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USNESENÍ RMM č. 36/2013

Právník na městském úřadě
Město Modřice rozšířilo spolupráci s
právní kanceláří Mgr. Hrachy o působení právníka v kanceláři na Městském
úřadě Modřice, a to zpravidla ve středu
a ve čtvrtek.
(k usnesení 36.4.1/2013)

Sponzorské dary
Z oslovených ﬁrem ve městě Modřice
poskytly peněžní podporu na pořádání
Svatováclavských hodů 2013 pouze
ﬁrmy Ptáček – velkoobchod a.s. (5.000,Kč) a OMEGA 24, s.r.o. (1.000,-Kč). Za to
jim patří velký dík.
(k usnesení 36.4.4/2013 a 36.4.5/2013)

Odborná praxe studenta
Město Modřice opětovně umožnilo
vykonávání odborné praxe studenta
z Veřejně správní akademie – vyšší
odborná škola, s.r.o.
(k usnesení 36.4.13/2013)

Přípojky pro objekty města
RMM schválila smlouvy o odběru médií
pro Pasivní bytový dům pro seniory a
hřbitov.
(k usnesení 36.4.14/2013, 36.4.15/2013, 36.4.16/2013
a 36.4.17/2013)

Dodávka vybavení Pasivního bytového domu pro seniory
RMM schválila rozšíření dodávky
společnosti W-DIMENSE s.r.o. o montáž
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lednic a obkladových panelů za kuchyňskou linkou v ceně 139.753,- Kč vč. DPH
a o dodávku vestavěných lednic v ceně
282.235,- Kč vč. DPH.
(k usnesení 36.4.19.1/2013 a 36.4.19.2/2013)

Pronájem pozemku p.č. 1438/7
RMM zamítla pronájem pozemku p.č.
1438/7 ﬁrmě JM Klima s.r.o., neboť ten
je využíván k zajištění akcí pořádaných
v areálu Pod Kaštany městem Modřice.
( k usnesení 36.5.2/2013)

Žádosti o odkup pozemku města
O odkup pozemků města požádali
manželé H., společnost Maranello Kart
s.r.o. a pan H.F. Všechny žádosti budou
projednány na prosincovém zasedání
ZMM.
(k usnesení 36.5.3/2013, 36.5.4/2013 a 36.5.5/2013)

Ukončení členství v Redakční radě
zpravodaje
Členství v Redakční radě zpravodaje
města Modřice ukončila paní Zuzana
Rouzková.
Tržní řád
RMM vydala Nařízení města č. 1/2013
– tržní řád, který upravuje způsob a
možnosti podomního prodeje ve městě.
Slouží hlavně k ochraně občanů, kteří
jsou obtěžováni neodbytnými prodejci,
aniž by je k sobě jakýmkoliv způsobem
zvali. V těchto případech prosím všechny postižené občany, aby neprodleně
kontaktovali strážníky městské policie,
kteří ihned zjednají nápravu.

Vedoucí Pasivního bytového domu
pro seniory
Jako vedoucí nové organizační složky
města Pasivního bytového domu pro
seniory byla RMM jmenována paní Jitka
Kozumplíková, která má dlouholeté
zkušenosti získané svým působením v
ústavu pro nevidomé v Chrlicích.
(k usnesení 36.7.2/2013 a 36.7.3/2013)

seniory včetně složení hodnotící komise
a jejich náhradníků. Členy hodnotící
komise jsou Ing. Chybíková – místostarostka, paní Höklová – vedoucí majetkového odboru a paní Kozumplíková
– vedoucí Pasivního bytového domu
pro seniory.
(k usnesení 36.7.16.1/2013, 36.7.16.2/2013 a
36.7.16.3/2013)

Zpracování nového územního plánu
Modřice
RMM schválila nabídku Ing. arch. Aleny
Košťálové na zpracování nového územního plánu Modřice v ceně 598.950,- Kč
vč. DPH a současně schválila nabídku
ﬁrmy EPRO na zpracování vyhodnocení
vlivů územního plánu Modřice na životní prostředí – SEA v ceně 80.000,- Kč bez
DPH.
(k usnesení 36.7.12/2013 a 36.7.13/2013)

Modřice – vodní nádrž a tůně
RMM schválila složení hodnotící komise
plnící funkci komise pro otevírání
obálek na podlimitní veřejnou zakázku
„Modřice – vodní nádrž a tůně“. Členy
komise jsou Ing. Šiška – starosta, Ing.
Halouzska – stavební technik, Ing.
Bielak – stavební technik, pan Doleček –
neuvolněný místostarosta, paní Höklová
– vedoucí majetkového odboru.

Výstavba Veřejného osvětlení nám.
Svobody
RMM jako dodavatele veřejné zakázky
malého rozsahu na výstavbu VO nám.
Svobody vybrala společnost E.ON
Servisní s.r.o., za cenu 1.620.417,43 Kč
vč. DPH, a to z důvodu souběhu tras
vedení VO a NN, které bude provádět
společnost E.ON Servisní s.r.o.

Požární stanice Brno – Jih
HZS JmK požádal o podporu města
Modřice a RMM ji vzala na vědomí při
přípravě budoucího zřízení Požární stanice Brno – Jih v prostoru za dálnicí D2
v sousedství areálu ﬁrmy SIKA Brno.

(k usnesení 36.7.14/2013)

Dodávka peletek pro PBDS
RMM schválila výzvu na podání
nabídek na dodávku peletek (topné
médium) pro Pasivní bytový dům pro

(k usnesení 36.7.17.1/2013 a 36.7.17.2/2013).

(k usnesení 36.7.18/2013)

Rozvod vody u hřiště
RMM zamítla ﬁnanční příspěvek na
rekonstrukci rozvodů vody v zahrádkářské kolonii u fotbalového hřiště, neboť
s ní nebylo v rozpočtu města počítáno
(byla požadována částka 50.000,- Kč).
(k usnesení 36.7.19/2013)
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na 14. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 9. PROSINCE 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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Zastupitelstvo města Modřice na svém 13. zasedání dne 9. září 2013 odsouhlasilo výši
nájmu i možnost poskytnutí sociálního příspěvku na služby.
Nájem bytové jednotky 1 + KK (užitná plocha cca 38,4 m2)
je stanoven 6.599,- Kč/měsíc.
Nájem bytové jednotky 2 + KK (užitná plocha cca 52,3 m2)
je stanoven 8.749,- Kč/měsíc.
V bytech 2 + KK se upřednostňuje ubytování párů (manželé, druh - družka, sourozenci).
V obou případech je v ceně započítáno nájemné a povinně poskytované služby:
• 1 x za týden úklid bytové jednotky
• 1 x za týden sběr, praní, žehlení, drobné opravy a výdej prádla
• 1 x do roka mytí oken
• výdej dovážených obědů
• donášení drobných nákupů, popřípadě léků
• poplatky za telefon, kabelovou televizi, internet
• platba za energie je zálohová – v bytech jsou měřící místa,
spotřeby energií budou ročně vyúčtovány podle skutečnosti
• úklid společných prostor, péče o zahradu, provozní náklady
– mzdy zaměstnanců, revize, servis zařízení.

Pasivní bytový dům pro seniory – informace
Výstavba Pasivního bytového domu pro seniory (PBDS) na ul. Nádražní se pomalu
blíží ke svému konci, a proto uveřejňujeme informace k jeho budoucímu provozu a
možnosti podání žádosti o umístění v tomto domě.

Sociální příspěvek na služby může být poskytnut ubytovaným v PBDS za podmínky:
výše důchodu
•do 9.500,- Kč/měsíc.................……………................ příspěvek 2.000,- Kč/měsíc
•od 9.501,- Kč/měsíc do 12.000,- Kč/měsíc............příspěvek 1.000,- Kč/měsíc

Cílem celého náročného projektu je vytvořit a zachovat podmínky pro klidné, spokojené, kvalitní a přitom aktivní prožití podzimu života seniorů. Dům je koncipován
a stavebně uzpůsoben pro potřeby bydlení starších lidí, jejichž věk přináší různá
omezení.

Hranice výše důchodu je stanovena na jednu bytovou jednotku, o příspěvek může
být požádáno na Městském úřadě v Modřicích po sepsání nájemní smlouvy a fyzickém nastěhování do bytu.

Město nebude poskytovat pečovatelské ani ošetřovatelské služby podle Zákona č.
108/2006 Sb. o sociálních službách. Budou poskytovány pouze výpomoci v domácnosti s dodatkovými službami. Žadatel musí být schopen samostatné sebeobsluhy,
nepotřebuje pomoc při běžných úkonech – oblékání, osobní hygieně, nepotřebuje
pomoc při chystání jídel ani dohled nad pravidelným užíváním léků apod., může být
omezen v pohybu, např. na vozíku.
Zastupitelstvo města Modřice na svém 12. zasedání dne 10. června 2013 odsouhlasilo
Zásady a kritéria pro posuzování žádostí o umístění v Pasivním bytovém domě pro
seniory v Modřicích.

Byty budou vybaveny kuchyňskou linkou s dvoukolovým vařičem, lednicí s mrazicím boxem, vestavěnými skříněmi v předsíni a v zádveří. Ostatní nábytek si budou
nájemníci přinášet vlastní.
V domě je zákaz chování domácího zvířectva (psi, kočky, ptáci).
Návštěvy jsou zakázány v době od 22:00 do 6:00 hodin. Je zakázáno poskytovat bydlení (podnájem) jakékoliv další osobě, ve výjimečných případech může být povoleno přenocování rodinného příslušníka na nezbytně nutnou dobu.
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Těm, kteří již v dřívější době projevili písemně o toto bydlení zájem, byly odeslány
podklady se žádostí o umístění do Pasivního bytového domu pro seniory.
Pro další zájemce jsou informace ke zhlédnutí na www.mesto-modrice.cz v odkazu
občan a úřad/organizace zřízené městem/pasivní bytový dům pro seniory nebo si
je mohou vyzvednout v informačním centru na Městském úřadě v Modřicích, nám.
Svobody 93 u paní Lenky Ventrubové.
Žádosti jsou přijímány průběžně, vyplněné žádosti včetně všech příloh je třeba doručit na podatelnu Městského úřadu Modřice.
Žádosti budou posuzovány Radou města Modřice ve spolupráci se Sociálně zdravotní komisí města Modřice. Pokud bude dům již obsazen, budou žadatelé zařazeni do
seznamu žadatelů a v případě uvolnění bytu budou o možnosti ubytování informováni.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

Upozornění Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.
Největším nepřítelem vodoměru je mráz
Jakmile teploty klesnou pod bod mrazu, přichází i problémy s mrazem poškozenými vodoměry a vodovodními přípojkami. Jedná se o dlouhodobý
problém majitelů nemovitostí, kteří dostatečně nezajistí prostory, kde je
přívod vody s měřidlem, proti mrazu a zcela zbytečně si tak způsobí velké
nepříjemnosti.
Nejčastěji tento problém způsobují nezavřená nebo rozbitá sklepní okénka
v místnostech, kde se vodoměr nachází, nebo špatně osazený a nezaizolovaný poklop vodoměrné šachty. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., proto
apelují na majitele, aby přívod vody do nemovitostí a vodoměry zkontrolovali, případně dostatečně zajistili proti zamrznutí, a tím předešli zbytečným
nákladům.
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Zpracovala Bc. Andrea Kovářová, vedoucí OVV MÚ Modřice
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i cesta na Špilberk má stejně jako sbírání volně ležících odpadků svá rizika. Děti se
také dozvěděly, že je v rámci dne čeká soutěž, která se bude skládat ze dvou částí.
První – ekologicko-vzdělávací. „Dětem jsme se snažili předat informace, které mohou
být prospěšné pro životní prostředí. V týmovém kvízu byly otázky týkající se druhů
odpadů, které mohou nalézt, ale také otázky, které je nutí k zamyšlení. Například jak
mohou odpadky dále využít, aby je nemusely vyhodit,“ říkal Petr Laštůvka z Lipky.
Druhou částí byl samozřejmě sběr odpadků. „Po zdravotní procházce a čištění dominanty města Brna hradu Špilberk a společném vyplnění testu se děti přesunou zpět
do KAJOT ARENY, kde je čeká vyhlášení vítězů,“ doplňoval Lukáš Bajer, jenž uvedl,
že hlavní cenou pro nejlepší skupinu je výběr místa, kde se bude konat příští ročník
EKO dne s Kometou a také autogramiáda členů prvního týmu Komety.

Pondělí 21. října 2013 bylo v Brně výjimečné nejen díky nádhernému počasí, ale hlavně kvůli EKO dni s Kometou. Hokejová Kometa se totiž opět vrhla do vzdělávací akce
pro děti, nyní se jednalo o vzdělání především ekologické, spojené s trochou sportovního vyžití. Pomáhalo jí v tom také školské zařízení pro environmentální vzdělávání
Lipka, Fan Klub Komety a záštitu nad projektem přijal biolog RNDr. Mojmír Vlašín.
Po zhlédnutí tréninku prvního týmu Komety, který se konal v KAJOT ARENĚ, se děti
i s hráči Komety po přednášce o třídění odpadu přesunuli na hrad Špilberk, kde společně sbírali odpadky. 23 skupin s celkovým počtem přes 700 dětí z projektů Jižní
Morava - Království Komety a Děti dětem - Kometa městu vysbíralo celkově 358,2 kg
odpadků, které byly hned na místě patřičně roztříděny. Nejlepší skupina byla následně v KAJOT ARENĚ odměněna. Diplom za účast navíc získalo každé dítě. Pojďme ale
postupně. Krůček po krůčku.
I oni stejně jako děti sledovali trénink hokejistů prvního týmu Komety Brno. „To se
jen tak někomu nepoštěstí, protože tréninky bývají veřejnosti nepřístupné. Takto se
mohly děti podívat, jak to vypadá, když se hráči připravují například ráno před zápasem,“ říkal člen marketingového týmu Lukáš Bajer, jenž v krátkosti shrnul ideu EKO
dne: „Rozhodli jsme se, že pomůžeme panu Mojmíru Vlašínovi, který se v Brně hodně zasazuje o třídění odpadu. Hlavně jsme však chtěli pomoct našim mládežníkům
a všem dětem, které by se neměly vzdělávat jen sportovně, tedy jednostranně. Poté
nám trvalo poměrně dlouho, než jsme vše zorganizovali. Nejen kvůli počtu dětí, ale
také abychom nakonec udělali to, co navazovalo na úvodní myšlenku.“
Ihned po konci tréninku se na ledovou plochu vydali Lukáš Bajer, zmiňovaný Mojmír
Vlašín a Petr Laštůvka ze školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka.
V doprovodu Pavla Šoby z Městské policie Brno dětem udělali přednášku o třídění
odpadu a samozřejmě také o tom, co při EKO dni s Kometou mohou a co ne. Protože

Když byly děti obeznámeny se všemi riziky i formou soutěže, mohly se z útrob KAJOT ARENY přesunout na ochoz, kde vyfasovaly napůl reﬂexní vesty, zapůjčené od
partnerů HC Kometa Brno, a napůl originální mládežnické dresy Komety, které si
školy posléze mohly zanechat. Dostaly zde také svačinku z Kometa Pubu. Ke každé
skupině byl přiřazen hokejista prvního mužstva Komety. Pokud se na někoho nedostalo, byli k nim přiřazeni někteří z desítek mládežníků Komety. To i proto, že i když
Kometa vychovává přes 300 dětí, týmy nechala celistvé a přiřadila je vždy k jedné
skupině dětí ze škol či ostatních institucí.
Jakmile se dali všichni do kupy, mohl začít výstup. Jaký? No přeci na „Špilas“! Děti
i hokejisty čekalo převýšení 117 m a vzdálenost přes 1,5 kilometru. Děti si s ní však i
za přispění Městské policie Brno, která zastavovala provoz na přechodech pro chodce, poradily hravě v průběhu půlhodiny. Jakmile vkročily do areálu parku Špilberk,
jednotlivé skupiny zůstaly na předem daných stanovištích a úklid začal. Přestože
zprvu vše vypadalo, že je kolem Špilberku čisto, konečný výsledek všechny opravdu překvapil.
Zjistili jsme jej díky podpoře ﬁrmy SAKO, která přímo u Špilberku přistavila kontejnery a stánek, kde se děti opět dozvěděly více o třídění a jednotlivé pytle se všemi
druhy odpadů zde byly zváženy. Krátce poté se mládež i s hokejisty vydala zpět na
KAJOT ARENU, kde je čekalo rozuzlení, tedy vyhlášení výsledků. Protože byl areál
parku Špilberk rozdělen na několik sektorů a děti neměly rovné podmínky při sběru,
převažoval ve prospěch vítěze lépe vyplněný ekologický test. Finálním vítězem se
nakonec staly děti ze Základní školy Komenského náměstí ve Slavkově u Brna. Právě
zde se tedy příští rok ve vybrané lokalitě uskuteční 2. ročník EKO dne s Kometou a
pravděpodobně i beseda s hráči prvního týmu Komety.
A jak se EKO den líbil těm nejpověřenějším? Ze strany Komety vládla spokojenost,
protože podobná akce s tak velkým počtem dětí, a perfektně zvládnutá, nemá v České republice obdobu. Nadšen byl i pan Mojmír Vlašín: „Pro některé děti mohou být
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hráči Komety vzorem. A pokud je tento vzor ochoten sehnout se k odpadku a ještě jej
pak třídit, znamená to pro ně, že to není úplná hloupost a můžou ji dělat také,“ díval
se zpět pan Vlašín. „Obecně se stav třídění odpadu v populaci České republiky zlepšuje. Dnes už lidé víceméně vědí, jak a co mají třídit. Spíše je problém v tom, aby to
převedli do běžného života. Proto se mi strašně líbí spojení se sportem. Je to hodně
o lenosti, o tom, zda jsou lidé ochotni mít doma více košů na různé druhy odpadů
a poté zváží cestu ke kontejnerům na tento odpad. Proto bylo smyslem EKO dne s
Kometou, aby pro to něco děti udělaly,“ doplňoval jej Petr Laštůvka ze školského
institutu pro environmentální vzdělávání Lipka.
Po všech nabytých zkušenostech se děti mohly závěrem znova odreagovat. Zatímco
v úvodu dne sledovaly, jak se na ledové ploše prohání jejich ikony, nyní si to mohly
v rámci bezplatného veřejného bruslení zkusit samy. Navíc se mohly podívat přímo
do útrob kabiny hokejistů extraligové Komety nebo si na ochoze haly vystřílet komeťácké suvenýry. Na dnešní den budou děti určitě rády a dlouho vzpomínat. Věříme,
že se stejně jako my už nyní těší na příští ročník!
HC Kometa Brno

Foto: Marek Vašina, HC Kometa Brno
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Akce se za naši školu zúčastnili žáci druhého stupně. Děti si odnesly nejen dres
Komety jako suvenýr a dobrý pocit z prospěšné práce, ale i vědomí, že každý
zahozený odpadek musí někdo uklidit.
Dovětek a foto: Jakub Jírů
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Podzim ve školní družině
Ve školním roce 2013/2014 má naše školní družina čtyři oddělení s počtem 120 dětí.
Každá vychovatelka pracuje ve svém oddělení dle vlastního programu. Při plánování
našich činností klademe důraz na dostatek aktivního pohybu a relaxace. Důležitou
součástí školní družiny je plnění zájmových aktivit. S několika akcemi naší ŠD Vás
chceme seznámit.
Dne 27. 9. 2013 nás přijelo navštívit hudební divadlo HNEDLE VEDLE se svým představením „Z pohádky do pohádky“. Hodinovým představením nás provázel pan Tomáš Barták. Děti si s velkým zájmem zazpívaly známé pohádkové písničky, na některé si i zatančily. Vystoupení se nám všem moc líbilo.
Čas dozrávání dýní nás inspiroval k přípravě Halloweenu a k jejich zdobení různými
přírodninami. Několik našich prací si můžete prohlédnout na trávníku u ZŠ Komenského.
Ve čtvrtek 17. 10. 2013 jsme navštívili ZŠ T. G. Masaryka Rajhrad, kde probíhal projekt „Živo za ploty“ pod vedením Ing. Svatavy Vitulové. Děti se seznámily s chovem
oveček a koz dovezených z Holandska a také využily nabídky výtvarného ztvárnění
zvířátek. Starší děti si rozšířily svoje znalosti v připraveném kvízu a formou hádanek.
Tato akce se setkala s velkým ohlasem nejen u našich dětí.
Ve středu 23. 10. 2013 s uskutečnilo již tradiční vystoupení Duo Eden manželů Hubených se cvičenými opičkami a s pejsky. Děti měly možnost si prohlédnout, pohladit i
vyfotografovat se s velkým hadem. Opět nás uvedené vystoupení nezklamalo.
A co nás čeká v příštích týdnech?
Těšíme se na přípravu Mikulášské besídky, Rozsvícení vánočního stromu, Vánoční
jarmark, vystoupení v Domově seniorů a v Brně na nám. Svobody. Na všechny tyto
akce se těší děti ze Zpěváčku a z kroužku hry na zobcovou ﬂétnu.
Snažíme se, aby v naší školní družině zavládla příjemná a radostná atmosféra. Jsme
rádi, že se našim dětem v družince líbí.
Jitka Kafková, vedoucí ŠD, a kolektiv vychovatelek, foto: B. Špačková

Náš Halloween

vánoční jarmark
v modřicích
Vážení spoluobčané, zveme Vás na již tradiční Vánoční jarmark,

který se uskuteční v pátek

6. 12. 2013 od 15.00 do 19.00 h
v areálu ZŠ na Benešově ulici.
Předvánoční náladu zpříjemní nejen prodejní stánky
s vánoční tematikou, ale i vystoupení žáků ZŠ, MŠ, ZUŠ a folklorního kroužku.
Těšíme se na Vás, občerstvení zajištěno.
Na organizaci akce se spolupodílí:
ZŠ Modřice, město Modřice, SRPŠ při ZŠ Modřice, ZUŠ, modřická sdružení.

Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy
Z pohádky do pohádky
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
OKÉNKO

ObĀanského sdružení rodiĀĪ a pĢátel školy pĢi Základní umĒlecké škole OĢechov

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Přijměte prosím naše pozvání na Vánoční tvoření – výroba adventních věnců.
Pojďte si spolu s námi připomenout, co dělá Vánoce Vánocemi. Jak příjemné je na
chvilku se v běhu vánočních příprav zastavit, posedět a „poklábosit“. Jsou věci, které spolehlivě umí vyvolat pocit pohody a klidu. Vůně a melodie, které připomenou,
že se u štědrovečerní tabule na chvilku zastaví čas a my se sejdeme se svými nejbližšími. K tomu všemu patří i náležitá výzdoba a také adventní věnec.
I letos to může být ten, který si sami vyrobíte. I tentokrát budete mít k dispozici vše
potřebné – materiál, pomoc i občerstvení.
Mnozí z Vás byli u nás už vloni a fotograﬁe toho, co se Vám povedlo, jsou na webových stránkách sdružení http://www.zusmore.cz/node/93 . Pro ty z Vás, kteří přijdete
poprvé, mohou snímky sloužit jako inspirace.
Přijďte tedy v pátek 29. 11. 2013, před první adventní nedělí, do sálu žluté budovy
ZUŠ v Modřicích na ulici Benešova 268. Na dalších stránkách tohoto Zpravodaje naleznete pozvánku.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389,
irena@psenickova.cz, bank.účet sdružení č. 2800244838 / 2010
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Město Modřice Vás zve na tradiční

Rozsvícení
vánočního stromu
které se koná v úterý 3. 12. 2013
od 17 hodin na náměstí Svobody

3.12. 2013
Zazpívají Vám žáci Mateřské a Základní školy Modřice,
Základní umělecké školy a Smíšený pěvecký sbor města Modřice.
Přijďte si mezi nás také zazpívat.

Život v našem městě

201

Zpravodaj 11/2013

SKAUTI
V poslední době se mě lidé ptají, co to ten skauting je a čím se liší od jiných volnočasových kroužků. Skauting, resp. Junák – svaz skautů a skautek ČR je v první
řadě výchovnou organizací a své cíle naplňuje zábavnou a zážitkovou formou. My se
snažíme cíleně na děti působit, aby z nich rostli uvědomělí a aktivní občané, kterým
není lhostejná jejich budoucnost a budoucnost celé naší země. Ve skautu si trénují
nebo získávají důležité vlastnosti a dovednosti, jako jsou odhodlání, vytrvalost, píle,
odpovědnost za své činy, jednání v rizikových situacích, spolupráce a mnohé další. Někteří mohou namítat, že si pouze hrajeme a nic neučíme. Ale věřte, že hra je
mocný výchovný nástroj. Mimo toho jdeme my dospělí vedoucí ostatním příkladem.
Praktické dovednosti získávají děti tím, že si reálně zkusí konkrétní činnost. A velkým
pomocníkem je i kladná motivace, kdy za dobré umístění při hrách, účast na akcích
a aktivitu nad rámec skautských povinností získavají body, které v pololetí a na konci
školního roku vymění za některou z věcných cen, a ti opravdu nejlepší mají možnost
jet na tábor s výukou jízdy na koni. Jedním z prvků motivace je i tzv. symbolický
rámec. Zde je velmi důležitá výzdoba klubovny, náměty výprav, libreta k aktivitám,
motiv celoroční a celotáborové hry, různé oddílové rituály aj.
Děti do oddílu přijímáme už od 3 let. V této nejmladší kategorii se děti seznamují s
kamarády z družiny. To je malá skupina cca 5 dětí přibližně stejného věku. V tomto
kolektivu se učí jednoduché hry, soupeří mezi sebou a poznávají své okolí. Každá
činnost má svůj cíl. Může jím být rozvoj jemné motoriky, stmelení party, naučení
nové dovednosti a nebo jenom pobavit se, i to je důležité umět. Když dítě pochopí
pravidla některé hry anebo o to jednodušeji pochopí pravidla v reálném světě. S
věkem se ta pravidla rozšiřují a rozšiřuje se i možnost aktivit. Děti se od nástupu
do školy seznamují s pravidly slušného chování, základy morálky, začínají vnímat
odpovědnost za své chování, učí se soběstačnosti, ale i týmové hře. Čím jsou starší,
tím více se snažíme tyto vlastnosti a dovednosti prohlubovat. Zkušenější pomáhají
s přípravou programu pro mladší. Děti na druhém stupni mají možnost vycestovat s
oddílem na různé mezinárodní akce. A středoškoláci a vysokoškoláci se mohou na
těchto akcích uplatnit v tzv. servis týmu, neboli stanou se z nich pořadatelé. Touto
formou se i vzdělávají v jazycích a získávají rozhled za hranice naší země. Na takovýchto akcích vznikají přátelství, která vydrží někdy i do smrti. Pevná přátelství
vznikají ale i v naší přírodě. Tábor je výborným místem, kde se děti poznají i z jiné
stránky než doma ve městě. Na táboře se zažívají dobrodružství. Ano, není to vždy
příjemné, někdy je snad trochu zima, jindy se musí překonat vlastní lenost a ne každá hra baví všechny stejně. Nikomu v oddílu neslibuji procházku růžovým sadem.
Ale když člověk překoná svá drobná nepohodlí, dokáže se zapřít a zatnout zuby a
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má z toho potom krásné vzpomínky a hlavně to utuží osobnost. Kdo by nechtěl takto
romanticky prožít své dětství a mládí. Ve skautu dospělostí nic nekončí. Člověk se
může stát vedoucím, nebo pomáhat jinak a dál jezdit s oddílem na akce. Prý nejlepší
vedoucí rostou z těch, kteří si skautským oddílem prošli. Ale znám i takové, kteří
přišli ke skautingu až v dospělosti a můžou se „skautům od malička“ hravě rovnat.
Zajímá vás naše činnost? Přijďte se podívat na naše schůzky. Scházíme se každé
pondělí 16-18 hod (2. stupeň ZŠ), úterý 16-17 hod (předškoláci), čtvrtek 16-18 hod (1.
stupeň ZŠ) na základní škole v Modřicích ul. Benešova. Nenašli jste pro sebe vhodnou věkovou kategorii. Kontaktujte mě: morongova@skaut.cz.
text a foto: Veronika Morongová
95.skautský oddíl Quercus
www.quercus.estranky.cz
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Večer rozsvícených lampiček

BRABROUCI
Brabroučí výročí
V sobotu 12. 10. 2013 jsme oslavili 15 let činnosti našeho oddílu. Už ráno jsme se sešli
v areálu Pod Kaštany, abychom vše nachystali, a od 14.00 se začali scházet lidé. Děti
(ale i dospělí) si mohly projít naši Stezku po družinkách. Na stezce bylo několik stanovišť, jako například lanové překážky, skákání v pytli, výroba hračky, hod do klauna, střílení z luku, zatloukání hřebíku a další. Děti si také mohly zaskákat ve skákacím
hradu. Společně jsme si zavzpomínali na vše, co jsme za těch 15 let zvládli. Všichni
se mohli podívat do našich kronik nebo na fotky z činnosti, které tam byly po celou
dobu promítány. Počasí nám vyšlo, a tak jsme těch 15 let krásně oslavili. K uspořádání této akce nám pomohla dotace od města Modřice, tímto jim děkujeme. Doufáme,
že ještě bude mnoho příležitostí oslavit další roky naší činnosti.

V úterý 29. října se v 18 hodin sešly před Sokolovnou děti se svítícími lampionky
nejrůznějších barev a tvarů, aby se vydaly na každoroční pochod městem. Počasí
se večer umoudřilo, písničky hrály do kroku a dobrá nálada rozhodně nechyběla.
Blikající světýlka se zastavila až na náměstí Svobody před městským úřadem, kde
promluvil pan starosta.
Ohňostroj rozsvítil večerní oblohu a stal se lákavou atrakcí i pro starší děti a dospělé.
Pro zahřátí se podával teplý čaj, který připravil hotel Gregor. Nechyběly ani malé
sladkosti pro velké mlsouny.
velen

Brabrouci

foto: Radek Pokorný

foto: Miroslav Hájek. Další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz

Anketa

Anketa

Svatováclavské hody – závěrem
Letošní Svatováclavské hody jsou již u konce. Mája je pokácena, a my bychom tedy
chtěli vše shrnout. Počasí nám vyšlo, myslíme si, že vše dopadlo tak, jak mělo, a doufáme, že se hody líbily. Rádi bychom také poděkovali sponzorům, konkrétně ﬁrmě
Ptáček-velkoobchod a.s. a OMEGA 24 s.r.o. Také bychom rádi poděkovali vedení města Modřice a všem, co se na hodech jakýmkoliv způsobem podíleli. Aby hody byly
lepší a pro Vás, pro občany, atraktivnější, byli bychom rádi, kdybyste odpověděli na
pár níže uvedených otázek. Odpovědět můžete hozením vyplněného dotazníku do
schránky na radnici nebo na webových stránkách města.
Odpovídat můžete do 15. 12. 2013.

4. Pokud jsem nebyl/a na kácení máje (na zábavě), proč ne?
A) byl/a jsem
B) tento druh akcí není nic pro mě
C) vstupné je příliš vysoké (80 Kč)
D) nelíbí se mi kapela, která tam hrála (Kanci paní nadlesní)
E) jiné:

5. Pokud je cokoliv, co byste nám rádi řekli k hodům, napište nám to, prosím.

1. Zachovali byste strukturu hodů (sobota – zvaní občanů, předhodová zábava; neděle – mše v kostele, průvod městem, předání práva a hodová zábava u Sokolovny,
pátek – pohodová zábava)
A) Ano
B) Ano, ale více mi vyhovovala pohodová zábava v pondělí
C) Ne (prosím uveďte, jaké změny byste udělali)

2. Zakroužkováním prosím vyberte ty kapely, které se Vám na hodových zábavách
nelíbily, případně navrhněte jiné vhodné kapely do dalších let.

Petr Šikula a Barbora Pokorná – hlavní pár stárků

A) Hovorané (hodová zábava)
B) Panorama (předhodová zábava)
C) Hamrla Boys (pohodová zábava)
D) Kanci paní nadlesní (kácení máje)
Jiné návrhy:

3. Pokud jsem nebyl/a na pohodové zábavě, proč ne?
A) byl/a jsem
B) tento druh akcí není nic pro mě
C) vstupné je příliš vysoké (80 Kč)
D) nelíbí se mi kapela, která tam hrála (Hamrla Boys)
E) jiné:
foto: M.Hájek
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KULTURA
66. komorní koncert – Klarinet v klavírním triu

Foto: M.Hájek
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BrnČnská zimní liga
v orientaþním bČhu 2013/2014

SPORT

http://bzl.adamna.net

PĜijećte ve svém voze
a vyzkoušejte si své schopnosti
na škole smykĤ

BrnČnská zimní liga je série krátkých závodĤ v bnČnských parcích, lesoparcích
a sídlištích. Je urþena také pro sportující veĜejnost s nulovými zkušenostmi
s orientaþním bČhem.
Termíny pro sezónu 2013/2014:
nedČle 1. prosince 2013
Kauflauf cup
nedČle 12. ledna 2014
Hruška cup
sobota 1. února 2014
Hromniþní trápení
nedČle 9. února 2014
Pavlík cup
nedČle 16. bĜezna 2014
Adamna cup

Komín
Bohunice
Blansko
ŽabovĜesky
Jundrov

Struþné informace k závodĤm:
datum

automobilový závod ve slalomu
PRO VŠECHNY ěIDIýE !

8,00 – 9,00 hod.
registrace jezdcĤ – nám. Svobody, ModĜice
9,00 hod.
start – nám. Svobody, ModĜice
odjezd na Automotodrom Brno dle itineráĜe
9,30 – 14,00 hod.
slalomové dráhy na Automotodromu Brno
registrace možná i na automotodromu,
bez nároku na zaĜazení do hodnocení závodu

více info na

www.vonka.cz

602 717 903

1.12.2013
12.1.2014
1.2.2014
9.2.2014
16.3.2014

mapa

Komín
Bohunice
Blansko
ŽabovĜesky
Jundrov

místo

LíšeĖ, ZŠ pastviny
Bohunice, ZŠ Arménská
Blansko
ŽabovĜesky, ZŠ Nám. Svornosti
Jundrov, ZŠ Jasanova

stránky závodu

http://kauflaufadamna.net
http://hruskacup.adamna.net
http://radioklub.blansko.net
http://pavlik.adamna.net
http://cup.adamna.net

sraz do

14:15
14:15
10:30
14:15
14:15

Kategorie: budou vždy pĜipraveny 2 tratČ (dČti cca 1 km a ostatní cca 3 km,
smČrný þas vítČze 12 až 17 minut). Všichni budou do výsledkĤ zaĜazeni
do tĜí kategorií dČti HDD, ženy D a muži H.
Hodnocení: v závodech boduje vždy prvních 45 závodníkĤ v kategorii následovnČ:
1. místo 70 bodĤ, 2. místo 60 bodĤ, 3. místo 52 bodĤ, dále 46 bodĤ,
42, 40, 39, 38, … 4, 3, 2 a 1 bod. Do celkového souþtu bodĤ se
zapoþítávají všechny závody.
Vklad:

30,– Kþ/závod

Informace pro zaþáteþníky a veĜejnost:
Rozpis závodu (místo konání a další
podrobné informace) naleznete na stránce "Rozpis". Poté se staþí pĜihlásit na stránce
"PĜihlášky" a pak už jen pĜijít v den konání na shromaždištČ. Zde se nebojte zeptat
poĜadatele, který vám vysvČtlí vše potĜebné. NemČjte obavy, takovýchto závodĤ se
každoroþnČ úþastní množství neorienĢákĤ, kteĜí si chtČjí tento sport zkusit. Nic se
tedy nedČje, když se vám nebude daĜit a na trati budete vemi dlouho, nebo tĜeba
nenajdete všechny kontroly. Máte-li jakýkoliv dotaz, nebojte se zeptat na kontaktní
adrese konkrétního závodu, od toho tu jsme.
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Nohejbalisté podeváté mistry ČR v extralize družstev!!!
Dne 6.10. 2013 jsme v Nymburku získali devátý mistrovský titul. Cesta letošní extraligou, se někomu může zdát jako naprosto bezproblémová, neboť jsme za celou dobu
neztratili ani jediný bodík. Stojí za tím ovšem tvrdá práce celého týmu, který se dokázal
už před jejím začátkem kvalitně připravit. A tak jsme od prvního kola základní části,
která začala v dubnu, drtili jednoho soupeře za druhým. Výsledkem bylo 1. místo se
ziskem 28 bodů a impozantním skóre 84:21. Po skončení této části soutěže nás čekalo
MČR dvojic, kde všechny naše formace prošly do čtvrtﬁnále, ovšem tam byly vyřazeny. Dostali jsme možná důležité upozornění, že nám zadarmo v podzimním play off
nikdo nic nedá.
Týden před začátkem play off se uskutečnilo MČR trojic, na kterém jsme získali stříbrnou a bronzovou medaili, když obě naše trojky nestačily pouze na vítěznou formaci
benešovského Šacungu. Do vyřazovací části extraligy jsme vstoupili proti soupeři z Čelákovic suverénním vítězstvím na domácí půdě poměrem 5:0. V odvetě jsme potvrdili
svou herní převahu a po výsledku 5:1 jsme postoupili do nymburského superﬁnále.
Naším soupeřem se stal Šacung Benešov, který nám v roce 2010 jako poslední dokázal
sebrat titul.
Před ﬁnálovým utkáním nás celá nohejbalová veřejnost pasovala do role jasného favorita. My jsme ovšem po zkušenostech, které jsme získali za poslední dva roky, kdy
celá soutěž vrcholí jediným utkáním věděli, že stát se může cokoliv. A stalo. Hned ve
druhém zápase dvojic se nám zranil Pavel Kop. V tu chvíli se pro mnoho lidí naprosto
změnila sázková tendence, která panovala před utkáním. Někteří diváci v hale už viděli
s pohárem nad hlavou našeho soupeře. Náš tým však prokázal velké srdce a dokázal
i bez svého klíčového hráče otočit nepříznivě se vyvíjející duel. Po třech hodinách
a čtyřiceti minutách nádherného nohejbalového souboje, po výsledku 5:3, vypukla
v hale nymburského sportovního centra obrovská modrobílá radost. Pověsili jsme si
podeváté v historii oddílu na krk zlaté medaile. Velkou zásluhu na tomhle úspěchu
mají také naši fanoušci. Přicestovali autobusem, který vypravila modřická radnice a
svým hlasitým povzbuzováním nás doslova hnali za vítězstvím. Na zpáteční cestě do
Modřic, jako již tradičně, probíhala v autobuse velká oslava, kdy hráči společně s fanoušky několikrát zastavili a dávali jasně najevo, kdo je pánem letošní sezóny. Oslavy
pak pokračovaly v modřické restauraci u sokolovny. Týden po zisku titulu byl pak celý
náš tým tradičně přijat vedením města na radnici, kde nám bylo starostou poděkováno
za reprezentaci Modřic.
text: Petr Gulda

foto: Antonín Stehlík
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

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

POZVÁNKA
Zveme Vás
ve čtvrtek 28. listopadu 2013 v 17 hod.
do klubovny nad knihovnou (nám. Svobody 93)
na cestovatelskou besedu s manželi Monikou a Jirkou Vackovými
NÁŠ OSUDOVÝ MADAGASKAR

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Březinová: Bleděmodrá kafkárna
Čtvrtek: Čtení o vepříkovi a kůzleti
Dauvillier: Dítě s hvězdičkou
Falconer: Olivie
Gifford: Příšerné dějiny smrti
Procházková: Uzly a pomeranče
PRO ŽENY
Aikman: Vdovám smutek nesluší
Austenová: Watsonovi
Bogdan: Tajemství tudorského dvora
Day: Sedm let hříchu
Hanibal: Neklidná duše Evy z Rožmberka
Jakoubková: Darovanému manželovi
na zuby nekoukej
Keleová-Vasiliková: Druhá
Kelly: Zlaté náměstí
Kinkel: Ve stínu královny
Kubátová: Obětovaná
Lázničková: Osudová

Medeiros: Tvůj svůdný dotek
Pronská: Slané prokletí
Ward: Srdce ze zlata
PRO SILNÉ NERVY
Börjlind: Skočný příliv
Cimický: Maigretovo pařížské léto
Coyle: Jako v kávovém mlýnku, Mezi
zrnky kávy
Crichton: Mikro
Erikson: Mentalista
Fojtová: Nevěrné ženy pijí sauvignon
James: Já si tě najdu, Povolání pro
ženu nevhodné, Vraždy podle návodu
Kaaberbol: Chlapec v kufru
Kessler: Krvavý kotel
Linková: Šmírák, Zapomenuté dítě
Lustig: Nemáme na vybranou
Queen: Stalo se ve tmě
Viewegh: Můj život po životě

Krásný teplý říjen je za námi. Zahrádkám velmi prospěl – je sklizeno; práce
na zahrádkách jsou téměř u konce a je
čas na zazimování a odpočinek.
Neznamená to, že budeme jen zahálet.
Navštívíme přátele zahrádkáře a vinaře
v Sudoměřicích, ochutnáme jejich letošní martinské, srovnáme s loňským a
pochutnáme si na jejich svatomartinské
huse.
V prosinci nás čeká tradiční Vánoční
stůl zahrádkáře, kde zhodnotíme letošní
zahrádkářský rok. Dále se budeme
vzdělávat na besedách s odborníky, a
protože čas utíká, také nastanou přípravy na novou jarní sezónu. Zahrádkář se
vlastně nikdy nenudí.
Mimo kontrol na zahrádkách (zloději
nezahálejí ani v zimě) se musí opatřit
semena a semínka a pomalu chystat
plán sadby a nakonec zasadit a před-

s

pěstovat sazeničky. Kdo nemá skleník,
ten používá okna. Když půjdete v únoru
a březnu procházkou po Modřicích,
sami uvidíte, jak se za okny sazeničky
zelenají.
Čeká nás také příprava plesu, který se
tentokrát bude konat v pátek 7. 2. 2014;
příprava besedy o víně s ochutnávkou
a podobně.
Jistě také navštívíme Zahradnické centrum Brabec, kde se již chystá vánoční
prezentace a my se rádi pokocháme tou
krásou.
Také nesmíme zapomenout na kulturu.
Jistě si každý udělá čas na návštěvu
divadla nebo koncertu - i modřické
koncerty mají vysokou úroveň.
Tak krásný čas vám přeje
TOJA.

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Cetlová Ludmila
Bertelová Emilie
MUDr. Tomandlová Jaroslava
Nerud Břetislav
Zelinková Helena
Homolka Jaroslav
Komínek Josef
Wahnerová Jaroslava
Kachlířová Marie
Ing. Hlaváček Karel
Cetl Miroslav

Vítáme do života
Prokeš Michal
Ošmera Sebastian
Červenka Matěj

Rozloučili jsem se
Jančíková Božena
Vojtová Lenka
Vojta Miroslav
Zezula Miroslav
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MĚSTSKÁ POLICIE
Zpráva MP Modřice za měsíc říjen
Dne 1.10. v ranních hodinách bylo hlídkou MP řešeno domácí násilí, kdy žena byla
převezena na lékařské ošetření. Žena byla poučena a dalším postupu.
Dne 2.10. bylo řešeno občanské soužití mezi příbuznými.
Dne 4.10. byla hlídka MP přivolána bezpečnostní agenturou do OC Olympia, kde se
nacházel opilý agresivní muž. Ten byl doprovoděn domů a byl pozván po
vystřízlivění k podání vysvětlení. Po vystřízlivění se za celou událost omluvil.
Dne 4.10. v nočních hodinách byl na ČS Unicorn řešen újezd vozidla bez zaplacení.
Pachatel byl pozván k sepsání podání vysvětlení. Na to se ale bez řádné
omluvy nedostavil, a proto bude ve spolupráci s PČR předveden.
Dne 5.10. byl na nám. Svobody nalezen pes se známkou. Pes byl navrácen majiteli.
Dne 7.10. byl na konečné zastávce řešen podnapilý muž, který odmítal opustit vůz
MHD. Po příjezdu hlídky MP muž vůz opustil a odešel domů.
Dne 9.10. řidiči nákladního vozidla došel benzín v zatáčce na nám. Svobody. Zde
vytvořil překážku a strážníci MP zde usměrňovali provoz do příjezdu pomoci.
Dne 9.10 v podvečerních hodinách byli strážníci MP přivoláni na ul. Benešova, kde
v křižovatce s ul. Hybešova ležel podnapilý muž. Muž byl hlídkou probuzen a nasměrován k ubytovně.
Dne 11.10 zatím neznámý muž na ČP Unicorn natankoval benzín do kanystru a bez
placení utekl. Strážníci po pachateli intenzivně pátrali, ale s negativním
výsledkem.
Dne 12.10. bylo hlídce MP oznámeno pohřešování dcery. Strážníci dceru nalezli u jejího přítele.
Dne 17.10. byl strážníky MP řešen další újezd vozidla bez zaplacení z ČP Unicorn. Věc
byla postoupena příslušnému správnímu orgánu k dořešení.
Dne 21.10. byly řešeny strážníky MP sousedské spory, kdy celá situace byla projednána s oběma stranami sporu a vyřešena na místě bez dalšího oznámení.
Dne 25.10. byla hlídkou MP usměrňována doprava při akci „Kácení máje“.
Dne 25.10. v nočních hodinách proběhla akce zaměřená na kontrolu chat a rekreačních zařízení za účelem nalezení osob zde nezákonně přebývajících. Celkově byly nalezeny dvě osoby v opuštěných objektech, které byly vykázány.
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Dne 26.10. v nočních hodinách byl na konečné MHD řešen podnapilý agresivní muž,
který odmítal odvoz sanitou ZZS.
Dne 29.10. byl strážníky MP zajišťován bezpečných průchod při večeru rozsvícených
lampiček.
Upozorňujeme místní občany, že dle obecně závazné vyhlášky města Modřice č.
10/2009, o udržování čistoty veřejného prostranství je zakázáno vylepování plakátů mimo místa určená touto vyhláškou. To znamená tedy, že zastávky MHD neslouží
jako plakátovací plocha.
Dále žádáme občany města, aby s příchodem zimního období důkladně zabezpečili
své rekreační a chatové objekty, z důvodu možného vloupání za účelem krást nebo
se ukrýt před chladným počasím. Při jakémkoliv podezření, že se ve Vašem objektu
nachází nezvaná osoba, ihned volejte městskou policii.
Chceme upozornit rodiče, aby více dohlíželi na své děti, z důvodu pokusu nalákání dítěte do vozidla v Ivančicích a přilehlém okolí. Při sebemenším podezření ihned kontaktuje MP nebo PČR. Jedná se o vaše děti!!
Upozorňujeme místní občany, že dle nařízení města č. 3/2013 je od 1.11.2013 zakázán podomní prodej. V případě výskytu takovýchto prodejců okamžitě kontaktujte
městskou policii.
V katastru města se začaly objevovat vypálené kruhy v porostu se zbytky opáleného
plastu (opalování kabelů). Při jakémkoliv podezření o této činnosti volejte městskou
policii.
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks

Městská policie Modřice se prezentuje na Facebooku. Staňte se i Vy našimi fanoušky!
Seznámíte se zde s aktuální problematikou v našem městě, kterou řeší nebo na ni upozorňují městští strážníci.
Kontakty na MP Modřice: tel. 602 555 193, e-mail mestska.policie@mesto-modrice.cz
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Novinky a zajímavosti na stránkách mim.cemotel.cz

Modřický Internetový magazín
Nový formát stránek MIM
Konec operačního systému Windows XP znamená pro MIM nutnost přejít od práce s
programem "cevela-txb" ke standardním systémovým nástrojům tak, aby vše mohlo
fungovat i v nových Windows. Pro znalé uvádím, že půjde o přímé kódování dílčích
htm textů, skládaných pomocí skriptů cmd, se zobrazováním řízeným css styly –
statické generování a ftp přenos hotových stránek na web zůstává. Přitom bude též
vytvořena nová navigace, která zjednoduší orientaci i přístup ke stránkám z různých
pohledů. MIM v současnosti obsahuje stovky stránek a tisíce fotograﬁí, takže tato celková rekonstrukce bude poměrně pracná a vyžádá si čas, který nelze dopředu odhadnout – předem proto děkuji čtenářům za trpělivost.
Folklorní kroužek a soustředění na Blatinách
Sympatickým zjištěním bylo, že se v novém školním roce objevila řada šikovných malých dětí se zájmem o účast na práci folklorního kroužku. Tak jsme rozšířili zkoušky,
popsali a zveřejnili aktualizovanou koncepci i roční plán akcí a celkovou atmosféru při
nácviku těch nejmenších zachytili na fotograﬁích. Fotograﬁcky je zdokumentováno též
vystoupení kroužku na Václavských hodech. Nové kontakty pak umožnily realizovat
víkendové soustředění dětí s rodiči na Blatinách, které bývalým účastníkům podnikových rekreací Kovolitu určitě nemusím představovat. Na fotoalbech se zájemci o přírodu mohou přesvědčit, že u Dráteniček a na okolních stráních je pořád mimořádně
hezky a rodiče dětí z kroužku se mohou inspirovat pro příští podobnou akci.
Pěvecký sbor a 66. komorní koncert na radnici
Při zpracovávání fotograﬁí Mirka Hájka z vystoupení pěveckého sboru na zahrádkářské výstavě jsem si opět uvědomil dokumentační hodnotu našeho publikačního snažení. Zachycujeme totiž nejen konání vybraných akcí, ale i přátele, rodinu a známé,
kteří se jich účastní, takže si pak zpětně můžeme připomenout i lidi, kteří už mezi
námi nejsou – třeba časté návštěvnice komorních koncertů paní Trávníkovou či paní
Štulpovou.
Ta by tentokrát určitě napsala do Zpravodaje hodně vysoké ocenění ke koncertu Moravského klavírního tria s klarinetistkou Vendulou Šromovou, která předvedla, že umí
svým podáním nadchnout posluchače nejenom pro swing, ale tentokrát i pro Beethovena. Mistrovské provedení Sonáty Leoše Janáčka pro housle (Jiří Jahoda) a klavír
(Jana Ryšánková) i Tria Franze Schuberta (navíc violoncello – Miroslav Zicha) pak
doplnila světová premiéra skladby "Tajemné sny", kterou osobně uvedl současný skladatel Jan Meisl. Šlo nejen o skutečně mimořádné hudební zážitky, ale jako pořadatele
nás velice potěšila i účast několika klientů z Centra sociálních služeb v Chrlicích. Byli
velice spokojeni a přijedou prý zase.
příjemné prohlížení přeje Vlastimil Čevela
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Akátový dům – moderní a bezpečný
domov pro seniory v Rajhradě
Dne 25.9.2013 byl na Městečku 52 v Rajhradě slavnostně položen a posvěcen
základní kámen Akátového domu a představen projekt „S.E.N bydlení“. Slavnostního položení kamene se kromě investora, projektantů a stavební ﬁrmy zúčastnili
také zástupci města Rajhrad a Oblastní charity Rajhrad. Kámen posvětil převor
benediktinského opatství v Rajhradě P. Augustin L. Gazda.
Zároveň byl představen projekt „S.E.N. bydlení“, který se v péči o seniory opírá o
tři základní pilíře: Starostlivost – Empatie – Nezávislost. Cílem je zajistit seniorům
kvalitní a bezpečné bydlení a umožnit jim zachovat si vlastní nezávislost až
do pozdního věku. Umístění Akátového domu přímo v centru Rajhradu zajišťuje
výbornou dostupnost veškeré občanské vybavenosti (lékař, lékárna, obchod, MÚ,
pošta, knihovna, autobus, vlak). Senioři tak mohou žít nezávisle v přirozeném prostředí svého domova a přitom být v kontaktu s ostatními lidmi.
Areál Akátového domu se skládá z hlavní budovy a pěti samostatných domků
umístěných v zahradě. Nastěhování prvních klientů je plánováno na červenec
2014. K dispozici budou bezbariérové, nadstandardně zařízené nízkoenergetické
byty 2+1 (2+kk) a 1+kk, které jsou určeny převážně soběstačným seniorům. Pro
seniory bude zajištěna také pečovatelská a ošetřovatelská služba.
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Tradiþní pĜedvánoþní trhy zhlédnete v úchvatné Vídni!
Odjezdy v termínech
30.11., 7.12, 8.12., 14.12., 15.12., 21.12., 22.12. 2013, doprava a služby prĤvodce
v cenČ
Cena: 340,- Kþ

TERMÁLNÍ LÁZNċ GyĘr – Maćarsko 2013
Termín : 15.12.2013
Odjezd: ModĜice 7:30 hod., nám. Svobody
Brno: 8:00 hod. Z Janáþkova divadla od restaurace Bohéma
Odjezd z GyĘru v 18:00 hod.
Cena: 599,-Kþ /os. , dítČ do 14 let 535,- Kþ vþ. vstupenky do lázní

TĜídenní zájezd Adventní PaĜíž 6.12 - 8.12.2013
Adventní zájezd do PaĜíže s vánoþními trhy na Champs Élysées
Cena: 1690 Kþ/os.
Termín: 6.12. – 8.12.2013
Odjezd z Brna v 14:30 hod. (Janáþkovo divadlo)
Služby prĤvodce po celou dobu výletu jsou v cenČ!

Adventní zájezd do Mariazell s tradiþním prĤvodem þertĤ
Cena: 489,- Kþ/os.

Prohlídka vzorových bytů bude možná od února 2014.

Termín: 30.11.2013

Více informací lze získat na www.senbydleni.cz, na e-mailu info@senbydleni.cz,
případně na tel. 724253352.

Odjezd: ModĜice v 8:00 hod. z nám. Svobody, Brno: Janáþkovo divadlo v 8:30 hod.

Jednodenní poznávací výlet za krásami Budapešti - navštivte
nejkrásnČjší láznČ Széchenyi.
Prohlídka mČsta, nejvČtší podmoĜské akvárium ve stĜední EvropČ a zoo. Doprava plnČ vybaveným
autobusem a výklad prĤvodce. Seznamte se s Budapeští.
Termín: 14.12.2013
Odjezd: Janáþkovo divadlo ve 3:30 hod.
Cena: 599,- Kþ
Ceny nezahrnují: vstup do lázní v Budapešti, do zoo, památek, pojištČní.
VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA: www.expressbus.cz, nebo na tel.: 776 776 156
Zájezdy poĜádá CA Expressbus Coufalík

Foto: Mgr. M. Večeřová, M.A.

Inzerce

Inzerce
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www.uver-na-bydleni.cz

AVION S L AVÍ 15. V ÝROČ Í

ROZDÁME VÁM

500 000,-

15 x 15 000,150 HODNOTNÝCH CEN
15 000 PŘEK VAPENÍ

1. – 30. 11. 2013

Navštivte ve dnech od 1.11. do 30.11.2013
AVION Shopping Park v Brně, nakupte
v kterémkoliv z obchodů nad 300 Kč, prokažte
se účtenkou a získejte tipovací lístek. Soutěžíme
o 15 x 15 000,- a dalších150 hodnotných cen.
Navíc ke každé účtence získáte sladké překvapení
zdarma. Stačí pouze spočítat, kolik věcí je
vyobrazeno na naší nákupní tašce, kterou najdete
v AVION Shopping Parku v Brně, a Váš tip napsat
na obdržený soutěžní lístek.
Vyhlášení výherců proběhne 3. 12. 2013
zveřejněním na webových stránkách a FB.

Inzerce

Prodám družstevní
byt 3+ 1 s lodžií v
Modřicích,

Máte zájem o reﬁnancování stávajícího
úvěru nebo hypotéky?
Chcete stavět nebo modernizovat své
bydlení?
Chcete kupovat byt nebo rodinný dům?
Nabízím Vám osobní pomoc při výběru
řešení Vašeho úvěru.
Všechny nabídky jsou připravovány na
míru pro Vás a ZDARMA
Osobní jednání přímo u klienta
doma!

s možností převodu do OV,
73 m², revitalizovaný dům,
3.patro, výtah, zděné jádro,
vlastní etážové topení,
komora, sklep.

Finanční poradce:

Bližší informace na telefonu:
728 722 615

Igor Kahánek,
tel.: 608 776 618

SERVIS - FEĕO RADOMÍR
OPRAVY–VÝM4NY–PRODEJ–elektrickéohâíva«evodyǦbojlery,prõtokovéel.
ohâíva«evody,pâímotopnéspotâebi«e
G

NABÍZÍMEVÝM4NUVAŠEHODOSLUHUJÍCÍHOEL.OHaÍVA,E
ZAEL.OHaÍVA,VODYVÝROBCEDZD,ATOSESLEVOU36%
NAOHaÍVA,(BYTOVÁVÝSTAVBA).
VÍCENA:

www.servisfeno.cz

ZAVÝM4NU:PROHLÍDKAUZÁKAZNÍKA,DODÁNÍEL.OHaÍVA,E,POUŽITÝINSTALA,NÍMATERIÁL,PaÍPADNÉ
PaEVRTÁNÍ,INSTALACE,ZAPOJENÍAODZKOUŠENÍ,LIKVIDACESTARÉHOOHaÍVA,E,CESTA+,ASNACEST4–
JEDNOTNÁCENA:3500K,V,ETN415%DPH(NEKOMBINOVANÉOHaÍVA,E).


SOUTĚŽTE O IKEA DÁRKOVÝ POUKAZ V HODNOTĚ 10 000,-,
LED TV SAMSUNG, TABLET SAMSUNG, ZÁJEZD A DALŠÍ ...
Podrobná pravidla a kompletní seznam cen
naleznete na www.avion.cz a
AVIONBRNO

Komenského449,66442MODaICE

Mob.:607970044eǦmail:servis.Feno@seznam.cz
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Čištění koberců
a čalouněných povrchů

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkracování, výměny zipů,
šití záclon apod.

Ceny: koberce od 13 Kč za m2
Sedací soupravy – 90 Kč za jednosed.
Čištění je prováděno u zákazníka
a je týž den pochůzdné.

Tel.: 775 242 041

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

MALBY 14,- Kč/m , nátěry

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,

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.

V BANCE VÁM
NEPŮJČILI?
ZKUSTE TO U NÁS 774 348
446, WWW.PUJCKY-AKTIV.CZ
Pracujeme pro více věřitelů.

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

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

www.omega24.cz

Salon Iv
Iveta Šubrtová
Masarykova 118
Business Park ModĜice
(areál bývalé Fruty)

tel. 736 402 418
e-mail: iveta.subrtova@seznam.cz
www.brno-masaze.webnode.cz

Pronajmu garáž
v Modřicích, v bytovce na
Komenského ulici č. 597.

V případě zájmu
volejte na tel. číslo
728 244 770.

Inzerce

¾ Široký výbČr masáží v rĤzných variantách
¾ TČhotenské masáže
¾ Parafínové zábaly rukou
¾ Každý mČsíc akþní cenové nabídky
Dárkové poukazy – Výhodné permanentky
VČrnostní slevové karty – ZamČstnanecké benefity
Akþní nabídky – ýerpání z fondĤ FKSP
Více na www.brno-masaze.webnode.cz



Kontakt: 608

305 720

Pedikúra domů
Máte v rodině nemocného
nebo staršího člověka, který
nechce nebo nemůže jít do
salonu?
Objednávky na:

723 025 452

Inzerce
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Inzerce

MUDr. Jarmila Kočí

Oční ambulance

Silvestr2013

Nádražní 540
ModĜice 664 42

RestauracehoteluGregorpodzáštitoumĢstaModƎice
Vászvounasilvestrovskýveēer,kterýsekoná
31.12.2013vsálehotelu.


Veēerníprogram:
Ͳ 19:00Zaēátek
Ͳ 19:30Ͳ22:30PodáváníveēeƎe
Ͳ 24:00NovoroēnípƎípitek
Ͳ 0:05OhŸostrojnanámĢstí
Ͳ 2:00Slosovánívstupenek


mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

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


Vstupné450,ͲKē(vpƎedprodeji390,ͲKē)zahrnuje:

Veēernímenu(medailonkyzvepƎovépanenky
spepƎovouomáēkou,hranolky),pƽlnoēnípƎípitek.

KtancinavašepƎáníhrajeD.J.Libor
PƎedprodejvstupenekod1.10.2013napivnicihotelu
Gregor.






Mariánské nám. 1 (budova GiTy)
Brno-Komárov

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

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

268 848

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ A SPOTŘEBIČŮ
* ROČNÍ KONTROLNÍ PROHLÍDKY
* SERVIS * UVÁDĚNÍ DO PROVOZU
* SEŘÍZENÍ A VYČIŠTĚNÍ*drobné opravy
* MODERNÍ DIAGNOSTIKA
* NASTAVENÍ NA OPTIMÁLNÍ PARAMETRY A ÚČINNOST
* MĚŘENÍ A REGULACE
* VÝMĚNA PLYNOVÝCH KOTLŮ
* ODBORNÉ PORADENSTVÍ
* ELEKTRO, VODA, PLYN, TOPENÍ
* REVIZE NADŠENÍ A BOHATÁ PRAXE
ELPEMA & PEMATHERM LTD
Petr Máca
U Lesíčka 184/18, 620 00 Brněnské Ivanovice
e-mail: elpema@seznam.cz
telefon:

731 934 074

461
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Zveme všechny do novɀ
otevĺené prodejny

ZDRAVÉ VÝŽIVY
Nabízíme:
Dennɀ ćerstvé pećivo
Kozí a kravské výrobky

Zpravodaj 11/2013

Beseda v knihovně, 17 hod
Vánoční tvoření v ZUŠ, 14-22 hod
Beseda s vojenským kaplanem, 15hod
Rozsvícení vánočního stromu, 17 hod
Vánoční jarmark v ZŠ, 15-19 hod
Rallye show, 8 hod
67. Komorní koncert na radnici, 19 hod

Opakovaně týdně
po

Medy
Bylinné ćaje a sirupy
Bezlepkové potraviny

Inzerce

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2013
Události
28. 11. 2013
29. 11. 2013
1. 12. 2013
3. 12. 2013
6. 12. 2013
7. 12. 2013
12. 12. 2013

Farmáĺské výrobky

Možnost objednání farmáĺské bedýnky
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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) …

Prodejnu najdete na ulici Komenského 600 v Modĺicích
(vchod ze zadní strany budovy)

Budeme se tɀšit na Vaši návštɀvu

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, 18:00, 19:00

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

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
547 216 711, 601 376 599
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
9:30

pá

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

18:00, 19:00

Jóga klasická, začátečníci, pokročilí - FINO club

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

547 216 711, 601 376 599
www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici
ne

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
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