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USNESENÍ RMM č. 7/2015

Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 7. schůze RMM
konané dne 12. 5. 2015
Změna nájemců pozemků
RMM schválila změny nájemců pozemků města tvořící předzahrádky na ulici
Poděbradova část p. č. 2051/3 a na ulici
Nádražní p. č. 2053/5, a to vždy z důvodu změny majitelů přilehlých nemovitostí rodinných domů a zahrad.
(k usnesení 7R-3.6.1/2015, 7R-3.6.2/2015, 7R3.7.1/2015, 7R-3.7.2/2015, 7R-3.8.1/2015 a 7R3.8.2/2015)

Uvolnění dotací spolkům
RMM schválila uvolnění odsouhlasených dotací z rozpočtu města roku 2015
těmto organizacím:
Myslivecké sdružení Modřice
30 000 Kč
Společnost moravských parkových drah
15 000 Kč
(k usnesení 7R-3.9/2015 a 7R-3.10/2015)
Poskytnuté ﬁnančních dary na akci
Ženáčské hody 2015
Na zajištění konáni kulturní akce „Ženáčské hody 2015“ poskytly ﬁnanční
prostředky tyto subjekty:
Brněnské pole, a. s.
5000 Kč
Bovako, s. r. o.
5000 Kč
DEA Energetická agentura, s. r. o.
3000 Kč
Rostislav Brabec
1000 Kč
Právní kancelář Petra Hrachy 4000 Kč
SIMAF CZ, s. r. o.
10 000 Kč
KAMOKO, s. r. o.
4000 Kč
Vit Makovský, s. r. o.
1500 Kč

č. 11 – Komise Rady města Modřice
Celé znění interních směrnic lze najít
na webových stránkách města.
(k usnesení 7R-8.2/2015 až 7R-8.5/2015)

Kovolit, a. s.
5000 Kč
BVK, a. s. Brno
5000 Kč
Olympia Brno
10 000 Kč
Všem dárcům tímto vřele děkujeme.
(k usnesení 7R-3.11/2015 až 7R-3.21/2015)

Prezentace města
RMM schválila zveřejnění proﬁlu města
v rámci programu Zlaté stránky, které
provozuje společnost Mediatel, spol. s
r. o. Cena za prezentaci je 9300 Kč vč.
DPH za 1 rok.
(k usnesení 7R-3.22/2015)

Hudba Václavské hody 2015
RMM schválila smlouvu s Dechovou
hudbou Ištvánci na zajištění dvoudenní
produkce v rámci Václavských hodů
2015 za cenu 42 000 Kč vč. dopravy.
(k usnesení 7R-3.23/2015)

Odpis pohledávek
Na doporučení právní kanceláře RMM
schválila odpis pohledávek z uložených
pokut přestupkovou komisí v celkové
výši 10 500 Kč pro jejich nevymahatelnost. Jedná se celkem o pět dlužníků,
kteří mají trvalé pobyty vesměs na
obecních úřadech a jsou prakticky
nedohledatelní.
(k usnesení 7R- 8.1/2015)

Interní směrnice
RMM schválila tyto vnitřní Interní
směrnice
č. 7 – Informační řád města Modřice
č. 9 – Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností
č. 10 – Městská policie Modřice

MŠ Modřice – kapacita
RMM vydala souhlas s trvalým umístěním 176 dětí v Mateřské škole Modřice i
přes neodpovídající počet hygienických
zařízení. Jedná se o zvýšení počtu dětí
na jedno oddělení mateřské školy vždy
o 1 dítě. Tímto opatřením do mateřské
školy mohou nastoupit všechny modřické děti, které v letošním roce dovrší
3 let svého věku hned od začátku nového školního roku.
(k usnesení 7R-8.7/2015)

Rozpočtové opatření č. 2/2015
RMM byla nucena provést rozpočtové
opatření č. 2/2015, a to z důvodu pojištění nového vozidla pracovní čety, které
přesáhlo o 500 Kč narozpočtovanou
částku, a současně městu byla poukázána částka 12 000 Kč v rámci vyúčtování
voleb.
(k usnesení 7R-8.8/2015)

Prodloužení dešťové kanalizace
RMM schválila výzvu k podání nabídek
na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Modřice, U Hřiště – prodloužení dešťové kanalizace“ včetně složení hodnotící
komise Ing. Šiška – starosta, Ing. Chybíková – místostarostka a Bc Höklová –
vedoucí MO, náhradníků komise MUDr.
Ventruba – neuvolněný místostarosta,
Ing. Doleček – zastupitel a paní Habartová – referentka MO a oslovení ﬁrem
Strabag, a. s., SDS Exmost, spol. s r. o., a
Ekostavby Brno, a. s., k podání nabídek.
(k usnesení 7R-8.10.1/2015 až 7R-8.10.4/2015)
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Chodník Modřice–Přízřenice
RMM schválila nejvýhodnější nabídku
na vypracování investičního záměru
výstavby „Chodníku Modřice – MČ Brno-jih – Přízřenice“ předloženou ﬁrmou
EUROTRACE, s. r. o., ve výší 60 500 Kč
vč. DPH. Nabídky byly předány vedení
MČ Brno-jih k projednání a odsouhlasení. Po vzájemné shodě bude vypracování záměru objednáno.
(k usnesení 7R-8.11/2015)

Rekonstrukce webových stránek města vč. servisu
RMM schválila předloženou cenovou nabídku na rekonstrukci webových stránek
města v celkové výši 61 400 Kč bez DPH
předběžnou ﬁrmou RedWeb, s. r. o., a
schválila servisní smlouvu na provoz
webových stránek města ve výši 5000
Kč/měsíčně bez DPH s ﬁrmou RedWeb,
s. r. o.
(k usnesení 7R-8.12.1/2015 až 7R-8.12.2/2015)

Oprava pomníku II. sv. války na nám.
Svobody
RMM schválila cenovou nabídku na
opravu pomníku padlým ve II. světové
válce v celkové výši 660 000 Kč předloženou MgA. Stanislavem Müllerem,
DiS, a navrhuje ZMM zařadit částku po
etapách do rozpočtu města. V I. etapě
provést opravy pomníku v ceně 240 000
Kč ještě v roce 2015 a II. etapu dle dalších ﬁnančních možností města zařadit
do rozpočtu v dalších letech.
(k usnesení 7R-8.13/2015)

Studie proveditelnosti
RMM schválila vypracování studií
proveditelnosti projektů města od ﬁrmy
EUROTRACE, s. r. o., následovně:

Zprávy z radnice

1) Přechody pro chodce Modřice
24 410 Kč vč. DPH
2) Parkoviště Komenského 600
20 570 Kč vč. DPH
3) Parkoviště vnitroblok
Poděbradova 854 19 360 Kč vč. DPH
(k usnesení 7R-8.14/2015 až 7R-8.16/2015)

Rekonstrukce chodníku ulice Masarykova
RMM schválila vypracování projektové
dokumentace pro stavební povolení na
rekonstrukci chodníku na ulici Masarykova v úseku od ulice Husova pro
vjezd do areálu Chapel Invest od ﬁrmy
EUROTRACE, s. r. o., za cenu 159 720 Kč
vč. DPH
(k usnesení 7R-8.17/2015)

Kamerový systém města
RMM vzala na vědomí cenovou nabídku na vypracování studie proveditelnosti kamerového systému ve městě
Modřice předloženou ﬁrmou Alarmy
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(k usnesení 7R-8.18/2015)

Reakce starosty města Modřice na informace podané sdružením
ANO 2011

Mistrovství ČR v nohejbale dvojic a
trojic
RMM schválila záštitu nad konáním
Mistrovství České republiky v nohejbale
dvojic a trojic v Modřicích a doporučila
ZMM zařazení částky 25 000 Kč do rozpočtu města na zajištění cen pro vítěze.

Oprava silnice ulice Nádražní
Silnice na ulici Nádražní včetně příkopu je v majetku JM kraje, pro který zajišťuje
údržbu Správa a údržba silnic JM kraje. Bohužel jednání a zajištění oprav na katastru města Modřice je u této organizace téměř nemožné. Náš tlak na kraj a na vedení
SÚS k zajištění oprav komunikací na území Modřic je neustálý. Jako výsledek bych
poukázal na nový most přes železnici, kde trvalo přes 20 let, než byl starý nahrazen
novým. Podotýkám – až za našeho vedení města.

(k usnesení 7R-8.21/2015)

Prošetření efektivnosti osvětlení v lokalitě Modřice-Bobrava
Realizaci veřejného osvětlení ve zmiňované lokalitě Bobrava zajišťoval soukromý investor, pro kterého projektovou dokumentaci vypracovala odborná osoba. Stavební
úřad Šlapanice na základě projektové dokumentace vydal stavební povolení a provedl kolaudaci. Veškeré projektové dokumentace v ČR musí splňovat předepsané
ČSN, a tudíž kolaudace Stavebním úřadem je pro nás jasným signálem, že je vše v
pořádku.

Bayer.cz v celkové výši 19 850 Kč.

Reprezentace města na Mistrovství
Evropy
Taneční oddíl X-trim Modřice postoupil
na Mistrovství Evropy do Polska a požádal o ﬁnanční podporu jejich účasti.
RMM vzala žádost na vědomí a doporučila ZMM zařadit mimořádnou ﬁnanční
podporu ve výši 65 000 Kč do rozpočtu
města na pokrytí startovného a dopravy
v rámci účasti modřického oddílu X-trim na Mistrovství Evropy v Polsku.
(k usnesení 7R-8.22/2015)

Nová pravidla zveřejňování informací
Rada města Modřice schválila v měsíci květnu nový Informační řád, který upravuje
pravidla poskytování informací o dění ve městě prostředky, které má město Modřice
k dispozici a jež ve zmíněném řádu speciﬁkuje.
Nejpodstatnější změnou, jejímž cílem je zamezit zpoždění vydávání a roznosu Zpravodaje, je uzávěrka příspěvků – uzávěrka je nově poslední pracovní den v měsíci ve
12.00 hodin. Žádáme tímto všechny zadavatele příspěvků, informací a sdělení, aby
tuto lhůtu dodržovali.
Celý text nového Informačního řádu je k dispozici na webových stránkách města,
případně jeho kopii můžete získat na Městském úřadu Modřice.
Bc. Andrea Kovářová, vedoucí OVV

Nákup RD na nám. Svobody 171
Zastupitelé za sdružení ANO 2011 upozorňují, že jsem podal špatné informace o případné koupi nemovitosti RD na nám. Svobody 171, a to zejména pozdní reakcí na
majitele nemovitosti ohledně zájmu města. Svojí liknavostí jsem způsobil prodražení
nákupu nemovitosti o 227 500 Kč za provizi realitní kanceláři, která mohla na 26 let
pokrýt „jimi vypočtené“ zvýšené náklady na tisk a roznos Zpravodaje. Částka vychází z ceny nemovitosti dané RK. Při přesném výpočtu ročních zvýšených nákladů na
tisk a roznos Zpravodaje by ale pokryla jen necelé tři roky.
K údajné liknavosti v jednání s rodinou majitelů RD bych zmínil jen část z vyjádření
majitelů nemovitosti ze dne 6. 10. 2014, cituji: „Jako majitelé domu jsme se rozhodli
výše uvedenou situaci vyřešit prodejem domu, protože z naší strany není možné
naplnit ﬁnanční předpoklady pro nutnou opravu statiky podloubí a následnou estetickou úpravu fasády. S ohledem na předkupní právo bude nemovitost nabídnuta
Ústavu památkové péče.“
Z výše citovaného vyjádření majitelů jsem nemohl předpokládat, že objekt budou v
horizontu čtyř měsíců prodávat prostřednictvím RK, aniž by jej nejprve nabídli městu, když jim bylo známo stanovisko ZMM ze dne 8. 12. 2014 o zájmu odkoupení domu,
které je zveřejňováno všemi dostupnými prostředky města. Současně ve svém prohlášení uvádějí, že jej musí nabídnout Ústavu památkové péče.
Závěrem bych pouze uvedl, že je jen na občanech, jaký rozsah a obsah měsíčního
periodika města budete pravidelně dostávat do poštovních schránek. Na vaše názory
a připomínky k obsahu a objemu Zpravodaje by mělo ZMM přihlédnout při dalších
jednáních.
Ing. Josef Šiška, starosta
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Reakce ﬁnančního odboru

Jak to vidím já

Zvýšení výdajů z městské kapsy na tisk a distribuci Zpravodaje

Nedá mi to, abych neuvedla některé uveřejněné informace v minulém Zpravodaji na
pravou míru.

Vážení spoluobčané,
v minulých číslech Zpravodaje jste se mohli seznámit s příspěvky pana starosty a
zastupitelů za hnutí ANO 2011 ke zvyšování nákladů na tisk a distribuci Zpravodaje.
Protože se domnívám, že by celou řadu z vás mohlo zajímat, jaké jsou skutečné náklady na Zpravodaj, přikládám v tabulce srovnání za období 1–4/2014 a 1–4/2015. Pro
informaci uvádím, že v měsíci dubnu 2015 je promítnuto navýšení způsobené tiskem
kompletního zápisu ze ZMM.

Měsíc
I.14
II.14
III.14
IV.14
I.15
II.15
III.15
IV.15

Tisk
22 080,00
22 080,00
21 045,00
29 231,40
23 592,50
25 470,00
24 283,00
46 823,00

Distribuce
1 928,00
2 051,00
1 752,00
3 395,00
2 051,00
2 051,00
2 051,00
3 957,00

Zvýšení nákladů 1–4/2015 proti 1–4/2014

Celkem
24 008,00
24 131,00
22 797,00
32 626,40
25 643,50
27 521,00
26 334,00
50 780,00

Výtisků
2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 100,00
2 300,00
2 300,00
2 300,00

26 716,10

Z výše uvedené tabulky lze odvodit, že celkové roční náklady na tisk a roznos Zpravodaje budou navýšeny cca o 100 tis. Kč.
Podrobné informace včetně obdržených faktur jsou k nahlédnutí na ﬁnančním odboru Městského úřadu Modřice.
V Modřicích, 29. 5. 2015
Ing. Roman Mulíček, vedoucí FO

Kácení dřevin v Modřicích. Uvedená obecná informace upozornila pouze na to, že je
třeba provést naléhavě kácení některých stromů. Nic víc, nic míň. Náhradní výsadbu
a revitalizaci zeleně, zejména sídlištní, je třeba provádět koncepčně, a proto ve spolupráci se zahradním architektem bude zapracována studie, která bude vodítkem pro
všechny zmíněné práce. Počítáme s projednáním s veřejností.
Komunikace na Bobravě. Majetkový odbor městského úřadu dlouhodobě spolupracuje s majitelem komunikací na Bobravě panem Langem, jednatelem společnosti
Bobrava, s. r. o. Komunikace, které jsou předmětem převodu od této společnosti,
jsou od února zkolaudované a nyní se prověřují majetkové vztahy a shromažďují se
potřebné doklady, aby mohlo dojít k převodu do majetku města. Není pravda, že by
se něco z výše uvedeného dělo na pokyn Bc. Konvalinkové.
Jak jsme uklízeli Modřice v Česku. Akce byla vyhlášena na sobotu 18. 4. 2015. Uskutečnila se v Modřicích poprvé, proto jsem rozdávala omezené množství rukavic a
pytlů. Většina organizátorů jednotlivých skupinek byla na akci dobře připravena,
nespoléhala pouze na to, co dostanou, a zajistili si pro brigádníky další. Například
základní škola, myslivci, zahrádkáři či hasiči.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka, zastupitelka za KDU-ČSL
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Chceme pomoci..

Popořádku od začátku ….
Jak jsem uváděla před volbami chci pomoci řešit problémy Modřic jednoduše, za použití selského rozumu. Snažím se s kolegy prosadit transparentní radnici, zajistit efektivní využití ﬁnancí města a jeho rozvoj. Stala jsem se členkou Kontrolního výboru ZMM a zároveň členkou
Redakční rady (RR). Vzhledem ke skutečnosti, že jsme prosadili své zákonné právo publikovat
ve Zpravodaji (nově každý na 1 straně), budu Vás pravidelně informovat o své práci v pro mě
nové funkci zastupitelky.
Aktuálně: Předložení návrhů ke změně Informačního řádu (IŘ - letos již 2.změna), kterým se
řídí i editace Zpravodaje. Navrhla jsem tyto body:
Aktivita k získání alternativních sdělení
RR je povinna vynakládat přiměřené úsilí k získání alternativních názorů (např. formou avíza)
Avízo - s přiměřeným předstihem informuje RR představitele opozice o hlavních tématech
místní komunální politiky připravovaných k uveřejnění tak, aby mohli alternativní názor poskytnout do uzávěrky. To se týká jak zpráv, tak komentářů. Pokud přesto RR neobdrží alternativní sdělení, přiměřeně o tom čtenáře informuje.
Odstup od sdělení
RR neposuzuje pravdivost předkládaných alternativních sdělení (nejde-li o situaci, kdy došlo
k porušení ustanovení dle tiskového, občanského nebo trestního zákona), naopak přispívají k
tomu, aby se pravdivost pro čtenáře ukázala až ve střetu argumentů a názorů.
Nestrannost při úpravě výtisku
Redakce nepoškozuje uveřejněné alternativní sdělení:
•
tím, že spolu s ním zveřejní v rozsahu nepřiměřeně větším
„nápravné“ komentáře,
•
ironizováním nepřiměřené formě kritiky
•
zneužitím možnosti vyjádřit se poslední.
Budoucí rozhodnutí
RR/editor má povinnost zajišťovat sdělení o připravovaných budoucích rozhodnutích samosprávy, a poskytovat veřejnosti návod, jak se k nim vyjádřit a ovlivnit je, a také veřejnosti tuto
možnost aktivně vytvářet.
Zdrojem byl dokumet Kodex dobrého radničního periodika, neziskové organizace Oživení,
prosazující principy transparentní veř. správy a udržitelného rozvoje. Dlouhodobě se zabývá
i problematikou radničních periodik. Dále z praxe při jednání RR jsem doporučila, aby povolování výjimek nebylo praktikováno, jelikož může dojít k diskriminaci jiných autorů. Povolí se
jednou = je nutno dát výjimku všem – pak ustanovení ztrácí smysl.
S výsledkem schváleným Radou města Modřice se můžete seznámit na webu města. Z mých
návrhů není v IŘ nic. Rozsah publikování je stanoven tak:
•
Informační, beletristické a jiné diskusní příspěvky kohokoliv - 2 strany
•
Sdělení vyjadřující názory členů zastupitelstva - max. do 1 strany
Na nejbližším jednání RR navrhnu zveřejnit kontakty na všechny zastupitele, kteří nejsou v
seznamu MÚ Modřice, ať občané mají možnost kontaktovat svého zvoleného zastupitele.
Alexandra Konvalinková (anomodrice@seznam.cz)

Říká se, že více hlav víc ví. Se svými manažerskými zkušenostmi a politicky nezkušený jsem šel do voleb, podobně jako další kolegové, kandidující za hnutí ANO. Jít
do voleb proti zkušeným dlouholetým politikům, kteří mají za sebou 8 a více let v
politice chce určitě odvahu. Ano, chceme pomoci, ale zdá se, že to není tak snadné.
Výsledek povolebních jednání je jasný. Většina věcí se řeší na radě města a jen minimum věcí se dostane na zastupitelstvo.
Jsme přesvědčeni, že si má občan vytvořit vlastní názor na základě různých informací a argumentů, nejen od vedení města. Každá mince má dvě strany a našim cílem v
opozici je ukazovat občanům Modřic i tu druhou .
• Jak dobře starosta a rada dělají svojí práci?
• Dělají jen to co je vidět nebo dělají i to co je namáhavé a vidět to tak moc není?
Já vidím výsledky jejich práce a ty jsou pro mě podstatné. Našim cílem je ukázat,
že dlouhá léta vedením prezentované výsledky nejsou až tak růžové, jak na papíře.
Argument - město je bohaté a není problém dluhy splácet, u mě neuspěje. V Modřicích to bohatství není až tak moc vidět. Ano, v minulých letech bylo něco uděláno.
Ale ruku na srdce, vždyť jsou za to, aby se město rozvíjelo, celou dobu placeni – a to
velmi slušně. Jsme opět u otázky, jak moc a mohlo toho být více? Některým občanům
stačí to, co je, jiným zase ne. Když se podívám na okolní města, vidím, že jinde je
vidět investice více.
V minulém čísle Zpravodaje vedení města zveřejnilo vývoj úvěrového zatížení města
v letech 2010-2014. Vnímám to pozitivně, protože si nepamatuji, že by tomu tak bylo
někdy v minulosti, ve formě pochopitelné pro většinu. Vnímám to jako výsledek naší
práce a toho čím my jako opozice, můžeme přispět k lepší informovanosti občanů.
Naše informace o ﬁnancích byly čerpány ze stránek http://monitor.statnipokladna.cz.
Co se týká zaručeně pravdivých informací od vedení města zajímá mě, jak dospěl
reportér České televize dne 31.1.2014 v den otevření PBDS k částce 64 mil. Kč za stavbu, když (jak bylo uvedeno v minulém čísle panem starostou) stavba stála necelých
88 mil. Kč?
Závěrem: Zveřejnění Zápisu z jednání ZMM. Po 1. jednání jsem byl nemile překvapen, že moje komentáře se v zápise neobjevily, ačkoliv bylo celé jednání ZMM nahráváno. Nahrávka však není - překvapivě. Poučen, další jednání ZMM jsem nahrával
na své nahrávací zařízení a shodou okolností jsem byl i ověřovatelem zápisu. Rozdíl
mezi verzí, která mi byla zaslána k ověření a verzí, kterou jsem schválil, je z mého
pohledu značný. Spousta komentářů chyběla a tím často zkreslovala informaci, která
byla prezentována. Dosavadní praxe slučování celé diskuze do jednoho balíku ke
jménu zastupitele není šťastné a takto prezentovaná diskuze, už žádnou diskuzí není.
Erik Mikuš za hnutí ANO 2011, anomodrice@seznam.cz
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Úvahy do Zpravodaje
Úvahy o událostech, akcích, činnostech v městě Modřice.
Možná pohroma pro Modřice se rýsuje na jižní straně města, kde se uvažuje o dalším
propojení z D2 na R52 (E461), v pořadí již druhý obchvat Modřic napojující se z uzlu
D2 od Chrlic na napojení u sjezdu na Rajhrad, pod Bobravou. V jedné z uvažovaných
variant je i napojení na Modřice. Nelogické, než zjistíte, že tam na jižní straně Modřic
uvažuje REMET postavit další výrobní halu. Přestože má být provoz modernější, i
tak nebude čistý. Dnes obyvatelé Modřic od toxických emisí z REMETu byli ušetřeni
aspoň při jižních větrech, v budoucnu tomu tak být nemusí.

Myslím, že občané, kteří se zmiňují o demokracii a názorech zastupitelů, by si mohli
uvědomit, že i hlasování 8:7, bez kolektivního projednávání a rozhodování na základě neúplných informací a za podmínek koaliční kázně, nemusí být zcela demokratické. Domnívám se, že v komunální politice, tzn. že i ve městě Modřice, by měly
převažovat místní zájmy bez ohledu na politickou příslušnost. I v republikové politice by měly být zájmy občanů ČR na 1. místě. A myslíte, že tomu tak je? Otázkou je,
jaký zájem občanů města Modřice uspokojil např. PBD. Je více položek v rozpočtu
města Modřice, které jsou schváleny a o kterých by občané měli přemýšlet, zda jsou
v jejich zájmu.
Richard Tomandl
zastupitel ZMM za KSČM
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Sběr potravinářského oleje nově v Modřicích!
V rámci našeho dlouhodobého cíle podporovat udržitelný rozvoj našeho města v oblasti životního prostředí, jehož podstatnou složkou je i třídění odpadů,
jsme ve spolupráci s ﬁrmou EKO-PF, s. r. o., rozšířili
pro občany možnosti separace o ekologickou likvidaci potravinářských olejů a tuků.
Oleje a tuky do kanalizace nepatří! Zanáší se jimi a
vznikají problémy i v čistírně odpadních vod.
Na vybraných stanovištích separovaného odpadu –
nám. Svobody (u samoobsluhy), Poděbradova (naproti HN Motor), U Hřiště, Brněnská (u mostu přes
ČD), Hybešova (u čistírny), Husova (u č. p. 599),
Sadová – Spojovací (u reklamního válce), Severní,
Bobrava, Komenského (u základní školy) – jsou nově
rozmístěny zelené nádoby o objemu 240 l, do kterých
se potravinářské tuky a oleje vkládají v uzavřených
PET lahvích nebo v jiném uzavřeném obalovém materiálu z PVC.

Zveřejňování celých zápisů ze zasedání ZMM je, dle mne, v pořádku. Všichni občané
si mohou přečíst, jak zasedání probíhalo, jak se hlasovalo. Zajímalo by mne, kam by
se občané vměstnali, pokud by jich přišlo více a chtěli vidět zasedání na vlastní oči.
Argumentace, že se vydávání Zpravodaje prodraží, je alibistická. Ti občané, které
trápí zvýšení ceny za zvýšení demokratických principů při informování o dění v
obci, by se měli ptát, proč se kupuje užitkové auto za cca 400 000 Kč, když se stejnou užitnou hodnotou a podobnými technickými parametry je užitkové auto za cca
200 000 Kč, dokonce jsem stejné auto poptal a dostal jsem oﬁciální nabídku za cca
350 000 Kč a možná v lepší výbavě. Přitom MPM potřebuje nové vozidlo více. Navíc
se mohla kupovat obě vozidla najednou a od stejného prodejce, jistě by pak město
Modřice ušetřilo víc.
K zamyšlené výstavbě víceúčelové SH. V porovnání s PBD, který Modřice přišel na
cca 90 mil. Kč pro necelých 50 obyvatel, se na SH chystá město Modřice „šetřit“ na
zařízeních, která by mohla sloužit všem občanům města Modřice, ZŠ, MŠ, ﬁrmám i
občanům okolních obcí (ﬁnanční návratnost). Ano, myslím skutečně bazén, délka
25 m, a podzemní garáže. Budou místa v přilehlých ulicích stačit bez vybudování
parkoviště?
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Chraňme přírodu! Pomoci může každý. Nevylévejte potravinářský olej do odpadu nebo volné přírody. Raději ho vhoďte v PVC (PET láhev) do označené
separační nádoby. Bude ekologicky zlikvidován!
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Roznáška zpravodaje
Prosíme občany, kterým nebyl distribuován Zpravodaj do schránky,
aby tuto skutečnost okamžitě nahlásili na Městském úřadu Modřice.
Kontakt:
tel.: 537 001 017 nebo 774 007 710
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz
Při reklamaci uvádějte jméno a celou adresu.
Rozhlasem budete informováni o termínu aktuální roznášky v daném měsíci. Pomůžete tak zkvalitnit služby poskytované městem občanům Modřic.
Ing. Josef Šiška, starosta
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Výzva občanům bydlícím v bytových domech

Velká politika na malém městě

Každý bytový dům v Modřicích má svoji samosprávu, ať už se jedná o SVJ, družstvo
nebo jinou podobnou formu společenství občanů v domě bydlících. Chtěla bychom
Vás opakovaně požádat o sdělení kontaktu na konkrétní osobu – předsedu výboru,
předsedu samosprávy apod. Kontaktní údaje (adresu domu, jméno, příjmení, funkci,
telefon, e-mail, pokud existuje), prosím, zasílejte e-mailem na adresu lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz nebo písemně na Městský úřad Modřice k rukám paní L.
Ventrubové. Tímto krokem bychom rádi přispěli ke zlepšení komunikace s městským
úřadem a vedením města, zejména v záležitostech týkajících se bytových domů nebo
jejich blízkého okolí.

V květnovém Zpravodaji mne zaujalo, že hned pět stran od tří pracovníků radnice
je věnováno kritice názorů zastupitelů za ANO 2011. Paní Chybíková tyto informace
označila za „tendenční a zkreslené“. Porovnal jsem si data o hospodaření města,
která ANO 2011 uveřejnilo na svém webu s údaji od Ing. Mulíčka a tyto údaje jsou
shodné, takže nejde o zkreslení. Zásadní rozdíl je v tom, že publikované výroky pana
Mikuše se vztahují k stavu ke dni voleb, zatímco data z radnice jsou za celý rok 2014.
Zaráží mne, že starosta, místostarostka ani ekonom města si toto neuvědomili. Nebo
se jim to hodilo?

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

ž
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Dopis starostovi
Vážený pan
Ing. Josef Šiška
Starosta města
Modřice

Modřicích 27. dubna 2015

Věc: Zpravodaj 4/2015
Vážený pane starosto,
dovolte mi několik poznámek k modřickému ZPRAVODAJI č. 4/2015:
A tak se nám z našeho modřického Zpravodaje stává pomalu kniha. Jak je vidět, prosadila si to opozice, která chce kompletní záznamy zasedání ZMM. Pominu skutečnost,
že náklady na tisk budou výrazně vyšší, ale troufnu si tvrdit, že převážná část občanů
nebude mít čas, chuť ani náladu tyto dlouhé litanie číst. Ten, kdo má zájem o dění ve
městě, jistě použije webové stránky.
Můj názor je tedy ten, že zveřejňování v měsíčníku je zcela zbytečné a stejně tak zbytečně zatěžující městskou „kasu“.
Snažím se být maximálně stručný – byť dovedu vyplodit dlouhé a dlouhé bláboly.
Srdečně zdravím a přeji hezký den i hezké dny příští…
Tomáš Paufošima
PS. Nebráním se i zveřejnění tohoto dopisu, neboť se za svoje názory nestydím.
Jsem zvědav, kolik přijde na tuto „epochální“ změnu dopisů, kolik kladných a kolik
záporných.

Ukazuje to, jak vyhrocené jsou vztahy mezi koalicí a opozicí. Ukazuje to, že koalice
s opozicí neumí komunikovat a nedokáže spolupracovat. Zúčastnil jsem se všech
zastupitelstev po volbách a je tristní vidět, jak je v zastupitelstvu prosazována většina zásadních rozhodnutí koaliční těsnou většinou v poměru 8:7. Opozici nelze upřít
snahu. Jsou to především zast. za ANO 2011 a za Nezávislé, kteří na zastupitelstvu
mluví a předkládají návrhy. Naopak v řadách koalice jsou zastupitelé, kteří dosud
nepromluvili, nepočítám-li pozdrav a složení slibu.
Tento stav se mi nelíbí. Proč v malém městě s 4000 obyvateli si musíme hrát na velkou politiku a tak jako v parlamentu musíme hlasovat podle stranické příslušnosti?
Proč se nedokáže dohodnout 15 lidí, které jsme si zvolili ve volbách na práci ve
prospěch města a jeho občanů? Stojíme o tuto rozhádanost jako občané? Dovolím si
tvrdit, že 75,5 % občanů Modřic by odpovědělo „NE“.
Otevřenost ke spolupráci je však především zodpovědností toho kdo má většinu a
tedy především odpovědností zastupitelů za ODS. ODS má v rukou to jak spolupráce
ve městě bude fungovat a zda bude fungovat férově. Stačí se podívat do jiných obcí.
Tam kde spolupráce funguje, nikdo nepotřebuje omezovat právo opozice na vyjádření názoru ve zpravodaji. Na vzhledu těch obcí je to také znát. V Modřicích ODS otevřená ke spolupráci není. Práva opozice omezuje mnohdy až totalitními předpisy, a
velmi neochotně aplikuje i zákonné úpravy. Diskuse s občany na zast. se nepřipouští,
přestože „občanovi obce musí být dána možnost vyjádřit se k věci aktuálně projednávané dříve, než je přijato příslušné usnesení“, jak uvádí výklad zákona. Zastupitelé
ODS mají ještě dlouhou cestu k tomu, aby pochopili co je demokracie.
Zaráží mne, jak málo vedení radnice, po osmi letech ve funkci, zná zákony, podle
nichž se má řídit. Za toto volební období je to již čtvrtý zákon, který radnice nezná,
nebo nerespektuje.
Závěrem jedna poznámka. Proč se opakovaně podepisuje smlouva o dotačním poradenství s ﬁrmou, která byla v předchozím dotačním období velmi neúspěšná? Každý
podnikatel chce, aby pro něj pracovali ti nejlepší. Naše město zaměstná i ty neúspěšné.
Kraut
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

1) Z použití množného čísla u mé prosby, aby zastupitelé nás občany nezatahovali
do svých pří, nelze vyvozovat, že si osobuji právo mluvit za všechny občany města
Modřice. Své názory píšu za sebe a nejsem mluvčím žádné skupiny. Užití množného
čísla však považuji za správné, soudě ze spontánních reakcí i několika dalších občanů Modřic, které se ke mně dostaly, aniž jsem po nich pátral.
2) Můj článek byl podepsán „občan města Modřice“. Tudíž zveřejnění mého občanského postoje k volbám (včetně kandidatury v komunálních volbách), za který se
nestydím, v tzv. „reakci na dopis“ s ním nemělo nic společného. Spíše mi připomíná
doby, kdy bylo důležitější sdělit veřejnosti, kdo názor říká, než co říká. Kdysi jsme
tomu říkali kádrování.
3) Nejsem proti věcné diskusi ve Zpravodaji (viz poslední odstavec na str. 44, Zpravodaje č. 4/2015). Věcnost však vidím v pravdivosti údajů, které jsou prezentovány, a
ve zveřejnění návrhů, jak předložený problém řešit. Obojí jsem v článcích, na které
jsem otevřeným dopisem reagoval, postrádal.
4) To, že někteří zastupitelé nevystoupí ani na ZMM, natož aby napsali článek do
Zpravodaje, je věcí těchto zastupitelů. Za celou dobu mého působení v red. radě
Zpravodaje (od r. 2008) nepřišel jediný článek od tzv. opozičních zastupitelů. Nelze
se pak divit, že ve Zpravodaji publikují stále stejní autoři. A že jsou to za komunální
politiky především představitelé radnice, je pro mne důkazem snahy informovat občany o jejich práci. Za celou tuto dobu jsem se cestou Zpravodaje nic nedověděl o
práci tzv. „opozičních“ zastupitelů.
5) Termín „rozhořčený občan“ nemá smysl komentovat. Jednak proto, že stejné hodnocení bych mohl uplatnit vůči autorce, především však proto, že spíše než „rozhořčený“ bych se označil za „znechuceného“. Znechucený tím, že zvyšující se agresivita
ve společnosti se poslední dobou přelévá i do některých článků ve Zpravodaji. Mé
podle autorky „rozhořčení“ vyplývalo hlavně z toho, že články, na které jsem reagoval, postrádaly věcnost (viz výše), a tak zavdávaly podnět k veřejné hádce. A já jsem
přesvědčen, že hádka nic neřeší, pouze polarizuje společnost.
6) Jestli autorka touží ve Zpravodaji číst takové příspěvky, které občas slyšíme z
parlamentních přenosů či z celostátních, především bulvárních tiskovin, jejichž sledovaností se ohání, pak je mi líto, ale máme zcela odlišné představy o kvalitním
informování občanů.
7) Jestliže autorka volá po vyváženém prostoru pro všechny zastupitele, pak ji mohu
ujistit, že takový přístup v posledních sedmi letech měli zajištěn nejen všichni zastupitelé, ale i všichni občané. Jak ho využili či nevyužili, je opravdu pouze na nich.
Předpokládám, že tak tomu bude i nadále.
MUDr. Jan Mareček

Brno a jižní Morava bez hranic
Dne 21. května se žáci 9. třídy modřické ZŠ zúčastnili 5. ročníku projektu BRNO
A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC. Projekt zaštiťují:
Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna,
JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje.
Jedná se o společný sportovní a zábavný integrační den pro děti a dospělé s různým
postižením, žáky základních a středních škol a dětí z dětského domova.
Celé dopoledne ve sportovním areálu VUT Brno soutěžily kombinované týmy a
spousta hostů. Největší radost nám udělali kluci ze Zbrojovky. Setkání bylo milé a
příjemné, všichni jsme se pobavili a na závěr jsme se odměnili medailemi a spoustou
sladkostí. Škoda, že nám nevyšlo počasí.
Mgr. Milena Petkovičová

Foto: Mgr. Milena Petkovičová
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Sportovní zpravodajství ze ZŠ Modřice

Výsledky přijímacích zkoušek našich žáků

Tak jak jsme slíbili v minulém čísle Zpravodaje, ozýváme se s aktuálními výsledky
všech našich sportovních aktivit.

9. třída – Všichni žáci byli přijati ke studiu na střední škole. Šest žáků zvolilo tříletý
učební obor, ostatních 18 žáků obor čtyřletý maturitní. Čtyři žáci směřují na gymnázium (konkrétně gymnázium Slovanské náměstí, gymnázium Vídeňská, gymnázium
M. Lercha), dvě žákyně na obchodní akademii, jedna žákyně na hotelovou školu.
Pět žákyň zvolilo zdravotnickou školu, zbylých šest žáků a žákyň si vybralo střední
odborné školy (IT technologie, sociální činnost, ekonomiku a podnikání, graﬁk).
7. třída – Dvě žákyně si podaly přihlášku ke studiu na víceletém gymnáziu a obě byly
přijaty. Obě na soukromé gymnázium.
5. třídy – V pátých třídách se celkem devět žáků rozhodlo podat přihlášku na víceleté
gymnázium (v 5.A pět žáků, v 5.B čtyři žáci). Bylo přijato sedm žáků, čtyři žáci na
soukromé gymnázium, tři žáci na státní gymnázium.
Všem žákům blahopřejeme a přejeme spoustu studijních úspěchů.

Určitě nejvíce sledovanou akcí byl fotbal, meziškolní McDonald’s Cup. Nejmladší kategorie, tedy žáci 1.–3. tř. v okrskovém kole skončili na pěkném pátém místě. Určitě
ale o těchto nadějích uslyšíme v následujících letech, postoupí do vyšší věkové kategorie, doladí formu a budou stejně výborní jako jejich starší spolužáci. Ti ve své
kategorii žáků 4.–5. tř. okrsek vyhráli a postoupili do okresu. Zde nám s nepatrným
bodovým rozdílem uniklo zlato, a tak borci získali krásné stříbro. Tým byl velice
pečlivě sestaven z žáků: Štěpána Súkeníka, Míši Nevyjela, Filipa Urbana, Vojty Partla,
Domči Čičmanského, Honzy Hrona, Damiána Strnada, Borka Foltýna, Matyáše Zápeci, Patrika Wagnera, Míši Chmeliny, Míši Vasyliva a jediné dívky Lili Bradáčové.
Poděkování patří nejen žákům za reprezentaci školy, ale také MFK, který nám umožnil využití hřiště a jeho zázemí, jeho správci Zdeňku Dvořákovi, který se ujal rozhodcování stejně jako pan Slovák a náš asistent Lukáš Adamec. A děkujeme i rodičům,
kteří přišli fandit a povzbudit družstvo.
A i v dalších meziškolních sportovních aktivitách jsme získali pěkná umístění. Vybíjená – O pohár Hrušovan a okrskové kolo škol – shodně 2. místo, minipřehazovaná
v Pohořelicích byla také úspěšná, dívky v okresním kole skončily třetí a kluci na
druhém místě.
Někteří z výše jmenovaných žáků odcházejí na jiné školy, a tak jim přejeme hodně
zdaru a všem sportovcům radost z dosažených výsledků.
Text a foto: Mgr. Iva Vaculíková

Mgr. Martina Žáková, výchovná poradkyně školy

Od gotiky k baroku
Tak jsme nazvali jednodenní výlet osmé třídy do historické metropole Moravy. Proč
do Olomouce, a ne do Prahy? mohla by znít otázka. Praha je naše hlavní město, navštívili jsme ji mnohokrát, ale je s podivem, že se zapomíná na jedno z nejstarších a
nejvýznamnějších moravských sídel, které se datuje již od 7. století a které je nepřetržitě centrem významného dění nejen na Moravě. Navíc je skoro za humny.
Pro Olomouc hovoří i zajímavý nález posledních let, který by měl změnit texty dosavadních dějepisných učebnic. Jedná se o objev zbytků pochodového římského
tábora z druhé poloviny 2. století, tedy z doby markomanských válek v Olomouci
– Neředíně. Nejsevernější bod pobytu Římanů na území tehdy barbarské střední Evropy za Dunajem se tak posouvá od Trenčína a Mušova k Olomouci.
Olomouc byla sídlem moravských Přemyslovců, sídlem biskupů, kteří významně
ovlivňovali život na Moravě i v Čechách, počínaje biskupem, jenž má spojitost s naším městem, Jindřichem Zdíkem
(Modrici tota 1141), jehož výstavný biskupský palác jsme navštívili. V biskupském
paláci a jeho okolí se mísí stavební umělecké styly od románského umění přes gotiku
k renesanci s barokními vestavbami a interiéry.
Kromě významných staveb na Václavském návrší jsme navštívili i pozdně gotický
kostel sv. Mořice, kde jsme si mohli prohlédnout sousoší Olivetské hory, hojně navštěvované turisty, a smutně zavzpomínat na podobné vzácné sousoší Olivetské
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hory modřického farního kostela. Dnes je k vidění již jen torzo. Nejkrásnější sochy
byly rozstrkány do dvou muzeí města Brna.
Nemohli jsme samozřejmě vynechat památku zapsanou na seznam UNESCO, a to
olomoucký barokní sloup Nejsvětější Trojice na Horním náměstí. Cestou po Horním i
Dolním náměstí jsme míjeli několik krásných barokních kašen. Dolnímu náměstí pro
změnu vévodí honosný morový Mariánský sloup.
Celá Olomouc je jedinečná památková rezervace, plná renesančních i barokních
domů, pospojovaných prampouchy, s umělecky ztvárněným průčelím, domů s různými věžičkami, arkýři, ﬁgurálními reliéfy, s dochovanými domovními znameními.
Město s mnoha kostely, kláštery, kaplemi, z nichž nejvýznamnější je novobarokní
kaple sv. Jana Sarkandra v nejmalebnějším zákoutí Olomouce blízko barokního jezuitského konviktu, kde se dnes nachází Umělecké centrum Univerzity Palackého.
Všude jsme se setkávali se jmény známých osobností, které zanechaly své stopy i v
Modřicích za doby svého působení na modřickém biskupském hradě. To je odpověď
na otázku, čím by nám měla být blízká Olomouc, proč je tak zajímavá pro vzdělání
našich dětí a proč určitě stojí za zhlédnutí.
Alžběta Grünwaldová
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Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
Blíží se nám konec školního roku, a já přesto přicházím s tématem, které se týká učení. Zatímco většina školáků využije prázdniny k opravdovému lenošení a na školu si
celé dva měsíce ani nevzpomene, u našich budoucích prvňáčků by tomu mělo být
naopak, respektive jejich rodiče by měli pamatovat na to, že je třeba ještě zrevidovat, zda je jejich dítě na školu dostatečně připravené ve všech oblastech. Zápis do
prvních tříd totiž nutně neznamená kompletní připravenost dítěte na školu a období
mezi zápisem a nástupem do školy má být práce s dítětem především pro rodiče, aby
zaplnili nedostatky a mezery v dovednostech jejich dítěte.
Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění
se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky
i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojově a sociálně zralé, ale také dobře připravené.
Přicházím s tímto tématem tedy právě v době dovolených, kdy mají rodiče na svoje
děti přece jenom více času, a pokud jsou schopni pojmout učení jako hru, jistě to
budou i pro děti příjemně strávené společné chvíle.
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své
tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit
své chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou
orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat
se v elementárních matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou pozornost a schopnost záměrně si
zapamatovat a vědomě se učit.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé,
schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.
Není toho tedy málo, co vše má zvládnout budoucí prvňáček, a je důležité, abychom
některou z oblastí rozvoje u svého dítěte neopomíjeli, neboť nám jde přece o to, aby
se dítě ve škole cítilo dobře a kompetentně.
Uvědomuji si, že tento přehled je velmi obecný, ale bohužel více prostoru v rámci
tohoto textu není, abych mohla být konkrétnější. Takže v případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na emailové adrese vrtkova@zsmodrice.org.
Mgr. Jeanette Vrtková, školní psycholožka
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Vážení občané,
dovolte mi, abych vás se závěrem školního roku 2014/2015 prostřednictvím vašeho
oblíbeného modřického Zpravodaje seznámil s činností, výsledky vzdělávání a děním v Základní umělecké škole Ořechov – Modřice.
V soutěžích uměleckých škol, které pravidelně vyhlašuje MŠMT, postoupily v sólovém a komorním zpěvu z prvních míst v kole okresním, pořádaném naší školou, do
kola krajského v ZUŠ Kyjov žákyně Barbora Cveková, Natálie Václavová a Michaela
Kvardová. I v kole krajském byly naše zpěvačky velmi úspěšné a postoupily z prvních míst ve svých kategoriích do kola ústředního, které se konalo
17.–19. dubna 2015 v ZUŠ Turnov. Ze srdce Českého ráje jsme si díky skvělým výkonům odvezli třetí místa v celorepublikovém srovnání.
Blahopřejeme žákyním školy k vynikajícímu umístění. Děkujeme za vzornou
reprezentaci školy Barboře Cvekové (3. kategorie, sólový zpěv) a Michaele Kvardové a Natálii Václavové (4. kategorie, komorní zpěv). Na místě je i poděkování za
vynikající pedagogické vedení učitelce předmětu MgA. Martě Reichelové.
Postupem z prvního místa z kola okresního do krajského ve hře na dřevěné dechové nástroje nás v ZUŠ Vítězslavy Kaprálové Brno reprezentoval žák Vít Skřička, 7.
kategorie ve hře na klarinet, pedagogické vedení Pavel Rosendorf, dipl. spec. Vítek
obdržel čestné uznání. I jemu patří poděkování za výbornou reprezentaci školy.
Nutno podotknout, že umělecké soutěže nejsou jediným a především rozhodujícím
indikátorem kvality školy. Slouží spíše ke srovnání úrovně dovedností žáků a cest,
kterými se základní umělecké vzdělávání ubírá.
Škola zorganizovala nebo se podílela v končícím školním roce celkem na více než 60
vystoupeních. Z těch významnějších bych zde rád zmínil naše řekněme už tradiční
vystoupení pro Klub důchodců Kovolitu Modřice, kde nacházíme vždy pozorné a
milé posluchače.
V rámci navazování kontaktů a přátelských muzikantských setkání žáků uměleckých
škol se nám v měsíci dubnu podařilo opět uspořádat klavírní trojkoncerty zde v Modřicích a spolupodílet se na vystoupení v ZUŠ Brno Veveří a ZUŠ Orchidea Brno.
V Ořechově se uskutečnil Taneční trojkoncert za účasti našich žáků z Modřic, ZUŠ
Klobouky u Brna a ZUŠ Lomnice u Tišnova. Taneční obor pod vedením MgA. Jany
Suché nabídl divákům jedinečný zážitek.
Aby toho nebylo málo, uspořádali jsme v měsíci květnu Májovou dechparádu v Ořechově. Vystoupila zde dechová kapela naší školy Taškaříci a dechové orchestry ZUŠ
Židlochovice a ZUŠ Rosice. Naplněný sál Kulturního centra Ořechov odměnil všech
více než 50 muzikantů zaslouženým dlouhotrvajícím potleskem. Filozoﬁi spolupráce
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a vzájemného poznávání žáků a škol považujeme v dnešní době, zaměřené převážně
a jen na výkony, pro naše žáky v rámci výchovy a vzdělávání za podstatně přínosnější.
Rozjeli jsme se ještě i do Poličky, kde se konala soutěžní klavírní přehlídka, zaměřená
na dílo hudebního skladatele Bohuslava Martinů v místě jeho rodiště. Reprezentovaly nás žákyně Julie Hroudná, Alžběta Slaná a Veronika Obdržálková a přivezly stříbrné a bronzové pásmo. Děkujeme žákyním za výtečné výkony a MgA. Janě Šmídové
za skvělé pedagogické vedení.
Pokud budete mít cestu kolem, nenechte si ujít vystoupení našeho klarinetového
kvarteta 21. června ve 12.00 hod. v Brně na náměstí Svobody v rámci kulturních akcí
„Brno – město uprostřed Evropy“ ve festivalovém programu „Mozartovy děti“.
V závěru svého příspěvku chci zmínit účast ZUŠ Ořechov – Modřice na akci, která
svým významem zcela jistě přesahuje pomyslnou hranici působiště naší umělecké
školy. Pozorní čtenáři minulých čísel modřického Zpravodaje vědí, že máme partnerskou školu i v Dolním Rakousku ve městě Hohenau an der March neboli Hohenau
nad Moravou. Jak už to občas bývá, někdy je třeba kousek náhody, štěstí či být ve
správnou chvíli na správném místě. Díky partnerství s rakouskou hudební školou
jsme tak dostali nabídku na hudební příspěvek při slavnostní akci „Setkání tří zemí“,
kdy jsme jako reprezentanti České republiky měli dne 22. dubna přímo v Hohenau
možnost vystoupit při příležitosti výročí 20 let vstupu Rakouska do Evropské unie.
Město bylo pověřeno organizací této vrcholné akce jako pomyslný střed rozšířené
unie se společnými hranicemi České a Slovenské republiky. Pan Herbert Freitag, starosta města Hohenau, nás oslovil a slovo dalo slovo. Byli přítomni vzácní hosté, dlouholetý spolkový kancléř Dr. Franz Vranitzky, tehdejší eurokomisař Franz Fischler, velvyslanec České republiky ve Vídni pan Jan Sechter, velvyslanec Slovenské republiky
Juraj Machač, jejich protějšky v Praze i Bratislavě. Celé setkání natáčela rakouská
televize. Bylo velmi příjemné učit moderátorku českou souhlásku „ř“, kterou musela
použít při představení klarinetového kvarteta naší školy Ořechov – Modřice. Nakonec to ale zvládla na výbornou. Na výsost povznášející pocit nastal, když byli hosté v
sále vyzváni, aby povstali, a v podání naší a rakouské hudební školy zazněla Óda na
radost L. v. Beethovena jako oﬁciální hymna EU.
Dovolte mi touto cestou poděkovat také pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům naší školy za jejich práci, samozřejmě i našemu skvělému Sdružení rodičů a
přátel školy v čele s paní Irenou Pšeničkovou, a popřát všem klidnou a zaslouženou
dovolenou. Škola se nyní zhluboka nadechne a připraví se na školní rok 2015/2016.
Žákům přejeme krásné prázdniny a vám příjemné letní dny.
P. Křivánek, ředitel školy
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BRABROUCI
Brabrouci informují:
Od příštího školního roku

zahajujeme činnost volnočasového klubu
pro všechny maminky, babičky, tety a jejich kamarádky,
které mají rády ruční práce.
Schůzky budou probíhat vždy druhé úterý v měsíci v 19 hodin (první
schůzka bude 8. 9. 2015) na radnici v klubovně nad knihovnou, a to tak, že
se sejdeme každá se svou prací, nebo se dopředu domluvíme, co se chceme navzájem naučit příště. Náplň činnosti bude vždy na domluvě.
Přijďte se tedy podívat.
Pokud se budete chtít na něco zeptat, pište na babinec@brabrouci.cz.

VÝVAR (výlet s vařením)
Předposlední květnový víkend si členové našich tří družinek – Vážek, Komárů a Mravenců – společně užili ve srubu Strážná u Lelekovic, přitom však každá družinka s
vlastním programem.
Plnili jsme cestičky, nabyli nových znalostí, hráli spoustu her i jen tak relaxovali. Hlavně jsme se ale těšili na neděli, kdy za námi dorazily i zbylé družinky a ve vytvořených
dvojících si Brabrouci měřili síly v kulinářských dovednostech a opravdu to neměli jednoduché. K dispozici měli jen vybrané druhy potravin, které mohli použít, ale všichni si
bravurně poradili. Vznikla spousta různorodých pokrmů, a tak jsme si dobře pošmákli.
Naše plná břicha pak trávila ve vlaku do Modřic.
Koník
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Foto: archiv Brabrouci
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Ženáčské hody 2. 5. 2015 ve fotograﬁích M. Hájka
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Folklorní kroužek na hodech

autoři fotografí Mirek Hájek a Hana Čevelová (img)
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Většina bylinek, které při vaření používáme pro jejich chuť a vůni, roste v mírném podnebním pásmu a tím se liší od
koření, což jsou usušené části většinou
tropických rostlin (aromatické kořeny,
kůra, semena, poupata, plody) a nejčastěji používaných v sušeném stavu, a to
buď celé nebo rozemleté.
Pěstování bylinek – těchto aromatických rostlin – má prastarou tradici a i
dnes si jich velmi vážíme. Pěstují se celkem snadno a daří se jim i na chudých
suchých půdách a velmi prospívají
zdraví.
Tak o těch, co můžeme pěstovat i u nás
na zahrádkách, vám něco povím.
Jsou bylinky, které musíme vysévat
každý rok, ale většinou jsou to trvalky.
Zmíním se o těch nejznámějších.

331

Dobromysl (oregano) – je trvalka. Tvoří
keříky podobné jako majoránka s ostřejší
chutí. Je neodmyslitelnou přísadou většiny jídel italské a řecké kuchyně (ryby,
pizza, saláty, fazole). K sušení se sklízí
před nasazením poupat.

Motto:
„Ex natura vivere summum
bonum est.“
(Největším dobrem je žít podle přírody.)
Cicero

Nastává údobí, kdy je čas sběru bylinek,
ať už na našich zahrádkách nebo volně
v přírodě. Těžko si představit zahrady
našich předků bez bylinkového záhonu. Původně se používaly k léčebným
účelům, později se začaly používat i v
kuchyni nejen pro své léčebné vlastnosti, ale i proto, že usnadňují trávení a
také zlepšují chuť k jídlu.
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Každý rok vyséváme zjara petržel a
kopr, které dobře známe. Méně známá
je bazalka se sladce kořeněnou vůní.
Existuje více druhů – např. bazalka pravá nachová. Všechny druhy mají stejné
využití – spolu s rajčetem do salátů,
dobrá je i s lilkem, zelenými fazolemi,
smetanovým sýrem, mozzarellou apod.,
mírně i do zelí, čočky, fazolí (působí
proti nadýmání). Sklízí se průběžně celé
léto, dobrá je i sušená.
Majoránka zahradní – sladká, jemně
kořeněná příchuť i vůně. Nehodí se k
dlouhému vaření – ztrácí vůni i chuť.
Přidává se na konci tepelné úpravy. Je
dobrá v polévkách, nádivkách, guláších
i salátech.
Saturejka zahradní – jednoletá útlá
rostlina s křehkými šedavými listy. Listy
se sklízí těsně před rozvitím květů.
Pronikavě voní a hodí se k ochucování
masových a zeleninových pokrmů a
nádivek, fazolových jídel, jehněčímu
masu, zvěřině, rybám i králičímu masu,
rovněž omezuje nadýmání.
Saturejka horská – keřík, podávat
uvážlivě v mnohem menším množství
než zahradní. Musí se však podávat s
citem.

Tymián – zimovzdorný, stále zelený
poléhavý keřík s drobnými voňavými
listy a světle ﬁalovými květy (podobný
mateřídoušce). Vyskytuje se více druhů,
například tymián citronový nebo tymián
hlavatý apod. Je základní bylinkou používanou ve většině kuchyní západní Evropy
a Blízkého východu. Stal se nepostradatelným ve francouzských, španělských,
mexických a latinskoamerických kuchyních. Výborný je v grilovaných pokrmech
a i sušený je skvělý. Sběr před květem. Je
používán po celém světě. Má dezinfekční
účinky, dobrý je i k inhalaci horních cest
dýchacích. Spolu s majoránkou i jako čaj
při nachlazení.
Yzop lékařský – nízký vytrvalý a stálezelený keř. Nedoceněná bylina. V 17. století
se používal na léčení zranění. Hořká
mátová chuť listů se hodí pro přípravu
nálevů a ochucení pokrmů. Yzop je
mrazuvzdorná trvalka (má ráda výsluní).
Zlepšuje zažívání, je dobrý s meruňkami,
červenou řepou, zelím, zvěřinou, houbami i vaječnými pokrmy. Musí se však
používat s citem. Římané z něj vyráběli
léčivé víno.

Život v našem městě

Meduňka – z botanického hlediska se
podobá mátě, i když voní jako citron.
Rozemnuté listy mají tišivý účinek
na hmyzí bodnutí nebo při popálení
kopřivami. Používá se pro ochucení
kuřecích a rybích pokrmů a pro přípravu utišujících čajů nebo ochucení
nápojů a moučníků.
Máta peprná – neměla by chybět
na žádné zahrádce. Existuje mnoho
druhů máty. Máta se používá po
celém světě k ochucování pokrmů, při
grilování ryb a kuřat, do ovocných salátů apod. Má příznivý vliv na trávení
a pro obsah mentolu se přidává i do
zubních past. Sklízí se po dobu celého
růstového období.
Třezalka tečkovaná – sběr, když
kvete, část květu naložit do alpy a
nechat pár dní vyluhovat na slunci.
Roztok krásně červené barvy je vynikající na štípance od komárů a drobná
poranění. Povařenou v olivovém oleji
získáme tzv. „třezalkový olej“ – roztok
výborný na hemeroidy.
Nelze veškeré bylinky vyjmenovat
v jednom článku, ale všechny shora
uvedené můžete sami pěstovat, používat i sušit. O ostatních bylinách zase
někdy příště.
TOJA

Foto: M.Hájek

Vernisáž výstavy obrazů M. Sklenářové a N. Bělíkové v muzeu
1. 5. 2015
351

TČšíme se na Vaši návštČvu.
muzeum@mesto-modrice.cz; 547 216 124; 732 706 753

Výstava bude otevĜena v sobotu a v nedČli 6. – 7. þervna, pak ve
všech obyþejných dnech od pondČlí do pátku 8. þervna – 26.
þervna; vždy od desíti do patnácti hodin; jindy po ohlášení.
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Výstava nás v þasové i tematické posloupnosti seznámí s osobností Karla ýapka v mnoha
rovinách – nejen v tČch þasto citovaných, ale i v dalších, ménČ oficiálních, a to jednoduchou a
pĜitažlivou formou. Vedle pĜipomenutí autorova dramatického a prozaického díla je tu
zpracována i jeho þinnost novináĜská, obþanské postoje, pĜátelské a milostné vztahy, záliby.

v Muzeu mČsta ModĜice, Komenského 397
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Život a doba spisovatele Karla ýapka
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ZŠ ModĜice a Muzeum mČsta ModĜice Vás srdeþnČ zvou na výstavu
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MUZEUM
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FARNOST

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

Oslava svátku sv. Gotharda
13–18
13–16
13–18
13–16

O prázdninách nebude provoz knihovny omezen.
Informace pro zájemce o studium na virtuální Univerzitě 3. věku.
Podzimní semestr na téma Dějiny oděvní kultury III. (móda a odívání ve 20. stol.)
začne v pondělí 5. října 2015 ve 14 hodin
(více na: http://modriceknihovna.webnode.cz/news/podzimni-semestr1/).

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Poník Pepino
Brat: Můj anděl se umí prát, Zlo nemá
kouzlo
Ciprová: Kam chodí spát usínáček,
Kde se vzala duha?
Heteša: Vetřelci z Minecraftu, Zajatci
Minecraftu
Kessel: Čarodějky z jezdecké školy 1-6
Kšajtová: Matýsek a Majdalenka. Báječně čtení pro nejmenší
Mueller: Eva a Mrkvička 1-3
Penzešová: Vyčůránci 1-2
Smolíková: H.U.S, Na hradě Bradě
Walliams: Ďábelská zubařka
PRO ŽENY
Benková: Až po uši
Berg: Já ti to opepřím, miláčku
Besserová: Chlapi na odstřel i na
lásku
Deveraux: Proměny srdce
Forman: Jen jeden rok

Gruber: Malý tygr ve vlastní šťávě,
Žena.exe
Körnerová: Druhý břeh
Monyová: Milostná strategie
Mornštajnová: Hotýlek
Putney: Lord v nesnázích, Dáma s
tajemstvím
Soukupová: Pod sněhem
Wurmová: Slzy prodaných dívek
PRO SILNÉ NERVY
Bauer: Vražedná mise
Berry: Lincolnův mýtus
Cílek: Zásnuby se smrtí
Dán: Básník
Fojtová: Baba jedová
Galbraith: Hedvábník
Christie: Brána osudu
Kepler: Stalker
Nesbo: Policie
Rottová: Konec milovníka žen
Zapletal: Život a doba soudce A.K.
Foto: Josef Chybík
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KULTURA
76. komorní koncert - setkání při swingu 27. 5. 2015
ve fotograﬁích M. Hájka

II.ModĜické Krygl
18.7.2015 od 13:00 hod.
V ModĜicích, areál POD KAŠTANY

Hrají: Biomassa, Stejšn
bezKOFEINu

KERN
Celý den uvádí, moderátor
RÁDIA ýAS - Savana
SoutČž o nejlepší ŠtrĤdl
Válení sudu, pivní štafeta a další
zábavné soutČže

Vstupné: 100,-

DČti do 150cm zdarma

401
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SPORT
Nohejbalový turnaj
Dne 1. 5. 2015 se na nohejbalových kurtech uskutečnil další ročník tradičního nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů o Pohár starosty města Modřice.
Na turnaji se nakonec prezentovalo 13 mužstev.
1. Modřice: Lukl L., Němec, Buchta
2. Tišnov: Maloň, Jeneš, Jahoda
3. Řečkovice A: Dočkal, Malec, Kumbár
4. Řečkovice B: Ondrák, Jurka, Hladík
5. Neptuni: Neptun, Kozel, Jarolím
6. Studénky: Wondrák, Špendlíček, Pětivlas
7. Hodonice: Lucký, Krupanský, Dvořák
8. RPL: Hála, Hladík, Nykl Radek
9. Mufﬁn: Jandera, Mareček L., Florián
10. Směska: Crhák, Vohradský st., Vohradský ml.
11. Řízci: Hicl, Lebeda, Zechmeister
12. Modřice dorost: Hanus, Svoboda, Boleloucký
13. Moravec: Kudiovský, Kudiovský, Černý
Bohužel počasí nás letos poprvé „přepralo“ a turnaj jsme museli přesunout do tělocvičny na 1 kurt. Tomu jsme museli přizpůsobit i systém turnaje. Ve čtyřech skupinách se hrálo na dva hrané sety a do play-off postupovaly z každé skupiny dva týmy.
Konečné pořadí medailistů pak bylo toto:
1. Řízci Velké Pavlovice (Hicl, Lebeda, Zechmeister)
2. Mufﬁn (Jandera, Mareček L., Florián)
3. Studénky (Wondrák, Špendlíček, Pětivlas)
4. Modřice dorost (Hanus, Svoboda, Boleloucký)
Ve ﬁnálovém utkání hlavní smečař Řízků Pepa Hicl naplno využil svých ještě loňských druholigových zkušeností a razance, čímž byl v kombinaci s omezeným prostorem naší malé tělocvičny zcela nechytatelný.
Rád bych také vyzdvihl výkon modřických dorostenců, kteří ve věku 13, 16 a 16 let
dokázali i mezi muži naplno prodat své v oddíle získané nohejbalové dovednosti,
stali se černým koněm turnaje a bronzová medaile jim unikla až v závěru třetího setu.
Závěrem bych rád poděkoval Milanu Frimmelovi za zajištění obědů pro všechny
hráče a také městu Modřice za poskytnutí podpory pro náš turnaj.
Za skupinu OLD BOYS nohejbalového oddílu TJ Sokol SDS EXMOST Modřice
Petr Jahoda

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

O pohár starosty
města Modřice

který se bude konat

31. 7. - 2. 8. 2015
na hřišti v Modřicích

www.turnaj-modrice.cz
MFK
Foto: M.Hájek
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
Příjemné zázemí pro bydlení, aktivní život i relaxaci klientů si v Domově
seniorů Anavita prohlédlo více než šedesát lidí
Útulné zázemí pro bydlení klientů, jejich každodenní aktivizační program, moderní
terapeutické metody i nádhernou relaxační zahradu v zařízení, specializovaném na
Alzheimerovu chorobu. To vše představil Domov seniorů Anavita v Masarykově ulici
v Modřicích ve čtvrtek 21. května. Den otevřených dveří, který zařízení v Masarykově ulici jednou za rok pravidelně pořádá, se těší rok od roku čím dál větší pozornosti.
Jen letos jej navštívilo více než 60 zájemců o tuto sociální službu z řad veřejnosti.
„Zájem o prohlídku zařízení nás mile překvapil. Lidé se většinou ptali na námi nabízené služby spojené s péčí o seniory, chtěli si prohlédnout pokoje pro klienty a
sociální zázemí. Ptali se na to, jak se u nás vaří, kolik u nás pobyt stojí, a zajímalo je,
jak naši klienti tráví volný čas. Prohlédli si také naši krásnou zahradu s biotopem a
letní terasu, ale i prostory, v nichž probíhají aktivizace seniorů,“ zhodnotil vydařený
návštěvní den v jednom ze svých jihomoravských zařízení ředitel Anavity Jiří Dušek.
A co mohli návštěvníci Dne otevřených dveří také vidět?
Dopoledne mohli nahlédnout na dudácké vystoupení, a kdo se v budově bývalé
Grand rezidence zastavil odpoledne, ten mohl zase společně s klienty obdivovat Divadlo bez pravidel. Studenti sociální pedagogiky z Masarykovy univerzity předvedli
loutkohereckou etudu „Dědy Jozefa a psa Raťafáka“, která byla vlastně odpolední aktivizací seniorů na téma canisterapie. ,,Zjistili jsme, že loutky jsou skvělou možností,
jak navázat vztah se seniory. Ti se nechají od loutek i pohladit či obejmout, což často
nedokáží od lidí přijmout. Tím nabízíme alternativu doteku, který je pro všechny lidi
po celou dobu života důležitý. Mimoto se zabýváme prací s pozitivními vzpomínkami
seniorů. Využíváme k tomu metody reminiscence,“ vysvětlila dvojice studentů, proč
pro komunikaci se seniory volí tuto metodu.
„Přivítali se s každým osobně, na což klienti reagovali. Smáli se, komunikovali a dotýkali se. Jozef rozdal pohledy a klienti poznávali místa – lázně Luhačovice, Červená
Lhota, Panská skála, Telč či Moravský kras. Pes Raťafák skákal na klín, čmuchal a
klienti měli z téhle canisterapie opravdu radost. Šišlali na něj jako na opravdového
pejska. Pak děda Jozef podal všem klientů ruku a se všemi se obě loutky rozloučily,“
popsala emoční setkání aktivizační Diana Spáčilová.
Domov seniorů Anavita v Modřicích je sesterským zařízením Anavity v Šanově na
Znojemsku, vyhlášeným loni Českou alzheimerovskou společností jako 3. nejšpičkovější zařízení v zemi ze všech 450 registrovaných. Jen na jihu Moravy provozuje
Anavita téměř 300 lůžek, od června nabídne dalších 120 i v Olomouci.
Bc. Hana Raiskubová, Anavita

Foto: archiv Anavita
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Zajímavé události měsíce května, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Dne 2. 5. strážníci usměrňovali dopravu při akci „Ženáčské hody“.
Dne 3. 5. byla hlídka MP přivolána ke zraněnému a silně opilému muži. Strážníci zjistili, že muž krvácí z oblasti hlavy. Proto poskytla první pomoc a přivolala
RZS, která jej převezla do FN Bohunice k dalšímu ošetření.
Dne 5. 5. řešili strážníci oznámení o mužích cizí národnosti, kteří jezdí po katastru
města a nabízejí služby ohledně oprav, výměny a čištění okapů. Ty hlídka
dopadla na ul. Krakovská a zjistila, že se jedná o muže rumunské národnosti. V osobách strážníci zjistili známé tváře, které již řešili před několika
lety, kdy majiteli bez jeho vědomí vyměnili okapy a následně po něm požadovali přemrštěnou částku za službu.
Dne 6. 5. byla hlídka MP přivolána na zastávku MHD u OC Olympia, kde jeden z
pasažérů autobusu odmítal na konečné zastávce vystoupit. Po příjezdu
strážníků muž dobrovolně z autobusu odešel.
Dne 10. 5. vypomáhali strážníci MP státní policii při hledání dívky v pátrání. Dívka
měla přijet autobusem do našeho města, informace však přišla pozdě a
autobus již dorazil před naším příjezdem. Hlídka tedy propátrávala katastr
města s negativním výsledkem.
Dne 12. 5. byli strážníci přivoláni k uhynulé labuti u IC Soho. Hlídka labuť ve spolupráci s místními myslivci bezpečně zlikvidovala.
Dne 17. 5. hlídka MP řešila občany rumunské národnosti, kteří obcházeli OC Olympia
a vybírali ﬁnanční hotovost na ﬁktivní charitu.
Dne 22. 5. strážníci MP asistovali revizorce MHD, kdy jeden cestující odmítal prokázat totožnost a choval se hrubě. Po příjezdu strážníků se muž uklidnil a s
hlídkou spolupracoval.
Dne 22. 5. byli strážníci MP kontaktováni hlídkou PČR z důvodu spolupráce při pátrání po poraněném muži na ulici Brněnská. Zájmovou osobu hlídka MP
nalezla a předala do rukou ZZS JmK k ošetření, která jej dál převezla do
FN Bohunice.
Dne 24. 5. hlídka MP řešila návštěvníka OC Olympia, který se u konečné zastávky MHD choval agresivně. Muž byl strážníky uklidněn a poté odcestoval
domů.
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Upozorňujeme občany, že při blokových čištěních bude v některých lokalitách
použito dopravní značky „Zóna s dopravním omezením“.
Dopravní značka „Zóna s dopravním omezením“ (IP 25a) označuje začátek oblasti (část
obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo
omezení vyplývající z užitých symbolů značky
nebo značek, pokud místní úpravou provozu na
pozemních komunikacích uvnitř oblasti není
stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se
jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje
ve spodní části značek vhodným nápisem nebo
symbolem. Platnost dopravní značky „Zóna s
dopravním omezením“ (IP 25a) je ukončena až
svislou dopravní značkou „Konec zóny s dopravním omezením“ (IP 25b). Z toho vyplývá,
že křižovatka platnost značky (IP 25a) neruší.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks

Věc: Poděkování strážníkům Městské policie Modřice
Chtěl bych touto cestou poděkovat Městské policii Modřice, a to konkrétně strážníkům
p. Tůmovi a p. Švestkovi, za obětavou pomoc a profesionální výkon služby. V sobotu
dne 25. 4. 2015 během pobytu na našem pozemku v katastru Modřic byla mé manželce odcizena kabelka, která kromě hotovosti obsahovala veškeré naše doklady (oba
občanské průkazy, řidičský průkaz, TP, emise, karty zdravotních pojišťoven), dále oba
mobilní telefony, klíče od vozidla, od domu, do zaměstnání aj.
Dostali jsme se tím do těžké situace, proto jsem se dostavil na Vaše pracoviště v Modřicích. Oba uvedení strážníci nám obětavě poskytli pomoc, situace se ihned řešila. Nakonec se jim podařilo po obtížném pátrání v náročném terénu (již večer za tmy) kabelku
najít pohozenou v terénu nad naším pozemkem. K našemu velkému štěstí tam byly
nalezeny také všechny doklady, mobily i klíče aj. (kromě hotovosti nic nechybělo).
Velmi si cením obětavé pomoci a zásahu Vašich pracovníků v této nepříjemné situaci a
ještě jednou Vám děkuji.
V Brně dne 29. 4. 2015
Jaroslav Zítka
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Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Dvořáková Marie
Lukeštík Josef st.

Rozloučili jsme se
Blažková Zdeňka
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Inzerce

1

Inzerce

Vítáme do života
Kmentová Klára
Tušar Jakub
Očadlík Lukáš
Němcová Ema
Němec Max
Cupalová Patricie
Zeman David

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

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.

tel: 777 121 219
E-mail: adach@adach.cz

Ivo Šubrt

Masarykova 118, ModĜice
Pokrývačská ﬁrma Petr Kalvoda

Nádražní 540
ModĜice 664 42
mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

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

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 OV
nebo může být i družstevní v Modřicích.
Tel. 722

063 341

481

Inzerce

Drogerie v Modřicích
přijme na plný úvazek

prodavačku
Bližší informace u vedoucí prodejny
na nám. Svobody č. 7 v Modřicích,
nebo na telefonu: 607 763 775

Hledáme paní na uklízení
v místě Modřice, Nádražní 674,
2x týdně. Náplň práce: uklízení kanceláří a autobusů.
Odměna: 3000,- Kč/měsíc.
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garáž u hřiště
za 150 000,- Kč.
Tel. 604 701 639
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.

Inzerce

MUDr. Jarmila Kočí

FirmaȱTERRAMETȱspol.ȱsȱr.o.ȱModìice
hledáȱdoȱsvéhoȱtýmuȱservisníhoȱtechnika
proȱpomocnéȱpráceȱnaȱdíln»ȱaȱmytíȱ
strojþ.ȱPráceȱjeȱvhodnáȱiȱproȱabsolventaȱ
vyu²enéhoȱvȱoboruȱautomechanikȱaȱ
opraváìȱmotor.ȱvozidel.ȱ
VlastníȱŽLȱvýhodou.ȱ
Kontakt:ȱrecepce.modrice@terramet.czȱȱ
ȱ
ȱȱ
517ȱ577ȱ501ȱ

Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov
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

Kontakt: +420 776 776 156, 727 854 699

Prodám

491

www.mesto-modrice.cz

www.omega24.cz



Ordinační hodiny:
Po
11-16 hod.
Út
8-13 hod.
St.
8-13 hod.
Čt
8-11 hod.
tel. 777

268 848

PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice
• 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.: 603 156 063, 739 274 804

Koupím byt
v Modřicích 2+1
nebo 1+1.
Telefon: 723 740 037

501

Inzerce
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x Odlévaē–obsluhatlakovýchlicíchstrojƽ
x StrojírenskýdĢlník/dĢlnicevkovárnĢ–prácenahranicímlisu,ruēníbroušenínebovrtání
x \idiēVZVͲodvozvyrobenýchkusƽanaváženímateriálu
x StrojníopraváƎͲopravyaprohlídkystrojƽ
x ElektrikáƎͲopravyaprohlídkyelektroinstalacístrojƽ

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.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

9:30

www.prtatamodrice.estranky.cz

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

ZákladnímpƎedpoklademjeochotaachuƛpracovat.UchazeēebezpracovníchzkušenostínaprofesiStrojírenskýdĢlník/dĢlnice
vobrobnĢ, vkovárnĢ a odlévaēe zaškolíme, výhodou je vyuēení v oboru „kovo“. Pro pozici nástrojaƎ, strojní mechanik
požadujeme vyuēení a praxi v oboru. U Ǝidiēƽ VZV požadujeme praxi, platné oprávnĢní k Ǝízení VZV je výhodou. Pro pozici
strojníopraváƎ(zámeēník)aelektrikáƎ(vyhl.50/1978Sb.)požadujememinimálnĢvyuēenívoboruapraxi.

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



Hledám ke koupi
domek se zahradou

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

- klubovna nad knihovnou na radnici



Kontakt:
KOVOLIT,a.s.Nádražní344,66442ModƎice
tel.+420532157450,+420532157879,email:personalista@kovolit.cz
Dalšívolnépracovnípozicejsouuvedenynawww.kovolit.cz/kariera

Modřický kalendář

Opakovaně týdně

KOVOLIT, a.s. se sídlem vModƎicích, nabízí zamĢstnání na hlavní pracovní pomĢr vnásledujících pracovních
pozicích:

x StrojírenskýdĢlník/dĢlnicevobrobnĢ–obsluhaCNCobrábĢcíchcenter
x NástrojaƎ,strojnímechanik–prácepƎiúdržbĢaopravĢforemnebozápustek

511

www.mesto-modrice.cz

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

v Modřicích nebo
v okolí do 10 km.

Tel. 792 284 071
pá

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

www.x-trim.cz

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

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015
Události
20. 6.
8. 6.- 26. 6.
23. 6.
18. 7.
31. 7. - 2. 8.

Šermířský den a středověká bitva - areál Pod Kaštany
výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka - městské muzeum
Chodníkové malování - prostranství před radnicí
Modřické krygl - areál Pod Kaštany
fotbalový turnaj O pohár starosty města Modřic - fotbalové hřiště

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

Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samostatné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
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e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
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