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USNESENÍ RMM č. 6/2015

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 6. schůze RMM konané
dne 14. 4. 2015
Informační řád
Změnou legislativy, vlivem nutné
aktualizace a na požadavky zastupitelů
o prezentování pohledů zastupitelů
na dění ve městě ve Zpravodaji města
je starosta pověřen ve spolupráci s
právním zástupcem města vypracovat
aktualizaci interní směrnice č. 12/2012
Informační řád města Modřice.
(k usnesení 6R-1.1/2015)

Soukromé pozemky jako veřejné
prostranství
Majitelům pozemků v lokalitě Rybníček,
které jsou pod bezúplatnou nájemní
smlouvou jako veřejné prostranství,
RMM zamítla změnit smlouvu na
úplatnou a doporučuje ZMM nabídnout
majitelům odkup pozemků městem.
(k usnesení 6R-3.8.1/2015 a 6R-3.8.2/2015)

Architektonická soutěž
Změnou architektonické soutěže „O
návrh víceúčelové sportovní haly Modřice“ z jednokolové na dvoukolovou
byla schválena změna příkazní smlouvy
s organizátorem soutěže ﬁrmou DEA
Energetická agentura, s. r. o., která bude
soutěž organizovat za cenu 57 000 Kč
bez DPH. Současně byl mezi odborníky
poroty schválen statik doc. Ing. Bohumil
Straka, CSc.
(k usnesení 6R-3.10.1/2015, 6R-3.10.2/2015 a 6R7.10/2015)

Rekonstrukce Poděbradova 413
Před dokončením rekonstrukce objektu
rodinného domu Poděbradova 413 byly
požadovány další drobné vícepráce, a
to doplnění překladů nad nově měněné
dveře, nové dveře, oprava omítek ve
styku stěna–strop, doplnění betonových
podlah (záměna za dřevěné), povrchová úprava zdi mezi rodinným domem
a bytovým domem Poděbradova 564,
vyrovnávání nerovností staré fasády
pro montáž zateplení, podbití přesahů
střechy v atriu palubkou a doplnění
klempířských prvků. Cena za tyto práce
je 31 221 Kč bez DPH. Tímto se celková
cena díla mění na konečných 2 153 357
Kč bez DPH.
(k usnesení 6R-3.12/2015)

Dotace z rozpočtu města
Na zařazené dotace do rozpočtu města
roku 2015 schváleného ZMM schválila
RMM smlouvy o poskytnutí dotace s
těmito subjekty:
- Muzejní spolek Modřice
10 000
- Vít Jindřichovský – Jazz
-rockový festival
10 000
- Jan Vonka – Vonka Racing
20 000
- TJ Sokol Modřice
210 000
- Rally show Modřice – Vonka
Racing AČR
35 000
- FC Blajkec Modřice
10 000
- Junák – svaz skautů ČR
25 000
- Nadační fond Slunečnice
15 000
(k usnesení 6R-3.16/2015 až 6R-3.23/2015)

Dary na ženáčské hody
RMM schválila Darovací smlouvy na
zajištění konání Ženáčských hodů 2015
s dárci:
- Zdeněk Čáslavský – autodoprava
12 000
- MFK Group, s. r. o.
3 000
(k usnesení 6R-3.24/2015 a 6R-3.25/2015)

Doprava Bobrava
Bylo legislativně dokončeno zavedení
hromadné dopravy do lokality Bobrava,
která od 20. 4. 2015 začala jezdit.
(k usnesení 6R-3.28/2015)

Likvidace potravinářských olejů a
tuků
RMM schválila Smlouvu o spolupráci s
ﬁrmou EKO-PF, spol. s r. o., při likvidaci
potravinářských olejů a tuku na poskytnutí sběrných nádob.
(k usnesení 6R-3.28/2015)

Pozemky Českých drah
České dráhy, a. s., nabídly cenu 115 000
Kč za pozemky pod chodníky a opěrnými stěnami u nového mostu ul. Benešova. Nabídka bude předložena ZMM.
(k usnesení 6R-4.1/2015)

Nájem Sokolovny
RMM schválila Dohodu o splátkách
uznání dluhu a ručitelské prohlášení
včetně zpětvzetí výpovědi ﬁrmě Vanvera, s. r. o., v likvidaci, a K.Z. na pronájem restaurace na Sokolovně.
(k usnesení 6R-4.2/2015)

Odkup pozemku
Paní L. D. požádala o odkup části
pozemku par. č. 2051/1 na ul. Poděbradova, o kterém rozhodne ZMM na
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zasedání v měsíci červnu. RMM prodej
nedoporučuje.
(k usnesení 6R-4.4/2015)

Nákup pozemku
Majitelé pozemku par. č. 2491 v lokalitě
nového rybníka při ulici Masarykova
nabízejí pozemek městu za cenu danou
v lokalitě ve výši 240 Kč/m2. Nákup
bude projednán na červnovém zasedání
ZMM. RMM nákup doporučuje.
(k usnesení 6R-4.5/2015)

Obsazení Pasivního bytového domu
pro seniory
RMM schválila dvě žádosti o umístění
do Pasivního bytového domu pro seniory. V dnešní době zůstávají neobsazeny
dva byty o velikosti 2+kk.
(k usnesení 6R-5.1.1/2015 a 6R-5.1.2/2015)

ZÚR JmK
RMM schválila podání žaloby na JmK o
úhradu škody spočívající v nákladech
právního zastoupení za spor o zrušení
ZÚR JmK a schválila podání připomínek
k návrhu nových ZÚR JmK společně se
spolupracujícími obcemi i samostatně
za město Modřice.
(k usnesení 6R-7.2/2015 a 6R-7.3/2015)

Penále za nedodržení termínu dokončení
RMM schválila sankce za zpoždění předání díla ve výši 15 000 Kč ﬁrmě Královská obchodní, s. r. o., na akci „Zateplení
objektu ZUŠ, Benešova 271, Modřice“.
(k usnesení 6R-7.4/2015)

Zřízení jednotky SDH Modřice
RMM podpořila proces zřízení zásahové
jednotky SDH města Modřice.
(k usnesení 6R-7.5/2015)
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Nákup vozidla pracovní čety
Pro potřeby pracovní čety RMM schválila nákup vozidla PEUGEOT Partner
Tepee v ceně 399 883 Kč vč. DPH. Další
nabídky byly od ﬁrem Renault a Citroën
v základních cenách o 40 000 a o 80 000
Kč vyšších.

Nákup reklamních předmětů
RMM schválila nákup reklamních
předmětů 50 ks pexes hlav státu ČR, 50
ks podložek s tématem historických nákladních vozidel a velké mapy světa pro
základní školu v celkové ceně 31 360 Kč.

(k usnesení 6R-7.12/2015)

Závlaha hřiště
RMM vzala na vědomí nabídku ﬁrmy
Jiří Raus ve výši 149 000 Kč vč. DPH na
opravu a úpravu zavlažovacího zařízení
travnatého hřiště na kopanou.

Dotační služby
Byla schválena Smlouva o dílo na
zajištění služeb „Dotační poradenství –
dotace EU fondů, národní, krajské“ se
společností DEA Energetická agentura,
s. r. o., spočívající ve zpracování databáze projektových příležitostí a komplexním dotačním poradenstvím v ceně 113
135 Kč vč. DPH.
(k usnesení 6R-7.13.1/2015 a 6R7.13.2/2015)

www.mesto-modrice.cz
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Reakce ﬁnančního odboru města Modřice

(k usnesení 6R-7.16/2015)

(k usnesení 6R-7.17/2015)

Chodníkové malování
RMM schválila podporu SRPŠ při ZŠ
Modřice na akci „Soutěž v chodníkovém
malování“ konanou dne 23. 6. 2015 před
městskou radnicí.
(k usnesení 6R-7.20/2015)

Rekonstrukce Hybešova 596
RMM schválila vypracování studie
rekonstrukce objektu města na ulici
Hybešova 596 (bývalý SAROMEX) v
ceně 40 000 Kč bez DPH ﬁrmou ŠEDA
CZ, s. r. o.
(k usnesení 6R-7.14/2015)

POZVÁNKA

na 4. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 8. ČERVNA 2015 OD 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Zpravodaje jste se mohli v článku pana Ing. Mikuše za hnutí ANO
2011 dočíst o vývoji zadlužení města Modřice za 4 roky. Dovolte, abych „prověřenou
realitu“ v daném článku uvedl na pravou míru.
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1.

Tvrzení: Zadluženost města vzrostla za 4 roky o 50 mil. Kč!
Realita: Zadluženost města vzrostla od roku 2010 o 26,5 mil. Kč!
2.
Tvrzení: Zadluženost dosahuje 85 % ročního rozpočtu města!
Realita: K 31. 12. 2014 je stav úvěrů města 41 580 232 Kč.
Rozpočtové příjmy v roce 2014 po odpočtu dotace na pasivní bytový dům
činily 87 931 083 Kč. Zadluženost dosahuje 47 %!
3.
Tvrzení: Úroky z úvěrů v roce 2014 činily 5,6 mil. Kč!
Realita: Úroky z úvěrů v roce 2014 činily 1,417 mil. Kč! Z toho úroky z
úvěru na stavbu pasivního bytového domu činily 1,115 mil. Kč. Ačkoli toto
tvrzení zveřejnilo hnutí ANO 2011 na svých facebookových stránkách
a po upozornění starosty města 4. 2. 2015 je opravilo, ve Zpravodaji
v dubnu se objeví opět informace chybná.
Veškeré výše uvedené skutečnosti lze ověřit z výkazů zveřejněných na stránkách
města. Pro přehlednost je uvádím v tabulce, kam jsem připojil i vývoj rozpočtu města v letech 2010–2014, který také hnutí ANO 2011 kritizuje vzhledem k faktu, že v souhrnu byl v letech 2010–2014 vytvořen schodek ve výši 50 mil. Kč. Zároveň však není
uváděno, že stav prostředků na účtech města na začátku roku 2010 činil 54 mil. Kč,
z čehož vyplývá, že tento schodek byl kryt rezervou vytvořenou v minulých letech.
Poslední údaj, který bych chtěl komentovat, je zásadní pro hodnocení zadluženosti
města. Jedná se o tzv. „ukazatel dluhové služby“, který se vypočítá jako procentní
podíl splátek úvěrů a úroků z úvěrů v daném rozpočtovém roce proti rozpočtovým
příjmům. Jak můžete vidět v přiložené tabulce, ten proti roku 2010 vzrostl o 0,34 % a
je na velmi nízké úrovni.
Vývoj úvěrového zatížení města v letech 2010–2014
2009
Stav úvěru Hypoteční banka
Stav úvěru ČS – MŠ

2010

2011

2012

2013

2014

12 684 506

10 839 900

8 940 214

6 932 971

4 812 081

2 571 110

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

29 663 300

41 580 232
26 466 836

Stav úvěru ČS – PBDS
Zvýšení zadlužení města

0

-2 844 606

-5 744 292

-8 751 535

17 790 875

Zaplacený úrok – celkem

0

778 285

749 635

607 189

457 662

– z toho PBDS

1 416 982
1 114 515

Ukazatel dluhové služby

5,91 %

5,61 %

5,14 %

4,33 %

6,25 %

Přebytek (schodek) rozpočtu

295 037

-19 228 493

1 681 294

-31 787 356

-529 464

54 387 150

35 158 657

36 839 951

5 052 595

4 523 131

Rezerva z minulých let

54 092 113

V Modřicích, 28. 4. 2015
Ing. Roman Mulíček – vedoucí ﬁnančního odboru
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Z pohledu místostarostky
Jak to vidím já.
Uplynulo několik měsíců od komunálních voleb a vyhrocená předvolební kampaň jako
by pokračovala. Podle mého názoru tendenční a zkreslené informace uváděné ve Zpravodaji od „opozičních“ zastupitelů mohou navozovat pocity, jakoby se snad na radnici
dělo něco nekalého. Je zpochybňován způsob vyhotovování zápisu ze zastupitelstva,
dokonce se hovoří o jeho zkreslování (což je opravdu zarážející, neboť ověřovatelem
zápisu uveřejněném v dubnovém Zpravodaji byl zastupitel za ANO), je zpochybňováno jednání rady města, je předjímán mnohamilionový úvěr na halu. Vypadá to, jakoby
vedení radnice nepracovalo ve prospěch občanů. Mohla bych reagovat na všechny jednotlivosti, ale nechci zatěžovat občany jejich rozborem, neboť se domnívám, že moje vysvětlení by stejně bylo opět zpochybňováno. Je na každém občanovi, jak s předloženými
informacemi naloží, čemu uvěří, na co si udělá svůj vlastní názor. Zda přijde na veřejné
zasedání zastupitelstva, vyhledá informace na www stránkách města, přečte si Zpravodaj nebo se přijde zeptat na radnici. Za posledních 8 let jsem nezaznamenala žádný
podnět k tomu, aby byl ve Zpravodaji zveřejňován kompletní zápis ze zastupitelstva. Vyvozuji z toho, že podávané informace o fungování města byly pro občany postačující. Asi
si řeknete, tak proč jsem pro zveřejňování kompletního zápisu hlasovala? Proto, abych
nebyla označena za netransparentní. Také proto by nás vaše názory na zveřejňování
celého zápisu zajímaly.
Na jednu informaci ale reagovat chci.
V minulém Zpravodaji bylo provedeno srovnání našeho Pasivního bytového domu pro
seniory s Domem pro seniory ve Vranovicích. Musím konstatovat že, nelze srovnávat
nesrovnatelné.
Nedalo nám to a do Vranovic jsme se se starostou vypravili na návštěvu, abychom viděli
alespoň část domu na vlastní oči a mohli si udělat vlastní úsudek o fungování domu a
získat pravdivé informace přímo u zdroje.
PBDS Modřice je dům stavěný na zelené louce, je postaven v duchu udržitelnosti a
vstřícnosti k životnímu prostředí, využívá moderní technologie. Má kvalitní architekturu
a je dobře postaven, zajišťuje kvalitní vnitřní prostředí pro své obyvatele.
Dům ve Vranovicích je rekonstrukcí dříve vybudovaného objektu. Jeho vstřícnost k životnímu prostředí se nedovolím komentovat.
Srovnání ceny na 1 ubytovanou osobu není možné, ve Vranovicích jsou některé pokoje
(byty) koncipovány až pro 4 osoby, tudíž se jedná o jiný komfort bydlení.
Vnitřní prostředí bez stálého přísunu čerstvého vzduchu (v PBDS Modřice je zjištěno
větracím systémem s rekuperací) je kvalitativně na nižší úrovni.
Ve Vranovicích je část bytů provozována soukromou ﬁrmou včetně pečovatelské a ošetřovatelské péče, tudíž v úplně jiné režimu než v Modřicích. Další část provozuje (pronajímá) jiný soukromý subjekt bez jakýchkoliv dalších služeb nebo výpomocí. Ty si hradí
každý obyvatel sám nad rámec nájmu. Ve srovnání se jaksi u nájmu ve Vranovicích
zapomněly přičíst zálohy na energie, v našem domě je cena za bytovou jednotku včetně
záloh na energie. Relevantní hodnocení provozu v našem domě bude možné až za rok
2015. V roce 2014 se nájemníci postupně nastěhovávali, provoz domu se teprve rozjížděl.
Podrobnosti jsou rozepsány v jiném příspěvku v tomto Zpravodaji.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Reakce starosty města Modřice na informace podané sdružením
ANO 2011 ve Zpravodaji č. 4/2015
Vážení občané,
jak se stalo „novým zvykem“, od komunálních voleb na podzim 2014 se ve Zpravodaji
prezentují zastupitelé z „opozičních“ sdružení (jako by v minulosti neměli možnost ve
Zpravodaji publikovat) a podávají vám „korektně a nezkresleně informace“ o dění na
městském úřadě a jeho aktivitách, tak jak jej vidí coby zastupitelé pohledem na danou
problematiku.
Ono to s tou korektností a nezkresleností nebude zase tak pravdivé. Zastupitelé zvolení
za hnutí ANO 2011 podali ve Zpravodaji č. 4/2015 informace o zadluženosti města a o
provozu a ﬁnancování Pasivního bytového domu pro seniory v Modřicích s porovnáním obdobných bytových domů v Modřicích a ve Vranovicích. Kde své informace
čerpali, mi není známo, a tak mi dovolte vás seznámit s ověřenými skutečnostmi doloženými Finančním odborem města Modřice a získanými na osobním setkání s vedoucí
provozu bytového domu ve Vranovicích.
Nejdříve tedy k zadluženosti města. Velmi podrobné informace a přesné částky za jednotlivé roky minulého volebního období máte uvedeny na jiném místě tohoto Zpravodaje přímo od vedoucího Finančního odboru města Modřice Ing. Romana Mulíčka.
Veškeré předložené informace si můžete ověřit na webových stránkách města nebo
přímo na městském úřadě v účetních závěrkách za jednotlivé kalendářní roky. Na tomto místě bych pouze ve zkratce zmínil, že na počátku volebního období 2010–2014 bylo
město zadluženo částkou 19 684 506 Kč, což byl přijatý úvěr z roku 2001 (přijatý v
počáteční výši 24 650 000 Kč na výstavbu bytového domu Za Humny) a úvěr z roku
2006 (přijatý v počáteční výši 10 000 000 Kč na nadstavbu budovy mateřské školy na
ulici Zahradní). Na konci roku 2014 byla celková zadluženost města ve výši 46 151 342
Kč (navýšeno o přijatý úvěr na výstavbu Pasivního bytového domu pro seniory ve
výši 41 151 342 Kč). Z těchto skutečností vyplývá, že vedení města ve volebním období
2010–2014 za celých sledovaných 5 let zatížilo město dluhem v celkové výši 26 466 836
Kč. Za sledované období se na úvěrech zaplatilo celkem 16 345 499 Kč a na úrocích se
za 5 let zaplatilo 4 009 753 Kč. Zvýšení zadlužení města proti roku 2010 je sice téměř
26,5 mil. Kč, ale současně musím podotknout, že na všech bankovních účtech města
je k datu 31. 3. 2015 k dispozici celková ﬁnanční hotovost ve výši 27 046 154 Kč, což
je přibližně shodná částka s výškou zadlužení města z posledních let, které provedlo
minulé vedení města.
Co se týče provozu a ﬁnancování Pasivního domu pro seniory v Modřicích v porovnáním se zařízením „obdobného typu“ ve Vranovicích, bych na základě podkladů z
Městského úřadu Modřice a osobního setkání s paní Ivanou Hoferovou, ředitelkou
objektu Senior projekt ve Vranovicích, za účasti místostarostky Ing. Chybíkové uvedl
následující.
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Na prvním místě bych zmínil celkovou částku na výstavbu objektu v Modřicích, která
byla ve výši 87 832 069,43 Kč včetně DPH a včetně minimálního vybavení (jako kuchyňské linky, výdejna jídel, vybavení jídelny, vestavěné skříně v bytech). V jaké výši
nákladů na výstavbu byl realizován projekt ve Vranovicích, mi není známo, neboť jej
budovala obec ve spolupráci se soukromým subjektem. V dnešní době je celý objekt
v Modřicích stále v majetku města a město poskytuje služby ubytovaným klientům na
základě nájemní smlouvy, jejíž výše pro byt 1+kk je 6599 Kč/měs. V ceně je zahrnuto
nájemné, úhrada služeb, záloha za energie, poplatek televize, připojení internetu a
ostatní (drobné opravy, revize, údržba, pojištění atd.). S provozem v Modřicích se
počítalo ve vztahu k plánovaným nákladům jako s vyrovnaným. Bohužel ihned od
počátku roku 2014, kdy byl v únoru provoz zahájen, nebyl objekt po celý rok plně
obsazen, a tudíž není možné posuzovat jeho ﬁnanční vyrovnanost. Dnes již máme
volné pouze dvě bytové jednotky 2+kk, které mají využívat zejména manželské páry.
Z tohoto plyne, že tedy není možné jednoznačně říci, že je provoz ztrátový. V objektu
sice není kuchyně a jídlo se dováží z jiného zařízení, ale v prostoru jídelny si jej můžou
nájemníci sníst. Pro ubytované jsou k dispozici společné prostory. Současně jsou zde
prostory pro zajištění dalších služeb zvnějšku, které město nechtělo z oprávněných
důvodů prozatím pronajímat. Co se týče webové prezentace, tak sice naše zařízení
nemá vlastní webové stránky, ale informace o provozu jsou dostupné na stránkách
města v rubrice Občan a úřad, podrubrice Organizace zřízené městem, neboť se jedná
o organizační složku města.
Objekt ve Vranovicích má dnes dva majitele a tři provozovatele. Obec si ponechala ve
svém vlastnictví komerční prostory a jídelnu s kuchyní a soukromému subjektu náleží
veškerá bytová část. Z této následně pronajímá prostory s kapacitou 76 lůžek (dnes
plně obsazených) společnosti Senior projekt, která zde provozuje Domov se zvláštním
režimem, a to v 1–4lůžkových pokojích. Klienti domova hradí nájemné ve výši 6000
Kč/měs. a dále si platí z příspěvku na péči další služby poskytované provozovatelem.
Dle podaných informací od paní ředitelky není výše nájemného schopna pokrýt plně
náklady provozu a pronájmu budovy, a tak tyto výdaje dokrývá provozovatel z plateb
za služby. V objektu je sice obcí provozována kuchyně a jídelna, ale nájemce její služby z důvodu ceny jídla nevyužívá a pro své klienty si dováží stravu ze svého zařízení.
Zbytek bytové kapacity si provozuje soukromý vlastník sám jako nájemní bydlení, ve
kterém je nájemné stanoveno na částku 6000 Kč/měs bez jakýchkoliv služeb a energií.
K nájmu se pak připočítává záloha za energie ve výši 3000 Kč/měs. Dle našich zjištění
jsou zde v dnešní době volné bytové kapacity.
Závěrem bych zde zmínil, že naše zařízení bylo, je a bude koncipováno jako zařízení
se sociálním programem pro seniory ve městě Modřice a jeho vlastní provoz bude
uzpůsoben tak, aby splňoval veškeré potřeby pro samostatně činné seniory. Každý
občan se může při osobní návštěvě s provozem seznámit a získat potřebné informace,
a to i od stávajících nájemníků.
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Připomínky k informacím ve Zpravodaji
Na základě připomínek od občanů i dle našeho názoru ve Zpravodaji chybí řada informací, které by zde měly být, anebo jsou prezentovány opožděně – uvedeme příklady:
Kácení dřevin v Modřicích
Ve Zpravodaji č. 3/2015 je sice obecná informace, že se tato akce připravuje, ale obyvatele města určitě zajímá, kde a přibližně kdy se budou tyto práce provádět. V neposlední
řadě pak považujeme za důležité, aby bylo publikováno, kde konkrétně jsou naplánované veřejné plochy pro výsadbu náhradní zeleně.
Oprava silnice ulice Nádražní
Je nutné opravit okraje silnice v ulici Nádražní u zatáčky směr ulice Husova. Neustále se
drží voda v krajnicích, v této části je omezení, které omezuje jak vozidla, tak i majitele
areálu, který na své náklady musí opravovat fasádu budovy, která je často znečištěná.
Kolaudace + předání silnic Bobrava - Modřice
Na pokyn pí. Konvalinkové se již podstoupilo jednání ohledně předání komunikace v
oblasti Bobrava - Modřice. Tento rok by měla být uskutečněna kolaudace silnic na Bobravě.
Prošetření efektivnosti osvětlení Bobrava - Modřice
Aktuálně je již zadáno ﬁrmě ohledně kapacity svítivosti lampy, která dle občanů bytových domu oblasti Bobravy je neadekvátní, jedná se o ulici K Lesu.
Pozn. Výše uvedené informace byly zaslány k publikování již v březnu do Zpravodaje
4/2015, ale z důvodu omezení prostoru k publikování, jsme nuceni některé články zveřejňovat se zpožděním. (Za každý zastupitelský klub max.1 strana textu – viz Informační
řád schválený RMM 9. 3. 2015)
Zvýšení výdajů z městské kasy
Pan starosta podrobně ve svém příspěvku publikovaném ve Zpravodaji 4/2015 popsal
"negativní dopad" rozšíření obsahu Zpravodaje o podrobný zápis z jednání ZMM. Dojde
k "zvýšení nákladů na roznos Zpravodaje o 2200Kč/měsíčně" a ostatní náklady na vydání
budou, dle slov starosty, "zvýšeny", ale bez bližší speciﬁkace.
Informace je opět napsána velmi šalamounsky, jelikož budí dojem ročních nákladů
12 * 2200Kč = 26400 Kč/ročně, ale zápis bude publikován 4 x ročně, což je navýšení o
8800Kč/rok. Návrh podala opoziční zastupitelka Bernátová. My z ANO si myslíme, že je povinností radnice a vedení informovat občany města srozumitelně a s tímto rozhodně souhlasíme. Zkreslování informací v zápisech se budeme snažit podrobnou kontrolou zabránit. Tato cena za lepší informovanost obyvatel je kapka v celkových výdajích města Modřic.
Na druhou stranu se pan starosta ani slovem nezmínil o reálném riziku navýšení ceny
za odkup nemovitosti č.p. 171 na náměstí a to z důvodu pozdního kontaktu majitelů
nemovitosti. Požadavek na odkup nemovitosti městem byl prezentován zastupitelům na
2. zasedání ZMM 8. 12. 2014, dopis majitelům nemovitosti byl však odeslán z radnice v
únoru 2015.
V tomto meziobdobí majitelé uzavřeli exkluzivní smlouvu s realitní makléřkou Bc. I.R.
(RK Rosice - společnost není zapsaná v obchodním rejstříku). Tímto dojde k navýšení kupní ceny o 3,5% na provizi, což z aktuálně požadované ceny 6.500 000 Kč činí
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227 500 Kč. Tato částka by pokryla výše uvedené navýšení nákladů za distribuci Zpravodaje na cca 26 let. Dvouměsíční prodlevu při kontaktování majitelů starosta odůvodnil
"hektickým koncem a začátkem roku" (viz. zápis ZMM v minulém čísle). Schválení
rozpočtového opatření a podmínek realizace odkupu této nemovitosti bude na programu jednání ZMM 8.6.2015.
Rozsáhle na celé straně naznačovat nesmyslnost zveřejňování podrobného zápisu z jednání ZMM a poukazovat na vícenáklady, přestože není ještě známa konečná cena za
navýšení počtu stran, ale ani slovem se nezmínit o 228 tisících Kč za liknavost? Proč
starosta věnoval této informaci speciální článek a plánovaný odkup nemovitosti přešel
bez povšimnutí?
Vaši zastupitelé z hnutí ANO: Erik Mikuš, Alexandra Konvalinková a Jan Skalník (anomodrice@seznam.cz)

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
Remet postaví v Modřicích továrnu!
Jako špatný sen zní zpráva na portálu www.prumysl.cz ze dne 28. 1. 2015 o záměru výstavby nové továrny Remetu na území města Modřice. Snad každý obyvatel Modřic zná
štiplavý dým, který se občas v podvečer vznáší ze stávajícího areálu Remetu na jihu
Brna a který obtěžuje naše občany zejména na severu města. Další fabrika bude pro změnu stát v jižní části našeho katastru, pravděpodobně na konci ulice U Vlečky, aby zřejmě
došlo k lepšímu pokrytí emisemi celých Modřic… Co udělalo vedení naší radnice pro to,
aby se továrna nestavěla? Co ještě pro to udělá? Jak je možné, že stávající i připravovaný
nový územní plán něco takového umožní?
Jak jsme uklízeli Modřice v Česku
Třináct členů našeho spolku a jeho příznivců se zúčastnilo celostátní akce „Ukliďme
Česko“. Protože někteří z nás nemohli v sobotu 18. 4., vydali jsme se sbírat odpadky
v přírodě společně v neděli 19. 4. 2015 odpoledne. Trasu pro úklid jsme si vybrali část
cyklostezky v Modřicích vedoucí po ulici U Vlečky od křižovatky s jižním obchvatem až
po silniční most přes řeku Bobravu v délce 1,9 km. Akci zorganizovala Sylva Bernátová. Z
městského úřadu jsme obdrželi svazek igelitových pytlů a čtyři páry pracovních rukavic
a mohli jsme vyrazit. Odpadků bylo tolik, že nám již po půldruhé hodině pytle došly.
Telefonovali jsme tedy paní místostarostce s žádostí o dodání dalších pytlů, ale bylo
nám řečeno, že nám je nemá už kdo vydat, a že máme tedy skončit. Vzhledem k tomu,
že jsme nebyli ani v polovině plánované trasy, vyslali jsme na kole rychlou spojku do
našich domovů pro vlastní pytle a pokračovali jsme v práci ještě další 2,5 hodiny až do
stanoveného cíle. Jaký byl výsledek? Celkem jsme za 4 hodiny nasbírali 44 igelitových
pytlů odpadků a 40 pneumatik. Kdo se akce zúčastnil a komu patří dík? Byli to: Sylva Bernátová, Dana Hejtmánková, Drahoslav Hejtmánek, Tomáš Hejtmánek, Jindřiška Horáčková, Jaroslav Mühlheim, Jana Pokorná, Radek Pokorný, Libor Procházka, Radek Vostrejš,
Tomáš Vykoukal, Eva Žáková a Tomáš Žák.
Zastupitelé za Nezávislí za čisté a klidné Modřice: Sylva Bernátová, Libor Procházka
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foto: Libor Procházka

Nová doba a 70. výročí osvobození Československa
Letošní rok přináší několik kulatých výročí. Mě zaujala dvě významná, která se v
dnešní době po převratu v roce 1989 nějak nenosí. Jedno je 70. výročí osvobození
Československa Rudou armádou od fašistického Německa 9. 5. 1945. Dnes jsme svědky zpochybňování úlohy SSSR při osvobození Evropy od teroru tzv. III. říše. Nyní je
to prezentováno jako konec války, když II. světová válka skončila ve skutečnosti až 2.
9. 1945 porážkou militaristického Japonska. My jsme stáli od počátku tohoto světového konﬂiktu na správné straně a dokonce jsme přinesli oběť v podobě okleštění našeho historického území ve prospěch agresora za zrádné účasti tzv. spojenců, kteří nás
opět zneužívají a parazitují na nás. Naše oběť byla zbytečná, agresora neuspokojila.
Stejně jsme museli bojovat za svobodu a přežití a tak i celá Evropa. Díky síle, odhodlání, statečnosti poctivých lidí celé Evropy a síle, vytrvalosti a statečnosti Rudé armády se to podařilo. Dnes vidíme, že po dlouhé době míru jsme se dočkali několika
válek i ve staré dobré Evropě, pokusů o revizi výsledků II. světové války, relativizaci
utrpení národů Evropy, zaměňování příčin a následků. A zde bych si dovolil použít
odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů.
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Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše ve věci prezidentských dekretů
Vážení spoluobčané,
v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebudou opakovat tragické události let
1938 a 1939.
Vědom si neblahých zkušeností národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými dalšími požadavky za znovuosídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli poprávu na základě mých
dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové
války budou odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné.
Může se stát, že se najdou „čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za
jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu.
Nenechte se oklamat a jejich návratu nedopusťte. Hitlerové odchází, avšak snaha o
ovládnutí Evropy Německem zůstává.
Mohou se najít i vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od
České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka a spoluzakladatele M. R. Štefánika. Vedlo by to k
zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou
platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv
době.
Váš dr. EDVARD BENEŠ
Praha, květen 1947 Dokumenty doby www.svedomi.cz
Druhé výročí je 600 let od upálení Mistra Jana Husa 6. 7. 1415. Společné mají tato
výročí „osvobození“. Mistr Jan Hus ukázal, že svobodní jsme, když hledáme pravdu,
ukázal, že jsme si všichni rovni, že máme svůj rozum, že nemusíme poslouchat pokrytce, kteří káží vodu a pijí víno. Po Mistrově upálení se lid vzedmul proti těm silám,
které ho udržovali v nevědomosti, bídě a otroctví. Lidé bojovali za myšlenky Jana
Husa, spravedlnost, za rovnost před Bohem, za rovná práva, myšlenky velkého sociálního revolučního dosahu, že poddaný nemusí za všech okolností slepě poslouchat
nejen svou duchovní, ale ani světskou vrchnost. Připomínáme si výročí v situaci, kdy
současná vládnoucí a její předcházející garnitury usilují o dovršení nejen převratu
politického a vlastnického, ale i kulturního, kdy se opět slučuje stav sociálního a
národního ohrožení, tak jak tomu bylo vícekrát v dějinách.
Zastupitel za KSČM
Richard Tomandl
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Počet obyvatel města Modřice k 1. 1. 2015

našinci
cizinci

muži

z toho
muži
15 a více

ženy

z toho
ženy
15 a více

celkem

celkem
15 a více

2130
281

1766
262

2354
167

1995
141

4484
448

3761
403

Celkový součet všech obyvatel Modřic k 1. 1. 2015 je 4 932.
Zdroj www.mvcr.cz

Biopopelnice a kompostéry
V návaznosti na projekt „Nádoby na bioodpad ve městě Modřice“ z roku 2011 zakoupilo město nové biopopelnice a kompostéry. K vyzvednutí budou od 1. 6. 2015 na
recepci MÚ Modřice u p. Ventrubové, tel.: 537 001 017 nebo 774 007 710, na stejném
místě jsou k dispozici odpadkové koše na kuchyňský bioodpad, vše zdarma proti
podpisu. Dále jsou k zakoupení biologicky rozložitelné sáčky 1 ks za 1 Kč v balení
25 ks.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Ukliďme Česko – Ukliďme Modřice
Když jsem se do této celostátní akce přihlásila jako organizátor pro celé město Modřice, nebyla jsem si vůbec jistá, jak vše dopadne, neboť se v našem městě v takovém
rozsahu nic podobného zatím nekonalo. Po zveřejnění výzvy ve Zpravodaji, v rozhlase a na www stránkách města jsem se obrátila na většinu modřických spolků a
napjatě čekala, kolik účastníků se do akce přihlásí.
Velmi mile mne potěšila aktivita občanů bydlících na Bobravě v bytových domech v
ulici K Lesu a ještě více mne překvapila nabídka na pomoc jednoho pana dopravce,
který vlastní avii s kontejnerem, ale v Modřicích vůbec nebydlí, jen přes ně při pracovních cestách jezdí.
Těžko bylo dopředu odhadnout, kolik občanů se zapojí a kolik jich přijde na sraz v
sobotu před radnici, jaká bude potřeba pytlů a rukavic.
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Ač se nás v avizovanou sobotu před radnicí sešlo málo, zapojili se někteří i v jiné dny,
jiní se sešli přímo na místě úklidu.
Celkem se zúčastnilo 64 osob, sebralo se přibližně 7 tun odpadu a cca 150 pneumatik.
Děkuji všem, kteří pomohli uklidit alespoň část černých skládek v okolí Modřic.
Jsou to: skupina obyvatel z ulice K Lesu na Bobravě, skautský oddíl Quercus, Zahrádkářský spolek Modřice, Sbor dobrovolných hasičů Modřice, OS za čisté a klidné Modřice, Myslivecké sdružení Modřice, pan dopravce s kontejnerem, jeden dobrovolník
neorganizovaný v žádném spolku či sdružení a dva zaměstnanci městského úřadu.
Základní škola Modřice se zúčastnila samostatně 22. dubna v počtu 80 žáků a 6 učitelů.
Ještě jednou díky všem. Příští rok v dubnu se těším na další ročník a ještě více uklizených ploch a větší počet dobrovolníků.
Foto: účastníci brigády
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Reakce na dopis MUDr. Jana Marečka
Vážený pane doktore,
v dopise jste uvedl: Proto Vás jako občan města prosím, abyste se domlouvali a třeba
i věcně hádali na jednáních zastupitelstva, nás občany do Vašich pří pokud možno nezatahovali. Dovolím si tvrdit, že tento požadavek neprezentuje přání všech,
z celkového počtu 3598 občanů/voličů v Modřicích. Možnost diskuze na jednáních
ZMM je 4x ročně a prostor řečníků je omezen jednacím řádem. Se mnou jste o tomto
tématu nikdy nehovořil, Vaše jméno jsem zaznamenala jen v souvislosti s komunálními volbami 2014, jako 4. kandidáta za KDU-ČSL, aktuálně jako člena komise životního
prostředí a také Redakční rady. Bohužel je praxí, že řada zvolených zastupitelů ani
na zasedání ZMM neřekne v průběhu několika hodin jediné slovo, těžko lze pak očekávat nějaký písemný projev v místním periodiku. Prezentace programů jednou za
4 roky v letácích nepovažuji za dostatečné a webové stránky, obsahující pravidelné
aktuality o činnosti zastupitelů v Modřicích mají jen 2 z 8 místních, loni kandidujících
politických subjektů a sdružení.
Zmiňujete rok 1948, kdy krátce po únoru KSČ plně ovládla všechny sdělovací prostředky s cílem zlikvidovat veškerý smysluplný diskurz a nahradit ho ideologickými
texty. To pak skutečně vedlo k manipulaci s veřejným míněním. V měsíčníku Zpravodaj jsou příspěvky z velké části autorizované zástupci vedení města, kandidáty
koaličních stran, nebo zaměstnanci města. Nevybavuji si žádný článek od zvolených
zastupitelů z předchozích let, který by obsahoval kritiku, zpochybnění některých
kroků, diskuzi, nebo polemizoval na jakékoliv téma. Celkem 120 občanů - kandidátů
se ucházelo o místo v zastupitelstvu a tím vyjádřilo zájem se aktivně podílet na vedení a správě města. Je pro mě proto záhadou proč ve Zpravodaji publikují stále stejní
autoři. Když se nyní objevily první „opoziční“ vlaštovky, tak v podstatě okamžitě
následuje v dalším čísle otevřený dopis rozhořčeného občana adresovaný zastupitelům s požadavkem, aby nás občany do svých pří nezatahovali. To skutečně připomíná
dobu, kdy se autoři zaštiťovali „hlasem lidu“ a bylo diktováno kdo, co a jak smí, či
nesmí psát.
Pane doktore, Zpravodaj je jediné radniční periodikum, žádné jiné město nevydává.
Nejedná se o kulturní měsíčník, inzertní noviny, ani písemnou formu hlášení místního rozhlasu. Místní politika je občanům mnohem bližší, než ta vysoká, tedy si jistě
své čtenáře najde. Pokud by v celorepublikových novinách bylo publikováno politické zpravodajství telegraﬁcky, jako ve Zpravodaji, mám obavu, že by je nikdo ne-
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kupoval. Čtenář nemá dostávat jen indicie, které mohou vést k různým výkladům a
závěrům daného tématu. Citace z hlasnatrouba.cz (celorepublikový projekt analýzy radničních periodik): „Zpravodaj Modřice přináší jen oﬁciální názor politického vedení, diskuse téměř zcela chybí.
Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných záležitostech, informace o budoucích
rozhodnutích se prakticky nevyskytují.“

Od radničních novin očekávám objektivitu, vyváženost a přiměřený prostor pro
všechny zastupitele. Jestli tento svůj prostor využijí, to už je pouze na rozhodnutí
zastupitelů a budoucích kandidátů do zastupitelstva. Mohou tímto způsobem získávat a nebo ztrácet své voliče a občan si udělá obrázek o zastupiteli, kterému dal, či
chce dát svůj hlas. Některá vystoupení poslanců ve sněmovně mají na internetu přes
100tis. shlédnutí, takže i politické šarvátky našly své fanoušky.
Proto Vás, jako občanka města prosím, nechte všem zastupitelům i občanům prostor
pro prezentaci svých názorů a třeba i (jak řekl pan Werich) „se historicky znemožnit“.
Můžete přece obrátit stránku a přečíst si jiné články, které Vás tolik neiritují. Děkuji
za pochopení.
Ing. Markéta Tůmová
Pozn. : Text byl zkrácen na pokyn Redakční rady o 25%.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Den Země
Ekologická výchova ve škole se věnuje mnoha tématům, z nichž stěžejním je množství odpadů, které zahlcuje planetu. Zahlcuje i naše nejbližší okolí. Proto jsme se rozhodli, jako již několikrát v minulosti, zbavit okolí našeho města odpadků, a připojili
jsme se k výzvě „Ukliďme si Česko“. Vytvořili jsme tři týmy, které se vydaly do míst,
kde byly s předstihem zjištěny černé skládky. Vybaveni rukavicemi a zelenými pytli
jsme se snažili vyčistit jarní přírodu. Nacházeli jsme nejen drobný plastový odpad,
polystyrén, PET láhve, ale i velké barely se zbytky nebezpečných tekutin. Někteří
lidé se dokonce zbavují i větších věcí, odhodí do přírody klidně i kusy nábytku.
Nejvíc odpadů jsme nacházeli podél tratě, silnic, ale i v remízkách, v okolí rybníka,
podél řeky.
Modřice jsou velmi dobře vybaveny množstvím kontejnerů na různé druhy odpadů,
je zde dobře fungující sběrný dvůr, přesto některým lidem stojí za to odhodit i nebezpečný odpad do přírody. Aby se zbavili nežádoucích věcí, váží cestu mnohdy delší
než ke kontejnerům nebo na sběrný dvůr.
Nelogičnost jejich počínání snad bude varováním pro budoucí generaci. Třeba budou moudřejší.
Alžběta Grunwaldová, ZŠ Modřice
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Den Země Pod Kaštany

Jak na kyberšikanu…

Dne 22. dubna 2015 se naše VIII. třída zúčastnila projektu Den Země v rámci akce
„Ukliďme si Česko“. V osm hodin ráno jsme se sešli u školy a společně se vydali Pod
Kaštany sbírat odpadky.
Rozdělili jsme se do skupin a šli sbírat. Všechny skupinky donesly hojný počet naplněných pytlů s různými odpady. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny a vydali se uklízet
k lesu. Z lesa jsme si odnesli 12 pneumatik a 5 kanystrů, které jsme společně donesli k
naší hromadě odpadků.
Den jsme si užili a klidně si to dáme znova.
Zdraví VIII. třída ZŠ Modřice

Role obětí a agresorů při šikaně ve škole se většinou přenášejí i do kyberprostoru.
Kyberšikana není tedy samostatnou entitou, tedy šikanou sama pro sebe, ale jedná
se pouze o jednu z forem šikany, tedy psychické šikany. Podstata a řada mechanismů
jsou u kyberšikany a tradiční psychické šikany společné. Obě formy se dějí záměrně, opakovaně, zahrnují psychické násilí včetně symbolické agrese. Spojuje je i to,
že nepůsobí šrámy, modřiny, neteče při nich krev. Způsobují psychická traumata,
rány, které nejsou vidět. Tato zranění bývají hluboká a obtížně léčitelná. Rozleptávají
identitu člověka, dotyčný se cítí ponížený, bezvýznamný. Prožívá nejen virtuální, ale
i skutečnou exkomunikaci ze společenství, kam patří.
Podstata a řada mechanismů jsou tedy s psychickou šikanou společné, nicméně rozdíl tu existuje. Tradiční psychická šikana se děje především tváří v tvář, v osobním
přímém kontaktu nebo alespoň v prostoru třídy, školy, zatímco kyberšikana se odehrává bez přímého kontaktu v kyberprostoru (virtuálním světě). Kyberšikana využívá oproti tradiční psychické šikaně mnohem účinnější zbraně – internet a mobil.
Tyto „zbraně hromadného ničení“ mají drtivé dopady, dovolují pronásledování oběti
kdykoli a kdekoli, zajišťují možnost rozsáhlého publika atd.
Kybernetický svět přesahuje hranice školy. V případě, že kyberšikana zasahuje naše
žáky a děje se v době výuky či při jiném programu školy, musíme zajistit přímou
léčbu. Zde je plně v kompetenci školy využít kázeňských trestů. Jestliže kyberšikana
našich žáků neprobíhá při výuce a na půdě školy, potom šikanu přímo neřešíme.
Kyberagresora nelze zpravidla ani postihnout. Zcela na místě je však pomoc ohroženým žákům radou, jak se mají bezprostředně ochránit, jak zajistit důkazy a na koho
se mají obrátit. Vždy je potřebné zmapovat vztahy ve třídě, kde se oběti kyberšikany
nacházejí. Úkolem je zjistit, zda tam neprobíhá školní šikana. Kyberšikana je většinou
součástí školní šikany. Užitečné je rovněž hledání způsobů, jak vztahy v konkrétní
třídě ozdravit.
Když rodiče zjistí, že je jejich dítě kyberšikanováno, musejí to vzít vážně a stát při
něm. Doporučuji udělat tyto obranné kroky:
• Ukončete komunikaci.
• Nereagujte, neodpovídejte agresorovi, nesnažte se útok vrátit, případně se nějak
domluvit.
• Zamezte agresorovi přístup k dítěti.
• Zablokujte útočníkovi přístup k účtu počítače nebo telefonnímu číslu.
• Uchovejte důkazy, uložte, vytiskněte e-maily, textové zprávy, internetové stránky
apod. jako důkazní materiál.
• Oznamte útok a obraťte se na odborníky, kontaktujte školu a specializované instituce (PČR, PPP, SVP, SPC, OSPOD).
Na červen ŠPP připravuje preventivní program na kyberšikanu ve třídách na druhém stupni ZŠ Modřice.

Foto: AG

Mgr. Jeanette Vrtková, školní psycholožka
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SRPŠ
Sbírej starý papír – zachraň strom!
…to bylo motto letošní jarní soutěže ve sběru starého papíru, které se účastnili žáci
modřické základní školy. V mnoha ohledech byla tato soutěž rekordní, protože:
• poprvé se ke školní soutěži připojili i ostatní občané
• alespoň jednoho sběrače byste našli v každičké třídě
• procentuálně se zúčastnilo nejvíce dětí, konkrétně 132, což je přes 37 % žáků školy
•ze všech šikovných sběračů byla třetina těch, kteří přinesli alespoň 100 kg
•a možná i proto jsme tentokrát nasbírali rekordní počet tun, přesně 14,2 t
Jak vidíte, děti s vydatnou pomocí rodičů soutěžily! Je jasné, že po dětech nemůžeme žádat, aby vláčely desítky kilogramů papíru! Ale podpora rodičů a pochvala se
sladkou odměnou ve škole v nich jistě zanechá kladný postoj k recyklaci a ohleduplnému chování k přírodě vůbec.
A abychom se vrátili k mottu soutěže, nasbíraný papír tentokrát zachránil 241 vzrostlých stromů, které nemusí být „utraceny“ kvůli našim novinám, krabicím, kapesníkům, fakturám atd.
Děti celkově potěšila možnost soutěžit, zasloužit si minimálně lízátko a mít dobrý
pocit, že se jim něco povedlo. Pořadí sběračů a jejich papírové příspěvky jsou v
tabulce. Třem prvním výhercům gratulujeme, děkujeme a doufáme, že se jim zasloužené ceny budou líbit. Všem zúčastněným dětem, rodičům, prarodičům a ostatním
dobrým lidem, kteří nám pomohli děti podpořit, moc děkujeme!
Za SRPŠ Milena Hladíková (předsedkyně spolku)
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jméno
Mazálková Klára
Chukir Otakar
Hladík Viktor
Klanica Dalibor
Havlátová Nikola
Havlát Radek
Šteffel Filip
Žitný Maxim
Semotamová Lucie
Čechovská Marie
Sekanina Erik
Cupová Eliška
Čuma Jiří
Flajšingrová Anna
Brtníková Adéla
Odehlalová Aneta
Vetter Tomáš
Koubková Denisa
Dvořáková Klára
Dubšíková Alexandra

Kg
934,65
512,05
503,05
468,65
466,3
423,35
419,3
415,45
377,7
348,7
347,5
335,8
322,85
294,5
268,55
265,85
265,7
265,5
250
248,9

Třída
4.A
3.C
3.A
5.A
1.A
3.B
1.A
3.C
6.
6.
7.
3.B
1.A
4.B
3.A
1.A
4.A
9.
3.C
1.A

Pořadí
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Jméno
Dufková Anna
Mráz Daniel
Hadačová Eliška
Spoustová Barbora
Kačínová Monika
Nesvadbová Tereza
Trtílková Sabina
Frimmelová Jana
Otáhal Tomáš
Klangová Anežka
Drahonský Jan
Stelmaščuk Libor
Kroutil Jošt
Komoň Filip
Fic Adam
Křivánková Jitka
Tůma Antonín
Zápeca Matyáš
Starý Vojtěch
Barák Lukáš

Kg
240,25
233,2
221,85
216,2
213,15
204,1
192,9
167,15
166,15
154,25
136,62
136,1
129,45
128,55
124,2
122,3
117,05
106,95
103,6
101,1

Třída
4.B
2.A
5.B
1.B
1.B
3.B
3.A
5.A
4.B
2.B
4.A
3.B
1.B
4.A
1.B
4.B
1.B
4.A
1.B
3.A
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Pořadí
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Jméno
Tichý Ondřej
Novák Lukáš
Šustáčková Veronika
Pokruta Matěj
Šťastný Viktor
Březina Jakub
Nesvadbová Radka
Odehnal David
Vystrčil Radek
Novák Daniel
Mandelík Vojtěch
Vyhlídalová Klára
Hlaváčková Jana
Haluška Adam
Pospíšil Denis
Stankovičová Eliška
Homolková Lucie
Marková Michala
Homolková Barbora
Gajdušek Petr
Pudelka Jakub
Studená Elena
Němcová Nela
Bartošová Regina
Vrbková Zuzana
Látalová Veronika
Wossalová Kristýna
Merka Filip
Trtilová Lucie
Bradáčová Liliana Jana
Johnová Kateřina
Elbl Jan
Šaferová Rosana
Havlínová Pavla
Chovancová Veronika
Běloševič Igor
Urbanová Eliška
Křivánková Sabina
Urbanová Natálie
Ocelík Petr
Kalvoda David
Foltýn Ondřej
Foltýn Ctibor
Foltýnová Anna
Rexa David
Stejskalová Iva

Kg
100,55
98,85
96,9
95,85
94,7
93,7
89,3
88,6
87,15
79,9
75
72,15
71,5
70,7
66,35
65,4
65
64,3
62,6
62,2
61,55
56,55
51,1
49
46,9
46,15
46
42
41,7
41,35
41,3
40,15
39,5
36
35,4
33,7
33,25
33,1
33
31,3
30,5
29
29
29
28,65
27

Třída
1.A
2.B
5.B
1.B
4.A
4.A
2.B
3.B
4.B
2.A
5.A
2.B
2.B
2.B
3.B
3.B
2.B
Předškoláci
5.B
3.A
3.B
2.B
1.B
2.B
4.A
1.A
4.B
Předškoláci
2.A
5.A
3.A
2.A
4.B
6.
3.B
1.A
2.A
2.B
4.A
4.A
1.B
1.A
4.A
5.B
3.A
4.B
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Pořadí
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Jméno
Stejskal Tomáš
Kapitániková Simona
Knapp Adam
Knappová Tereza
Zimek Ondřej
Řehořová Tereza
Handlová Monika
Kroupa Lukáš
Urbanová Veronika
Šarounová Elen
Dvořák Sebastian
Vystrčilová Tereza
Zvěřinová Klára
Smrček Daniel
Kalvodová Petra
Marčák Tomáš
Marčáková Nikol
Šarounová Karolína
Brož Karel
Kovařík Adam
Štoﬂová Kateřina
Havlátová Gabriela
Uhříková Barbora
Křivý Filip
Michalec Matyáš
Dostál Tomáš
Konvicová Valerie
Říhová Sabina
Říhová Adéla
Podracká Anna
Chramosta Pavel
Franková Barbora
Albrechtová Soﬁe
Vargová Adéla
Zítková Eliška
Huňařová Anna
Huňař Vladimír
Dvořáčková Aneta
Šteffelová Tereza
Kačínová Veronika
Holba Adam
Havlátová Markéta
Sysová Nela
Kalvoda Marek
Odehnalová Barbora
Flajšingrová Eliška

Kg
27
26,35
26,2
26,2
26,05
24,6
24
23,35
22,8
22,6
22,5
21,85
21,75
20,55
20,5
20
20
19,2
19
18
17,45
15
14,75
12,5
12,2
10,75
10,4
10
10
9,85
7,3
6,5
6,4
6,1
5,35
5,1
4,4
4,3
3,4
3,4
2,9
2,85
2,6
1,3
1
0,5

Třída
6.
5.A
1.B
4.B
3.B
3.B
4.A
3.A
4.A
1.B
1.A
8.
2.A
Předškoláci
1.A
2.A
4.A
4.B
9.
1.A
2.A
1.A
1.B
Předškoláci
3.A
Předškoláci
1.A
5.B
9.
3.A
5.B
4.B
2.B
4.A
1.B
5.B
3.C
2.A
3.A
8.
3.B
5.B
3.A
3.C
5.A
4.B
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Úklid města

SKAUTI
Příměstský tábor se skřítky
24.–28. 8. 2015 proběhne příměstský tábor pořádaný skautským oddílem Quercus. Tábor je určen dětem od 4 do 7 let (včetně ukončené 1. třídy). Zázemí bude v klubovně
nad knihovnou, odtud každé ráno vyrazíme k Vranovu, Řícmanicím, Ochozu u Brna
a do jejich blízkého okolí.
Celým týdnem nás provedou lesní skřítkové a jejich kamarádi. Zavedou nás ke koním, do jeskyní, k rybníku, do kouzelného lesa a naučí nás, jak si poradit za všech
situací. Umíš rozdělat oheň a na něm si uvařit polévku? Víš, jak správně používat
nůž? Rozpoznáš jedlé rostliny od jedovatých? Chceš zjistit, kdo bydlí v lese, u rybníka nebo na statku? Tak právě pro tebe je náš tábor plný objevování, zábavy a
dobrodružství!
Cena: 1500 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, pronájem základny, vstupné a průvodci,
zapůjčení výbavy, strava (2x svačina a oběd), pomůcky, materiál a služby. Cena neobsahuje odměny pro vedoucí.
Více informací na schůzce s rodiči 10. 6. od 18:30 v klubovně č. 1 nad knihovnou a na
www.quercus.estranky.cz v sekci tábor.

V dubnu jsme se zúčastnili akce Ukliďme Česko, do které se zapojilo Město Modřice.
Dostali jsme za úkol vyčistit úsek ulice Brněnská od „Trávníčka“ až k zastávce „Modřická cihelna“. Větší část jsme uklidili v sobotu 18. 4. a následně jsme pokračovali i
v rámci naší družinové schůzky v pondělí 27. 4. Netušili jsme, kolik ulice Brněnská
skrývá „pokladů“, a je poměrně smutné, když se po týdnu na stejných místech objevily odpadky nové.
Věříme, že příští rok se zapojí více občanů Modřic, kterým není naše město lhostejné,
a společně tak vyčistíme všechna zákoutí města od černých skládek.
Kamil Morong, www.quercus.estranky.cz

Veronika Morongová, www.quercus.estranky.cz, 722 948 984

Foto: Veronika Morongová
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BRABROUCI
Setonův závod
V sobotu 16. 4. 2015 jsme odjížděli na Setonův závod do Bílovic. Jak jsme tam dojeli,
tak jsme si tam půjčili plachtu a na tu plachtu jsme si dali batohy a taky nám vedoucí postavili stan. Pak jsme se trochu nasvačili a potom šli na záchod a pak jsme
postupně chodili na start. Na trati jsme měli různé úkoly, např. azimut, ﬁnská stezka,
přišívání knoﬂíků… Taky jsme se rozdělovali na skupiny nejmladších N, mladších M,
starších S a do rádců R.
Potom, když jsme doběhli do cíle, tak nám vedoucí dali stravenky, za které jsme si
mohli vzít bagetu. Jak všichni doběhli a dojedli bagety, tak byl nástup, kde se vyhlašovalo umístění. Od nás z Brabrouků se umístily dvě hlídky, z kategorie N a R. Z kategorie R jsme byli 2 a z kategorie N jsme byli 1. Po nástupu jsme jeli zpět do Modřic
a v Modřicích jsme se rozešli domů.
Oslík
Přepis zápisu do kroniky od členky vítězné hlídky z kategorie N Libušky Mazálkové (4. třída).
Foto: Pavla Pokorná

66.PTOBRABROUCIMOD\ICEpoƎádá




PġÍMĎSTSKÝ TÁBOR





„VÝLETY ZA POZNÁNÍM“


prodĢtivevĢku8–12let

24.– 28.8.2015








Cena:1300Kē(zahrnuje:tepléobĢdyv restauraci,materiál,vstupy,
jízdné,zkušenévedoucí,pojištĢní)



PƎihlášky: nejpozdĢji do 30. 6. 2015 na email info@brabrouci.cz
(nezapomeŸte uvést: jméno a pƎíjmení, datum narození, adresu
bydlištĢatelefonníkontakt).Poēetúēastníkƽjeomezen.







Foto: Pavla Pokorná



Kdy–kde:táborbudeprobíhatodpondĢlídopátku8.00–17.00
(program8.30–16.30).SrazikonecbudevklubovnĢBrabroukƽna
modƎickéradnici,bĢhemdnebudemenavýletech.
Bližšíinformacenauvedenémemailunebonatelefonu728313758
(BarboraPokorná).
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Dětský karneval
V sobotu 25. 4. 2015 se konal v hotelu Gregor dětský karneval, který pořádalo město
Modřice a organizaci zajišťovala KŠK. Odpolednem provázela děti kočička Míca a
pejsek Azor z divadla Netratrdlo. Program plný soutěží a odměn zatáhl do děje nejen
děti, ale i rodiče a všichni si jej náležitě užili.
I akce Adoptujme zvířátko z brněnské zoo měla své zájemce. Nejoblíbenějším zvířetem v očích dětí se stala opice a výše vašich příspěvků dosáhla částky 638 Kč.
Tato suma bude spojena s dobrovolným příspěvkem zaměstnanců města Modřice.
Celková vybraná částka rozhodne o druhu adoptovaného zvířete, které vám bude
představeno na stránkách města a ve Zpravodaji.
Po 17. hodině se všechny krásné masky začaly rozcházet. Každá si odnášela veselý
balonek, čokoládu, spoustu bonbonů, a ty nejšikovnější i diplom. Děti, které rodiče
zapojili do slosování o nejoblíbenější zvíře, vyhrály sladkosti a knihy.
Velen
Foto: M.Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
né velikosti, a musí mít tedy více prostoru. Nádherné jsou také ty s převislými
malými voňavými květy – Aerides.
Nebylo možné si všechno zapamatovat,
ale všechny byly krásné a něžné. Některé barvy až neuvěřitelné. Mezi nimi a
jejich krásným aranžmá jsme také viděli
obrovské kaktusy a také vodní vodotrysky a zpívající fontánu – nádherný
pohled i hudební zážitek.

V sobotu 28. března si členové zahrádkářského spolku vyjeli brzy ráno na
výlet do Drážďan na výstavu „Svět
orchidejí“. V Drážďanech se konala již
22. mezinárodní výstava orchidejí, která
je považována za jednu z nejrozsáhlejších v Evropě; na ploše 5000 m2 se jí
zúčastnili pěstitelé ze čtyř kontinentů.
Součástí výstavy byl také Zahradnický
veletrh – přehlídka řemesel a výstava
předvelikonočních oslav „Velikonoční
Drážďany“. Velikonoce považují Němci
nejen za největší křesťanský svátek, ale
za největší vůbec.
Výstava nás okouzlila. Vystaveno
bylo přibližně, dle informací, asi sto
tisíc odnoží všech barev a druhů. To
nejkrásnější na orchidejích jsou kouzelné květy. Orchideje pro nás nejsou
běžnými rostlinami, proto obdivujeme
jejich barevnou krásu, často násobenou
také intenzivní vůní, např. Rodrigezia
s jemnými květy, něžně vonící, nebo
Cycnochezia – jedna z nejkrásnějších
orchidejí. Ta však dosahuje pozoruhod-

www.mesto-modrice.cz

zčerná a to nové je světlý pískovec. Je
tedy dobře vidět, co je nové a je toho
dost – vše je jako před náletem. Celé
historické jádro je postaveno ve stylu
Versailles a dnes to stojí za prohlídku.
I katedrála již stojí celá. Část pánů,
kteří nešli na výstavu orchidejí, mohli
dopoledne navštívit vojensko-historické muzeum a také si to pochvalovali.
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Město Drážďany po válce a rozdělení
Německa patřilo do NDR a má asi 500
tisíc obyvatel; dnes je již součástí sjednoceného Německa.
Na závěr jen podotýkám, že jako obvykle se nám vyvedlo počasí. Svatý Petr
nás zahrádkáře má prostě rád.
TOJA

Mohli jsme si také prohlédnout ukázku
velikonoční vazby. No, náš pan Kokeš
ze Zahradnického centra Brabec by
všechny čtyři dámy ﬂoristky strčil
klidně „do kapsy“. Viděli jsme také
rukodělné výrobky týkající se Velikonoc
i různé potravinářské a kulinářské speciality, např. tradiční masné výrobky,
ochutnávky vína apod., prostě vše, co k
Velikonocům patří.
Odpoledne pak, za slunného počasí,
jsme si prohlédli historické jádro Drážďan, které právě před sedmdesáti lety
byly na konci války zničeny kobercovým náletem spojeneckých vojsk a
téměř srovnány se zemí.
Byla jsem v Drážďanech v roce 1949, a
to byly ještě samé trosky – neuvěřitelně
depresivní pohled. Město nemělo na
opravy ﬁnanční prostředky a původně
mělo být památníkem války. Za pomoci
ﬁnanční sbírky evropských států se
město začalo opravovat do původní
podoby. Ještě v padesátých letech jsem
při další návštěvě viděla trosky. Dnes
je vidět na všech budovách, co bylo
původní a co nové. Stavby byly totiž z
pískovce, který léty působením klimatu

foto: KK
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Dětský folklórní kroužek na Žítkové
Jako již tradičně jsme uspořádali ve dnech 10.–12. 4.
2015 pro naše děti jarní soustředění. Tentokrát ale ne
na oblíbených Blatinách, kam jsme doposud jezdili. Využili jsme nabídky majitele penzionu na Žítkové pana Šuránka (viděl naše vystoupení v Hluku na
Dolňáckých slavnostech) a vydali se do nádherného
prostředí Bílých Karpat. A protože pan majitel s ženou
jsou velcí příznivci folklóru, děti od nich dostaly bezplatně celý pobyt (i se stravou). Samozřejmě rodiče
dětí jeli s námi, aby se nadále upevnily kamarádské
vztahy, které vznikly po dobu působení kroužku i mezi
dospělými. Troufám si říct, že na naše společné akce se všichni moc těšíme.
V pátek jsme se postupně sjížděli na Žítkovou, ubytovávali se a sžívali s prostředím,
které nás opravdu uchvátilo. Ubytování v přírodě pro část z nás byla ve stylu hobitího domku, další část na pokojích v různých řemeslných stylech (kovářský, pekařský,
stolařský…). V areálu mimo restaurace, kde pro děti zajišťovali pětkrát denně stravu
(včetně pitného režimu), bylo fotbalové hřiště, dětské hřiště, pískoviště, chaloupka
na kuří nožce a další věci, které skvěle zapadaly do krásného prostředí mezi lesy.
Největším lákadlem pro všechny děti byl však potůček.
Sobota nám začínala rozcvičkou venku a hned po snídani počal nácvik tanečních
kroků, tanců, sestav a zpěvu doplněných hrami. A protože nám přálo počasí a byl
slunný den, další část tréninku jsme vedli s dětmi venku. Aby si děti domů odvezly něco na památku, pod vedením šikovných maminek vyráběly ze slámy panenku
„bohyni“. Dospělí si zatím udělali výlet do rodného domu jedné z posledních žítkovských bohyní (viz kniha Kateřiny Tučkové: Žítkovské bohyně) a na ovčí farmu.
Pozdní odpoledne bylo víc ve sportovním duchu. „Olympiáda“, různé hry a na své si
přišli i tatínci při fotbale. Večer patřil bohaté tombole a společné zábavě.
V nedělním dopoledním čase jsme „dopilovávali“ sestavu na hody a ohodnotili
všechny snaživé účastníky sladkou odměnou. Pro majitele s ženou, jako poděkování, děti s maminkami vytvořily velkou slaměnou bohyni a od nás dospělých dostali
hliněný hrnec s domácími utopenci vlastní výroby z kuchyně od Gajdušků.
Jarní soustředění se nám opravdu podařilo. Upevnily se vztahy nás všech, děti se
toho hodně naučily, užili jsme si přírodu a vůbec nikomu se nechtělo domů…
Všem, co nám pomáhali při organizaci soustředění, tímto děkuji a za nás všechny z
vedení kroužku se těším na další společnou akci. Zároveň všechny zveme na naše
další vystoupení, a to v rámci Ženáčských hodů 2. května a na Dětském folklórním
setkání MODŘICE 2015 v sobotu 13. června odpoledne v areálu ZŠ Benešova (www.
folklorni-krouzek-modrice.cz).
Ivana Cetlová, (za vedení DFK)

foto Vlastimil Čevela,
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Divadelní představení "1+1=3" v Hotelu Gregor 10. 4. 2015

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

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Astley: Příběh o prasátku Peppě
Blanck: Trojka na stopě: Panika v Ráji
Imanova: Máša a medvěd- První
setkání
Klimek: Strašidlář. Mezi námi čerty
Semelková: Pohádkové vajíčko, Pohádkový klásek, Pohádkový zvoneček
Vogel: Tři holky na stopě. Totálně
zaláskovaná
Wich: Tři holky na stopě. Místo činu:
natáčení
PRO ŽENY
Ashworth: Ukradené srdce
Beverley: Hedvábná smyčka
Cartland: Falešná nevěsta
Ebertová: Krev a stříbro
Gabaldon: Hořící kříž
Green: Příliš mnoho Kateřin
Janouchová: Matčino srdce
Jeffries: Po čem touží vévoda, Uloupená láska
Keleová-Vasiliková: Kouzlo všednosti
Mlynářová: Dokud držím pohromadě
Moriarty: Na co Alice zapomněla
Pancol: Muchachas

Pluhařová: Země bledulek
Scott: Svatba z donucení
Shalvis: Chytrá a sexy
Steel: Střípky vzpomínek
Young: Jamaica Lane
PRO SILNĚ NERVY
Beran: I staré dámy umí vraždit
Cole: Pomsta
Connelly: Bohové viny
Fieber: Zvěrolékařka na stopě
Gardner: Neboj se
Hammer: Dívka z Ďáblova močálu,
Klub osamělých srdcí
McBain: Deset a jeden
Pánek: Exekutor
Weir: Marťan

Foto: M.Hájek

Velikonoční koledníci

PRO VŠECHNY
Lyndon: Císařský oheň
Maupassant: Kulička
Murakami: Bezbarvý Cukuru Tazaki
a jeho léta putování
Niedl: Krajina nočních jezdců
Taylor: Doktore, tak na zdraví
Vondruška: Husitská epopej 2
Zais: Rytíř David Tamfeld z Hranic 1
Foto: M.Hájek
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SPORT
Fantastický úspěch pro BHC Dragons Modřice – Vítězství v ČMP
2015
V sobotu 25. 4. 2015 byl na programu Českomoravský pohár v billiard-hockeyi. V 18.
ročníku, letos konaném v Brně, přijelo poměřit síly 25 týmů z celé republiky. Tým
Modřic většinou splňuje ﬁnálové ambice a i letos ve složení Frankl Jaroslav, Škorpík
Miroslav, Boháček Martin a Nakládal Jiří postoupil do nedělního pětitýmového ﬁnále
dokonce z prvního místa! I nedělní zápasy zvládal modřický tým velmi dobře. Tým
z Mostu a Ždáru nad Sázavou porazil shodně 7:1, tým z Boskovic porazil 4:1 a zajistil
si tak přinejhorším druhé místo. Opravdové ﬁnále o první místo přivedl teprve zápas
s kamarády a zároveň rivaly z Českých Budějovic. Tento zápas skončil remízou, ale
na skóre letošní vítězství v Českomoravském poháru putuje do Modřic a týmu se tím
otevírá opět cesta do evropských soutěží. V letech 2012 jsme vybojovali Pohár mistrů
evropských zemí ve švédském Lundu a v roce 2013 a 2014 WTHA cup v ruském Petrohradě. Kam nás zavede příští rok, se zatím musíme nechat překvapit. Pro tým je to
v této soutěži po vítězstvích v roce 2008 a 2012 třetí triumf.
Foto: archiv BHC Dragons Modřice

Výsledky Českomoravského poháru 2015
1.

Dragons Modřice „A“

14

10

3

1

37 : 12

23

2.

SHL WIP Reklama Dobrá Voda

14

10

3

1

39 : 16

23

3.

BHL Zekatel Žďár nad Sáz.

14

10

0

4

29 : 28

20

4.

BHK Orel Boskovice „B“

14

6

4

4

21 : 23

16

5.

Old Friends Most

13

5

2

6

18 : 29

12

6.

Doudeen Team

10

4

4

2

13 : 8

12

7.

SHC Bizoni Uherčice

10

5

2

3

15 : 7

12

8.

BHK Orel Boskovice „A“

10

4

4

2

14 : 8

12

9.

Fluke Kohoutovice

10

4

3

3

10 : 9

11

10.

BHC StarColor Most

10

5

1

4

14 : 9

11

11.

Braník

10

5

1

4

14 : 8

11

12.

ŽHL Žižkov

9

4

1

4

8 : 11

9

13.

BHC TJ Sokol Bohumín „A“

10

5

1

4

13 : 12

11

14.

Neoﬁght Brno

10

4

2

4

13 : 13

10

15.

SHC Tigers Hustopeče

9

3

2

4

10 : 12

8

16.

Noisy Voices

10

5

0

5

11 : 10

10

17.

Dragons Modřice „B“

10

4

1

5

11 : 17

9

18.

SHL SDS EXMOST Brno

10

3

3

4

11 : 10

9

19.

THE Orel Bohunice

9

3

1

5

12 : 14

7

20.

Gunners Břeclav „A“

9

3

1

5

8 : 16

7

21.

Gunners Břeclav „B“

9

2

1

6

6 : 17

5

22.

THE Zednictví Franěk

9

2

1

6

7 : 12

5

23.

A. Počtová - papírnictví Žďár n. S.

9

1

1

7

8 : 15

3

24.

BHK Orel Boskovice „C“

9

1

1

7

8 : 16

3

25.

BHC TJ Sokol Bohumín „B“

9

0

1

8

3 : 21

1

Více na: http://dragons-brno.webnode.cz/
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Pálení čarodějnic v areálu Pod kaštany 30. 4. 2015 ve fotograﬁích
M. Hájka a K. Okounové

MYSLIVOST
Myslivecké sdružení Modřice informuje
Květen a červen jsou měsíce, kdy se nám v přírodě rodí nový život. Na svět přicházejí mláďata srnčí zvěře, bažantí slepice začínají snášet a sedět na vejcích, rodí se
zajíčata, a proto vyžadují maximální klid. Prosíme tímto širokou veřejnost: omezte
vycházky do přírody mimo cesty, nesahejte na srnčata a zajíčata, která se vám zdají
opuštěná, máma je určitě někde nablízku.
Žádáme také všechny majitele psů – kynology, aby v době od 15. 5. do konce června
nepouštěli své psy do honitby z výše uvedených důvodů.
Děkujeme za pochopení
MS Modřice
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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.

s

Společenská kronika
Vítáme do života
Morong Neklan
Prokopová Natálie
Šinkovicová Valentýna
Vidović Vivienne Vedrana
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PBDS
V PBDS jsme přivítali jaro
Odložili jsme zimní kabáty, jaro je v plném proudu a mnozí senioři oslavili rok, kdy
našli nový, krásný domov. Někteří se ještě zabydlují, ale těch je už jen velmi málo.
Hlavně se snaží, aby nastávající teplé období kvetlo a vonělo. Balkony a zpracované
pásy půdy (foto č. 1) před nimi rozkvétají, stromy už shazují okvětní lístky, tráva se
zelená, květiny kolem jezírka začínají kvést a v areálu přibyly lavičky pro odpočinek
při procházkách nájemníků.
Nájemníci se rychle sblížili, někteří se navštěvují ve svých bytech, kde mají soukromí, ti aktivnější se pravidelně setkávají v jídelně. U drobného občerstvení, které si
přinesou, hrají společenské hry (foto č. 2), společně plánují volnočasové aktivity
nebo si jen tak povídají.
V průběhu konce zimy a jara jsme společně prožili mnoho příjemných chvil. V únoru
nás navštívil skvělý profesionál a hlavně člověk MUDr. Jiří Ventruba, CSc., a při společné „Besedě o životě“ jsme se dozvěděli mnoho užitečného pro naše zdraví. Nad
knihami s humornými příběhy nevidomého spisovatele pana Jiřího Maršálka jsme
se při společné besedě velice pobavili a někteří z nás alespoň na chvíli přehodnotili
žebříček hodnot ve svém životě.
Zimnímu času jsme zamávali zvesela, a to „Valentýnskou veselicí“. Za doprovodu na
akordeon pana Viléma Haška jsme zpívali, povídali si, ale hlavně jsme se zasmáli. V
březnu k nám přišel Zpěváček a děti z kroužku hry na zobcovou ﬂétnu, pod vedením
paní Jitky Kafkové. S díky jsme předávali dětem sladkosti a drobné velikonoční dárky, které vyrobily ruce našich šikovných seniorek. Březnová schůze nájemníků byla
přínosem pro všechny. Děkujeme Ing. Haně Chybíkové za kvaliﬁkované zodpovězení
dotazů ohledně technického vybavení PBDS.
Foto č. 3 přibližuje zajímavou besedu s Otcem Robertem na téma „Cesta do Paraguaye“. Obrázky, videa, zajímavosti z jeho cesty a vtipné komentáře – velmi krásný zážitek pro nás všechny. Kromě zástupců MÚ se také zúčastnili někteří občané Modřic.
Další kulturní akce v PBDS:
• ST 22. 4. v 9.30 hod. Sbor Naděje CSS Chrlice – Muzikál Červená Karkulka
• PÁ 15. 5. ve 14.00 hod. Divadelní představení družiny ZŠ Modřice
• ČT 21. 5. ve 14.30 hod. Zpěváček družiny ZŠ Modřice – Májové zpívání
• ST 17. 6. v 9.30 hod. Nový program pěvecké skupiny Banda
(SOŠ Kamenomlýnská)
Vítáme veřejnost, náš dům je otevřen pro všechny. Jste srdečně zváni!
Text a foto: Jitka Kozumplíková
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
Na Velký pátek před Velikonocemi provoněly Domov seniorů Anavita mazance,
boží milosti i tradiční beránek
Tradice pašijového týdne – od barvení vajíček, pečení mazanců a velikonočního „božího beránka“ až po pondělní pomlázku a katolickou bohoslužbu na
Boží hod velikonoční. To vše si připomněli naši modřičtí klienti společně s
tamními aktivizačními pracovnicemi. „V Anavitě se snažíme udržet kontinuitu
života našich seniorů. Pracujeme proto s jejich osobní historií, individualitou
i vzpomínkami. K nim patří i každoročně prožívané rodinné tradice a svátky,
které kdysi trávili naši senioři se svými rodinami. Velikonoce proto prožíváme
s našimi klienty se vším, co k nim patří,“ přiblížil ﬁlozoﬁi péče v Anavitě její
ředitel Jiří Dušek.
Nejdříve Sazometná středa, po ní Zelený čtvrtek a den, kdy byl ukřižován Ježíš Kristus – Velký pátek. Snad žádný jiný den předvelikonočního tzv. pašijového týdne není
pro křesťany celého světa významnější než právě ten opředený kromě pohnutého
konce života křesťanského mesiáše Ježíše, a tedy smutku, ticha a rozjímání, i tolika
nejrůznějšími pověrami. Říká se totiž například, že právě o Velkém pátku se otevírají
poklady ve skalách a nesmí se hýbat se zemí. Je to ale také den, kdy hospodyňky
barví vajíčka, pečou sladké mazance z máslového těsta s rozinkami a mandlemi a
domovy provoní čerstvě upečený beránek či smažené boží milosti.
A právě na Velký pátek se všemi těmito velikonočními symboly nádherně rozvoněl i
Domov seniorů Anavita v Modřicích.
„Pustili jsme se totiž s našimi klienty do pečení mazanců s rozinkami a současně
jsme připravovali také boží milosti, které nepatří pouze k fašanku, ale i k oslavě Velké
noci. Ve velké společenské místnosti se zase kolegyně s dalšími klientkami pustily do
pečení nádherného velikonočního beránka. Odpoledne tak celý domov v Masarykově ulici voněl máslem, vanilkou i mandlemi,“ přiblížila přípravy na oslavu Velikonoc
v Modřicích tamní vedoucí aktivizací Petra Poláčková. Ukázalo se, že tuto tradici ctí
naši klienti stejně tak, jako milují Vánoce.
„Do pečení se totiž zapojili snad všichni a moc si to užívali. Ještě týž den jsme pak
barvili i vajíčka do zemitých barev, jakými se vejce u nás zdobila tradičně odnepaměti. V proutěné ošatce se tak ocitla vejce červená, sytě žlutá, zelená i modrá,“
vyjmenovala Petra Poláčková.
A i když pocukrovaného beránka rozkrájeli v Modřicích na ochutnávku symbolicky
až na Pondělí velikonoční, už na Velký pátek dostal každý z klientů výbornou velikonoční výslužku.
„Pochutnat si tak každý z nich mohl o Bílé sobotě či Neděli velikonoční na skvělém
mazanci i božích milostech a každý dostal také barevné vajíčko jako symbol svátků
jara,“ doplnila vedoucí aktivizací Petra, jak krásně si s klienty vyvrcholení pašijového týdne v Modřicích prožili.
Text: Bc. Hana Raiskubová, Anavita, foto: archiv Anavita
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Zajímavé události měsíce dubna, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Dne 1. 4. řešila hlídka MP větrem vyvrácený reklamní poutač, který zasahoval do
vozovky na ul. Brněnská. Strážníci usměrňovali dopravu do příjezdu HZS
Jmk, který provedl odstranění poutače z vozovky.
Dne 2. 4. strážníci usměrňovali dopravu na Brněnské ulici, kdy jednomu z projíždějících vozidel upadlo kolo přímo v křižovatce.
Dne 4. 4. v nočních hodinách prováděla hlídka MP kontrolu zahrádkářských kolonií,
kdy v jedné z chatek nalezla nezvaného hosta.
Dne 5. 4. dostali strážníci MP oznámení o rvačce tří mladíků v OC Olympia. Po příjezdu hlídky na místo bylo zjištěno, že jde jen o tři kamarády, kteří popili
alkohol a požďuchovali se jen tak z legrace. Mladíci byli poučeni, jak se
chovat ve veřejných prostorách.
Dne 13. 4. byla hlídka MP upozorněna na podivně zaparkované nákladní vozidlo v
odlehlé části města. Při kontrole bylo strážníky zjištěno, že vozidlo bylo
odcizeno v noci na 13. dubna. Věc byla dále předána republikové policii k
dořešení.
Dne 19. 4. strážníci řešili hned dvě osoby pod vlivem alkoholu. První na konečné
MHD a druhou na cyklostezce u OC Olympia. Obě osoby byly probuzeny,
„rozchozeny“ a poslány domů.
Dne 20. 4. strážníci MP navštívili MŠ Modřice, kde dětem přednášeli o bezpečném
pohybu na komunikacích. Strážníci dětem vysvětlovali, jak se mají chovat
při přecházení přechodů, při pohybu na chodníku a silnici. Probíralay se i
další témata BESIPu.
Téhož dne strážníci obdrželi oznámení od majitelky penzionu o dvojici žen,
které si zřejmě tipovaly její dům. Majitelka měla obavu, že se k ní později
někdo vloupá. Paní byla poučena o dalším jednání. Druhý den oznamovatelka zjistila, že jí po návštěvě žen byla odcizena větší ﬁnanční hotovost.
Proto byla přivolána republiková policie, která si věc převzala.
Dne 23. 4. v nočních hodinách hlídka MP vypomáhala státní policii při pátrání po
nezletilé. Dívka byla posléze nalezena mimo katastr Modřic.
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Dne 24. 4. provedla hlídka MP hašení hořícího odpadkového koše, který ohrožoval
poblíž zaparkované vozidlo.
Dne 26. 4. strážníci MP řešili únik pohonných hmot z osobního vozidla. Hlídka zjistila
a kontaktovala majitele, který dal věc ihned do pořádku.
Dne 29. 4. jsme zasahovali u několika událostí:
Nejprve hlídka dostala oznámení o osobě v křoví, kdy bylo podezření, že
se jedná o mrtvolu. Strážníci nakonec zjistili, že se jedná o ženu, která zde
jen tvrdě spala.
Dále byli strážníci tohoto dne 5 x přivoláni revizory MHD ke ztotožnění
černých pasažérů.
Nakonec byla hlídka MP přivolána ke včelímu roji, který se usadil na stromě v ul. Poděbradova. Strážníci proto přivolali HZS, který roj odborně zlikvidoval.
Ve dnech 18. a 19. dubna se dva strážníci MP Modřice zúčastnili záchranářského
kurzu u Vodní záchranné služby Brno v trvání 16 hodin.
Cílem kurzu bylo zdokonalení plavání, získání dovednosti záchrany tonoucího z
vody a základy první pomoci.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks

foto: Martin Homolka
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OTEVŘELI JSME PRO VÁS
NOVÉ OBCHODNÍ MÍSTO
ČESKÉ POJIŠŤOVNY
NAJDETE NÁS NA ADRESE:

MASARYKOVA 143,
664 42 MODŘICE (VEDLE POŠTY)
ZÍSKEJTE:

SLEVU AŽ 40%

NA POVINNÉ RUČENÍ A MOŽNOST PŘEVEDENÍ
BONUSŮ Z POVINNÉHO RUČENÍ NA HAVARIJNÍ,
ZÁROVEŇ MŮŽETE DAROVAT BONUS I BLÍZKÝM

NABÍZÍ

:

kompletní klempíĜské, pokrývaþské a izolaþní práce
montáž stĜešních oken Velux- certifikovaná firma
izolace plochých stĜech
montáž hromosvodĤ
montáž snČhových zachytaþĤ
nátČry žlabĤ a svodĤ
tel: 777 121 219
E-mail: adach@adach.cz

Ivo Šubrt

Masarykova 118, ModĜice

SLEVU AŽ 30%

NA POJIŠTĚNÍ MAJETKU

Otevírací doba:

Po
Út
St
Čt
Pá

9.30 – 16.30
9.30 – 16.30
9.00 – 17.00
9.30 – 16.30
9.00 – 15.00
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MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti
informaĀních technologií s hlavním zamďĢením na:

externí správa IT malých a stĢednď velkých firem
snižování nákladĪ, efektivita business a ITC procesĪ
HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a Ģešení
odborné poradenství a konzultace
dodávky a instalace PC, notebookĪ, tabletĪ, tiskáren,

zálohovacích zaĢízení, operaĀních a kanceláĢských
systémĪ, síĨových zaĢízení a dalších HW/SW

záruĀní a pozáruĀní servis renomovaných znaĀek
individuální školení dle potĢeb zákazníka
OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 ModĢice
+420 602 778 395, +420 603 254 455

www.omega24.cz



Pronajmu byt 1+1
v Hotelu Gregor.
Vhodné pro ﬁrmy a jejich zaměstnance,
nebo jako startovací byt pro mladý pár.
Možnost využití úklidu.
Bližší informace tel:

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.

Hledám ke koupi
domek se zahradou
v Modřicích nebo
v okolí do 10 km.

Tel. 792 284 071
PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice

v OV nebo může být
i družstevní v Modřicích.

• výroba klíčů od 35,- Kč
• broušení nástrojů
• opravy kol všech značek a prodej
náhradních dílů
• opravy obuvi
• čištění a praní prádla
• čištění peří
• šití přikrývek 1099,-Kč/ks
a polštářů 299,-Kč/ks
• kvalitní opravy oděvů,
zkracování, šití, látání

Tel. 722

tel.: 603 156 063, 739 274 804

777 760 576

Koupím byt
063 341

www.mesto-modrice.cz
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Vybavte se angličtinou na cesty!
Mgr. Lenka Zimková

Výuka angličtiny a překlady
Nádražní 540
ModĜice 664 42
mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455
 Individuální lekce nebo ve dvojicích
 Výuka obecné i technické angličtiny buď
v kanceláři v Modřicích nebo u Vás
 Výuka a doučování dětí
 Využití originál cizojazyčných materiálů
 Obecné i technické překlady
 Tvorba oborových slovníčků z přeložených
materiálů (při dlouhodobé spolupráci)
 Ukázková lekce zdarma (30 minut)
 Letní intenzivní kurzy pro děti i dospělé

Tel. 724411720, ww.lenkazimkova.cz

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

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

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

Inzerce
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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

pá
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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
15. 5. 2015 ve 14 hod.
21. 5. 2015 ve 14:30 hod.
27. 5. 2015 v 190 hod.
13. 6. 2015 v 15 hod.
17. 6. 2015 v 9:30 hod.
20. 6. 2015 od 13 hod.

www.x-trim.cz

Divadelní představení družiny ZŠ Modřice — Pasivní bytový dům pro seniory Modřice (PBDS)
Májové zpívání – Zpěváček ZŠ Modřice — PBDS
Koncert na radnici – SETKÁNÍ PŘI SWINGU — sál radnice města
Dětské folklórní setkání MODŘICE 2015 — venkovní areál u ZŠ Benešova
Nový program pěvecké skupiny Banda — PBDS
Šermířský den a středověká bitva — areál Pod Kaštany

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
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