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USNESENÍ RMM č. 24/2016
Komentář k vybraným bodům usnesení z 24. schůze RMM konané dne
18. 10. 2016

panem R. H. a doporučení SZK schválila
přidělení uvolněného bytu v BD Sadová
563 paní R. L.

(k usnesení 24R-4.6/2016)

Hudební produkce Václavské hody
RMM schválila Licenční smlouvu se
společností OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s.,
na veřejnou produkci hudebních děl při
Václavských hodech 2016 za cenu 4538
Kč včetně DPH.

Kniha Modřice
Muzejní spolek Modřice požádal o prodloužení termínu dokončení odborné
knihy o Modřicích do 30. 4. 2017, a to z
důvodu velké obsáhlosti a v některých
kapitolách značné odbornosti zpracovávaných informací. Současně budou v
knize využity nejnovější archeologické
nálezy na našem katastru, o kterých
byla zmínka i v denním tisku.

(k usnesení 24R-3.12/2016)

(k usnesení 24R-6.2/2016)

Odkup pozemků Bobrava
RMM projednala nabídku na odkup
pozemků p. č. 2484/1, 2484/2, 2484/6,
2484/10, 2485/1 a 2485/31 v lokalitě Bobrava, která nabízí pozemek p. č. 2485/1
za 1500 Kč/m2 a ostatní za celkovou
cenu 1000 Kč. RMM vzala nabídku na
vědomí a doporučuje ZMM její akceptaci.

ZÚR JmK
Zastupitelstvo JmK dne 5. 10. 2016 vydalo ZÚR JmK. RMM projednala návrh

(k usnesení 24R-3.10/2016 a 24R-7.5/2016)

Revitalizace sběrného dvora
Město připravuje rekonstrukci areálu
sběrného dvora na ulici Tyršova a v
rámci urychlení bude stavební povolení
vyřešeno veřejnoprávní smlouvou mezi
městem Modřice a MěÚ Šlapanice – odborem výstavby, kterou pro město Modřice vyjedná a zpracuje firma DIMENSE,
v. o. s., za cenu 30 000 Kč bez DPH.

prostor objektu Poděbradova 413 MgA.
Kamínkové za účelem provozování
výtvarných kroužků pro děti 4–15 let a
v dopoledních hodinách i pro zájemce
z řad seniorů. Provoz bude zahájen od
1. 1. 2017.

(k usnesení 24R-3.1/2016 a 24R-3.2/2016)

Územní studie Zahrádky
Na základě schváleného ÚP Modřice
bude zpracována Územní studie „Obytná zóna – lokalita Zahrádky“, kterou pro
město vypracuje Ing. arch. Košťálová za
cenu 188 000 Kč bez DPH.
(k usnesení 24R-3.3/2016)

Servisní služba pro mapový portál
města
RMM schválila Smlouvu o poskytnutí
servisních služeb pro webovou aplikaci
„Geosense mapový portál a Pasport KN
Modřice“ v ceně 1850 Kč/měsíčně bez
DPH, kterou bude zajišťovat firma DATA
PROCON, s. r. o.

(k usnesení 24R-4.1/2016)

Využívání tělocvičny
RMM schválila MŠ Modřice a MŠ
Mrňata, s. r. o., pronájem tělocvičny
ve volných dopoledních hodinách dle
ceníku pronájmu pro sportovní využívání školkami.

(k usnesení 24R-3.9/2016)

(k usnesení 24R-4.4/2016 a 24R-4.5/2016)

Přidělení bytu
RMM na základě výpovědi z nájmu bytu

Pronájem Poděbradova 413
RMM schválila pronájem uvolněných

POZVÁNKA
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právní kanceláře na případnou žalobu
na platnost ZÚR a podstupuje rozhodnutí o podání žaloby do ZMM.
(k usnesení 24R-7.1/2016)

Dar ZŠ Modřice
ZŠ Modřice obdržela peněžní dar ve
výši 2500 Kč od Ing. Lukáše Veselého –
Autodoprava Pardubice. Vřele děkujeme.
(k usnesení 24R-7.7/2016)

Projekt ZŠ Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice a MAS
Bobrava zařazení projektového záměru
„Modernizace učeben ZŠ Modřice“ do
zásobníku projektů Strategického rámce
MAP – zásobník nutný pro získání
dotace.
(k usnesení 24R-7.9/2016)

na 10. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 5. PROSINCE 2016 V 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Nekonečný příběh – 1. část
Začalo to 24. 7. 2009, kdy se na dosud úrodných polích v blízkosti rybníka Primál
(chráněného krajinného prvku) sešlo 5 lidí na tzv. veřejném ústním jednání. Pánové
Švehla z OV MěÚ Šlapanice, Boleslav – majitel firmy GAS Transport s.r.o. (jeden z
hlavních hrdinů našeho příběhu), Kramný – z již zaniklého zemědělského družstva
AGRO Modřice a.s., Šiška – starosta města Modřice a místostarostka Modřic Chybíková.
Předmětem tohoto jednání bylo projednání a schválení žádosti AGRO Modřice o
změnu využití území pro „Terénní úpravy a zemní práce spojené se změnou využití
výškových poměrů ploch využívaných pro zemědělskou výrobu na pozemcích p.č.
1687/1, 1688/1, 1700, 1701 a 2091 v k.ú. Modřice.“ Laicky řečeno vyrovnání terénních
nerovností. Posledně uvedený pozemek byl a je ve vlastnictví města Modřice, ostatní
jsou v soukromých rukách a tehdy na nich hospodařilo AGRO Modřice.
Na tomto jednání bylo dohodnuto a podpisy všech zúčastněných potvrzeno, že město Modřice (resp. starosta a místostarostka) souhlasí s uvedenými úpravami na pozemku p.č. 2091 a zároveň byly pro ně specifikovány podmínky. Představitelé města
nepožadovali žádnou finanční kompenzaci a vůbec jim nevadilo, že jednají s firmou
(AGRO Modřice), ve které je část představenstva v té době trestně stíhaná a že k souhlasu neměli pověření ani RMM ani ZMM. Proto je zajímavé, že RMM schválila toto
rozhodnutí resp. souhlas k terénním úpravám ex post až 10.8. 2009. Soukromí vlastníci zbylých pozemků nebyli o terénních úpravách na jejich pozemcích nikým osobně
ani písemně informováni. Informace proběhla pouze zveřejněním na úřední desce.
Ještě zajímavější je však ta skutečnost, že již za TÝDEN!! po schůzce v polích, tj.
30.7. 2009 vydal OV MěÚ Šlapanice na žádost firmy AGRO Modřice územní rozhodnutí, ve kterém souhlasil s terénními úpravami na všech zmiňovaných pozemcích. Za
povšimnutí stojí rozpor v termínech. Dne 10.8. 2009 schvaluje RMM terénní úpravy
na městském pozemku, ale už 30.7. 2009 je vydáno územní rozhodnutí čili povolení
těchto úprav!! Co se týká soukromých vlastníků, kupodivu odboru výstavby stačilo
doložit jejich nájemní smlouvy s firmou AGRO Modřice, ale ne jejich písemné souhlasy s terénními úpravami.
Možná se ptáte, kde je kromě těchto nesrovnalostí, ten hlavní problém? Ten nastal
v okamžiku, kdy firma GAS Transport, najatá družstvem AGRO Modřice, začala tzv.
terénní úpravy provádět. I když z písemného vyjádření OV Šlapanice vyplývá, že
„předmětné úpravy jsou navrženy z důvodu zlepšení výškových poměrů v dané
oblasti a vyrovnání terénu na svažitém pozemku a že musí být použita pouze nekontaminovaná zemina, očištěná od cizorodých látek“.
L. Procházka, zastupitel za Nezávislí za čisté a klidné Modřice, osmodrice@seznam.cz
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Skutečnost byla zcela jiná. Samozřejmě nešlo o žádné „vyrovnání terénních nerovností pro zlepšení podmínek budoucích prací“, ale o to – uložit zadarmo materiál z
výkopových prací z tehdy budovaných „královopolských tunelů.“ Vůbec se nejednalo o nekontaminovanou zeminu. Obsahovala kusy betonu, příměsi živice, cihel, železa, polystyrénu, dřevní odpad, což představuje hrozbu pro životní prostředí. Prakticky to byl odpad podléhající režimu zákona o odpadech, který byl téměř půl roku
na úrodná pole vyvážen v obrovském množství, a to celkem bez povšimnutí vedení
města. Tehdy začaly stížnosti občanů i zastupitelů Ptáčkové, Vykoukala a Bernátové
jak na jednáních zastupitelstva, tak i na MěÚ Šlapanice a na krajskému úřadu, a to
bez větší odezvy z jejich strany.
Asi v listopadu 2009 zjistila zastupitelka Ptáčková, že je tímto odpadem zavážen pozemek p.č. 1665 (nyní p. č. 1690/186) o velikosti cca 1 ha ve vlastnictví města Modřice,
který nebyl uveden v územním rozhodnutí OV MěÚ Šlapanice. Vedení města na to
bylo upozorněno a v lednu 2010 zaslalo družstvu AGRO Modřice výzvu k zastavení
prací. K tomu však nedošlo a uvedený pozemek byl nadále zavážen.
Pak se stala další zajímavá věc. I když v té době bylo partnerem pro město AGRO
Modřice, vedení města vstoupilo v jednání s firmou GAS Transport, která požádala
Modřice o dodatečné povolení terénních úprav na zmíněném pozemku a nabídla
kompenzaci 200.000 Kč. Na to město nepřistoupilo a požadovalo částku 400.000 Kč s
tím, že umožní GAS Transportu zavést celý pozemek a pak bude vypočteno skutečné
množství navezené zeminy. GAS Transport s podmínkami, na rozdíl od opozičních
zastupitelů, souhlasil, ale nic nesplnil a pozemek zavážel dál.
Mezi tím OV Šlapanice pod tlakem oznámil zahájení řízení o odstranění nepovolené
stavby a dne 20.10. 2010 vydal dodatečné stavební povolení týkající se však jen původně zavezeného pozemku města 2091 a pozemků soukromých vlastníků, ale tentokrát pouze p.č. 1688/1, 1701, kde bylo stanoveno, že terénní úpravy budou dokončeny
do 31.12. 2011. Součástí tohoto povolení byly tentokrát souhlasy soukromých vlastníků s terénními úpravami, které AGRO Modřice získalo finančními kompenzacemi.
Pouze vlastník jednoho pozemku uplatnil námitku, že nesouhlasí s jeho závozem a
že jeho podpis pod souhlasem není jeho. Po ověření této skutečnosti, která se zakládala na pravdě, byl jeho pozemek z dodatečného povolení vyňat, nic méně byl však
zavezen. Toto se odehrálo v rozmezí let 2009 až 2013, kdy byla firma GAS Transport
opakovaně vyzývána městem nebo odborem výstavby k zastavení „terénních úprav“
a opravdu chvilku se na pozemek města nenaváželo.
Pokračování v příštím čísle Zpravodaje
S. Bernátová, zastupitelka za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
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Vaše pozemky a územní plán v Modřicích.
Během projednávání územního plánu jsem zjistil zajímavou skutečnost, která se vztaVaše pozemky a územní plán v Modřicích.
huje k tzv. Novým Modřicím.
Na území, které je označeno v územním plánu jako
Během projednávání územního plánu jsem zjistil zajímavou skutečnost, která se vztahuje k tzv. Novým Modřicím. Na
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jste to neudělali, zkontrolujte si územní plán a váš
pozemek. Já na to přišel,
jen proto, že tam bydlím
a znám to tam.
V minulém čísle jste se mohli ze zápisu dozvědět, že město má povinnost informaci vyvěsit na úřední desce, ale již nemá
povinnost přímo informovat vlastníka o změně [Zpravodaj 10/2016,str 27].
Z mého
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všem občanům aktivně sledovat dění v Modřicích nebo můžete být v budoucnu nemile překvapeni. Stejně
[Zpravodaj 10/2016,str 27]. nemile, jako jeden občan z Modřic, kterému byl pozemek zařazen do aktivní záplavové zóny a on o tom ani nevěděl, a to
byl zastupitel.
Z mého pohledu je to trochu absurdní, protože si zvolíte vedení města a to vás následně neinformuje, protože to nemá v povinnostech.
Doporučuji všem občanům aktivně sledovat dění v Modřicích nebo můžete být v
budoucnu nemile překvapeni. Stejně nemile, jako jeden občan z Modřic, kterému
byl pozemek zařazen do aktivní záplavové zóny a on o tom ani nevěděl, a to byl
zastupitel.

Ing. Erik Mikuš
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Město Modřice zve občany na veřejné projednání návrhu
rozpočtu na rok 2017, které se uskuteční ve velké zasedací
místnosti MÚ ve středu, 30. 11. 2016 v 18 hodin.

Informace ke svozu bioodpadu v zimních měsících
Týdenní svoz biopopelnic a svoz kontejnerů u fotbalového hřiště 1 x za 14 dní
bude probíhat do konce listopadu 2016.
Od prosince 2016 do března 2017 bude svoz biopopelnic 1x měsíčně, první
čtvrtek v měsíci – 5.1., 2.2., 4.3.
Kontejnery na bioodpad u fotbalového hřiště se v těchto měsících nepřistavují.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

ž
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Svaz modřických žen ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů

pořádají dne 25.11.2016

KATEŘINSKOU ZÁBAVU
na téma :
Děti ráje
aneb žiju si svůj discopříběh
Začátek : 20.00 hod v sále hotelu Gregor
Vstupné : 100.- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina Hamrla boys
Předprodej místenek : Marta Huňařová , tel. 603 803 011

1

Vánoční
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koncert

Smíšený sbor Kantiléna
Lenka Cafourková-Ďuricová soprán
Anna Jelínková soprán
Martin Ptáček alt
Jakub Kubín tenor
Martin Vacula bas
Martin Jakubíček varhany
Santini String Quintet

www.mesto-modrice.cz
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29. 11. 2016 od 17 hodin na nám. Svobody.
Zazpívají vám žáci
Mateřské a Základní
školy Modřice,
Základní umělecké
školy
a Smíšený pěvecký
sbor města Modřice.

Camille Saint-Saëns

Vánoční oratorium
Vánoční koledy

v úpravách Martina Jakubíčka

Pondělí, 26 | 12 | 2016

Kostel sv. Gotharda, Modřice
19.00 hodin

Dirigent Martin Franze
Vstupné: 100 Kč, děti a senioři 80 Kč

www.smisenakantilena.cz

Přijďte si mezi nás
také zazpívat a
vychutnat si
předvánoční atmosféru.
Město Modřice
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Večer rozsvícených lampiček 31. 10. 2016

Malí umělci byli odměněni
Výstava na téma Zvířata v Zoo byla instalována v prvním patře radnice a mohly se jí účastnit děti do 15 let.
Stěny zdobilo 76 krásných výtvorů autorů všech věkových kategorií. Aby bylo posuzování nezaujaté a zároveň odborně provedeno, byla k výběru nejlepších
prací přizvána slečna, které kresbu studuje a k tvorbě
dětí má blízko. I pro ni bylo těžké mezi tolika opravdu
vydařenými obrázky najít vítěze. Malé umělce bylo
nutné rozdělit do dvou kategorií a to první do 6 let a
druhé do 15 let.
3. října 2016 se sešly děti na radnici a napjatě čekali na vyhlášení těch nejlepších prací. Vítězkou první
kategorie se stala Monička Kratochvílová s obrázkem
žirafy a v druhé kategorii zvítězil Matyáš Michalec, který namaloval krokodýla. Cenu
pro nejmladšího účastníka získal Filípek Mahovský za krásnou kresbu hada pod vodopádem. Rozdala se spousta hodnotných cen a každý dostal malý dárek v podobě
drobnosti na památku a sladkosti.
A co bylo nejdůležitější? Každé dítě odcházelo s pocitem vítězství. Vždyť jeho dílo
bylo vystaveno v krásných prostorách radnice a za jeho vytvoření bylo odměněno.
Co si více může přát začínající umělec.
text: Lenka Ventrubová, foto: Linda Holoubková

Foto: M.Hájek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Praha 2016
Je již jistou tradicí, že se každoročně vydáváme s nejstaršími žáky do našeho hlavního města, abychom jim zprostředkovali setkání s nejznámějšími gotickými i barokními památkami, impozantními stavbami minulosti i současnosti tak, aby teoretické
školní poznatky nabyly v představách žáků reálných obrysů. Je mnoho, co stojí za
zhlédnutí, proto jsme povýšili letošní výlet na dvoudenní putování za tím nejznámějším, co Praha nabízí.
Naše první zastávka byla na Vyšehradě, místě vlády prvních Přemyslovců. Pod vedením poněkud nekonvenčního průvodce jsme vyrazili na průzkum celého vyšehradského areálu. Místo klasického výkladu jsme obdrželi baterky, MP3 se sluchátky a
mohlo se začít. Nejprve jsme měli pocit, že jsme se ponořili do temných útrob hradu,
ale vlastně jsme se pohybovali po skále, na níž byl hrad vystavěn, a na vlastní kůži
pocítili význam stropních otvorů a průduchů. Netradiční pojetí prohlídky spočívalo v
informacích, úkolech a instrukcích, jichž se nám individuálně dostávalo ze sluchátek
od našeho průvodce a jež jsme plnili. Se zájmem jsme si prohlíželi originály soch z
Karlova mostu, abychom je později mohli v reálu srovnat s jejich replikami, zjišťovali
informace o lidech spjatých s tímto místem, identifikovali Myslbekova sousoší, obdivovali krásu i zajímavosti chrámu. Díky pěknému počasí jsme shlíželi na město pod
námi a měli též pěkný výhled na protější Pražský hrad. Pomocí nápaditých pomůcek
jsme mohli sledovat, jak v průběhu staletí měnil svou podobu, jak ho např. mohl
vidět Karel IV. a jak ho vidíme nyní my. Nedílnou součástí tříhodinového programu
bylo prozkoumání hřbitova slavných, tedy Slavína. Rozprchli jsme se po hřbitově a
jali se vyhledávat místa odpočinku významných osobností, zapůjčeným náčiním čistili a upravovali nalezené hroby, neopomněli jsme ani zapálit svíčky. Takto prakticky
pojatý výklad vzbuzoval u žáků zájem, tudíž je předpoklad, že si mnohé zapamatují.
Po krátkém odpočinku jsme se přemístili do Národního divadla. Zde jsme se už bohužel již museli pohybovat organizovaně, i když volný pohyb po budově by měl
nepochybně větší ohlas. Opět jsme sestoupili do sklepení. Na obnažený základní
kámen z Řípu jsme sice nepoklepali, ale se zájmem jsme si prohlédli i ostatními obelisky přivezené z významných míst naší země. Zajímavé, ale řekla bych, že opravdu
se nám dech zatajil, až jsme se usadili v horní části hlediště. Historie tohoto místa,
jeho zvláštní atmosféra na nás dýchala ze všech stran. Před očima NÁROD SOBÉ,
pak nádherné Ženíškovy stropní malby a obrovský lustr s tisíci žárovkami jakoby
na dosah ruky nás nenechaly chladnými a všichni jsme tak trochu podlehli kouzlu
tohoto místa.
Protože se na nás začaly projevovat první stopy únavy a také rozdrásané paty v nevychozené obuvi přestávaly náš pochod činit radostným, zamířili jsme hbitým krokem
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na Hradčanské náměstí, kde jsme v kapucínském klášteře našli náš přechodný domov. Na jedné straně se nám nabízelo velmi jednoduché, prosté ubytování, na druhé
straně skýtal pobyt v těchto prostorách neopakovatelný zážitek. Než jsme se zabydleli, ošetřili raněné a dostatečně se nasytili, venku se již zešeřilo a na další pochůzky
jsme vyráželi již téměř za tmy. Ovšem bludiště a zejména Petřínská rozhledna zářily
dodaleka. Téměř všichni si cvičně vyběhli až na její vrcholek, takže bylo jasné, že
sil máme dost a že můžeme pokračovat do již turisty opuštěného a ztichlého areálu
Pražského hradu. Nasvícený Chrám sv. Víta působil impozantně, byl to mimořádný
zážitek.
Noc jsme přežili všichni, my i klášter, jehož tiché zdi statečně čelily naší invazi. Ráno
jsme využili výhodné pozice a mezi prvními navštívili sousední barokní památku s
nejcennějším chrámovým pokladem v republice, poutní místo Loretu. Vnímali jsme
nejen duchovní rozměr tohoto místa, ale především žasli nad skvosty tzv. Loretánské
klenotnice, jimž vévodila Diamantová monstrance, zvaná též Pražské slunce, osázená
6222 diamanty.
Občerstveni tímto nevšedním zážitkem jsme poté sestupovali po kamenném dláždění
dolů, do probouzejícího se města. A když se po Malé Straně rozezněla loretánská
zvonkohra, čekala jsem, kdy z domu U Dvou slunců vyběhne malý Jan Neruda, nebo
se alespoň objeví postavy jeho povídek. Nic takového se samozřejmě nestalo, město
žilo svým tempem, lidé pospíchali do práce a kavárny čekaly na své první hosty. My
jsme směřovali k Valdštejnskému paláci. Opět jsme žasli, tentokrát nad bohatstvím
a okázalostí budovy i sálů, jimiž jsme procházeli. Nakonec jsme zasedli do kdysi
velkolepé konírny, dnes jednací síně Senátu ČR. Poté jsme se přemístili do nedaleké
Strakovy akademie, sídla vlády. Tato svěží, o dvě stě let mladší novorenesanční budova na nás zapůsobila milým dojmem, zvláště když jsme v tiskovém centru postáli
před řečnickými pultíky našich vládních představitelů, či když jsme usedli přímo na
jejich místa v zasedacím sále.
Celkově lze říci, že jsme se dozvěděli mnoho nového, nahlédli do míst běžným návštěvníkům mnohdy zapovězeným. I když jsme tedy zažili mnohé, všichni, tedy i já,
pan učitel J. Jírů a pan učitel J. Žák, jsme podvědomě cítili, že ke spokojenosti všech
zúčastněných chybí dvě věci, metro a KFC. Tak jsme se zase spustili do hlubin pražského podzemí, přestupovali z jedné trasy „krtka“ na druhou a to, že hoši nenaskákali do kolejiště, což v jednu chvíli reálně hrozilo, a že se všech 25 žáků vynořilo na
Florenci, považujeme za zázrak. Usoudili jsme, že si zasloužíme odměnu a zamířili za
„bismarky“ a „twistry.“ Nakonec přijel náš Student agency autobus, každý se sruloval
do svého sedadla, PŘIPÁSAL SE, čímž se zamezilo nežádoucímu pohybu žactva po
palubě vozu, sluchátka na uši a na závěr to nejlepší – přehrávače všeho druhu povoleny, ba dokonce nainstalovány. Pro mnohé to byl slastný pocit, ale je fakt, že v této
fázi výletu jsme i my zcela nepedagogicky veškerou audiovizuální techniku uvítali s
nadšením. Přesto věřím, že na dojmy z našeho výletu jen tak nezapomeneme.
Mgr. J. Havlíčková
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Projekt podpora přírodních a technických věd
na gymnáziu kpt. Jaroše
V úterý 11. 10. jsme s našimi deváťáky odjeli do Brna
na Gymnázum kpt. Jaroše, kde si pro nás připravili
projekt. Uvítala nás paní Mgr. Jana Sítařová a představila nám čtyři části tohoto projektu.
První část – zeměpisná, kterou vedl Mgr. Vítek Urban, byla zaměřena na geomorfologii, konkrétně na
tvarování říčního údolí. Po zhlédnutí prezentace,
která byla zaměřena na řeky a vznik meandrů, ve
které byly použity obrázky okolí řek Jihlavy, Oslavy a údolí Bílého potoka, si potom
žáci ve skupinkách sami vymodelovali za použití plastelíny, kamenů a kamínků tvar
jednotlivých říčních údolí. Některé výtvory byly velmi zdařilé
Druhá část projektu pod vedením Mgr. Veroniky Kyasové byla zaměřena na chemii.
Žáci se dověděli o výrobě železa ve vysokých pecích. Součástí této části projektu
byla i praktika v laboratoři, kde si žáci prakticky vyzkoušeli pokus „Malá sopka“.
Asistovali jim studenti 1. ročníku gymnázia, mezi nimi i naše bývalá žákyně Kateřina
Vetterová.
Další, třetí část projektu, byla pod vedením RNDr. Ivy Kubištové, Ph.D. Nesla se v
duchu biologie a zavedla nás do říše zkamenělin. Část skupiny pracovala s textem,
na jehož základě vyplňovala pracovní list. Druhá část skupiny mezitím odlévala v
laboratoři otisky mušlí a seznamovala se tak se vznikem zkamenělin.
Poslední částí projektu byla fyzika pod vedením Mgr. Tomáše Nečase, Ph.D. Proběhla
v duchu zamyšlení, jestli existují ve vesmíru jiné planety, kde by mohla vzniknout
civilizace. Následoval malý testík s pěti otázkami, který shrnul nejzajímavější body
projektu.
Na závěr bych chtěla říci, že projekt děti zaujal, upevnily si dosavadní znalosti a
dověděly se i leccos nového.
Autor textu i fotografií : Mgr. Alexandra Látalová

foto: Mgr. Jakub Jírů
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Školní jídelna a nové trendy ve výživě aneb Jak jsme se s tím
poprali
V současné době se stále častěji setkáváme s názorem, že spotřební koš (souhrn
měsíční spotřeby vybraných druhů potravin, stanovený přílohou č. 1 k vyhlášce č.
107/2005 Sb., o školním stravování) je přežitý a zastaralý nástroj, který nevypovídá
nic o kvalitě školního stravování. Z toho důvodu vzniklo Nutriční doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, které vychází ze spotřebního koše a je tvořeno v souladu
s ním - je vlastně doplňující metodikou. Nutriční doporučení má za úkol usměrňovat
a vést školní jídelny směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku (snížit
četnost podávání určitých pokrmů, např. kynuté knedlíky jako příloha, smažené pokrmy, vyřadit uzeniny, podávat více zcela bezmasých pokrmů, zařazovat obiloviny, více
zeleniny a ovoce…).
Jako vedoucí školní jídelny se samozřejmě těmto doporučením přizpůsobuji a postupně zařazuji do jídelníčku i nové suroviny, které mnohdy děti neznají (bulgur jako přílohu, kuskus na způsob rizota, jáhly na kaši nebo jako zavářku do polévky, pohanku,
z ryb občas připravujeme i finančně náročnějšího lososa…), a mám radost, když jim
chutná. Je důležité dát dětem možnost ochutnat nové věci a dát jim čas, aby si mohly
zvyknout. Zvlášť ty menší děti mají strach ochutnat něco, co neznají, ale když si všimnou, že kamarád jí, tak aspoň zkusí a postupně si zvyknou na novou chuť. Samozřejmě že každému nechutná všechno, některý pokrm je oblíbený více, jiný méně. Aby
děti jedly více zeleniny, střídáme saláty s nakrájenou čerstvou zeleninou a ovocem
– každý si vybere, co mu chutná, a může zkonzumovat množství, jaké mu vyhovuje.
Při přípravě oběda využíváme moderní technologie, což je také nesmírně důležité pro
výslednou kvalitu produktu. Například díky konvektomatu, který jsme pořídili v roce
2014, už nesmažíme pokrmy klasickým způsobem, ale za použití minima speciálního
kvalitního tuku je v tomto zařízení upečeme. Nejlepší na tom je, že strávníci nepoznají
rozdíl – řízek vypadá a chutná stejně jako dříve klasicky usmažený na pánvi. Využíváme také vaření v páře, celkově se tedy snažíme vařit zdravě a chutně.
V červnu letošního roku naši jídelnu navštívila pracovnice Krajské hygienické stanice,
provedla kontrolu provozu a mimo jiné si odnesla ke zhodnocení jídelníčky za celý
měsíc, což je také v její pravomoci. Na výsledky jsme netrpělivě čekali až do září,
protože jsme byli velice zvědavi, jak jsme dopadli. K naší velké radosti byla jídelna
pochválena za dobře odvedenou práci.
Předmět šetření: Metodické doporučení ke spotřebnímu koši.
Výsledek šetření: Zhodnocení jídelníčku, období květen 2016.
Celkové hodnocení jídelníčku za květen 2016: výborný jídelníček.
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SRPŠ
Podzimní sběr starého papíru
Druhý říjnový týden v Modřicích byl charakteristický nejen příchodem pravého podzimního počasí a pečlivých příprav krajských a senátních voleb, ale tradičně se u nás
v modřické škole sbíral starý papír. Už to bylo potřeba, neboť mnoho domácností,
sklepů a garáží praskalo ve švech, naplněno balíky papíru, připraveného k recyklaci.
Kontejnery, kam děti, rodiče, dědečkové, babičky a vůbec všichni, kterým záleží na
smysluplném využití surovin, přinášeli svůj papírový odpad, stály před budovou ZŠ
na Komenského. I tentokrát se soutěžilo. Pravidla soutěže se minule osvědčila, takže
proti sobě soupeřily jednotlivé třídy. Chtěli jsme po dětech nejen ekologické chování,
ale chtěli jsme také, aby se naučily spolupracovat a vytvořit týmovou strategii. Šanci
na úspěch měla nejen třída, která shromáždila nejvíce kilo papíru, ale záleželo i na
procentu zapojených žáků oné třídy. Oproti jarnímu kolu soutěže už si většina tříd
svou strategii promyslela a záleželo jen na tom, jak se jim podaří své dohody splnit.
Tři nejaktivnější třídy vyhrály finanční odměnu na cokoliv, co si vyberou.
A výsledek? Opět skvělý! Všechny třídy dohromady nasbíraly téměř 14,5 tun papírového odpadu! To představuje 289 zachráněných stromů! Celkem se zapojilo
249 žáků, což je krásných 63% z celkového počtu žáků na základní škole. Pomalinku
se nám daří zapojovat do této prospěšné činnosti více a více dětí nebo lépe řečeno
rodin. A o to jde především.
Absolutním vítězem podzimního kola se stala třída 3.B, která se kromě rekordního
třítunového příspěvku mohla pochlubit i dvěma favoritkami soutěže – Barborkou
Spoustovou a Moničkou Kačínovou, z nichž každá svou třídu podpořila přinesenými
více než sedmi sty kilogramy starého papíru!
Pořadí vítězných tříd: 1. místo: 3.B, 2. místo: 1.B, 3. místo: 2.B. Béčka vedou!
Gratulujeme a těšíme se na Vaše přání děcka! Tabulka příspěvků jednotlivců je přiložena.
Chválíme všechny děti, rodiče i třídní učitele, jak zodpovědně se ke sbírání papíru
postavili. Všichni můžeme mít dobrý pocit, že další malý les je díky nám zachráněn
.
S přesvědčením, že to má smysl, Vás zdraví rodiče ze SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.

I nadále bereme za svůj cíl vařit pro naše strávníky zdravě a přitom chutně, prostě k
jejich i naší spokojenosti.
Markéta Ondrášková, vedoucí ŠJ
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Jméno
Cupová Eliška
Chukir Otakar
Kalvodová Petra
Dvořáková Klára
Michalec Matyáš
Kalvoda David
Rexa David
Kovařík Adam
Bílý Daniel
Kornhauserová Eliška
Kratochvílová Agáta
Gajdušková Eva
Zimková Šárka
Zemanová Viktorie
Zavadilová Natálie
Matěj Šmíd
Shylpyak Romana
Fic Vojtěch
Koutná Kristýna
Jakub Kroupa
Jan Kroupa
Kroupa Lukáš
Špačková Anna
Rosana Šaferová
Jakub Mulíček
Martin Fic
Zeman Matyáš
Fic Adam
Trtilová Lucie
Říhová Sabina
Trtílková Sabina
Jankovič Ladislav
Lukáš Koutný
Běloševič Igor
Pacalová Monika
Max Di Lenardo
Ondřej Sycha
Pacal Stanislav
Hnilica Matyáš
Markéta Račková
Gajdušek Petr
Younesová Maya
Zimek Ondřej
Petrovský Michal
Radim Petrovský
Novák Daniel
Křivánková Jitka
Michal Marek
Marková Michaela
Křivánková Sabina
Horká Monika
Urbanová Veronika
Žejdlová Adéla
Němcová Andrea
Tomáš Otáhal
Navrátilová Lada
Kapitánik Jáchym
Zápeca Gabriel
Viktor Šťastný
Jurišta Ladislav
Homolková Amálie
Law Jakub Oliver
Žejdlová Natálie

Kg
57,9
55,75
54,35
54
51,8
51
51
50,35
50
49,8
49,7
49,6
48,55
47,9
46,85
46,25
46
45,65
45,4
44,3
44,3
44,3
43,85
43
41,35
40,35
40,35
40,35
40,3
39,7
39,45
38,2
37,9
37,75
37,7
37,4
37
36,8
35,45
34,85
34,65
34,2
34,15
34,05
34
33,9
33,5
33,4
33,4
31,6
31,25
31,25
30,8
30,25
29,6
29,4
29,25
28,35
28,2
28
27,55
27
27

Jméno
Huňař Vladimír
Huňařová Anna
Urbanová Eliška
Petr Ocelík
Vyhlídalová Klára
Šarounová Elen
Němcová Nela
Johnová Kateřina
Anna Dufková
Menšík Hubert
Hroudná Julie
Šimon Mandelík
Troubilová Karolína
Homolková Barbora
Šteffelová Zuzana
Zehle Martin
Karolína Šarounová
Šteffel Filip
Šrenk David
Urbanová Veronika
Konvicová Valerie
Aneta Zavřelová
Gregorová Sofie
Monika Žižková
Hnilicová Michaela
Vanesa Svatová
Doležal David
Sysová Nela
Smrček Daniel
Urbanová Natálie
Zapletal Karel
Barák Lukáš
Dominik Florian
Vitulová Barbora
Mana Robert
Zapletalová Anna
Havlátová Nikola
Hochmann Jiří
Hubený Enrique
Chadraba Antonín
Jahoda Tomáš
Podracký Jan
Ševčíková Izabela
Šmíd Sebastián
Urban Kryštof
Adam Tichý
Tichý Ondřej
Dvořák Sebastian
Šteffelová Tereza
Berka David
Pospíšil Denis
Moravec Sebastián
Doležel Václav
Davydova Jana
Karolína Gilíková
Zuzana Buhlová
Buhlová Kateřina
Albrechtová Sofie
Hofmann Jakub
Hofmann Štěpán
Adam Adrian
Novotný Richard
Cetlová Simona

Kg
26,7
26,7
26,45
26,1
25,3
25,1
24
23,8
23,4
23,35
23,35
22,85
22,55
22,15
21,85
21,5
21,45
20,6
20,4
19,8
19,25
18,55
18,4
18,3
17,8
17,75
17,75
17,7
17,4
17,35
15,8
15,8
15,35
15,35
15,05
14,95
14,5
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,4
14,2
14,2
13,4
13,35
13,2
13,2
12,5
12,15
12,05
12
11,7
11,7
11,45
11,35
11,35
11,2
10,85
10,15
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SKAUTI

Podzimní sběr starého papíru - jednotlivci
Jméno
Kg
Spoustová Barbora
747,8
Kačínová Monika
730,4
Matyáš Vinkler
494,6
Akrmanová Kateřina 468,9
Dubšíková Alexandra 357,5
Starý Vojtěch
341,2
Brtníková Adéla
330,8
Stankovičová Eliška
240,8
Reichman Dušan
238,4
Abrahámek Alexandr 212,2
Tereza Žampová
188,7
Merka Filip
185,7
Semotamová Lucie
163,7
Dostál Tomáš
161,5
Kroutil Tadeáš
160,4
Kroutil Jošt
160,4
Hladík Viktor
157,3
Čuma Jiří
155,4
Novák Tomáš
144,5
Novák Lukáš
144,5
Čechová Julie
132,3
Josef Zítka
122,2
Zítková Eliška
120,7
Havlátová Gabriela
132,2
Havlát Radek
132,2
Markéta Kročilová
116,1
Látalová Veronika
109,8
Drietomský Jan
108,7
Radek Vystrčil
108,1
Marek Ošlejšek
105,8
Zukalová Karolína Anna99,3
Jacko Jakub
96,1
Skácel Tomáš
95,45
Pokruta Matěj
93,05
Klangová Markéta
92,9
Miloslav Holoubek
91,35
Nesvadbová Radka
91,15
Janechová Karolína
90
Homolková Lucie
87,85
Foltýn Ondřej
87,45
Adam Gutten
86,6
Kratochvil Josef
86,5
Monika Kratochvilová 86,5
Pudelka Jaroslav
84,15
Holíková Markéta
83,35
Siváková Viktorie
83
Odehnalová Aneta
79,15
Drahonský Dominik
78,05
Pudelka Jakub
76,45
Klangová Anežka
75,1
Hlaváčková Jana
73,2
Pšenička Ondřej
73,05
Havlínová Pavla
73,05
Maděra Lukáš
71,65
Přibyl Jakub
68,5
Drahonský Jan
66,9
Haluška Adam
66,75
Pikalová Markéta
62,35
Lösslová Julie
62,3
Studená Elena
60,45
Alena Studená
59,5
Eliška Strouhalová
58,75
Kalvoda Marek
58,75

211

www.mesto-modrice.cz

Jméno
Kg
Severová Tereza
10
Dvořáček Martin
9,75
Mazálková Libuše
9,6
Podracká Anna
9,45
Strouhalová Klaudie
9,35
Klanica Dominik
9,35
Natálie Loučanská
9,25
Chramosta Pavel
9,25
Klanica Dalibor
8,85
Dominik Chramosta
8,75
Sofia Ellen Salvatore
8,55
Pichalová Kristýna
8,55
Gregorová Sarah
8,4
Darina Komárková
8,3
Stelmaščuk Libor
8,3
Knesplová Anna
8,25
Glogowski Tobiáš
7,9
Chromý Eduard
7,35
Loučanská Barbora
7,35
Lukáš Gebauer
7,05
Krejčiřík Radim
6,95
Nina Pokutová
6,65
Iva Stejskalová
5,9
Gregorová Natálie
5,75
Matoušová Eliška
5,6
Goranov Adrian Borislavov
5,45
Hromková Veronika
5,4
Severa David
5,3
Stejskal Tomáš
5,3
Knapp Adam
5,2
Tereza Knappová
5,2
Tobias Bartů
5,1
Mráz Daniel
4,95
Dvořáčková Aneta
4,6
Karpetová Lucie
4,6
Jakym David
4,55
Řehořová Tereza
4,5
Karolína Uhříková
4,35
Uhříková Barbora
4,35
Vališová Natálie
4
Dvořáková Anna
3,8
Zakrevská Kateřina
3
Křivý Oliver
2,8
Křivý Filip
2,8
Havlátová Markéta
1,8
Drobílek David
1,3
Finková Veronika
1,3
Košábková Kateřina
1,3
Salvatore Paolo Florian 1,3
Sedláčková Anna
1,3
Šikula Jan
1,3
Šmíd Petr
1,3
Kovaříková Anna
1,25
Odehnalová Barbora
1
Vrba Kryštof
0,7
Moravec Jakub
0,7
Kobylková Veronika
0,7
Mikuš Erik
0,7
Desák Daniel
0,7
Chromá Barbora
0,7
Celkem: 13.463,55 kg

Betlémské světlo

„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1, 5)
Betlémské světlo je plamínek, který putuje napříč Evropou – od Londýna po Moskvu, od Říma po Stockholm. Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru
vznikla v Rakousku v roce 1986, odkud se poté rozšířila do pětadvaceti zemí světa. Byla tak založena novodobá vánoční tradice.
Letos k nám opět Betlémské světlo poputuje z Vídně,
kde ho rakouští skauti a skautky předají skautským
delegacím z celé Evropy. Za Česko tradičně přeberou
plamínek skauti a skautky z Brna ze střediska Řehoře
Mendla. Již po šesté se za pomoci skautů z 95. oddílu
Quercus Betlémské světlo dostane i do Modřic.
Kdy? 17. prosince 2016, 17 – 19 hod.
Kde? náměstí Svobody, Modřice
Jana Godarová, www.modrice.skauting.cz, foto: archiv oddílu, Betlémské světlo 2015
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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

Půjčovní doba o vánočních prázdninách
Upozorňujeme naše uživatele, že knihovna bude ve dnech 22. prosince
až 1. ledna uzavřena. První půjčovní den v r. 2017 bude pondělí 2. ledna.

www.mesto-modrice.cz
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Městská knihovna v Modřicích
vás zve
Městská na
knihovna
v Modřicích
už tradiční
vás zve výstavu
Vánoční prodejní
na už tradiční

dekorativního pečiva
Vánoční
prodejní výstavu
Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny
dekorativního
pečiva
do 16. prosince 2016
Výstava je přístupná v půjčovních hodinách knihovny
do 16. prosince 2016

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Brezina: Kouzelný hrad
Heteša: Propadlíci
Němeček: Jan Hus očima krejčího
Ondřeje a panny Anežky
Peinkofer: Team X-treme 1-4
Pospíšilová: Hravá písmenková škola,
Hravá škola cvičení, Hravá škola
vaření
Rosen: Mimoni. Kdo je tady šéf?
Snider: Mimoni. Sněží

Parry: Stíny horkého léta
Reid: Nová holka, Žárlivá holka, Problémová holka
Scott: Mladá šlechtična
Wilkins: Vikingova čarodějka
PRO SILNÉ NERVY
Hayder: Unesená
Jackson: Smrtelný hřích
Kellerman: Motiv
Niemi: Vodní apokalypsa
Saul: Trest pro hříšné

PRO ŽENY
Ashwort: Svůdný vévoda
Babshawe: Pokušení, Sláva
Carlyle: Prostopášník
Garwood: Ideální muž, Oheň a led
Howell: Nájezdník z Normandie
Hunter: Deníky vévodkyně
Jordan: Zdráhavá Julie
Krentz: Pravda nebo věrnost
Miler: Aféra Blackstone 1, 2

OSTATNÍ
Horáková: Přišel befel od císaře pána
Cornwell: Sharpova rota, Sharpův
orel, Sharpův únik
Dušek: Flákači
Kosatík: Češi 1968, Češi 1977
Lewis: Mnich
Pekárková: Postřehy z Londonistánu
Štráfeldová: Trestankyně

Městská knihovna v Modřicích
vás zve na přednášku
Městská
v Modřicích
ing. knihovna
Aleše Svobody
vás zve na přednášku

BRNĚNSKÉ
PODZEMÍ
ing. Aleše Svobody
BRNĚNSKÉ
PODZEMÍ
Přednáška
o objevech na ulicích
Česká a Solniční

se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2016
Přednáška
o objevech
na ulicích
a Solniční
v 17 hodin
v klubovně
nad Česká
knihovnou.
se uskuteční ve čtvrtek 1. prosince 2016
v 17 hodin v klubovně nad knihovnou.
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DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK
Přátelské setkání aneb jak vypadá zkouška dětí z folklorního
kroužku
Ve čtvrtek 6. října v náš tradiční zkouškový čas jsme se sešli netradičně v Pasivním
domě pro seniory v Modřicích. Předvedli jsme se kromě jiného i s naší hodovou
sestavou, se kterou jsme vystupovali před radnicí na letošních Václavských hodech.
Stárky nám zastoupili senioři, kteří se s nadšením zapojili do společného tance, scének s nakupováním i dětských her. A jak se na odpoledne dívaly naše děti z kroužku
a co se jim nejvíce líbilo? Cituji:
Julinka – tancování s babičkami a dědečkami, chválili nás, jak jsme se při tancování
vyhýbali sloupu, jak jsem prodávala, senioři se nebáli tancovat
Betinka – jak jsme hráli s důchodcema „Čáp ztratil čepičku“
Simča – jeden dědeček vytáhl peněženku a zaplatil za kolomaz, že jsou senioři ohební, jedna babička mi řekla, že jsem šikovná tanečnice
Anička – dospěláci nakupovali na trhu
Alenka – dospěláci jsou ohební na to, kolik je jim roků
Markétka – teta Studená udělala pěknou kozu na vystoupení, přišlo víc lidí než minule
Ajka – společný tanec, že to senioři vydrželi a líbilo se jim to
Linda – dostali jsme oplatek a jablíčko
Elča – tanec s důchodci, chválili nás, mají to v domě hezké a je tam něco nového –
knihovna
Anežka – všechno, že se důchodci zapojili
Evička – Vlastík hrál na harmoniku, jak jsou senioři zdraví
Monička s Kamilkou – všechno
Další akce včetně fotek ze setkání v Pasivním domě si můžete prohlédnout na našich
webových stránkách www.folklorni-krouzek-modrice.cz
Ivana Cetlová a děti z folklorního kroužku
foto přidala Jana Gajdušková
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KULTURA
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Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

83. komorní koncert na radnici - Zpěv, housle a klavír 26. 10. 2016

84. komorní koncert na radnici
Předvánoční hudební setkání 2016
lidová muzika a písně s vánoční tematikou
v podání špičkových profesionálů a městského amatérského sboru
modricke-koncerty.webnode.cz

Sólisté BROLN
František Černý - housle a zpěv,
Jan Telecký – cimbál, Pavel Trkan – kontrabas

jako hosté a

Smíšený pěvecký
sbor města Modřice
diriguje Jana Šuplerová

středa 14. prosince 2016
v 19 hodin
Foto: M.Hájek

zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné
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VČELAŘI
Základní organizace českého svazu včelařů
V obci Modřice, která spadá pod ZO českého svazu včelařů Rajhrad, je aktuálně 11
včelařů.
Celá ZO děkuje tímto Vaší obci za finanční podporu, která byla využita například
na vzdělávací zájezdy do Včelařského vzdělávacího centra Nasavrky s přednáškou
o chovu matek a na výstavu Země živitelka. Přesto, že je informovanost o medu
mezi lidmi poměrně dobrá dovolila bych si některé základy, teď před nastávající
zimou, zopakovat. V první řadě jsou to blahodárné účinky na zdraví. Tradičně je
med používán při nemocech z nachlazení, při vyčerpání, na potíže s usínáním (s
vlažným mlékem), na bolesti žaludku, problémy se žlučníkem, dvanácterníkem, při
žaludečních vředech a onemocnění jater aj. Medy dělíme podle původu na květové
a medovicové. Květové medy včely vyrábějí z nektarů květin, barvu mívají podle
původu nektaru od nazelenalé přes různě zlatavou až po žlutohnědou. Medovicové
medy, tmavé až černé včely vyrábějí ze sladkých šťáv, které produkuje savý hmyz
na rostlinách, zejména na stromech. Nesprávně se medovicový med označuje jako
lesní, avšak i z lesa může pocházet květový med z lesních květin. Krystalizace je
přirozenou vlastností medu a průkazem kvality. Jen některé medy nekrystalizují,
akátový, některé medovicové. Ostatní krystalizují během několika dní až měsíců. Pokud zkrystalizovaný med někomu vadí, lze ho ztekutit zahříváním na 45 max. 50 st.C.
Teplota přes 50 st.C ničí obsažené enzymy, které spoluzodpovídají za léčivé účinky
medu. K domácímu ztekucování lze použít vodní lázeň nebo el. troubu s termostatem. Med ale za 3 – 4 týdny začíná zase tuhnout a opakovaným rozehříváním by se
zbytečně poškozoval. Mezi lidmi je proto stále oblíbenější med pastovaný. Pastování
je mechanické zpracování, kdy opakovaným mícháním vznikají z ostrých krystalů
krystaly se zakulacenými hranami, čímž med získá krémovou konzistenci, kterou si
dlouhodobě uchovává.
A proč raději med přímo od včelaře?
• je zaručeně původem z České republiky, z domácích plodin
• tuzemské medy jsou tradičně vysoce kvalitní a s rezervou
splňují limitní hodnoty evropských norem pro potraviny,
• nehrozí riziko alergie na med a pyl z nějaké cizokrajné plodiny,
• není přehřívání (nemusí při lahvování rychle téci velkokapacitním plnícím
strojem),

www.mesto-modrice.cz
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• u nás je důsledný veterinární dohled bezkonkurenčně nejlépe organizovaných
včelařů na světě
• včely se u nás nesmějí léčit antibiotiky a ty se pak nemohou dostat do medu
• navíc podporujete české zemědělce a přírodu
Kontakty na ty, u kterých je možnost zakoupit med ve Vaší obci nebo blízkém okolí,
najdete na www.vcelarirajhrad.cz.

Tentýž med - tekutý, zkrystalizovaný, pastovaný

Pastování medu dřevěným hranolem

Med krystalizuje i včelám v plástu.

Za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká, foto: archiv ZO ČSV Rajhrad
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

kuřátku s rýží za velmi lidovou cenu.
Na zpáteční cestě jsme udělali zastávku
ve Velkých Losinách na malou procházku.
Končili jsme kávičkou a zákuskem a pak
spokojeně frčeli domů.

„Motto:

„Žádné místo ti nemá být milejší
než vlast.“
Cicero

První říjnový den a poslední krásný
a teplý den jsme se my – zahrádkáři,
vydali za poučením i krásnou přírodou
do Jeseníků na Dlouhé stráně. Dlouhé stráně – to je přečerpávací vodní
elektrárna, která byla vybudována v
chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Proto mnohé její objekty byly umístěny
do podzemí a objekty na povrchu jsou
ohleduplně začleněny do přírody. Elektrárna leží v katastru obce Loučná nad
Desnou. Její výstavba byla zahájena v
květnu roku 1978, ale pak byla převedena do útlumového programu a v roce
1989 bylo rozhodnuto dílo dokončit. Do
provozu byla uvedena až v roce 1996.
Dolní nádrž je vybudována na říčce
Desná a celkový její objem je 3,4 milionů m3 a výška hráze je 56 m. Horní
nádrž leží na hoře Dlouhé stráně v
nadmořské výšce 1350 m a její objem je
2,72 milionů m3.
Vlastní elektrárna je 354 a 390 m pod
zemí. Přečerpávací vodní elektrárna
Dlouhé stráně má hned tři „nej“. Je
vybavena největší turbínou v Evropě
o výkonu 325 MW, je elektrárnou s
největším spádem v ČR – 510,7m a je
vodní elektrárnou s největším instalovaným výkonem v ČR 2x325 MW. Je to
unikátní dílo a náš výborný průvodce,
který se nás ujal v Informačním centru
Desná – Kouty, nám dopodrobna vše
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ukázal a vysvětlil. A nejen, že to bylo
zajímavé pro pány, ale i pro přítomné
dámy. Mimo jiné - turbíny jsou dílem
ČKD Blansko!
V informačním centru jsme také museli
prokázat, že náš autobus odpovídá normám a je nezávadný, abychom mohli
vyjet až nahoru, neboť se zde přísně
dodržují zásady ochrany přírody.
Vodní plocha horní nádrže vás uchvátí
svou velikostí a pohled z horní nádrže
na celý hřeben Jeseníků je nezapomenutelný. Bylo vidět nejen na Praděd,
Vřesovou studánku, Mravenečník, ale i
ostatní známé i méně známé lokality.
Z Koutů sem jezdí i lanovka, a také zde
bylo hodně cyklistů. V informačním
centru si můžete také vypůjčit koloběžku. Lanovka vás s ní vyveze nahoru k
horní nádrži a odtud vede nejdelší sjezd
na koloběžce v ČR. Horní nádrž – Kouty
je 17 km dlouhá a jelo to – nestačili jsme
se divit těm odvážlivcům.
Prohlédli jsme si také koutecký lesní
skanzen, plný vyřezávaných figur, např.
chýši čarodějnic s čarodějnicemi, uhlíře, vodníka draky, krokodýly, trpaslíky
a dokonce i houby a podobné stvůry i
nestvůry.
Ani hlady jsme netrpěli. Přímo v areálu
informačního centra jsme si pochutnali
na dobré svíčkové nebo na pečeném
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Byl to poučný a zároveň krásný zájezd
s okouzlující přírodou a nádherným
slunečním dnem. Nemusíme ani jezdit
do Thajska. Morava je krásná zem.
TOJA

Foto: p. Točev
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Výzva matriky pro rodiče a jubilanty
V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice

16. ročník

RALLYE SHOW MODŘICE
automobilový závod ve stylu rallye a slalomu
zve všechny řidiče

3.12.2016

Modřice / Automotodrom Brno

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích.
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na
matrice Městského úřadu.
Formulář k souhlasu se zveřejněním je k dispozici na matrice Městského úřadu,
nám. Svobody 93, nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

Časový harmonogram a pravidla:

Registrace soutěžících:
8,00 - 9,00 hod. Modřice, náměstí Svobody - Radnice
9,30-13,00 hod. Automotodrom Brno (zde již registrace
Start závodu:
9,00 hod.

bez nároku na zařazení do hodnocení v závodu)

Co je potřeba mít s sebou?
• Řidičský průkaz
• Auto s platným povinným ručením
• Doporučujeme použití helmy

Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů upozorňujeme, že ke zveřejnění jména a příjmení jubilanta
ve věku 80, 85, 90 a více ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice
je nutný souhlas osoby, které se jubileum týká.

Co získáte?
• Vylepšení řidičských schopností
• Zkušenosti od profesionálních závodníků
• Poháry a ceny
• Zažijete atmosféru automobilového závodu

Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy,
nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku Městského úřadu.

Modřice, náměstí Svobody

Otevření tréninkové a závodní tratě:
9,30-14,30 hod. Automotodrom Brno
Slavnostní vyhlášení výsledků:
15,00 hod.
Automotodrom Brno – tiskové středisko

V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice

Naše velké poděkování patří Městu MODŘICE
za podporu 16. ročníku Rallye show Modřice
a za podporu závodního týmu Jana Vonky a Vonka Racing.

Potřebný formulář je k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93,
nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

s

1

Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Matouš Holub
Václav Popelínský

Marie Pospíšilová
Jaromír Kotzian
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PBDS
Podzimní dny v PBDS
Krásné letní dny vystřídalo sychravé počasí, senioři z PBDS se více zdržují ve svých
bytech, zbývá všem více času na společné aktivity a také spolupráci s dětmi, které
k nám rády chodí. Již od září naše seniorky pravidelně navštěvují sousedící ZŠ, kde
dětem ze školní družiny předčítají pohádky. Řada čtoucích babiček se letos opět
rozšířila, pokud si chcete prohlédnout krásné fotografie a seznámit se s úžasným
projektem Celé Česko čte dětem, prohlédněte si http://www.zsmodrice.org/druzina/
odpoledne-s-pohadkou-30.
Díky nabídce paní Kateřiny Veselé vznikl přímo u nás v domě celoroční kurz keramiky. Pod vedením této zkušené družinářky společně tvoříme z keramické hlíny své
prvotiny a už se pomaloučku chystáme na Vánoce.
Na počátku října jsme byli svědky zkoušky Folklórního kroužku, kde děti pod vedením Ivy Cetlové a Jany Gajduškové předvedly v sále PBDS nádherné představení. Při
zvuku harmoniky Vlastimila Čevely jsme si zazpívali, mnozí tančili společně s dětmi.
Díky dětem a obětavým dospělákům, kteří s dětmi pracují, byla legrace, zpěv, pohyb
a všem bylo moc dobře.
Další z akcí bylo již tradiční vyřezávání dýní, kdy pod rukama našich seniorů vznikla krásná podzimní dekorace. Svítící dýně jsme rozmístili podél jezírka. Chci touto
cestou jménem nájemníků PBDS velmi poděkovat za sponzorský dar Ing. Františku
Brabcovi.
Ještě týž večer, kdy jsme dýně vyřezali, přišli naši malí kamarádi ze třídy předškoláků MŠ Modřice v doprovodu paní učitelky a rodičů. Na cestu si svítily úžasnými
lampiónky, které vytvořily a jako loni jsme se setkali na molu jezírka, kde jsme si společně zazpívali. Sladká odměna pro děti, pro dospěláky krásný pocit a milé pohlazení
po duši. Už teď se těšíme na další společnou dílničku.
S vlastním projektem ohledně komunikace starší generace se svými vnoučaty nás
oslovil Honza Hladík z Modřic. Tento 13letý student přišel mezi nás, aby se představil
a sám si zmapoval, jaká témata by naše nájemníky zajímala. Cílem Honzíka je odstranit generační bariéru a chtěl by pomoci seniorům pochopit počítačový svět dnešních
dětí. Představil nám sebe a svoji rodinu, školu, kterou navštěvuje a pomocí projektoru vysvětlil seniorům základy práce s počítačem a možnosti využití internetu. Jeho
dalším koníčkem je například sbírání brouků a motýlů. Dokonce se mu podařilo v
domácím prostředí vychovat exotického motýla. Honzovi a jeho mamince děkujeme
za pěkně prožité odpoledne a těšíme se na další besedování.
Text a foto JiK

www.mesto-modrice.cz
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA
V říjnu žila modřická Anavita Galavečerem v Lucerně, novým
kalendářem, výstavou v modřickém muzeu i volbami
Bohatý na události všeho druhu byl pro klienty specializovaného domova seniorů Anavita a.s. v Masarykově ulici letošní říjen. Nejprve na jeho začátku prožívali společně se
zaměstnanci 3. slavnostní Galavečer v pražské Lucerně. Tam se totiž ve finále křtil další
krásný kalendář, který pro nadaci Život s demencí pod názvem „Vzpomínky zůstanou“
nafotili s osobnostmi sportu, zpěváky, herci, modelkami i moderátory v rámci osvěty
Alzheimerovy choroby právě klienti Anavity – a to i ti modřičtí. K nezapomenutelným
zážitkům seniorů patřila také návštěva nostalgické výstavy „Měšťanská společnost před
sto lety“ v modřickém muzeu, kam se klienti se svým doprovodem vypravili příjemnou
procházkou. A kdo chtěl využít svého práva volit do krajského zastupitelstva a Senátu,
měl tu možnost společně s tisíci voliči po celé jižní Moravě přímo v prostorách Domova
seniorů také…

www.mesto-modrice.cz
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Klientům přinesl židle, aby si mohli po cestě odpočinout a dokonce si mohli s jeho
laskavým svolením vyzkoušet i sezení v křesle z 19. století," popisuje aktivizační pracovnice modřické pobočky Anavity Diana Spáčilová. Výstava byla velmi zajímavá,
což bylo vidět z reakcí klientů. "Dámám se nejvíce líbil starý porcelán z Dubí, vyráběný na začátku 19. století a také hedvábný čepec s tenerifami, který byl v módě ve
20. letech minulého století. Všechny také zaujala ohýbaná židle, o které je známo, že
do roku 1930 jich bylo vyrobeno přes padesát milionů kusů a vyvážela se do celého
světa. A dokonce jsme zjistili, že i někteří klienti ji měli doma. Zaujal také sekretář
přímo od architekta Dušana Jurkoviče," říká Diana Spáčilová.

Zatímco v Praze vrcholily přípravy na 3. slavnostní Galavečer nadace Život s demencí a Anavity, která byla opět hlavním partnerem nádherné akce na podporu osvěty
boje s Alzheimerovou chorobou, běžný život ve všech Domovech seniorů pod značkou Anavita se nezastavil ani na minutu.
Modřičtí klienti vyrazili začátkem října do tamního muzea, které je od Domova vzdálené asi 700 metrů. Navštívili tam nádhernou výstavu plnou nostalgie s názvem Měšťanská domácnost před sto lety. „Po chvilce chůze v ulicích města nás už vřele přivítal pan Petr Fiala, vedoucí muzea, který se o nás po celou dobu naší návštěvy krásně
staral.
Jen o pár dní později měli klienti možnost obléknout se
do společenského oděvu znovu. Tentokrát ovšem proto,
aby vhodili hlas svým politickým oblíbencům do volební
urny. Tu přímo do zařízení přivezli krátce po otevření volebních místností v pátek 7. října zaměstnanci modřického
úřadu. „Svého volebního práva využily ve všech pobočkách Anavity desítky klientů, výjimkou nebyly ani Modřice,“ uvedl ředitel Anavity Jiří Dušek.

Foto: archiv Anavity, text: Bc. Hana Raiskubová
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce října, které řešili strážníci Městské
policie Modřice
Dne 2. 10. řešili strážníci chování agresivních hostů baru Admiral herna na ul. Husova. Během zákroku MP jeden z hostů fyzicky napadl člena hlídky, proto
proti němu byly použity donucovací prostředky.
Dne 3. 10. řešili strážníci oznámení o fyzickém napadení mezi rodinnými příslušníky
na ul. Poděbradova.
Dne 8. 10. řešili strážníci spor mezi obyvateli domu na ul. Poděbradova. Obě strany
byly poučeny, jak dále ve věci pokračovat. Na místě byl sjednán pořádek.
Dne 9. 10. řešili strážníci slovní a fyzické napadení mezi hosty baru York na ul. Husova.
Dne 10. 10. přijali strážníci oznámení o krádeži mobilního telefonu, který odcizil neznámý pachatel z batohu poškozené, když vystupovala z nočního autobusu linky N94 na konečné zastávce ul. Brněnská.
Dne 12. 10. asistovali strážníci při jednání Přestupkové komise městského úřadu
Modřice, jelikož docházelo k hrubému narušování jednání komise jednou
z účastnic řízení. Žena byla následně vyvedena z budovy Městského úřadu
Modřice.
Dne 16. 10. řešili strážníci oznámení o fyzickém napadení mezi rodinnými příslušníky
na ul. náměstí Svobody. Hlídka na místě sjednala pořádek a strany poučila
o dalším postupu ve věci. Událost byla oznámena správnímu orgánu pro
podezření z přestupku proti občanskému soužití.
Dne 18. 10. řešili strážníci na ul. Sadová podomní prodejce nabízející služby společnosti RWE.
Dne 20. 10. přijali strážníci oznámení o muži, který se pokusil vloupat do zaparkovaného vozidla na ul. Husova. Událost byla předána PČR pro podezření ze
spáchání trestného činu.
Dne 21. 10. řešili strážníci oznámení o srážce dítěte osobním vozidle na křižovatce
ulic Za Humny a náměstí Svobody. O nehodě byly vyrozuměny složky IZS.
Dítě bylo následně převezeno k lékařskému vyšetření.
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Dne 24. 10. řešili strážníci oznámení o poškození fasády ZŠ Benešova, který neznámý
pachatel postříkal barvou. Věc byla předána PČR pro podezření ze spáchání trestného činu Poškození cizí věci.
Dne 26. 10. řešili strážníci drobnou krádež zboží v OD Albert. Pachateli byla udělena
bloková pokuta.
Téhož dne přijali strážníci oznámení o poškození zaparkovaného vozidla
neznámým pachatelem na ul. Havlíčkova. Jelikož na vozidle byla způsobena škoda vysoko přesahující 5000 Kč byla věc předána PČR pro podezření
ze spáchání trestného činu Poškození cizí věci.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma

i

Inzerce

Pro naši nově připravovanou maloobchodní prodejnu
KOUZLO BAREV a DROGERIE v Modřicích u Brna
přijmeme

vedoucí prodejny, prodavače/prodavačku
Požadujeme:
praxe v maloobchodním prodeji, znalost PC, fyzická zdatnost,
spolehlivost, dobré komunikační schopnosti, časová flexibilita
Znalost nátěrových hmot a drogistického zboží výhodou.
Nabízíme finanční ohodnocení odpovídající pracovní pozici,
zázemí stabilní české společnosti, firemní benefity (stravenky,
penzijní pojištění, zaměstnanecké slevy).

Nástup leden/únor 2017. Životopisy prosím zasílejte na:
sarlota.konselova@bal.cz
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HLEDÁME
Obchodní zástupce do týmu
Nabízíme
• Profesionální a příjemné
pracovní prostředí
• Zaškolení a další rozvoj

•
•
•

Práci s lidmi
Týdenní provizi
Otevřenost a férovost

www.mesto-modrice.cz
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Pojďte s námi pracovat do ABB!
Mimořádná pracovní příležitost
Do výroby ABB s.r.o. v Brně, ul.
Vídeňská, hledáme zaměstnance
na pozice:
Výrobní dělník
Elektromechanik
Skladník

Roman Trněný
hrdina operátor
montáže

Výrobní dělník
Náplň práce: montážní práce na mechanických
a elektrických částech rozváděčů a přístrojových
transformátorů
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru (technický
výhodou), zodpovědnost, samostatnost
Elektromechanik
Náplň práce: montážní práce na elektrických částech
rozváděčů VN
Požadujeme: vzdělání v oboru elektro (vyhláška 50),
spolehlivost, zodpovědnost, zručnost
Skladník
Náplň práce: příjem, výdej a přeprava materiálů
na montážní linky a výrobní pracoviště
Požadujeme: vzdělání v jakémkoli oboru,
praxe ve skladu a s VZV podmínkou
Nabízíme:
Přátelské pracovní prostředí a podmínky
Stabilní a pravidelný příjem, proplácené přesčasy
Dobrou dostupnost veřejnou dopravou
Firemní benefity - 5 týdnů dovolené, příspěvek
na penzijní připojištění, příspěvek na stravování
ve firemní jídelně
Příspěvek na dopravu
Den otevřených dveří
Nejste rozhodnutí? Přijďte se k nám do výroby podívat!
Kdy: každý čtvrtek v 15.00
Kde: Recepce ABB, Vídeňská 117
Provedeme Vás výrobou, ukážeme pracoviště
a zodpovíme dotazy. S sebou si vezměte svůj životopis.

ABB je přední světová společnost poskytující technologie
pro energetiku a automatizaci, které umožňují energetickým a průmyslovým podnikům zvyšovat výkonnost
při současném snížení dopadu jejich činnosti na životní
prostředí.
Kontaktujte naše náborové oddělení!
Telefon: 547 152 936
E-mail: abb.prace@cz.abb.com
Kontaktní centrum: 800 312 222
www.abb.cz/kariera
Zasláním Vašeho životopisu do společnosti ABB dáváte souhlas ke zpracování
Vašich osobních dat a jejich uchování v personální databázi společnosti ABB
a to výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového
řízení, nejdéle však jeden rok od jejich zaslání.

Říkejte šéfovi,
co si myslíte
Pracujte s hrdiny, kteří jednají narovinu
Posouváme možnosti kolejové doPravy stále dál. tady v BRNĚ-MODŘICÍCH vyvíjíme a vyrábíme
ty nejlePší DVEŘE PRO VLAKY, TRAMVAJE A METRA DO CELÉHO SVĚTA.
děláme věci, o které se Před námi nikdo nePokusil.

Umíte řemeslo? Chcete odvádět skvělou práci?
Máte odvahu dělat nové věci?
Postaráme se o vás a získáte cenná privilegia:

• Vyděláte si víc než jinde. I začínající operátor montáže má v IFE 20 000 Kč měsíčně.
• Zdarma vás budeme vozit autobusem do práce, zaplatíme polovinu každého oběda, vypereme vám pracovní oblečení.
• Můžete říkat napřímo, co si myslíte. Názory zaměstnanců nás totiž opravdu zajímají.
• V práci budete mezi svými. U nás drží lidé při sobě a tvoří skvělou partu.

Zavolejte:

Tel.: 724 140 140

Podívejte se na:

www.hrdinouvife.cz
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z Vysočiny
FK system-povrchové úpravy, s.r.o.

od

Chrlická 661, 664 42 Modřice

20.12.2016

přijme

PRACOVNÍKA ÚDRŽBY
Pracovní náplň:
Provádění jednoduché údržby areálu firmy, strojů, zařízení a majetku firmy, vozového parku.
Pracoviště:
Převážně sídlo firmy na Chrlické ulici v Modřicích a mořírna na ulici Křižíkova Brno.

v areálu ZAHRADNICKÉHO
CENTRA BRABEC – Modřice

Požadujeme:
Odborné vzdělání v technickém oboru (zámečník, instalatér, elektrikář apod.), technickou zručnost, pracovitost,
čistý trestní rejstřík, dobrý zdravotní stav.
Nabízíme:
Příspěvek na stravenky, vánoční odměny, perspektivní, zajímavé a dlouhodobé zaměstnání, výborné pracovní
zázemí.

-

Nástup možný ihned.
Životopisy zasílejte na e-mail fksystem@fksystem.cz
Informace na personálním oddělení na tel. č. 547 357 085

-

NEJLEPŠÍ CENY V BRNĚ
Kapr I. třída
84,- Kč/kg
Kapr výběr
94,- Kč/kg
KAPRA VÁM PŘIPRAVÍME DLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Inzerce

Inzerce
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KOVO-PLAZMA s.r.o.

Inzerce
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STROJÍRENSKÁ SPOLEČNOST ZABÝVAJÍCÍ SE
PŘESNÝM ZPRACOVÁNÍM PLECHŮ, ZEJMÉNA ŘEZÁNÍM LASEREM

Přijďte do nově otevřené Madlárny
Ochutnejte naše poctivé zákusky
a výběrovou kávu La Boheme

HLEDÁME PRO VÝROBNÍ PROVOZ V MODŘICÍCH
PRACOVNÍKY NA TYTO POZICE NA DENNÍ PRACOVNÍ SMĚNU:

Poseďte v příjemném prostředí a při pěkném
počasí můžete využít i zahrádky

SVÁŘEČ OCELI

Odneste si lahodnou kávu a dortík s sebou
Kde nás najdete?
Přízřenická 1022
Modřice

OPERÁTOR CNC LISU

Otevírací doba:
Po, St, Pá: 13–19 hod.
Út, Čt:
10–19 hod.
So-Ne:
11–19 hod.

SKLADNÍK / MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK
MANIPULAČNÍ DĚLNÍK
TECHNIK KONTROLY JAKOSTI
ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

Dobrý zdravotní stav – manipulace s břemeny.
Samostatnost, spolehlivost a odpovědnost.
Vysoké pracovní nasazení s občasnou prací přesčas.
Trestní bezúhonnost.
NABÍZÍME DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY A ZAJÍMAVÉ BENEFITY!
Kontakt:

KOVO-PLAZMA s.r.o.
Brněnská 537, 664 42 Modřice
Ing. Helena Moravcová, tel.: 602 500 944
e-mail: moravcova@kovoplazma.cz
Více informací na www.kovoplazma.cz

Madlárna

+420 777 865 935
info@madlarna.cz
www.madlarna.cz

U nás koupíte:
Zákusky a dorty
Výběrovou kávu La Boheme
Horké alko/nealkoholické nápoje
Domácí limonády
Sudová vína
Květinové dekorace
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Koupím udržovaný RD se
zahrádkou. Menší opravy nevadí.
Cena do 4. mil. Kč
Tel.: 792 284 071

Koupím byt v dobrém stavu
– Brno, Modřice, Šlapanice.
Tel.: 722 063 341

MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

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

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

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









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

Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057

Hledáme paní na
úklid RD
v Modřicích.
Tel.: 604 471 283

DATASYSTEM Richter s.r.o.
Účetní a daňové poradenství

Nabízíme zpracování komplexní účetní a daňové agendy pro právnické a fyzické osoby:
 Daňová evidence vč. podání daňového přiznání a souvisejících přehledů
 Účetnictví (podvojné účetnictví) vč. podání daňového přiznání
 Zpracování DPH včetně Kontrolního hlášení, ESL
 Zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců
 Veškeré ostatní daně, např. silniční, daň z nabytí, darovací, z nemovitostí atd.
 Rekonstrukce účetnictví
 Výkazy pro banky a Statistický úřad, Úřad práce
 Zastupování na úřadech na základě Plné moci
 Možnost přístupu on-line na náš server s účetní agendou
Pro zpracování dat používáme certifikovaný účetní program ABRA G3 a daňový program s certifikací
ministerstva financí TAXEDIT. Veškerá komunikace s úřady probíhá elektronicky.
V oboru pracujeme již od roku 1992 s celorepublikovou působností.
Ceny dohodou při osobním jednání.
Mobil: 603 426 115

náměstí Svobody 72

e-mail: info@dsrichter.cz

664 42 Modřice

www. dsrichter.cz
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně

Obchodní společnost se zahraniční
účastí přijme

po

pracovníka do skladu
hutního materiálu
i na zkrácený úvazek.
út

Požadujeme:
řidičský průkaz skupiny B
trestní bezúhonnost

>>>

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

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

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

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

18.00

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

18:30

X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

9:45 - 10:45

fitness program pro maminky

kontakt: www.fitmami.cz

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

Adresa pracoviště: Brno,
Vídeňská 125.
Kontaktujte nás mailem
tse@bibusmetals.cz
nebo na telefonu 731 556 454.

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského

17:00, 18:30

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

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

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm

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

čt

>>>

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

>>>

Městská knihovna 13-18

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

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

17:00

X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.fitpeople.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2016
Události
datum
18. – 20. 11.
24. 11.
25. 11.
7. 11. – 16. 12.
25. 11.
29. 11.
1. 12.
3. 12.
14. 12.
17. 12.
26. 12.

čas

akce

ve výpůjční době
20:00
17:00
17:00
8:00 – 15:00
19:00
17:00 – 19:00
19:00

Mistrovství světa v nohejbalu Brno
Vánoční tvoření ZUŠ Modřice
Vánoční jarmark ZŠ Modřice
Vánoční prodejní výstava dekorativního pečiva - MK Modřice
Kateřinská zábava – v hotelu Gregor
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu – náměstí před radnicí
Brněnské podzemí – přednáška v klubovně nad knihovnou
Rallye Show Modřice – Automotodrom Brno
84. koncert na radnici
Betlémské světlo - na náměstí před radnicí
Kantilena – koncert v kostele sv. Gotharda

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

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.x-trim.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.nohejbal-modrice.net

www.biskupstvi.cz/petrov

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

Periodický tisk územního samosprávného celku
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