5/2013
www.mesto-modrice.cz

21

Zpravodaj 5/2013

www.mesto-modrice.cz

o

31

Obsah

Obsah

1

Zprávy z radnice
Návštěva předsedkyně poslanecké sněmovny ČR
Komentované usnesení RMM č. 30/2013
Pozvánka na 12. veřejné zasedání ZMM
Poděkování Městské policii Modřice

4
5
6
6

Informace pro občany
Nový kontejner na použitý textil
Charita - sběr šatstva

7
8

Život v našem městě

Typický obrázek letošních zasněžených Velikonoc
Foto: M.Hájek

d

1

Důležitá telefonní čísla

Městský úřad Modřice
Městská policie Modřice
Městská knihovna
Webové stránky města Modřice

Den dětí - pozvánka
Zmrzlí koledníci letošních Velikonoc
Rej čarodějnic v areálu Pod Kaštany 30. 4. 2013
Základní škola
Základní umělecká škola
Dětský folklorní kroužek
Karnevar
Skautský oddíl Quercus - pozvánka na tábor
Knihovna
Mutěnice - Modřice - pozvánka
Dětské folklorní setkání Modřice 2013 - pozvánka
Středověký den a Bitva Modřice
Rumunsko 1994 - pozvánka na den vojenské historie
Sport
Zahrádkáři informují
Farnost
Modřický Internetový Magazín
Jak hrát fotbal bez branek, aneb děkujeme pane Urbane
Společenská kronika
Myslivci

9
10
11
12
20
21
22
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
36
37

Inzerce
tel: 537 001 011, fax: 537 001 020
tel: 537 001 030, mob. 602 555 193
tel: 537 001 028
www.mesto-modrice.cz

Inzerce

37

Modřický kalendář

47

Zprávy z radnice

z

41

Zpravodaj 5/2013

www.mesto-modrice.cz

1

Zprávy z radnice

Návštěva předsedkyně poslanecké sněmovny ČR
Miroslavy Němcové v Modřicích
Dne 24. 4. 2013 zavítala do našeho města v rámci své pracovní cesty po Jihomoravském kraji předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR paní Miroslava Němcová. Nejdříve navštívila rodinné zahradnictví pana Brabce a pokračovala setkáním se samosprávou města Modřice na místní radnici za účasti starosty Ing. Josefa Šišky a obou
místostarostů Ing. Hany Chybíkové a Ivana Dolečka.
Při krátkém posezení byly diskutovány plány rozvoje města, problémy se státní správou a další palčivé otázky života v našem městě. Současně se Miroslava Němcová
v Modřicích setkala s předsedou Okresní hospodářské komory Brno-venkov Miroslavem Kasáčkem a osobně poblahopřála paní Drahomíře Strouhalové ke státnímu
vyznamenání za účast ve 3. odboji, které jí bylo uděleno 28. října 2012 za vynikající
zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidských práv.
Pro město Modřice byla návštěva předsedkyně Poslanecké sněmovny ČR velkou
poctou.
Ing. Josef Šiška, starosta města
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USNESENÍ RMM č. 30/2013
USNESENÍ RMM č. 30/2013
(V minulém čísle Zpravodaje bylo omylem uvedeno nesprávně číslo usnesení č.
28/2013, mělo být 29/2013 – omlouváme
se čtenářům)

stavba „Vodní nádrže a tůně“ (umístěné
při soutoku Moravanského potoka a náhonu při ul. Masarykova). Na výstavbu
byla získána dotace z EU prostřednictvím Státního fondu životního prostředí.
(k usnesení 30.3.41/2013, 30.3.42/2013)

Komentář k vybraným bodům z 30.
schůze RMM konané dne 15. dubna
2013
Uvolnění dotací
Na základě schváleného rozpočtu města
na prosincovém zasedání ZMM, byly
uzavřeny smlouvy a schváleno uvolnění dotací těm subjektům, které doložily
vyúčtování loňské dotace.
(k usnesení 30.3.8/2013 – 30.3.35/2013)

Folklorní kroužek
Folklorní kroužek vystupoval na akci
„Velikonoční slavnosti“ v Brně a získal
tak příspěvek od pořádající agentury ve
výši 5.000,- Kč.
(k usnesení 30.3.39/2013)

Prodej pozemků p.č. 72/1 a p.č. 73
k.ú. Modřice
Byla schválena kupní smlouva mezi
městem Modřice a panem Ing. Michaelem Dvořáčkem na základě rozhodnutí
ZMM z března 2013 a podmínek výběrového řízení.
(k usnesení 30.3.40/2013)

Výpověď nájmu AGRO Brno-Tuřany,
a.s.
Byly vypovězeny nájemní smlouvy na
části pozemků potřebných pro akci vý-

Viladomy Modřice – stavba na pozemcích p.č. 174, 175/1, 176/1, 176/3,
176/4 a 2025/1
RMM schválila smlouvu o umožnění
provedení stavby na inženýrské sítě
– přípojky, parkoviště a chodník na
pozemku města. Projektová dokumentace pro územní řízení nebyla schválena. RMM požaduje doložení vyjádření
stavebního úřadu k souladu stavby s
územní m plánem města a doporučuje
zvážení výšky 3 poschoďového objektu
při ul. Prusinovského
(k usnesení 30.3.47/2013 a 30.5.2.2/2013)

Praxe studentů
RMM umožňuje praxi studentům
středních a vyšších odborných škol na
městském úřadě.
(k usnesení 30.3.48/2013 – 30.3.51/2013)

Nařízení města č. 1/2013
Nařízením se vymezují úseky místních
komunikací a chodníků, na kterých
se pro jejich malý význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním
sněhu a náledí a kterým se stanoví
rozsah, způsob a lhůty odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků, místních
komunikací a průjezdních úseků silnic.
Původní nařízení 1/2012 bylo opraveno
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podle požadavků Krajského úřadu JMK
včetně názvu.
(k usnesení 30.6.1/2013)

Výměna počítačové techniky v kanceláři starosty
Pro starostu byl pořízen nový notebook
v ceně 25.669,- Kč za dosloužilý, nefunkční.
(k usnesení 30.6.4/2013)

Strukturovaná kabeláž v PBDS
RMM vybrala dodavatele strukturované kabeláže (TV, telefon, internet) pro

POZVÁNKA

Zpravodaj 5/2013

PBDS – nebylo součástí projektu ani
výběrového řízení na dodavatele stavby
– ﬁrmu Rostislav Brabec – elektromontáže v ceně 516.394,- Kč vč. DPH.
(k usnesení 30.6.5/2013)

Kniha „Modřice – dějiny města“
Muzejní spolek předložil návrh na vydání knihy o dějinách města, předpokládaná cena cca 700 000,- Kč, RMM bere na
vědomí a postupuje do ZZM k zařazení
do rozpočtů na roky 2014 – 2016.
(k usnesení 30.6.8/2013)

na 12. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 10. ČERVNA 2013 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.
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Nový kontejner na použitý textil v Modřicích na ul. Hybešova
před čistírnou!
Máte doma oblečení v dobrém stavu, které již nenosíte a nevíte co s ním?
Darujte jej Charitě!
Pomůžete zásobovat charitní šatníky sloužící zdarma lidem v nouzi po celém regionu Jihomoravského kraje.
Přispějete k ochraně životního prostředí – recyklace nepoužitelného textilu.
Umožníte vytvořit pracovní uplatnění pro lidi znevýhodněné na trhu práce v charitních třídírnách v Brně a Jihlavě, kde se darovaný textil třídí.
Podílíte se na servisu dodávky ošacení sociálně potřebným pro obce, města i jiné
poskytovatele sociálních služeb v regionu.
Rozvíjíte sociální podnikání, z jehož výtěžku podporujeme charitní služby pro lidi
v nouzi.
Co můžete darovat?
• vše zachovalé, čisté, nepoškozené
• letní a zimní oblečení - pánské, dámské, dětské
• lůžkoviny, prostěradla, utěrky, ručníky, záclony, polštáře, deky
• látky - minimálně 1m (prosíme, nedávejte nám odstřižky a zbytky)
• obuv - pouze páry
• batůžky a ledvinky, kabelky, tašky, opasky, tkaničky do bot
Žlutý kontejner na použitý textil označený logem Charita ČR najdete od května ve
svém městě na ulici ul. Hybešova u separačního místa před čistírnou.
Další užitečné věci lze darovat po telefonické dohodě na čísle 731 510 077. Více na
www.dchb.charita.cz/baltazar/.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.

Poděkování Městské policii Modřice
Město Modřice obdrželo několik děkovných dopisů na práci Městské policie. Pochvala přišla nejen od občanů, ale i od ﬁrem. Vždy úplně jiná situace, ale vždy
stejný výsledek a tím je perfektní práce naší policie při provedeném zásahu. Tak
by se dal shrnout obsah poděkování. Děkujeme tímto strážníkům MP za příkladnou profesionální práci, díky které se můžeme v Modřicích cítit lépe a bezpečněji.
Vedení města

Ing. Hana Bělehradová
PR asistent OCH Rajhrad
Tel.737 220 085
hana.belehradova@charita.cz

Pozor do kontejneru na textil provozovaný Charitou (žlutý) lze odevzdávat i jiný sortiment než do ostatních (bílých) umístěných v Modřicích!
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Život v našem městě
SrdeĀnĒ zveme všechny dĒti i dospĒlé na

DEN DċTÍ
v sobotu dne 1. Āervna 2013 od 13.00 hodin
areál „Pod Kaštany“ v ModĢicích
myslivecké stĢelby ze „vzduchovek“
laserová stĢelnice
program plný her a soutĒží
obĀerstvení zajištĒno

PoĢádá Sbor dobrovolných hasiĀĪ ve spolupráci
s mĒstem ModĢice
a Mysliveckým sdružením
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Zmrzlí koledníci letošních Velikonoc
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Rej čarodějnic v areálu Pod Kaštany 30. 4. 2013

foto: M. Hájek

foto: M. Hájek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ekocentrum Chaloupky
V letošním roce se žáci obou pátých tříd se svými třídními učitelkami Mgr. Miroslavou Grombiříkovou a Mgr. Ivou Vaculíkovou zúčastnili ekologického pobytu na Vysočině v Ekocentru Chaloupky, který se konal hned po velikonocích ve dnech 2.- 5.
dubna. Nikdo by nevěřil, že místo probouzejícího se jara bude zima v plném proudu.
Všechny děti se však velice těšily na den odjezdu na tento pobyt. Jak jej prožily, si
můžete přečíst v následujících ukázkách z jejich deníků ŠvP.
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to. V 19:00 jsme se sešli na půdě a mluvilo se o tom,že po setmění ve 20:00 nás čeká
stezka odvahy.Po poradě a instrukcích jsme se vydali na stezku odvahy. Já šel jako pátý
a vůbec jsem se nebál. Jak jsem došel ze stezky odvahy,kdy jsme šli podle rozsvícených
svíček, vysprchoval jsem se, vyčistil si zuby a pak netrpělivě čekal na ostatní. Do 22:30
jsme hráli hry a pak šli spát. Všechno jídlo za dnešek bych ohodnotil jedničkou, protože
mi chutnalo, a celkově celý den byl taky na jedničku.
Tomáš Dvořáček, V.A

Můj nej… den na Chaloupkách
2. den –středa 3.4.
Druhý den našeho pobytu jsem vstal ráno o půl sedmé. Před půl osmou jsem šel měřit
v rámci průzkumu počasí venkovní teplotu a potom jsem šel krmit zvířata, kam jsem
se dobrovolně přihlásil. Víte, jaké to je krmit agresivního housera? Na snídani jsme šli v
osm hodin. V devět hodin nám začal dopolední program, kdy jsme s vedoucím Michalem šli do lesa kácet strom. Byla to zábava, i když mi byla hodně zima. Nasekané dříví
jsme donesli na dvůr statku. Dále jsme s paní Ivou hledali ve sněhu stopy zvířat, bylo
to velmi zábavné i poučné. Po obědě jsme měli hodinu polední klid. Následoval výcvik
jízdy na běžkách, velmi mě to bavilo. Stál jsem na nich poprvé, ale docela mi to šlo.
Pak jsme si v laboratoři s Vendy vykládali o původu papíru a sami vyráběli ruční papír.
Bylo to opět zábavné i poučné, také jsme si zahráli hru „elektřina“. Po večeři jsme měli
společný večer, kdy jsme sledovali ﬁlm Most do země Therabithia. Tento den hodnotím
jedničkou.
Jakub Řehoř, 5.A

3. den-čtvrtek 4. 4.
Tento den se mi líbil ze všech dnů pobytu nejvíc. Začal tím, že jsme vstali jako obvykle
v 7:00. Než nastal čas snídaně, hráli jsme na pokoji Černé historky. Snídaně byla v 8:00,
dal jsem si rohlík s marmeládou. V 9:00 nám začal první program a to o zvířatech a
ptácích. S panem Brychtou jsme si povídali o životě zvířat na farmě a pak nám paní Iva
povídala o ptácích, co tu v okolí žijí. Chvíli byl odpočinek a v druhé části programu jsme
s vedoucím Michalem stavěli iglú. Spíš to byl hrádek. Po programu následoval ve 12:00
oběd, byla polévka a rýže s masem. Do 13:30 byl odpolední klid, ve kterém jsme hráli
Bang a četli knížky. Odpolední program pokračoval ježděním na běžkách s Ivou. Dnes
to jelo pomalu. K svačině jsem měl rohlík s marmeládou a máslem. V 15:10 byl poslední
program s Michalem. Vykládal nám o včelách a hráli jsme i divadlo. Já byl cizí včelou.
Když program skončil, měli jsme odpočinek a v 18:00 byla večeře. Bylo kuskusové rizo-

V 8 hodin jsme šli na snídani, kde byla připravena spousta dobrot. Po jídle jsme se
přesunuli na pokoje, kde byla volná zábava.
Na návštěvu farmy, která byla toho dne na programu, jsme se všichni těšili. Zde nás
provázel a seznamoval se zvířaty od slepic a perliček až po kozla Matěje pan Karel.
Páv, husy, kachny, králíci, ovce, fretky byly dalšími obyvateli farmy. Skupinky dětí,
které měly zájem, chodily každé ráno zvířata krmit a učily se o ně starat.
Byli jsme rozděleni do dvou skupin podle tříd a ty měly rozdílnou náplň práce. Když
jsme si s druhou třídou vyměnili stanoviště, šli jsme s Michalem stavět iglú. 5.B postavila kruhovité a my jsme jej měli do tvaru čtverce s hradbami. Obě sněhové stavby
byly velmi pěkné.
Při příchodu do budovy jsme si usušili mokré oblečení a šli na oběd. Horká polévka
nám přišla k chuti a i maso s rýží bylo výborné. V jídelně nás paní učitelky seznámily
s dalším programem dne.
Při odpoledním klidu jsme si všichni odpočinuli, abychom nabrali sílu na celé odpoledne. Čekaly nás běžky. Hodně dětí stálo dnes poprvé na dřevěných prkýnkách,
která je odmítala poslouchat a většinou jedna jela úplně jiným směrem než druhá.
Všichni ale dojeli celí a zdraví, jen jedna Ráďova lyže se nevrátila úplně kompletní.
V jídelně nás čekala odpolední svačina, po které nás Michal seznámil s úlem, včelstvem a vším co k včelařství patří. Mohli jsme ochutnat různé druhy medu od lipového až po lesní. Každý měl jinou barvu i chuť. Formou divadla jsme si měli možnost
vyzkoušet na vlastní kůži život v úlu.
Myslíte si, že dnešní den končil večeří? Ne! Ještě nás čekala stezka odvahy. Někdo ji
absolvoval beze strachu, ale v některých z nás hlodal červík. Toho večera strašidlo
nikdo nepotkal, tak jsme do peřin ulehli klidní a usínali krásně unaveni z příjemně
stráveného dne.
Eva Ventrubová, 5.A
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Dravci v Modřicích
V úterý 30. 4. ožil venkovní areál základní školy neobvyklou podívanou. Po čase k
nám opět zavítali sokolníci společnosti Zayferus, aby dětem základní i mateřské školy
zprostředkovali setkání s dravými ptáky, a tak připomněli nutnost jejich ochrany.
V krásném jarním dni jsme tedy zblízka obdivovali tyto běžně nevídané opeřence,
jejich let i lov. O zážitek se rádi podělíme i s Vámi, a to na následujících fotograﬁích i
na webových stránkách školy www.zsmodrice.org.
text a foto: Kateřina Koubková

foto: Mgr. Miroslava Grombiříková
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Škola v přírodě – IV. třída
Naše třída byla hned po páťácích druhá, která mohla vyrazit na ozdravný pobyt,
nebo – li školu v přírodě. Už dlouho dopředu jsme se těšili, jak si pobyt užijeme a
společně si zadovádíme.
Vybrali jsme tedy téma Staré pověsti české (jelikož nás vlastivěda velmi baví), složili
si hymnu, vyřídili všechny náležitosti a v pondělí 22. 4. se mohlo vyrazit směr Nekoř.
Nekoř je malá vesnička v podhůří Orlických hor s nedalekou přehradou Pastviny,
krásným okolím a svěžím vzduchem. Mimochodem se tu nachází i ubytovací středisko brněnského Lorienu, které jsme si zvolili za své dočasné přechodné bydliště.
Po vylodění se z autobusu a následném ubytování, jsme se rozdělili do družstev, pojmenovali se dle pověstí na kmeny Čechů, Blanických rytířů, Křižáků a Slamníkovců
(pozn. přejmenováno záměrně, jelikož členové družstva dobře znají dějiny a nechtěli
dojít svého osudu) a vyrobili si oděvy i vlajky s vlastními erby. Nyní, když jsme byli
rozdělení, mohlo vypuknout zábavné soutěžení. Jako medaile nám sloužily dřevěné
knoﬂíky, které jsme si přišívali buď na vlajky nebo v případě, že jsme byli oceněni
jako jednotlivci, tak na své barevné šerpy.
Disciplíny byly rozmanité, aby prověřily jak naší fyzičku, tak i náš intelekt…podstoupili jsme tak zkoušky jako Šemíkův skok, Kohoutí zápasy kouzelníka Žita, Bivojův
trojboj, Epikurovo poselství, luštění hlaholice, ztvárňovali jsme sochy na Radegastu
a v neposlední řadě na nás čekala tzv. Perunova zkouška, kterou nebylo nic jiného
než plavba na kánoích po pastvinské přehradě. Celý pobyt nás doprovázel všudypřítomný zpěv s paní vychovatelkou Jitkou Kafkovou, užili jsme si diskotéku, turistiku,
noční stezku i táboráky.
Hned na počátku pobytu jsme si naklonili slovanské bohy Peruna a Matku Zemi, aby
na nás dávali po celý pobyt pozor a zajistili nám i dobré počasí. Bohužel jsme měli
své přání lépe vystihnout, jelikož pobyt se naštěstí obešel bez vážnějších zdravotních
problémů, ale po návratu se do školy odvážilo jen 12 statečných. Brzy se nám tedy
uzdravte milí Slované a ať nad virózami převáží krásné zážitky ze ŠvP!
text a foto: V. Vráblíková
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Okénko do školní družiny

S
SB
Bċ
ċR
RS
STTA
AR
RÉ
ÉH
HO
OP
PA
AP
PÍÍR
RU
U
P
dkkyy sso
ou
uttČČžžee p
po
o1
1.. kko
PrrĤ
Ĥb
ollee
bČČžžn
néé vvýýsslleed
Koncem letošního dubna probíhalo v základní škole 1. kolo soutČže ve sbČru starého
papíru. DČti, vČtšinou za pomoci dospČlých, nosily balíky svázaného starého papíru a
stejnČ jako vloni si domácnosti, pĤdy i garáže si oddechly od hromad nashromáždČného
papírového odpadu. Nejen že tak dČti prakticky uþíme recyklovat a chovat se
zodpovČdnČ k životnímu prostĜedí, ale navíc si mohou zasoutČžit o pČkné ceny. Malá
sladká odmČna a uznání okolí nemine žádného sbČraþe. V prvním kole žáci shromáždili
témČĜ dvČ tuny starého papíru. To je skvČlý výsledek! Moc je chválíme a prĤbČžné
poĜadí vypadá takto:

VČĜíme, že se do pĜíštího kola zapojí i sbČraþi, kteĜí to zatím nestihli.
Sbíráme:
noviny, letáky, þasopisy
kartony
smíšený papír
Kdy: 27. – 31.5. 2013 probČhne závČreþné kolo! DČcka bojujte - !
Kde: Balíþky noste vždy ráno k levému vchodu do školy na Komenského ulici.
Svázané balíþky papíru doma zvažte a na lísteþek napište jejich hmotnost, jméno a tĜídu
dítČte. Balíþky pĜineste na ZŠ Komenského a lísteþky s údaji pĜedejte paní recepþní.
Prvních pČt nejlepších sbČraþĤ bude ocenČno pČknými dárky!
DČkujeme!
SRPŠ pĜi ZŠ ModĜice
50kg sbČrového papíru mĤže nahradit
jeden osmi metrový strom o prĤmČru 14cm!

Blíží se prázdniny, a to je čas, kdy je dobré ohlédnout se za uplynulým školním
rokem a připomenout tak některé zdařilé akce školní družiny. Celkem 12O dětí se
pravidelně scházelo ve čtyřech odděleních, které vedly vychovatelky pí. J. Kafková,
pí. V. Štoksová, Bc. B. Špačková a Bc. L. Švancarová. Kapacita ŠD byla tedy plně
vytížena. Při plánovaní svých činností vycházely paní vychovatelky nejen ze svých
tematických plánů, ale též operativně spolupracovaly se členkami SRPŠ, jimž patří
za jejich aktivity velké poděkování. Společně se stále snažíme zpříjemňovat školní
prostředí tak, aby zde děti rády pobývaly a trávily zde smysluplně svůj volný čas.
Při společných hrách upevňujeme přátelské vztahy, nežádoucí projevy se pak snažíme citlivým způsobem usměrňovat. Celkově nabízíme dětem mnoho zájmových
aktivit, z nichž některé jsou již tradiční, jako např. návštěva kouzelníka Katonase,
halloween, znalostní soutěže, drakiáda, mikulášská a vánoční besídka, soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka či vítání jara a návštěva koncertu ZUŠ Modřice. Velmi pěkně
fungovala spolupráce s modřickou knihovnou, líbily se nám zejména besedy s ilustrátorem A. Dudkem a s cestovatelem Ing. J. Márou, s nímž jsme putovali po Africe. Do
konce školního roku máme v plánu navštívit ZOO Brno, uskutečnit malou sportovní
olympiádu, čarodějnický bál, zhlédnout vystoupení divadla Paravánek, ukázku výcviku pejsků a Duo Eden s jejich zvířátky. Těšíme se i na chodníkové malování (akce
SRPŠ), oslavu ke Dni dětí a diskotéku, kterou se rozloučíme a symbolicky uzavřeme
letošní školní rok.
Děti měly a v příštím školním roce i nadále budou mít možnost navštěvovat pěvecký
sbor Zpěváček a kroužek hry na zobcovou ﬂétnu, to vše pod vedením paní vychovatelky Jitky Kafkové. S pásmy lidových písní jsme vystupovali na Kaštánkovém
veselí, vánočním koledováním přispěli do programu při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Modřicích, zúčastnili se školního Vánočního jarmarku, navštívili
modřické seniory a snad jim přinesli i trochu radosti. Sérii vánočních vystoupení
jsme zakončili na brněnském nám. Svobody. V květnu i červnu nás se Zpěváčkem
čeká ještě řada dalších hudebních vystoupení, vyvrcholením pak bude Bambiriáda v
Ivančicích a školní akademie
v hotelu Gregor.
Akcí je tedy mnoho a my se
hlavně snažíme, aby v naší
školní družině vládla příjemná, radostná a tvůrčí atmosféra s naplněním známého
motta: „Kdo si hraje, nezlobí!“
Vedoucí ŠD Jitka Kafková a kolektiv
vychovatelek
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Základní umČlecká škola OĜechov
poboþka v ModĜicích, Benešova ulice 268
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Folklorní kroužek na plese v Hluku 6. 4. 2013

TANEýNÍ OBOR
PĜijímáme dČti ve vČku 5-7 let, které rády tanþí,
do taneþní pĜípravky.
Taneþní a pohybová prĤprava pro dČvþata i chlapce.
Výuka je zamČĜena na:
- všeobecnou obratnost
- zvČtšení rozsahu pohybu horních a dolních konþetin a ohebnosti páteĜe
- cviky obratnosti na koberci
- hudební vnímání a rozvíjení citu pro rytmus a vnímání hudby
- taneþní hry a skladbiþky, vystoupení

PĜijímáme i starší žáky,
vyuþujeme souþasný, klasický i lidový tanec.
Od školního roku 2013/14 rozšíĜíme a nabídneme
dle zájmu výuku mažoretek.
VÝUKA PROBÍHÁ v taneþním sále ZUŠ ModĜice, Benešova ulice 268, žlutá
budova
VÝUKA V ROZSAHU 2 hodin týdnČ, s Vašimi dČtmi pracují zkušení aprobovaní
pedagogové a každoroþnČ mĤžete vidČt Vaše dČti na rĤzných VYSTOUPENÍCH
A KONCERTECH
MģŽETE SE PěIHLÁSIT OSOBNċ v prĤbČhu kvČtna-þervna 2013 vždy v pondČlí
16-18 h na adrese ZUŠ ModĜice, Benešova ulice 268
INFORMACE i na telefonu školy 737 044 728
email zus.orechov@volny.cz

foto: M. Hájek
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Karnevar
V sobotu 13. dubna pořádalo město Modřice každoroční dětský karneval. Organizačně akci zajišťovala Kulturně školská komise a o požární dohled se postaral Sbor
dobrovolných hasičů města Modřice. Hned při vstupu dostalo každé dítě balení čokoládek a pískací lízátko. Sál hotelu Gregor se začal zaplňovat rozmanitou škálou
krásných masek od princezen až po Spidermany. Musím se zmínit o masce kominíčka, která byla úžasná nejen jako kostým, ale i díky předvedení. Krátce po 15. hodině
přivítalo děti divadlo Netratrdlo úvodní písní a mohlo se začít vařit. Proč vařit?
Už z názvu KarneVAR je zřejmé, okolo čeho se celý program točil. Kuchaři, vařečky,
hrnce a vaření byly hlavním tématem tohoto odpoledne. Kuchařinka Lenka a kuchtík
Jarda provázeli děti celým odpolednem, jehož součástí bylo tancování, zpívání, hry
a soutěže. Klání skupinek hrášků a kukuřiček, vaření špenátu, rajčatová bitva, navlékání makaronů a spousta další zábavy byla určena dětem. Pro rodiče byla připravena
soutěž, kde si dámy mohly zkusit zručnost v loupání vajec uvařených natvrdo a pánové v jejich pojídání. Vítěznou dvojicí se stal pár manželů Kovářových.
V závěru karnevalu dostala každá ratolest balonek plněný heliem, který byl ve tvaru
barevné žížalky nebo housenky. Pro případ, že provázek vyklouznul z malých ruček
a balonek se neposlušně vznášel u stropu, byl připraven některý z organizátorů a vrátil jej majiteli. Z veselých tváří loučících se dětí bylo zřejmé, že odcházejí spokojené
a to je nejlepší poděkování pro ty, kteří se o pořádání letošního karnevalu zasloužili.
velen

foto: M. Hájek
další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.
webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.
webk.cz

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

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

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Běšťáková: Číslicové pohádky
Brezina: Bráchové a jiné katastrofy
Brown: Rytíři a draci, Strašidelné
pohádky
Dále: Pohádky pro holky
Moore: Ježíš z Nazaretu, Marie z Nazaretu, Jidáš Iškariotský
Svěrák: Písničky o zvířatech
Žáček: Čarodějné pohádky pro malé
kouzelníky, Hrůzostrašné pohádky
pro malé strašpytlíky
PRO ŽENY
Benková: Máš, cos chtěl, miláčku!
Březinová: Císařské spiknutí
Day: Spoutaná
Deveraux: Za svitu měsíce
Hindráková: Karibu Keňa
Jakoubková: Můžeš-li se vdát dnes,
neodkládej to na zítřek
Keleová-Vasiliková: Ranč u dědečka
Kelly: Zámek lásky
Kinsella: Neděle u bazénu
Koláček: Božská královna prokletých
adamitů
Kyzlinková: Mlynářova Popelka
Mlynářová: Asi nejsem ženská

Robertsová: Manželská repríza
Šustová: Kolo osudu
Váňová: Náhoda nebo osud
PRO MILOVNÍKY NAPĚTÍ
Černucká: Chuť jako hřích
Češka: Případ podivného gombíku
Hubálek: Zpovědník vrahů
Christie: Cyankali v šampaňském
Jansa: Případ Samorost
Kepler: Svědkyně ohně
Kuťák: Smrt zpívající ryby
Mitchel: Atlas mraků
Rottová: Případ přehozených číslic
PRO MILOVNÍKY FANTASY
Martin: Hra o trůny, Střet králů,
Bouře mečů
Pratchett: Šňupec
PRO POUČENÍ
Boněk: Židovská Praha
Krumlovská: Mystická místa Čech a
Moravy
Kuras: Jak přežít padouchy
Škvárová: 77 výletů po stopách Starých pověstí českých
Ulč: Malá doznání okresního soudce
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Středověký den a Bitva Modřice
Vždy koncem června v sobotu, už od roku 2008, se bývalý lom v Modřicích promění v amﬁteátr plný udatných rytířů a urozených dam ve středověkých kostýmech.
Na to, že se píše 21. století, může návštěvník snadno zapomenout. Dokonalou iluzi
umocňuje i dřevěná kulisa tvrze na bitevním poli (vystavěná znovu každý rok jen
pro tuto příležitost) a v dobovém ležení ruch příprav na boj. Kromě bitvy plné replik
dobývacích strojů, které se účastní na dvě stovky šermířů ze čtyřiceti skupin z celé
republiky, je na sobotní odpoledne přichystán bohatý program plný zábavy a poučení pro děti i dospělé.

www.mesto-modrice.cz

20:00
20:30
22:00
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taneční vystoupení - Trubadance
vystoupení - Bravo team
ohňová a pyrotechnická šou – Cave
změna programu vyhrazena

Dnem provází Libor Olšan. Občerstvení zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů Modřice.
Vstupné: dospělí 80,-Kč … děti 40,-Kč … děti pod 120cm zdarma
Aktuální informace najdete na webových stránkách www.carpediem.goo.cz

Jsme rádi, že i letos Vás můžeme pozvat na „Středověký den a Bitvu Modřice“. Bude
se konat dne 22. června 2013 v modřickém areálu „Pod kaštany“. Můžete se těšit
na bitvu, šermířská a ohňová vystoupení, koně, loutkové divadlo, trubadůra, historický tanec a jarmark.
Tuto podívanou pro vás pořádá klub YMCA Brno - Carpe Diem za spolupráce a vstřícné podpory města Modřice, pomoci Mysliveckého spolku v Modřicích a Sboru dobrovolných hasičů Modřice.
Klub YMCA Brno - Carpe Diem je modřická skupina historického šermu, která se
zabývá německou šermířskou školou a obdobím vrcholné gotiky. Historický rámec
však nebere jako dogma. Klade důraz na technický šerm a choreograﬁi secvičených
soubojů, které se snaží předvést v představeních plných akce i humoru. Šermem se
baví a rádi pobaví i Vás. Proto také každý rok secvičují nové představení, jehož premiéra se koná právě v rámci „Bitvy Modřice“.

Program
11:00
12:00
13:00
13:30
14:15
15:00
15:30
16:00
17:30
18:00
19:00

kostýmový průvod městem
nácvik bitvy
zahájení akce, slovo starosty 13:05 vystoupení - hadí mág
Cave se svými mazlíčky
Sandra Doležalová - Equidance – Dáma v sedle aneb
s koňmi vážně i nevážně
loutkové divadlo - Jaroslav Jung
Equidance – Šašek královský
trubadůr s kapelou - Trubaka
BITVA
Bitva třiceti – s komisaři
vystoupení - Čarodějky s.r.o.
vystoupení - shš Carpe Diem

text a foto: klub YMCA Brno - Carpe Diem
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SPORT
Postupujeme!!!
Žáci první a třetí třídy (Havlát, Wagner, Súkeník, Cézar, Hron, Nevyjel, Urban, Partl,
Čičmanský, Strnad) patří do týmu, který v okrskovém kole fotbalového turnaje McDonald´s Cup dokázal pod vedením kouče pana Pospíchala třikrát po sobě zvítězit.
A tak družstvo postoupilo do okresního kola, které se konalo 30. 4. v Žabčicích, a
opět se slavilo vítězství! Tentokrát chlapci zabodovali pod vedením pana Partla a
pana Čičmanského a bez prohry dokázali poprvé v historii naší školy postoupit v
této nejmladší žákovské kategorii až do krajského kola. To proběhne 22. 5. v Brně, tak
nám držte palce. Zatím Vám nabízíme alespoň ilustrační záběry z vítězných utkání.
Mgr. Iva Vaculíková

foto: Nevyjelová
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Pojďme se společně podívat, co tedy
je potřeba na zahrádce v této době
všechno udělat.
Kořenová zelenina už by měla pěkně
řádkovat, včas ji vyjednotíme, abychom podpořili zdravý a rovnoměrný
vývoj kořenů. Vzešlý špenát podle
potřeby zaléváme, mladé lístky můžeme postupně otrhávat a použít čerstvé
do salátů. Na kousek záhonu vysejeme
roketu. Již po třech týdnech můžeme
sklízet pikantní lístky vhodné jako
doplněk do salátů. Podporuje trávení a
má vysoký obsah vitamínu C.
V době, kdy držíte v ruce tento zpravodaj, už by měly být zasazeny kedlubny, zelí, květák, celer. Letos ovšem nic
nezmeškáme, když to uděláme právě
teď.
Vyséváme fazole, červenou řepu a
bylinky.
Naposledy před sklizní okopeme a
vyplejeme jahodník, později bychom
již mohli poškodit násadu plodů. A
nezapomínáme přiměřeně zalévat.
Okurky jsou zvláštní kapitola. Lidová
pranostika praví: Na svatého Marka,
saď oharka. Jenže ne vždy je v této
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Den Země

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Karel Čapek sice tvrdí, že pravým
rájem zahradníka je duben, jenže letos
si jaro dalo pořádně na čas, takže v
květnu budeme muset dohonit i některé práce dubnové.

331

www.mesto-modrice.cz

době půda dostatečně vyhřátá. Řídíme
se raději aktuálním počasím a pokud
hrozí mrazíky, neváháme okurky přikrýt netkanou textilií.
V druhé polovině května vysazujeme
na záhony papriky, rajčata, předpěstované cukety, salátové okurky a dýně. S
dýní Hokkaido doporučuji počkat, až
riziko přízemních mrazíků zcela pomine, je to přece jenom citlivá teplomilná
rostlina. Až budou mít výhony kolem
2m, zakrátíme je, abychom podpořili
násadu dalších plodů.
Vysazujeme balkonovky, druhů a barev je na trhu nepočítaně. Kombinace
rostlin volíme podle umístění truhlíků
na světové strany. Ne každé rostlině
vyhovuje jižní úpal.
A nezapomínáme pečovat o trávník
– odstraňujeme plevel, zaléváme a
minimálně jednou za týden posečeme.
Trávník se nám pak odvděčí svěžím
zeleným pažitem.
Přeji vám pěkné jaro a kdyby se vám
zdálo, že se vám všechno to bejlí na
zahrádku už nevejde, nezoufejte. Moje
babička zasadila ledasco ledaskam a
vždycky to vyrostlo. Klidně i statný
květák uprostřed jahodového záhonu.
echo

Je den věnovaný Zemi. Tento svátek se
každoročně koná 22. dubna a byl ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti a
oslavoval se tak příchod jara. V dnešním
pojetí je tento svátek zaměřen na ekologii – upozorňuje lidi na dopady ničení
životního prostředí. Členové Zahrádkářského spolku Modřice oslavili tento svátek vysázením stromu ve školní zahradě
na Benešové ulici. Zahrádkářský spolek
Modřice zavádí tradici tohoto svátku,
aby se dostal do povědomí i modřických
občanů a je to již druhý strom zasazený
na Den Země. První strom byl okrasný
dub vysazený u modřického muzea.
text, foto: TOJA.

FARNOST
Pouť za sv. Gothardem
Po několikatýdenní přípravě se modřičtí farníci již posedmé sešli, aby oslavili svátek
sv. Gotharda, patrona města, kterému je zasvěcen místní děkanský kostel. Před zahájením slavnostní mše svaté pozdravil celebrující kněze Ing. Vítězslav Janský. Nejprve
přivítal P. Františka L. Hemalu CFSsS, který stál u zrodu poutě. Následně pozdravil
jáhna Pavla Kiliana a současné duchovní správce, minority P. Roberta M. Mayera
OFMConv a P. Karla Koblížka OFMConv. Se zjevným pohnutím představil velmi vzácné hosty, jáhna Pavla Matouška a kněze Vlastimila Kročila, oba pocházející z Modřic.
Kaplan Armády České republiky kapitán Mgr. Pavel Matoušek je ženatý, má tři děti
a slouží jako trvalý jáhen. Dosud plnil dvě dlouhodobé zahraniční mise – ve válkou
zmítaném Kosovu (9/2010 až 7/2011) a v neklidném Afganistanu (5 až 12/2012).
Hlavní celebrant P. ThDr. Vlastimil Kročil, Ph.D., je farářem ve Veselí nad Lužnicí a
kanovníkem českobudějovické kapituly. Současně jako akademický pracovník působí na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Bylo nesmírně zajímavé a poučné naslouchat homilii pátera Kročila, která se nesla v
příměru jeho životního příběhu s osudem sv. Gotharda. Vzpomenul v ní svou klikatou a strastiplnou pouť započatou v našem městě, později spojenou s prací technika
v podzemí brněnských kolektorů. Významnou postavou při formování jeho osob-
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nosti se pro něj stal, mnoha modřickými farníky s láskou stále vzpomínaný, P. Alois
Pernička. Otevřeně hovořil o obtížích, které doprovázely jeho vstup na českou vysokou školu, o emigraci do Itálie a studiu na Pontiﬁcia Universitas Lateranensis (Papežské lateránské univerzitě v Římě). V myšlenkách se opakovaně vracel ke svým
rodičům. Rovněž neopomenul vyjádřit svůj názor na současné dění a část promluvy
věnoval úvahám vedeným k budoucnosti církve.
Na závěr promluvila místostarostka Ing. Hana Chybíková, která zhodnotila dosavadní
práci, vedoucí k zachování odkazu předků a rozvíjení duchovního života farnosti. V
závěrečné prezentaci byli poutníci seznámeni s atributy oltáře sv. Kateřiny.
Po mši svaté následovala hostina s množstvím dobrot, lahodným vínem, dobrým
pivem a pečeným seletem. V prostorách fary a farního dvora se jí zúčastnilo na sto
sedmdesát hostů. Bavily je dva orchestry. Saxofonový kvartet vedený učitelem základní umělecké školy Pavlem Rosendorfem, DiS., a kvarteto, řízené Ing. Milanem
Obdržálkem. Je potřeba ocenit mnohé dobrovolníky, kteří s ochotou přispěli ke zdárnému průběhu oslavy. Všichni vše činili s láskou a nezištně, ke chvále našeho Pána
a sv. Gotharda.
Pouť doprovodila výstava skautů věnovaná 101 výročí jejich organizace. Uspořádal ji
95. oddíl QUERCUS Modřice. Prezentovány byly jak předměty, které dokumentovaly
historii skautského hnutí, tak i doklady činnosti skautů po druhé světové válce, které
vedl Ladislav Šebestík. Nechyběla ani kolekce skautů současných. Kouzelné bylo
setkání s paní Pelcovou, která mezi vystavenými exponáty objevila pro ni neznámou
fotograﬁi svého muže, Otakara Pelce, který jako skaut stál u vyzdobeného vozu, jež
byl součástí dožínek 1946/47.
Text a foto Josef Chybík
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Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz

Modřický Internetový Magazín
05/2013
Aktivní účast folklorního kroužku na Dětském folklorním plese v Hluku je dokumentovaná jak hromadou fotograﬁí od účastníků zájezdu, tak i odkazem na fotogalerie a video na stránkách pořadatelského města. Naši hostitelé - dětský folklorní
soubor s cimbálovkou, nám návštěvu oplatí na Dětském folklorním setkání MODŘICE 2013 - podrobnosti jsou na samostatném plakátku v tomto čísle Zpravodaje.
Velkým tématem je z iniciativy správce muzea Petra Fialy realizovaná spolupráce na
jarní výstavě "Luhy při soutoku Svratky s Bobravou" v muzeu města Modřice. Pro
výstavu byla vytvořena stručná studie s názvem "Rekreační potenciál přírodní
oblasti RYBNÍKY a příp. lávky přes Bobravu pro obyvatele Modřic a Popovic",
která je i s obrazovou přílohou souběžně publikována na webu. Jejím účelem je připomenout, že v okolí Svratky a Bobravy existuje potenciál k zajímavému zvýšení
možností rekreace, především pro rodiny s dětmi, dětské kolektivy a fyzicky aktivní seniory.
Studie na konkretních argumentech ukazuje klíčový význam námětu na vybudování turistické lávky přes Bobravu pro rozvoj bezpečné a nenáročné lokální turistiky. Zájemcům z Popovic by umožnila přímé napojení na cyklostezky v okolí Brna a
obyvatelům Modřic by zpřístupnila přírodně i jinak zajímavou oblast Mikroregionu
Rajhradsko s nově vybudovanou turistickou infrastrukturou, která v okolí našeho
města zatím citelně chybí.
Na webu je i obrazová galerie "Co to tady roste?", též prezentovaná na výstavě v muzeu. Na vybraných 30 fotograﬁích nabízí možnost, vyzkoušet si pomocí přiloženého
testovacího formuláře svoje znalosti běžných rostlin. Jedná se o výběr z databáze
většího dlouhodobého projektu "Vegetace v Modřicích a okolí", který si klade za cíl
postupně zmapovat a interaktivně popularizovat u nás rostoucí druhy. Skutečnost,
že i v blízkém okolí Modřic je zajímavo v každém ročním období, se snaží dokumentovat fotogalerie "50 portrétů přírodní oblasti RYBNÍKY" - taky jako doplňující
příspěvek k výstavě v muzeu, která se touto oblastí zabývá.
Z konce zimy na Vajglu a začátku jara na Bobravě jsou FOTO-momentky manželů
Pudelkových i další, aktuální tip na jarní výlet pak představuje nové fotoalbum "Jaro
v přírodním parku Niva Jihlavy". Tato přírodní oblast se nachází pár kilometrů
severně od Pohořelic a nabízí zachovalé ukázky typické krajiny v nivě kolem neregulované řeky - v minulých dobách to asi u Svratky v okolí Modřic vypadalo podobně.
Mimo jiné je zde fotograﬁcky zachyceno, jak dokázali bobři porazit i starou vrbu s
tlustým kmenem nedaleko Cvrčovic.
příjemné prohlížení přeje Vlastimil Čevela
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Jak hrát fotbal bez branek, aneb děkujeme, pane Urbane!

s

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

i
KOUPÍM
BYT
Inzerce

1

Významného kulatého
výročí se dožívají
Lukeštík Josef
Procházková Květoslava
Šmíd Vladimír
Strouhalová Adéla
Toncr Eduard
Macharáčková Ludmila
Čech Jindřich
Hofmann Ivan
Kojetínská Václava
Koudelka Jiří
Lukáš Blahoslav
Matušková Hana
Nahodil Zdeněk
Oprchal Antonín
Šenkýřová Alena
Vojtová Ludmila
Vondráčková Bohumila

Vítáme do života
Cupová Zuzana
Kvasničková Ella
Kopeček Michal
Němec Adam
Otradovec Jan
Mahovský Filip
Bajáková Tereza
Frank Marek

Rozloučili jsme se
Stolarik František
Mlejnková Marita
Novotný Ludvík
Homolová Marie

Život v našem městě
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Na otázku, jak se hraje kopaná bez fotbalových branek, si lehce odpovíme, že asi dost
špatně. Přesto k takové situaci mohlo na naší škole dojít, nebýt obětavého zásahu
pana Urbana.
Krásné, původně i pevné branky, se totiž staly předmětem zcela jiných aktivit, než je
kopaná. Nezvaní účastníci našeho sportovního areálu se je zřejmě rozhodli využívat
jako netradiční sportovní náčiní a výsledkem jejich činnosti pak bylo narušení stability konstrukce, zkrátka jejich vědomá likvidace.
Nápravy se tentokrát velmi ochotně ujal pan Urban, který konstrukci odborně svařil,
a tak jen díky němu mohou branky nadále plnit svůj původní účel. Nabízí se však
otázka na jak dlouho? Zřejmě do chvíle, kdy někdo další svým bezohledným jednáním způsobí jinou škodu.
Bezesporu je to lhostejnost, která se stává bezpečným návodem, jak spolehlivě zničit, co funguje. Chráníme-li si svůj majetek, neničme ten cizí, vždyť přináší užitek i
ostatním.
A tak nechceme-li jíst bez příborů, skákat přes švihadlo bez provazu nebo hrát fotJana Havlíčková, ZŠ Modřice
bal bez branek, nebuďme přezíraví.

Společenská kronika
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v této lokalitě (Modřice, Přízřenice, Heršpice, příp. Moravany), určený k větší
či kompletní rekonstrukci.
Cena do 900.000,- Kč.
Nejsem a nepřeji si realitní
kancelář. Děkuji za nabídku.

Tel. 724 676 644

1

Inzerce
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1 denní zájezd na Hitlerovo Orlí hnízdo,

www.mesto-modrice.cz

Nebaví Vás žehlení?

projížćka po Královském jezeĜe, solné doly Berchtesgaden
25.5.2013 sobota
Cena 828,- Kþ

Odjezd: ModĜice 0.30 hod., nám. Svobody// Brno 1.00 hod., Janáþkovo divadlo
ýeká Vás fascinující atmosféra historického Orlího hnízda. Dozvíte se historii 1. a 2. svČtové války, meziváleþné i pováleþné dČjiny.
Vyhlídkovou cestou se dostanete na vrchol hory Kehlstein, kde se ve výšce 1834 m tyþí proslulá Hitlerova þajovna nazývána
“Hitlerovo Orlí hnízdo“ postavena v letech 1937 – 1939. Stavba byla naplánována a vystavČna pod vedením Martina Bormana. Byla
pĜedána Hitlerovi jako dar k jeho 50. narozeninám. MČla veškeré vybavení – pracovnu, jídelnu, obytný prostor, ložnici i velký sklep.
Z této proslulé stavby se nám naskytne fascinující výhled na celý národní park. Po prohlídce sestup do Obersalzbergu a k jezeru
Königsee, které je nejvýše položeným jezerem v NČmecku a hluboké neuvČĜitelných 180 m. Následuje vyhlídková plavba lodí. Dále
návštČva solných dolĤ Berchtesgaden. Historický solný dĤl starý již 485 let. Když bylo Berchtesgaden ještČ knížectví, bylo jen
vyvoleným dovoleno navštívit tento dĤl. Dnes je tento svČt zázrakĤ v podzemí otevĜen pro 400.000 návštČvníkĤ roþnČ. Prohlídky jsou
uskuteþĖovány s horníky, kteĜí Vás provedou celým podzemím. PrĤvodce je obleþen v tradiþním historickém obleþení. Ve finále Vás
þeká pĜechod na tichý vor a jízda na nČm patĜí k vrcholĤm tohoto dne.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby prĤvodce.
Cena nezahrnuje: výstup na Kehlstein cca 15,50 €, lodní plavbu cca 13 €, návštČvu solných dolĤ 12 € a kompletní cestovní pojištČní.

Víkendový zájezd do PaĜíže

… provádíme
ruční žehlení prádla,
prádlo vyzvedneme,
vyžehlíme a přivezeme

zehlimebrno.cz

24.5.-26.5.2013 pátek – nedČle
Cena: 1.690,-Kþ

Odjezd: ModĜice 15.00 hod., nám. Svobody//Brno 15.30 hod., Janáþkovo divadlo
Co v PaĜíži uvidíte:Le Louvre, nejnavštČvovanČjší muzeum umČní a jedno z nejvČtších svČtových muzeí na svČtČ. PĜímČstskou železnici
Orsay. Historické podzemní nádraží na nábĜeží Seiny. Notre Dam, který patĜí mezi skvosty celoevropské stĜedovČké architektury.
Navštívíte nejvČtší muzeum zbraní a hrobku v paĜížské InvalidovnČ. Po obČdČ vyrazíte na nejznámČjší paĜížskou dominantu Eiffelovu
vČž. Uvidíte také VítČzný Oblouk. Champs-Élysées bulvár, nejznámČjší ulici v PaĜíži a jednu z nejznámČjších ulic na svČtČ. Poslední
zastávkou bude Opera, nejvýznamnČjší operní soubor ve Francii. Sídlí v PaĜíži ve dvou budovách, v historické Opéra Garnier a v
moderní Opéra Bastille.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, celodenní služby prĤvodce, mapku PaĜíže s vyznaþenými památkami
Cena nezahrnuje: vstupné do památek
Doporuþené kapesné 40 €.

BENÁTKY + ostrov Muráno
7.6.-9.6., 21.6.-23.6.2013 pátek - nedČle
Cena: doprava autobusem a prĤvodce 1.250,-Kþ

Odjezd: ModĜice 19.30 hod., nám. Svobody//Brno 20.00 hod., Janáþkovo divadlo
Navštívíme hlavní benátskou dopravní tepnu Canal Grande, zastavíme se na mostČ Ponte di Rialto, posedíme na nám. Sv. Marka,
navštívíme baziliku, Dóžecí palác. Navštívíme ostrov Muráno a sklárnu s ukázkou zpracování skla. ýas zbude i na individuální
program. Ve veþerních hodinách cca 21.00 hod. odjezd do ýR.
Cena nezahrnuje: lodní pĜepravu cca 18 € (tento lístek umožĖuje využívat v prĤbČhu dne spojení po kanálu Grande a rovnČž umožĖuje
pĜerušit cestu na nČkterém z ostrovĤ), vláþek 3 €. Orientaþní ceny vstupĤ: vČž cca 6 €, Benátky – Academia cca 7 € (studenti 4 €), Dóžecí
palác + Museo Correale cca 13 € (studenti 6 €), NámoĜní muzeum cca 2 €.

Koncert Michala Davida a Lucie Vondráþkové

tel.: 775 344 388
POTRAVINY H&B
- VEýERKA BrnČnská 436, ModĜice , tel. 777 586 705
Po-Pá 6:00 - 20:00h; So 7-11h; Ne 8-11h
Rádi Vás pĜivítáme v našem obchodČ.
Nabízíme:
- bezlepkové uzeniny od firmy Steinhauser
- grilovaná kuĜata
- zákusky
- obložené chlebíþky, obložené bagety a bulky
- sudová vína z jižní Moravy
- terminál Sazka , dobíjení mobilních telefonĤ
- noviny a þasopisy
- 3x dennČ þerstvé peþivo
- široký sortiment lahĤdek

HIT TOUR 2013

PĜi telefonickém objednání zákuskĤ,
grilovaných kuĜat a chlebíþkĤ poskytujeme až
10% slevu, dle množství.

KAJOT Aréna, KĜídlovická 34, Brno

PĜi platbČ pĜijímáme i stravenky

Bližší informace na coufalik@expressbus.cz nebo na tel.: 724 067 100 p. RaboĖová
Zájezdy poĜádá CA EXPRESSBUS Coufalík.

PƎijímámeplatebníkartytypuVisa,Maestro,
MasterCard,DinersClub,JCB.


6.6.2013 þtvrtek
Cena vstupenky 398,- Kþ

>>>N O V I N K A<<<
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Hledám

pronájem - garsonky
1+ kk nebo1+1
Jsem sama s dcerou předškolního věku.
Bez RK. , Tel. č.: 728 073 887,
e-mail: irisvi@seznam.cz
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Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkracování, výměny zipů,
šití záclon apod.

:

kompletní klempíĜské, pokrývaþské a izolaþní práce
montáž stĜešních oken Velux- certifikovaná firma
izolace plochých stĜech
montáž hromosvodĤ
montáž snČhových zachytaþĤ
nátČry žlabĤ a svodĤ

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

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

Ivo Šubrt



Inzerce

Masarykova 118, ModĜice

OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 ModĢice
+420 602 778 395, +420 603 254 455

www.omega24.cz

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

Kontakt: 608

305 720
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Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Inzerce

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2013

MUDr. Jarmila Kočí

Oční ambulance

471
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Události
24. 5. 2013
25. 5. 2013
1. 6. 2013
15. 6. 2013
22. 6. 2013

64. Komorní koncert na radnici 19 hod
Den vojenské historie 14 hod
Den dětí 13 hod
Dětské folklorní setkání 15 hod
Středověký den a Bitva Modřice 13 hod

Opakovaně týdně
po

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

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

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

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

www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

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

tel. 777

268 848

MALBY 14,-Kč/m , nátěry
2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250,Kč! Modřice a okolí.

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

18:00

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18

www.x-trim.cz
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st

čt

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

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

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

17:30

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

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

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

-klubovna nad knihovnou na radnici
ne
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