářů
vydala v sobotu 16. ledna na výlet na
Pustevny. Přes varování meteorologů poslední dobou jim stejně předpovědi
moc nevychází, a tak jsme si moc starostí nedělali, ale teple jsme se oblékli.
Člověk nikdy neví a dobře jsme udělali.
Až po Rožnov jsme téměř sníh nezahlédli, ale najednou jsme se ocitli ve
sněhovém království. Na Valašsku se
předpověď stoprocentně vyplnila. Od
půlnoci napadlo 40 cm sněhu a stále
pěkně hustě sněžilo. Byl to krásný
pocit, nádherný pohled, jako v pohádce
o Mrazíkovi.
Měli jsme vynikajícího řidiče a na počasí dobře připravený autobus, ale přesto
jsme se na horní parkoviště k Pustevnám nedostali, neboť v kopci uvízly
dva, na zimu nepřipravené autobusy,
a kdo ví, jak dlouho bychom museli
čekat, než by se cesta opět zprovoznila. Tak jsme autobus otočili a jeli do
Trojanovic na lanovku. Měli jsme štěstí,
že jsme byli tak pohotoví, protože jsme

se na lanovku dostali jen po docela
ucházejícím čekání.
Cesta lanovkou byl adrenalinový zážitek, ale stál za to. Kolem stromy jako z
cukru, pod námi hluboko sněhová peřina. Sněžilo, ale nefoukalo - nahoře bílá
mlha. Sochy ve stanu, ale krásné, světelně podbarvené – páv, vodník, víla,
drak, trůn a jiné výtvory. Konal se zde i
valašský jarmark, voněl zde svařák, rum
a jiné valašské truňky a výrobky, jako
např. frgále.
Radegast nás uvítal pravou valašskou
krásnou zimou, kterou jsme už dlouho
nezažili a těch lidí, co tam bylo. Vůbec
nikomu ty nízké teploty nevadili a naše
plíce se vydatně pročistily. Sice to občas
klouzalo, nějaké ty sedy do sněhu se
také podařily, ale bylo to prostě prima.
Zpáteční cesta lanovkou – opět adrenalinový zážitek. Trochu to pohoupalo,
ale bez problémů jsme se dostali dolů a
krátkou procházkou – sice opět klouzavou, jsme bez úrazu všichni došli k
autobusu. Cestu jsme zakončili dobrým obědem v příjemné restauraci za
Trojanovicemi. Spokojeni a plni krásných pocitů a adrenalinových zážitků,
po suchých silnicích, jsme pak dojeli
bezpečně až do Modřic. To bezpečně
je důležité, protože auta v příkopu jsme
také potkali.
Z krásné zimní pohádky nám zbyly už
jen vzpomínky.
TOJA
foto: J. Stejskalová
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MYSLIVCI
Myslivecké okénko
Volné vypouštění psů na polích v katastru města Modřice.
V poslední době jsme svědky stále většího pohybu osob a jejich čtyřnohých miláčků
po polích a to ať již sklizených, zasetých, nebo dokonce před sklizní. Tento jev je z
pohledu starších občanů, kteří se větší část života zabývali nějakým způsobem zemědělstvím dost nesrozumitelný. Pokud si já pamatuji, tak k takovému „producírování“ po obdělaných pozemcích dříve nedocházelo. Možná je to tím, že daleko více lidí
má pejsky a je potřeba je někde venčit. Především by si každý měl uvědomit, že to
pole (louka, sad apod.) někomu patří, určitě to není majetek nikoho. A v tom případě
si tam nemůže chodit každý, jak se mu zlíbí. Přece jen je zde subjekt, který na těchto
pozemcích podniká a stojí ho to nemalé peníze. A je jedno, jestli byl rok úrodný,
nebo naopak neúrodný díky počasí. Je pravda, že naše zemědělství v posledních
letech nemá na růžích ustláno, spíš naopak.
Další nezanedbatelnou stránkou tohoto chození po polích a především volného pobíhání psů je i ochrana přírody. Hlavně živočichů, kteří žijí na polích a v okolí. Pole je
vlastně přirozené prostředí pro celou řadu drobné a spárkaté zvěře. Ta tam nachází
úkryt i potravu. Určitě není problém, pokud své pejsky majitel venčí na okrajových
polních cestách. Pokud své pány poslouchají a nezabíhají do přilehlých pozemků.
Tak k žádnému kontaktu s volně žijící zvěří nedochází, protože ta se těmto místům
vyhýbá. Bohužel jsou majitelé, kteří nechají svého psa (někdy 2 až 3) běhat křížem
krážem po polích, nebo dokonce pronásledují zvěř a majitel nad psem nemá žádnou
kontrolu.
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následuje zvěř v honitbě a je mimo vliv svého vůdce se považuje za toulavého psa
a myslivecká stráž, myslivecký hospodář je oprávněn 200m od nejbližší nemovitosti
sloužící k bydlení tyto psy usmrtit. Netýká se psů slepeckých, záchranářských, loveckých a ovčáckých. V Modřicích k žádnému usmrcení takového psa nedošlo. Protože
všichni zúčastnění si dokážou představit ztrátu psa a takovéto usmrcení je řešení jen
jednoho konkrétního případu, ale systémově se nic nezmění.
Napsal jsem toto postěžování v dobré víře, že až si někteří pejskaři přečtou těchto pár
řádků a podívají se na volné pobíhání psů i z druhé strany, ze strany obyvatelů polí
a vlastníků pozemků. A zároveň tímto požádat naše zastupitele, aby udělali něco pro
vybudování veřejných výběhů pro psy. Prostory by se ještě našly. Není přece nutné
všechny volné prostranství nechat zastavět.
Děkuji. Kynologii a myslivosti zdar.
Hospodář MS KOFR

PODĚKOVÁNÍ: Myslivecké sdružení tímto děkuje všem účastníkům mysliveckého plesu za svou přízeň a sponzorům za věcné dary, které věnovali do tomboly. Těšíme se
na příští setkání.

Už jsem se zmínil, že pole, hráze, remízky jsou přirozená prostředí pro zvěř, kde žije
a rozmnožuje se. Od začátku března se setkáváme s malými zajíčky, kteří jsou proti
volně pobíhajícím psům úplně bezbranní. Vzhledem k tomu, že zajíci mají mladé
třikrát až čtyřikrát do roka, tak jsou na polích stále malí zajíčci až i do září. V dubnu
a květnu nasedají na snůšky vajec bažanti a koroptve a od května se objeví na polích
malá kuřátka. V tomto měsíci se můžeme setkat i s neohrabanými srnčaty, která se
drží poblíž své mámy. A do toho přijde člověk s volně pobíhajícími psy! První co
najdou, jsou zajíčci, které možná nezadáví, jen si s nimi pohrají, ale toto mazlení
stejně nepřežijí. Malá kuřátka také nemají moc šancí přežít. A srnčata bohužel nejsou
tak rychlá jako jejich máma a takovou honičku se psem prohrají. I v zimním období
je pronásledování pro zvěř stresující a velmi vyčerpávající. Uvedl jsem jen několik
příkladů, jaké škody mohou způsobit na některých druzích zvěře psi bez řádného
vedení.
V zákoně č.449/2001 Sb. § 10 odst. 1 je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat
je pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Dále pes, který pro-

Ilustrační foto: M.Hájek
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
Sníh, vítr, déšť i sluníčko. Klienty Anavity od lednových procházek
zahradou neodradily ani téměř aprílové rozmary počasí
Důstojný, ale také aktivní život seniorů, který je plný nových podnětů s terapeutickým
i zábavným podtextem. To je jedním z pilířů ﬁlozoﬁe Anavity. Mezi nejoblíbenější aktivity se i přes zimní počasí zařadily v lednu v Modřicích procházky po zasněžené zahradě
i okolí.
Jednu chvíli sluneční paprsky a nádherné, jarní počasí, které přímo vybízelo k vycházkám do přírody i do města. Pak zas sněhová chumelenice, díky níž se na pár dní změnila krajina v bílou pohádku, aby ji vystřídala obleva, plískanice, vítr a dešťové kapky
bubnující o parapet. Takové rozmary si připravilo lednové počasí na jihu Moravy. Ani
tohle všechno ani neodradilo modřické klienty Anavity od toho, aby se - počasí „nepočasí" - každý den zachumlali do teplých šál a kabátů, navlékli rukavice a vyrazili pro
svou pravidelnou dávku pohybu na čerstvý vzduch do zahrady nebo do okolí budovy
Domova.
"Klienty skutečně neodradilo ani nepříznivé počasí a statečně s námi vyrážejí do zimy,
sněhu, ale i slunečních paprsků. Hlavním iniciátorem procházek byla přitom paní Ing.
Zdenka Rešovská, která je typickým letním "živočichem". Miluje vycházky za slunečného dne, přírodu, pěstitelství a čerstvý vzduch," přiblížila aktivizační pracovnice
modřické Anavity Hedvika Butorová, která také v posledních dnech vyrážela s klienty
protáhnout se chůzí. I když jsou zimní měsíce spíše pochmurné, rozhodla se to paní
Rešovská změnit od základu. "Pojďte ven! Přece nebudeme pořád sedět vevnitř!" apelovala důrazně nejen na své kolegy spolubydlící, ale také na aktivizační pracovnice.
Následoval zmatený pohled jejich vedoucí Lenky skrz okno, kde právě hustě chumelilo a silně foukal vítr.
"Co bych ale pro naše klienty neudělala," říká sympatická aktivizační Lenka Honová.
Za chvilku už s vybavením správných zimních dobrodruhů brázdila se seniory chodníky kolem budovy a cestičky v nádherně zasněžené zahradě. A paní Rešovská? Ta byla
náramně spokojená a štěstím zářila nejen ona.
"Sice mně teče z nosa, tváře mám ošlehané větrem, ale není to paráda, jít chvilku taky
ven a projít se čerstvě napadaným sněhem?" okomentovala vtipně moravským nářečím a radost z ní čišela na kilometry.
Když Lenka Honová viděla, jak je šťastná, že se může projít venku, i když je takové
- pro mnohé z nás - nepříjemné počasí, rozhodla se s kolegyněmi, že vezmou ven co
nejvíce klientů. Zima přece ničemu nebrání.
"Takže teď chodíme na procházky po venku pravidelně, ať je hezky nebo není, zkrátka
za každého počasí. Pod nohama nám buď křupe čerstvě napadaný sníh, po tváři nás
hladí jemné dešťové kapky nebo se dokonce nahříváme v lednu na sluníčku," smějí se
aktivizační Hedvika, Lenka, Diana a Monika společně.
Text: Bc. Hana Raiskubová

foto: archiv ANAVITA
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PBDS
Být aktivní a hlavně nebýt sám
Ani se nechce věřit, že jsme dnem 1. 2. 2016 vstoupili do třetího roku provozu Pasivního bytového domu v Modřicích. Ušli jsme společně velký kus cesty a je dobře,
že na prahu dalšího období jsme obohaceni o poznání, radosti i starosti, drobné
úspěchy i neúspěchy dvou let. Dům je naplněn a padesát nájemníků zde našlo svůj
domov. Společně jsme učinili spoustu kroků, navzájem jsme se poznávali a myslím,
že nejsem sama, kdo si přeje, aby další čas plynul ve vzájemné sounáležitosti a soudržnosti.
V názvu našeho domova pro seniory je slovo pasivní. Většiny nájemníků se však pasivita v žádném případě netýká! Jen pro připomenutí uvádím naše společné aktivity
v roce 2015, kdy někteří účinkující byli u nás v průběhu roku i 3x.
Z hudební produkce jsme u nás přivítali děti ze Zpěváčku a družiny ZŠ Modřice, MŠ
Modřice, studenty skupiny Banda při ZŠ a SŠ pro slabozraké a nevidomé Kamenomlýnská, Folklórní kroužek, Sbor Naděje z CSS Chrlice. Společně jsme si zazpívali
při akordeonu Viléma Haška na Valentýnské veselici a pohodových chvílích Pějme
píseň dokola.
Ve společných dílničkách, kdy ruku v ruce tvořili děti a obyvatelé PBDS krásná dílka,
zaznělo hodně smíchu a radostného štěbetání, pohodová atmosféra a vůně pečiva
nás všechny naplňovala klidem a vzájemné pospolitosti. Vyráběly se dárky hlavně
pro děti, velikonoční výzdoba, razítka z brambor, pečení a zdobení perníčků, pečení
koláčů, vyřezávání dýní, zdobení adventních věnců i výroba papírových přáníček.
Také jsme měli několik divadelních představení dětí z družiny, 1. i 2. stupně ZŠ Modřice, uspořádali jsme besedy s MUDr. Jiřím Ventrubou (slovo lékaře), nevidomým
spisovatelem Jiřím Maršálkem a Otcem Robertem (Paraguayská republika), který
zavítal i do soukromí bytů. Nechyběly společné návštěvy Muzea města Modřice.
Skupinky vyznavačů stolních her se pravidelně scházejí v jídelně, kde do večerních
hodin hrají třeba karty, poslouchají hudbu, nebo se dívají na televizi.
V každém případě bych chtěla touto cestou velice poděkovat všem, kteří k nám zavítali, potěšili i poučili nás všechny v PBDS, také sponzorům a našim příznivcům.
Věřte, že si Vaší přízně a spolupráce velmi vážíme. Velký dík patří všem obyvatelům
domu, kteří naplňují naše motto v názvu tohoto článku.
Dotazník, který jsme nájemníkům předložili na počátku letošního roku, přinesl další bezvadné nápady seniorů. Budeme pravidelně skupinově cvičit, mnozí projevují
zájem o výuku práce na počítači, kterou nabízí paní Flekalová, chystáme promítání
o společenském dění ve městě a patřičně oslavíme dvouleté výročí provozu domu.
Ale o tom všem až příště.
Text a foto Jitka Kozumplíková
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závaznější události měsíce ledna, které řešili strážníci
Městské policie Modřice
Dne 2. 1. prováděli pátrání „po horké stopě“ po pachateli vloupání do prodejny lékárny
na ul. Nádražní a dále střežili místa činu do příjezdu PČR na místo.
Stejný den řešili strážníci neshody mezi obyvateli domu na ul. Poděbradova
577, věc je dále řešena jako podezření z přestupku proti občanskému soužití
a bude projednána správním orgánem obce.
Dne 6. 1. strážníci prověřili oznámení o starší osobě, která delší dobu nevychází z
domu. Při následném prověření byla uvedená osoba nalezena v domě bez
známek života. Celá věc byla dle zákona předána OOP Rajhrad.
Stejný den poskytli strážníci pomoc muži, který si zabouchl dveře od bytu. V
odpoledních hodinách pak strážníci prověřili oznámení o vloupání do bytu.
Tato skutečnost se ale na místě nepotvrdila a na místě nedošlo k žádnému
protiprávnímu jednání.
Dne 8. 1. pátrali strážníci společně s OOP Rajhrad po odcizeném vozidle zn. Audi. Vozidlo bylo následně nalezeno mimo katastr města Modřice.
Na Bobravě řešili strážníci nadměrné znečištění vozovky pojezdem nákladních automobilů, odpovědná osoba zajistila neprodleně úklid vozovky.
Dne 10. 1. nalezli strážníci osobu, po které bylo vyhlášeno pátrání PČR. Osoba byla
vedena v pátrací evidenci PČR od května 2015. Osoba byla předána OOP
Rajhrad k dalším služebním úkonům.
Dne 12. 1. přijali strážníci oznámení o podomních prodejcích nabízejících služby. Osoby byly poučeny, porušení Nařízení města Modřice se na místě neprokázalo.
I přesto bylo doporučeno nepokračovat ve své činnosti na území města.
Dne 13. 1. Na Bobravě řešili opětovně strážníci nadměrné znečištění vozovky pojezdem nákladních automobilů, odpovědná osoba zajistila neprodleně úklid
vozovky.
Dne 16. 1. nalezli strážníci nezajištěné vozidlo. Po zjištění majitele mu bylo vozidlo předáno, na vozidle nebylo spácháno žádné protiprávní jednání.
Téhož dne v nočních hodinách pátrali strážníci po zmatené ženě, která byla
pod vlivem omamných a psychotropních látek. Žena se pohybovala po vozovce rychlostní silnice R 52.
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Dne 17. 1. asistovali strážníci při požáru osobního vozidla na ul. U Hřiště. Po uhašení
vozidla HZS strážníci vozidlo střežili do příjezdu kriminalistického technika,
vyšetřovatele HZS a psovoda se služebním psem HZS k ohledání místa požáru.
Dne 18. 1. prověřili strážníci oznámení o pokusu o vloupání do traﬁky na ul. Brněnská.
Na místě došlo k pokusu vloupání, pachatel svůj čin nedokonal. Věc předána do kompetence OOP Rajhrad.
Téhož dne v nočních hodinách pátrali strážníci po pohřešovaném muži za
spolupráce hlídky OOP Rajhrad. Muž se měl dle signálu z mobilního telefonu pohybovat v okolí ul. U Hřiště. Pátrací akce byla ukončena, muž nebyl
nalezen.
Dne 20. 1 přijali strážníci oznámení o podomních prodejcích nabízejících služby. Osoby byly poučeny, opustily katastr města Modřice.
Dne 21. 1. řešili strážníci na ul. Sadová havárii vodovodního řadu. Jednalo se o poruchu
na uzavíracím ventilu. Na místo byl přivolán technik BVK a závadu opravil.
Dne 24. 1. při obchůzkové činnosti oblasti zahrádek objevili strážníci v jedné z chat
osobu bez známek života. Přivolaný lékař na místě konstatoval smrt umrznutím. Věc šetří dále OOP Rajhrad.
Dne 25. 1. přijali strážníci oznámení o újezdu od BČS Unicorn bez zaplacení natankovaného paliva. Věc byla oznámena pro podezření z přestupku proti majetku k
správnímu orgánu k dalšímu projednání.
Dne 26. 1. prováděli strážníci, na základě poznatku od PČR, pátrací akci po pachateli
závažné násilné trestné činnosti. Po pachateli se až do odvolání stále pátrá.
Dne 27. 1. v nočních hodinách kontrolovali strážníci vozidlo, jehož řidič se dopustil
přestupku v dopravě. Při kontrole bylo zjištěno, že muž převáží ve vozidle
značné množství sušené zelené rostliny. Strážníci pojali podezření ze spáchání trestného činu a přivolali na místo hlídku OOP Rajhrad. Strážníci poté
střežili podezřenou osobu a vozidlo do příjezdu hlídky PČR.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma
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Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Ryšavá Marie

Vítáme do života
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Rozloučili jsme se

i
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Inzerce

1

Inzerce

Kurial Jan
Valnohová Marie
Hartleif Karel
Matocha Jan

Duranová Michaela
Szegedi Richard

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

Gepard štíhlý
Internet Optik

120

km/h
Mb/s

SKUTEČNĚ RYCHLÝ INTERNET
Vyberte si i vy tarif podle svých potřeb

www.selfnet.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

Koupím byt v Modřicích
OV i DB, nejlépe s balkonem,
není podmínkou.
Tel. 604 522 895

Hledám ke koupi RD
se zahrádkou v Modřicích
a v okolí do 15 km.
Tel. 607 496 359

Nabídka brigády
Penzion Fino club
v Modřicích
hledá spolehlivou paní
na pomocné práce v kuchyni
a na úklid
(převážně o víkendech).
Pracovní doba nepravidelná
– nutné osobní jednání.

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

11:00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

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.ﬁtpeople.cz

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

11.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.cz

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.ﬁtpeople.cz

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici
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9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

16:30

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

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

Události
datum
12. 3.
13. 3.
16. 3.
30. 3.

www.x-trim.cz

hod.
8.00
10.00
19.00
19.00

událost
běžecký závod Modřický pohár
Vítání jara v Modřicích
Umělecké památky Modřic, zasedací sál radnice
81. komorní koncert na radnici

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského

www.ﬁt40tydnu.webnode.cz

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

19.00

ﬁtbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.ﬁtpeople.cz
www.ﬁtpeople.cz
www.biskupstvi.cz/petrov

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