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USNESENÍ RMM č.6/2011

Z usnesení RMM č. 6/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
11. dubna 2011

Jihozápadní tangenta - námitky
RMM schvaluje námitky ke 2. návrhu
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje za město Modřice a
společné námitky obcí Ostopovice,
Nebovidy, Moravany, Želešice, Modřice, Ponětovice, Tvarožná a Blažovice. Další podrobnosti viz plné znění
námitek dále a INFO-servis (3.1 a 2.)
Garážové stání - pronájem
RMM schvaluje smlouvu o pronájmu
garážového stání č. 14 v bytovém
domě Za Humny mezi městem Modřice (pronajímatel) a panem Petrem
Vysokým (nájemce) za částku 500,Kč vč. DPH, informace o dalších
volných stáních poskytne p. Habartová na MÚ (4.4)
Pronájem pozemů - Agro Tuřany
RMM schvaluje novou nájemní
smlouvu (oprava formální chyby)
mezi městem Modřice (pronajímatel)
a AGRO Brno – Tuřany, a.s. (nájemce) na pronájem pozemků k zemědělským účelům p.č. 460/3, 460/184,
460/186, 2490, 1667/38 o celkové výměře 15.683 m2 za celkovou částku
5.646,- Kč/rok (4.6)
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Výpůjčka pozemků - myslivci
RMM schvaluje smlouvu o výpůjčce
mezi městem Modřice (půjčitel) a
Mysliveckým sdružením Modřice (vypůjčitel) pozemků p.č. 1451/46, 1444/1,
1667/67, 1667/74, 1667/57, 1667/3,
1667/73, 1690/186 k zemědělským účelům. Jedná se o pozemky podél cesty
pod Vajglem u hranice s katastrem
Moravan a kolem Primálu. (4.7).
Ženáčské hody - sponzoři
RMM schválila darovací smlouvy
mezi městem Modřice (obdarovaný) a sponzory (dárci)o poskytnutí
peněžních darů k zajištění organizace
kulturní akce „Ženáčské hody“ v termínu 6.5-8.5.2011. Konkretně se jednalo
o firmy Vít Makovský (1.000,-), Barvy
REMO (2.000,-), SIMAF CZ (4.000,-),
občany p. Rostislav Brabec (1.000,-),
Pavel Řezáč (1.000,-) a firmy KAMOKO
(4.000,-), Coprosys NeTron (1.000,-),
BOVAKO (5.000,-), Somerston Olympia
CZ (20.000). (4.8 až 16).
Ženáčské hody - propagace
RMM schvaluje smlouvu o reklamě
a propagaci mezi městem Modřice
(objednatel) a společností Brněnské
vodárny a kanalizace, a.s. (zhotovitel)
na akci „Ženáčské hody“ v termínu
6.5-8.5.2011 za částku 2.000,- Kč (4.17)
Vozový park - pojištění
RMM schvaluje pojistnou smlouvu na
Zpravodaj 5/2011

pojištění vozového parku města Modřice mezi městem Modřice (pojistník)
a Českou podnikatelskou pojišťovnou
(pojistitel) na dobu neurčitou za částku
80.034,- Kč (4.18.1)
Majetek města - pojištění
RMM schvaluje výpověď smlouvy o
zprostředkování pojištění uzavřené
mezi městem Modřice (klient) a EZ Invest s.r.o. (zprostředkovatel) a současně
v rámci přípravy nové smlouvy vypsání
výběrového řízení na zprostředkovatele
pojištění movitého a nemovitého majetku města Modřice (4.18.1 a 2)
Chodník podél náhonu - příprava
RMM schvaluje smlouvu o dílo mezi
městem Modřice (objednatel) a firmou
EUROTRACE s.r.o. (zhotovitel) na
vypracování PD pro výstavbu lávky a
chodníku pro pěší podél mlýnského
náhonu na pozemcích p.č. 1857/10, 2142,
2015/1, 1857/12 za částku 82.800,- Kč
včetně DPH - viz též INFO-servis dále
(4.19)
Nová výstavba - ul. U Vlečky
RMM v souladu s ÚP nemá námitek k
investičnímu záměru „Stavba výrobní
haly – OCEM“ v areálu firmy FINO TRADE s.r.o. a požaduje předložení PD pro
územní řízení k vyjádření (5.2)
Objízdné trasy autobusových linek
RMM bere na vědomí vedení objízdných tras autobusových linek č. 94, 510,
511, 512, 513, 514 v době rekonstrukce
mostu na ulici Benešova - podrobnosti
INFO-servis dále (6.2.2)
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Zpomalovací pruhy Za Humny
RMM ukládá KSDÚP projednat s
odbornou firmou osazení příčních
mobilních zpomalovacích prahů v
křižovatkách ulic Střední a Mayerova a posun dopravního značení
obytná zóna do křižovatky Za Humny – Prusinovského (6.2.3)
Směna nemovitosti - příprava
RMM schvaluje text výzvy k podání
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu akce „Rekonstrukce
RD Benešova 247, Modřice“. Jde
o přípravu ke směně nemovitosti
v zájmu získání RD v sousedství
Sokolovny. Současně schvaluje k
oslovení na podání nabídek firmy
Stavoservis Kyjov, Inter–stav Brno,
I. Vyškovská s.r.o. a hodnotící komisi plnící funkci komise pro otevírání
obálek ve složení Ing. Josef Šiška,
Ing. Hana Chybíková, Květoslava
Höklová, Sylva Bernátová, MUDr.
Jaroslava Tomandlová s náhradníky
ve složení Ivan Doleček, Jiří Ventruba, MVDr. Luděk Slaný, Ing. Eva
Mattušová, Jiří Šula. (6.7.1 až 3)
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Rekonstrukce ZŠ Komenského
RMM schvaluje nabídku na zajištění
autorského dozoru na akci „Budova
Komenského, ZŠ Modřice, Rekonstrukce a nástavba“ firmy Uchytil
s.r.o. ve výši 550,- Kč/hod bez DPH
a pověřuje starostu města podpisem smlouvy (7.4)
Sběr bioodpadu - štěpkovač
RMM schvaluje jako dodavatele
štěpkovače v rámci projektu „Nádo51

Zprávy z radnice

Reklamní vlaječky města
Pro doplnění docházející zásoby RMM
schvaluje nákup malých stolních vlaječek se znakem města od firmy Alerion
s.r.o. v počtu 500 ks za celkovou částku
27.000,- Kč bez DPH (6.7.11)

Sběr biodpadu - nádoby
RMM schvaluje jako dodavatele
nádob na bioodpad v rámci projektu
„Nádoby na bioodpad ve městě Modřice“ firmu Komunální technika, s.r.o.
Brandýs nad Labem v ceně 835.078,Kč bez DPH i příslušnou smlouvu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy
po uplynutí lhůty pro odvolání (6.7.6)

Fotbalový klub - příspěvek
RMM schvaluje finanční příspěvek
fotbalovému klubu MFK Modřice na
zajištění nákupu dřevěných desek na
venkovní lavice hlavní tribuny na fotbalovém hřišti za celkovou částku 37.800,Kč vč. DPH. Montáž lavic si členové
klubu zajistí sami. (7.12)

MŠ - rozšíření zahrady
RMM bere na vědomí nabídku na odkup části pozemku p.č. 768 o výměře
cca 320 m2 v sousedství MŠ za částku
600.000,- Kč, předkládá ji na zasedání ZMM v červnu a doporučuje její
schválení (6.7.8)
Vybavení pro akce města
RMM schvaluje nabídku firmy
FORUM s.r.o. na dodávku párty
stanu rozměru 10 x 15 m, párty stanu
rozměru 3 x 6 m a 20 ks pivních
sedacích setů za celkovou částku
263.150,- Kč bez DPH. Vybavení bude
sloužit při kulturních, společenských
a sportovních akcíchj, pořádaných
městem. (6.7.9)
Reklamní předměty města
RMM schvaluje pořízení reklamních
předmětů dle nabídky firmy PORING
s.r.o. za celkovou částku 71.225,- Kč
bez DPH (jde o tužky, přívěsky, samolepky, pohlednice) (6.7.10)

16

Městský úřad - skartovací stroje
RMM bere na vědomí pořízení 2 ks
skartovacích strojů DAHLE 21082 v celkové výši 6.600,- Kč vč. DPH (6.7.14)

Zábavný pořad - příprava
RMM pověřuje místostarostku Ing.
Hanu Chybíkovou zasláním žádosti o
nabídku na zábavný pořad s nejkrásnějšími a nejznámějšími, českými i světovými melodiemi z operet a muzikálů s
termínem v podzimních měsících (7.20)
Orientační závod městem
RMM schvaluje žádost o podporu akce
Modřice Orienteering cup konaný dne
12.6.2011s poskytnutím dotace ve výši
7.000,- Kč. Mezi hlavní organizátory patří občanka Modřic - podrobná pozvánka
viz dále (6.7.21)
Most u Sokolovny - příprava
RMM bere na vědomí informace o prošetřování Uřadu na ochranu hospodář-

ské soutěže k výběrovému řízení
na dodavatele stavby mostu na ul.
Benešově. Počátkem května by
měo proběhnout předání staveniště a zahájení stavby (7.24)
Kompost - prodej
RMM schvaluje prodej kompostu
na sběrovém dvoře firmou SITA
CZ. O dalším vývoji budeme občany informovat. (7.25)

Zprávy z radnice

by na bioodpad ve městě Modřice“
firmu Garden Studio, s.r.o. v ceně
358.900,- Kč bez DPH i příslušnou
kupní smlouvu a pověřuje starostu
podpisem smlouvy po uplynutí lhůty
pro odvolání (6.7.5)

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města.
Údaje v závorce odkazují na příp. souvislosti
a na body úplného znění usnesení, které je k
dispozici u asistentky starosty nebo na www.
mesto-modrice.cz
(red-ČeV)

Městská knihovna - dotace
RMM schvaluje žádost městské knihovny Modřice o poskytnutí dotace z projektu Česká knihovna na nákupy knih
ve výši 3.396,- Kč (6.7.16)
Financování knihy - zamítnutí
RMM zamítá žádost Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně o financování
knihy o historii města Modřice a jeho
okolí ve výši 982.000,- Kč (7.17)
Vinařská cyklostezka - značení
RMM bere na vědomí umístění směrovky naučné trasy „Poznáváme Rajhradsko“ na sloupek vinařské cyklostezky
na p.č. 2121/2 v k.ú. Modřice - u Bobravy (7.18)
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POZVÁNKA

na 4. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 13. ČERVNA 2011 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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Otevřený dopis
Vážený pane starosto,
chtěla bych Vás tímto dopisem informovat o současném dění ve škole a také oficiálně poděkovat za pomoc města při sestěhování budov v souvislosti s probíhající
rekonstrukcí školy.
Již třetí týden tedy fungujeme „pod jednou střechou" a myslím, že danou situaci
zvládáme velmi dobře. Provoz školy plynule vklouzl do zaběhlých kolejí, žáci se
velmi rychle zorientovali, zklidnili a výuka nerušeně probíhá dál i v mírně ztížených podmínkách. Mnozí uvítali i malé výhody, jež stěhování přineslo, např. pobyt
žáků I. stupně o velké přestávce na hřišti před školou apod.
To vše se děje také i díky bezproblémovému přestěhování tříd. Chtěla bych touto
cestou poděkovat „pracovní četě" města, která významně do stěhování zasáhla. I
přes dvouměsíční přípravu a průběžné vyklízení zůstalo mnoho zásadních úkolů.
Pracovní četa se pustila do nejtěžších prací. Čekalo je nejen stěhování nábytku, ale
také se chopili likvidace vyřazených kusů do přistavěného kontejneru.
O výpomoc byli také požádáni zaměstnanci školy, rodiče i žáci, Sbor dobrovolných hasičů a členky Svazu modřických žen. Díky nasazení a vydatné pomoci
všech zúčastněných se všechny práce včas zvládly, dokonce mohla být budova
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Ještě jednou tedy děkuji za vstřícný postoj a pomoc města a těším se na další spolupráci.
V Modřicích dne 12. 4. 2011
Kateřina Koubková
ředitelka základní školy

INFO-servis
www.mesto-modrice.cz/info
Příspěvky tentokrát připravili
starosta města Josef Šiška - JŠ
místostarostka Hana Chybíková - Ch
redakční spolupráce Vlastimil Čevela - red

Jihozápadní tangenta - námitky
města
014

V návrhu Zásad územního rozvoje
JMK byla pro stavbu této tranzitní
dálnice zvolena varianta "Modřická",
která odbočuje ze staré dálnice u Nebovid a vede pod severním svahem
Vajglu, přes broskvové sady a přibližně v trase horní cesty nad zahradami
směřuje k jihu, kde za želešickou
silnicí má být velká mimoúrovňová
křižovatka (MÚK). Orientační plánek
celé trasy byl zveřejněn v příloze
k ÚP ve Zpravodaji 5/2010. Město
Modřice se podílí jak na společných
námitkách dotčených obcí, tak svojí
vlastní námitkou, zveřejněnou v tomto čísle v plném znění - red

přes dráhu u Sokolovny. Podrobnější
informace pro občany o novém řešení
máme připraveny ke zveřejnění, až
stavba skutečně začne. Celkově platí, že
zde bude asi na rok přerušena doprava,
takže auty se bude muset objíždět přes
most na jižním obchvatu, nebo přes
Přízřenice. Pro pěší bude na straně u
Sokolovny postavena provizorní lávka
a o změnách vedení autobusů píšeme
dále - JŠ
Lávka a chodník podél náhonu
091

V rámci zajištění bezpečné pěší trasy z
náměstí k zahradnickému centru byly
směnou zajištěny potřebné pozemky a
je připravována výstavba nové lávky s
chodníkem po levém břehu náhonu k
mostu na ulici Chrlická. Nyní je podpsána smlouva na dodávku projektové
dokumentace, potřebné k nezbytnému
schvalování. Vlastní realizace se předpokládá někdy v dalších letech. - JŠ

Most u Sokolovny - zahájení stavby

Databáze volnočasových aktivit

002

086

V první polovině května by měla
být zahájena stavba nového mostu

Internetová DB je přístupná ze stránek
radnice v rubrice INFO-servis a obsa-
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huje už některé užitečné informace.
Především aktuální přehled o všech
institucích INS, organizátorech ORG
a komerčních službách SLU kolem
volného času, s odkazem na jejich
webové stránky. V rubrice město a
blízké okolí MBO pak kromě základních
údajů o Modřicích i odkazy na oficiální
a wikipedické stránky všech sousedních
obcí. Zajímavá je také možnost odsud
přímo nahlédnout do katastrální mapy
s vyznačenými městskými pozemky. V
kapitole o potenciálním rozvoji pak jsou
zveřejněny náměty na téma "Možnosti pro majitele psů". Připomínky a
návrhy na další doplnění může kdokoliv
podat na mail va-modrice@inmail.
cz nebo písemně na radnici - kontakt v
tiráži Zpravodaje - red

Prospekty Kam v Modřicích
barevně
092

Prospekt č. 4, vydaný k 50. komornímu koncertu na radnici a
č. 5 k 870. výročí první zmínky o
Modřicích byly vedle černobílé
přílohy ve Zpravodaji vydány také
barevně. Pro zájemce z řad občanů
i návštěvníků města jsou zdarma k
dipozici na radnici, v knihovně a v
muzeu. Na uvedených místech je
také možno zdarma získat vícetisky
starších černobílých propektů č. 1
Sněžný vrch v zimě, 2 historický
rybník u Primálu a 3 daleké výhledy
na Vajglu - red

Informace pro občany

Informace pro občany

předána k rekonstrukci o několik dní dříve.
Práce to nebyla lehká, o to více si této pomoci vážím.

Autobusové linky v době stavby mostu u Sokolovny
002

Linka 510 by byla vedena obousměrně od smyčky tramvají po II/152 a dále
ulicí Chrlickou přes zastávky Za mlýnem a Drůbezářské závody k Olympii.
Zastávky Za mlýnem a Drůbežářské závody by byly dočasně zřízeny i pro
směr od Olympie do Modřic na ulici Chrlické.
Obsluhu Modřic v oblasti ulic Masarykova a Husova by zajišťovala linka
511 vedená od železniční stanice ulicí Husovou, Masarykovou a Chrlickou
k Olympii.
Z důvodu přestupu mezi linkami 49 a 510 by byla linka 49 vedena ve směru
z Olympie do Modřic po stejné trase jako linka 510, tedy přes zastávky Drůbežářské závody a Za mlýnem po ulici Chrlické.
Noční linka 94 by byla ukončena u nádraží v Modřicích.
Linky 512 a 513 by byly ukončeny u smyčky tramvají, linka 514 by do Modřic
nezajížděla vůbec (byla by vedena pouze v úseku Rajhrad - Blučina - Židlochovice). - Ch

www.mesto-modrice.cz
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Informace k přípravě projektu „ Nádoby na bioodpad ve městě
Modřice“
Po zavedení svozu bioodpadu jak v pytlích naší četou, tak v popelnicích svozovou firmou SITA CZ, a.s. se dá konstatovat, že je tato možnost občany hojně
využívána a přispěla i ke zlepšení ovzduší ve městě, neboť ubylo pálení. Proto
již v době, kdy jsme pořizovali biopopelnice do některých ulic, jsme se začali
zajímat o dotace z EU, které by bylo možno čerpat na zavedení svozu v celých
Modřicích. Na druhý pokus se nám podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí i ze Státního fondu životního prostředí ČR. Máme přislíbeno
financování ve výši cca 90% z uznatelných nákladů. V současné době je dokončeno výběrové řízení na dodavatele nádob a zařízení a jsou odeslány podklady
pro uzavření smlouvy o dotaci.
Cílem projektu je umožnit každé domácnosti třídění bioodpadu a to následujícím
způsobem:
Kompostování v kompostéru na zahradě u rodinného domu nebo sběr bioodpadu do biopoplenice, která bude pravidelně vyvážena, každá domácnost obdrží
odpadkový koš na kuchyňský bioodpad s biologicky rozložitelným sáčkem. U
bytových domů budou rozmístěny biopoplenice. Dále bude zakoupen štěpkovač
na drcení větví až do průměru 150 mm, který bude umístěn na sběrném dvoře
pro likvidaci prořezů prováděných městem, ale i pro občany a k němu velkoobjemový kontejner.
Přistavování kontejnerů u fotbalového hřiště bude samozřejmě zachováno.
Celá akce proběhne v jarních a letních měsících a budete o ní náležitě informováni.
Pokud jste již v dnešní době rozhodnuti, jakým způsobem budete likvidovat bioodpad, zda máte zájem o kompostér či biopopelnici, jakou velikost biopopelnice
bude chtít (240 l nebo 120 lt, či zda již kompostujete a do akce se nezapojíte, dejte
nám vědět.
Můžete tak učinit na adrese: jiri.sula @mesto-modrice.cz nebo telefonicky 773 826
705 nebo osobně u sl. Homolkové v úřední dny.
K celé akci bude ještě do všech domácností dodán informační leták.
Ing. Hana Chybíková
místostarostka města
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Ukončení zápisu dětí do cestovního dokladu rodiče
k datu 30.06. 2011
V souvislosti s novelou zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech bychom
Vás rádi informovali o změně v zapisování údajů dětí (občanů) mladších 10 let
věku do cestovního pasu rodiče. Možnost zápisů dětí do cestovního pasu rodiče
lze provést u příslušného úřadu obce s rozšířenou působností nejpozději do
30. června 2011. Provedené zápisy dětí v cestovním pasu rodiče jsou platné do
26. června 2012. Do tohoto data smí tento nezletilý občan překročit hranice bez
vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán.
Od 27.06. 2012 je nutné, aby nezletilé dítě mladší 15-ti let při vycestování
do zahraničí bylo držitelem platného CP, a to i v případě cestování do členských států Evropské unie.

Informace pro občany

Informace pro občany

i

1

Informace pro občany

Cestovní pas ČR pro dítě mladší 15-ti let si rodič vyřídí u příslušného úřadu obce
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu dítěte ve lhůtě 30-ti dnů za
správní poplatek 100,- Kč. (Pro obce správního obvodu Šlapanice vyřizuje Městský úřad Šlapanice, pracoviště CD Brno, Opuštěná 9/2 i pracoviště Šlapanice,
Masarykovo náměstí 100/7). Při podání žádosti rodič předkládá originál rodného
listu dítěte, svůj platný občanský průkaz a stávající cestovní pas ČR dítěte. Dítě
je přítomno při podání žádosti o vydání cestovního pasu z důvodu pořízení technického snímku obličeje.
Pokud dítě není držitelem cestovního pasu ČR a jedná se o vydání prvního
cestovního pasu, je rodič povinen předložit kromě výše uvedených dokladů i
Osvědčení o státním občanství ČR. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR se podává u krajského úřadu nebo u matričního úřadu příslušného podle
místa trvalého pobytu dítěte, kde zákonný zástupce vyplní tiskopis a předloží
platný doklad totožnosti, originál rodného listu dítěte, originály rodných listů
rodičů dítěte nebo originál oddacího listu, který byl vydán do 30.06. 2001. Kopie
dokladů zasílá matriční úřad na krajský úřad, který je příslušný k vystavení tohoto dokladu. Správní poplatek za vydání osvědčení ve výši 100,- Kč se platí hotově
na pokladně úřadu. Lhůta pro vyřízení činí 30 dnů, ve složitějších případech 60
dnů.
Další informace naleznete na vww.slapanice.cz/mesto v sekci Jak si co vyřídím? odbor vnitřních věcí- vydávání cestovních dokladů.
Jana Vránová
odbor správní a finanční
Městský úřad Modřice
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Život v našem městě

Dětský karneval 2011

Život v našem městě

Život v našem městě

ž

Dubnový karneval se stal pro děti v Modřicích oblíbenou jarní zábavou. Ten
letošní se konal v sobotu 9. dubna odpoledne, jako vždy v sále hotelu Gregor,
tentokrát však pod názvem Námořnický bál. Letos, stejně jako v předchozích
letech, byly děti při vstupu do sálu obdarovány pamlsky na uvítanou a úderem
15. hodiny přivítal všechny hosty z pódia předseda pořádající Kulturně školské
komise, MUDr. Ventruba. Když popřál všem účastníkům karnevalu dobrou zábavu, předal mikrofon dvojici mladých moderátorů z divadla NETRATRDLO (netradičně tradiční divadlo). Tito mladí umělci se své role bavičů maškarního plesu
zhostili opravdu netradičně a velmi dobře. Nejprve uklidnili všechny děti, které
neměly masku námořníka nebo piráta sdělením, že na karnevalovou loď patří i
princezny, rytíři, čarodějnice, zvířátka a všichni ostatní. Na tanečním parketu pak
neuvěřitelně snadným způsobem zbavili malé tanečníky počátečního ostychu spolu s dětmi si šli na parket zaplavat. Když si děti procvičily plavání na prsa, na
čubičku, kraula i pádlování, nenásilnou formou je přivedli k tancování cvičením
při hudbě – zatančili si s nimi Kouskový tanec. Kdyby někdo čirou náhodou
nevěděl, co to je, napovím. Je to oblíbená dětská hra – Hlava, ramena, kolena,
ruce... No a pak už šlo všechno jako po másle, na tanečním parketu se střídaly
soutěže, tanečky a různé tradiční i netradiční hry. Z těch známějších měly největší úspěch hry Čáp ztratil čepičku, jakou asi měla barvičku, Domeček a Jede, jede
mašinka. Velice se také líbil i tanec, při němž měly děti za úkol podtančit stále se
snižující lano a přitom se nedotknout rukama podlahy. Někteří tanečníci byli tak
šikovní, že zdolali i lano napnuté ve výši kolen. Prostě děti šly toho odpoledne
z akce do akce a vůbec neměly čas se nudit, natož stydět. S chutí si na parketu
spolu s moderátory také zatančili JAKO víla, jako princezna, obr, robot, medvěd,
had či kočička. Netradiční Hra na pravdu a na lež udržela pozornost dětí až do
samého konce. Svazky různobarevných balónků plněných lehkým plynem tvořily na pódiu během celého maškarního plesu zcela přirozenou dekoraci. Když
začali pořadatelé při závěrečné písničce tyto tradiční karnevalové suvenýry rozdávat na rozloučenou, nikomu z malých návštěvníků se domů ještě nechtělo. Ale
staré dobré přísloví říká, že v nejlepším se má skončit a tak tomu i bylo. Věříme,
že všechny děti odcházely domů pobavené a dobře naladěné a že s průběhem
karnevalové zábavy byli spokojeni i její dospělí účastníci. Těšíme se, že budete
našimi hosty na dětském karnevale i v příštím roce.
text a foto takl
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“ DEN VOJENSKÉ HISTORIE V MODŘICÍCH “

Vojensko – historický klub Erika Brno o. s.

pořádá vzpomínkovou vojensko – historickou akci s tématikou
bojů na východní frontě roku 1942 na Krymském poloostrově
pod názvem

DEN DĚTÍ

K R Y M

1942

Život v našem městě

Život v našem městě

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na

Modřice 28.5.2011 areál „Pod kaštany“

v sobotu dne 4. června 2011 od 9.00 hodin
v areálu „Pod Kaštany“ v Modřicích
dopolední program plný her a soutěží
občerstvení zajištěno

Program:

9:00 - 13:30
13:30 - 14:30
15:15 - 16:00
16:30 - 17:00
17: 00 - 02:00

Pořádá město Modřice ve spolupráci
s Mysliveckým sdružením Modřice
118
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Generální nácvik
bojová ukázka “ KRYM 1942“
bojová ukázka “ PŘEPAD 1942“
bojová ukázka“POLICEJNÍ MANÉVRY 1937“
živá hudba a občerstvení pořádá SDH Modřice

Partneři akce
Město Modřice, Muzeum města Brna
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Život v našem městě

pořádá
1. ročník závodu v orientačním běhu ulicemi města Modřice pro veřejnost

Modřice Orienteering cup

Život v našem městě

Městský úřad Modřice, T.J. sokol Modřice a SK Žabovřesky Brno

Datum : 12.06.2011
Místo : Modřice, sokolovna (49°7'45.494"N, 16°36'25.134"E)
Pořadatel : Městský úřad Modřice, T.J. sokol Modřice a SK Žabovřesky Brno
Čas prezentace : 14:30 - 15:10 hod.
Délka tratě : předpokládaný čas vítěze všech kategorií 15-20 min (tj. děti : cca 1 - 1.5 km)
Start : od 15:30 intervalový v kategorii po 45 vteřinách
Odměny : pro všechny děti, které se závodu zúčastní jsou připraveny odměny a pro první tři závodníky
ve všech kategoriích věcné ceny
Přihlášky+startovné :
• na místě děti 20 Kč ostatní 40 Kč
• přes internet SLEVA děti 10 Kč ostatní 30 Kč
na adrese : (http://www.modricecup.estranky.cz/clanky/prihlasky/)
nebo přímo emailem na : modrice.cup@email.cz
(do emailu : příjmení a jméno, rok narození x reg.číslo, půjčit čip x číslo čipu, kategorie )
Tip : Pokud chcete půjčit čip, přihlaste se, prosím, předem přes internet. Čip vám bude automaticky
rezervován, odstartujete dříve, než přihlášení na místě a ještě budete mít slevu na startovném.
Terén : různorodý - ulice, úzké uličky, široké ulice, parky, pěšinky, chodníky, louky s hustníčky, keříky,
sídliště, rovina.
Upozornění : závodí se za běžného silničního provozu, dbejte zvýšené pozornosti při přeběhu silnic !!
Kategorie :
• DHK děti v kočárku (závodící s rodičem, prarodičem, doprovodem)
• DH5 děti do 5 let (závodící s rodičem)
• DH10 děti do 10 let
• D15 dorostenky (11 – 15 let)
• H15 dorostenci (11 – 15 let)
• D ženy (16 -34 let)
• H muži (16 -34 let)
• D35 veteránky (od 35 let výše)
• H35 veteráni (od 35 let výše)
Popis závodu : Závod je určen pro širokou veřejnost a je příležitostí pro každého se s orientačním během
seznámit. Závodníci budou probíhat ulicemi města Modřice. V závodě budou použity elektronické
kontroly a čipy Sportident (kdo vlastní - nezapomeňte si, prosím, čip). Půjčování čipů na místě při
prezentaci. Jak probíhá závod v OB je podrobněji popsáno na: http://www.modricecup.estranky.cz
Informace pro závodníky „neorienťáky“: Závod je příležitostí pro každého seznámit se s orientačním
během, odehrává se v prostoru městské zástavby, tj. není možné se nenávratně ztratit. Jakmile přijdete na
místo konání závodu, nahlaste se pořadateli na prezentaci, který vám vydá čip a řekne vám, kdy startujete.
V tu dobu se dostavíte na start, kde již budete instruováni pořadatelem. Jednoduchou abecedu
orientačního běhu najdete na: http://www.orientacnibeh.cz/csob/cojeob.php
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Základní umělecká škola v Modřicích
Vás zve na

Život je věčná proměna, my zachytíme jeho květ,
nebudem mělká ozvěna a zbarví se šedý svět.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Vladimír Dubanský

Michaela Kvardová – zpěv

ze třídy MgA. Veroniky Demelové

Absolventský koncert

Život v našem městě

Život v našem městě

Základní umělecká škola v Ořechově a Modřicích

Veronika Synková – klavír

ze třídy Mgr. Magdaleny Slané PhD.

Eliška Císařová – flétna

jako hosté vystoupí Guitartet Pavla Rosendorfa

Petr Šikula – flétna
z flétnové třídy Kláry Stodůlkové
s výstavou obrazů Alžběty Grecové

18. 5. 2011 v 18 hodin
sál školy v Modřicích, Benešova 271
************************************************************

Základní umělecká škola v Modřicích
Vás zve na

26.5.2011 v 17:30 hodin v sále ZUŠ Modřice
Program: W. A. Mozart, L. Cohen, Y. Tiersen, I. Anderson,
J. Mouquet, F. Poulenc, C. Debussy
Hosté: ředitelka ZUŠ Barbora Křemenáková (klavír), Mgr. Lenka
Císařová (klavír), Sára Al Masany (klavír), Klára Jírová (flétna),
Pavel Rosendorf (kytara), Petr Kudibal (bicí) Mgr. Štěpán Švestka
(violoncello), Alžběta Grecová (housle), Terezie Nováčková (flétna),
Petra Bulová (klavír), Blanka Skříčková (housle), členové flétnového
souboru Monoceros – Xénie Kouřilová (flétna),
Tereza Lázničková (flétna), Kristýna Křemenáková (klavír, tanec)

KVĚTNOVÉ POHLAZENÍ
představí se žáci a učitelé hudebního, tanečního,
literárně dramatického oboru ZUŠ
a absolventky I. cyklu
Tereza Němcové a Saskie Fráňová
připraví výstavu svých výtvarných prací

pondělí 23. 5. 2011 v 17 hodin
v hotelu Gregor v Modřicích
Těšíme se na Vás
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OKÉNKO

Občanského sdružení rodičů a přátel školy při základní umělecké škole Ořechov

Život v našem městě

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Jehla trochu jinak
/10porcí/ 1400g vepřové krkovice /plece/, 10g Podravka Natura, 300g cibule, 150g
žampiony, 100g červené fazole, 200g anglická slanina
Maso, část slaniny a cibuli napícháme na jehlu, okořeníme a opečeme na pánvi.
Přikryjeme poklicí a asi 10 minut podusíme. Potom jehlu vytáhneme, na zbylý tuk
dáme na kostičky nakrájenou slaninu a rozemleté žampiony. Orestujeme, přidáme uvařené fazole a znovu orestujeme. Do této omáčky položíme opečené špízy,
přikryjeme poklicí a opět 5-10 minut podusíme. Během dušení špízy obracíme. Na
talíři špíz přelijeme omáčkou a podáváme s rýží.

Život v našem městě

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
SRPŠ má u ZUŠ dlouholetou tradici. Již od roku 1993 se rodiče zajímali o dění ve škole, pomáhali při
organizaci jednotlivých akcí a díky členským příspěvkům odměnili několik desítek úspěšných absolventů.
Na tuto tradici, by nové vedení sdružení chtělo navázat a dále ji rozšířit. Rádi bychom se pro školu staly
důležitým partnerem a zároveň chceme u Vás rodičů vzbudit zájem a motivovat Vás k aktivní spolupráci.
Dne 7.4.2011 se v sále školy konala první schůzka. Touto cestou, bych chtěla poděkovat všem rodičům
i učitelům, kteří se setkání zúčastnili. Dále vítám všechny nové členy a blahopřeji nově zvolenému výboru:
- Irena Pšeničková, Modřice:
předseda, jednatel, hospodář (tel.:723627389, irena@psenickova.cz)
- Daniela Komínková, Modřice:
místopředseda
- Alena Imrichová, Prštice:
revizní komise
- Vladimíra Holubová, Syrovice:
revizní komise
- Petr Kapitánik, Modřice:
revizní komise.
Aktuality Vám budou sdělovány prostřednictvím „OKÉNKA“ na nástěnkách ve všech budovách školy.
V budoucnu budete moci sledovat veškeré informace o činnosti sdružení, kontakty a aktuality na webových
stránkách ZUŠ: www.zusmore.cz . Máme v úmyslu zde vytvořit i diskusní fórum , kde bude možné vyměňovat
si nápady, informace a být v kontaktu s ostatními rodiči i učiteli.
To je také jeden z hlavních cílů Vašeho sdružení.
Irena Pšeničková, předseda SRPŠ

Mrkvovo brokolicová polévka s nudlemi
/10porcí/ 350g brokolice, 350g mrkev, 70g slepičí bujón, 10g sůl, mletý pepř, muškátový oříšek, 300g nudle vlasové
Brokolici a mrkev pokrájíme na větší kusy, zalijeme vodou, přidáme bujón, osolíme a vaříme do změknutí zeleniny. Odstavíme, šťouchadlem zeleninu rozšťoucháme, přidáme muškátový oříšek, přivedeme k varu a zavaříme nudle.

Jáhlový dezert s lesním ovocem
/10porcí/ 500g jáhel, 250g měkkého tvarohu, 300g zakysané smetany, vanilkový
cukr, mletý cukr, ovoce /lesní směs nebo maliny/ na přeliv, solamyl
Tvaroh smícháme se smetanou, vanilkovým a mletým cukrem. Proprané jáhly
vsypeme do vroucí vody a vaříme asi 15 minut. Poté je scedíme, propláchneme
studenou vodou a necháme okapat. Takto upravené jáhly vmícháme do připraveného tvarohu se zakysanou smetanou. Nahoru dozdobíme ovocem /které na
pánvi prohřejeme, můžeme nastavit vodou a zahustit škrobem, dosladíme/.
text a foto vedoucí ŠJ paní Ondrášková

Vaření s kuchařem
Dne 7.4.2011 jsme měli v naší školní jídelně akci nazvanou „Vaření s kuchařem“.
Zapojili jsme do ní i žáky a zaměstnance školy tím, že sami mohli vybrat hlavní
připravovaný pokrm. Největší zájem strávníci projevili o jídlo s názvem „Jehla
trochu jinak“, ke kterému jsme jako přílohu zvolili rýži tří barev. Dále to byla „Mrkvovo brokolicová polévka s nudlemi“ a jako moučník „Jáhlový dezert s lesním
ovocem“.
Den vypadal následovně: Ráno přijel profesionální kuchař Zbyněk Diatka a společně s našimi kuchařkami připravili chutný oběd. Kuchař se zúčastnil také celého výdeje obědů.
Akce byla zajímavým a příjemným zpestřením, především pro naše malé strávníky a proto není vyloučeno, že si ji v příštím školním roce zopakujeme.
Pro vytvoření představy a třeba i pro inspiraci zde uvádím použité receptury.
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SPORT

V pátek 8. dubna nás navštívili pracovníci společnosti Seiferos, která se zabývá
ochranou dravých ptáků. Mimo jiné mezi jejich aktivity patří i osvěta veřejnosti. Díky výukovému programu se žáci naší školy seznámili se životem dravců ve
volné přírodě i v zajetí, s jejich dovednostmi a uvědomili si význam a důležitost
ochrany těchto ptáků. Poutavě vedený výklad byl korunován letovými ukázkami,
do kterých se zapojili i někteří žáci.
Děti z druhé třídy se věnovaly tomuto tématu i v dalších hodinách pátečního dne,
např. ve slohu. Posuďte sami, jak se jim jejich práce podařila.
Ukázky slohových prací:
Výr velký (práce L. Semotamové)
Je to naše největší sova, vidí ve dne i v noci. Ve dne neloví, protože je pomalý a
mohli by ho sníst jiní. Jeho peří na břiše je hladké. Sovy točí hlavou. Jejich oči
jsou velké.
Líbilo se mně, jak loví. Je moc hezký!
Výr velký (práce S. Sedláčkové)
Výr velký je naše největší sova. Dozvěděli jsme se, že sova loví jen v noci, protože
létá pomalu a tak by se sama stala kořistí.
Výr velký má 6 kg. Rozpětí křídel je půl metru. Létá tak tiše, že ho kořist neslyší.
Sýček (práce V. L. Vystrčilové)
Sýček je naše nejmenší sova. Je to ohrožený druh. Loví je totiž kuny. Sýček loví v
noci. Ve dne je snadné ho chytit.
Další zajímavosti lze nalézt na webových stránkách organizace: www.seiferos.cz
text a foto Mgr. Jana Řehořová

Modřice - nové místo na šachové mapě.
I přes nepříliš šťastně zvolený termín a až příliš krásné slunné počasí se v novém
místě na krajské šachové mapě - v Modřicích, v jeho radničních prostorách, sešlo
v sobotu, 23. dubna, 31 šachistů, aby zde odehráli svůj okresní přebor mládeže do
15 let. Jak se ukázalo, na okrese Brno-venkov se s mládeží momentálně pracuje
pohříchu ve třech oddílech - v Kuřimi, Zastávce u Brna a ve Vranovicích, přičemž
hlavně ve dvou prvně jmenovaných je mládežnický šach na velkém vzestupu.
Naopak, v posledních letech je na ústupu invančický Dům dětí a mládeže, zavedeným oddílům ve Střelicích a v Tišnově se pak dlouhodobě nedaří mládež
podchytit vůbec
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Letové ukázky dravců

Samotný turnaj vyhrál a pohár starosty ve stylu start-cíl získal vranovický Vojtěch
Straka, když se po celou dobu turnaje pevně usadil na prvním stole, patřícímu
průběžně prvnímu hráči a s přehledem vyhrál všech sedm partií. Z domácích
hráčů se nejvíce dařilo Robertu Liškovi, když skončil se 4,5 body na páté, místě.
Další dvě domácí horká želízka na přední umístění - bratři Řehořové, dali bohužel
přednost termínově kolidujícímu treninkovému soustředění v Olomouci, zřejmě
aby v příštím okresním přeboru získali nějaké body navíc.....
O bohatý cenový fond darovaný městským zastupitelstvem z příslušné kapitoly
městského rozpočtu se urputně bojovalo i na dalších šachovnicích a o infarktové
situace pro zasvěcené diváky a trenéry nebyla nouze zvláště na těch posledních,
kde proti sobě usedali začínající šachisté s nejmenšími turnajovými zkušenostmi.
Škoda jenom, že pro pracovní zaneprázdnění stačil pan starosta odehrát pouze
přátelskou partii s ředitelem turnaje před zahájením turnaje (naše foto) a avizovanou dodatkovou partii s nejlépe umístěným domácím šachistou (R. Liškou) o přeborníka města Modřice po skončení turnaje již nestihl....Všichni přítomní - hráči,
trenéři i rodiče se však shodli, že letošní okresní přebor jednotlivců patřil k těm
nejlepším a vyjádřili naději, že takovýto společný pořadatelský počin města a šachového svazu nebyl poslední aktivitou městského zastupitelstva ve smysluplné
podpoře zájmové činnosti naší školní mládeže. Za pochopení městského zastupitelstva v čele se starostou Ing. Šiškou a podporu této pěkné akce si touto cestou,
jménem okresního šachového svazu Brno-Venkov, dovoluji poděkovat.
Pavel Šťastný, ředitel turnaje
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Modřice 23.4.2011
Por.

St.c.

Jméno

FED

Klub

Body

BH.

1

1

Straka Vojtech

H13

Sokol Cos Vranovice

7

21

2

4

Dumkova Daniela

D15

Sokol Zastavka

6

22

3

9

Krivanek Jakub

H11

Sk Kme-Ddm Kurim

5

18

4

5

Rapcova Adela

D11

Sokol Cos Vranovice

5

17

5

15

Liska Robert

H13

ZŠ Modřice

4½

20

6

13

Dumek David

H11

Sokol Zastavka

4½

19

7

6

Hodovsky Pavel

H11

Sokol Cos Vranovice

4½

18½

8

8

Kalabis Lukas

H13

Sk Kme-Ddm Kurim

4

21½

9

21

Sindelka Vojtech

H11

Sokol Zastavka

4

19½

10

7

Jahn Filip

H13

Sk Kme-Ddm Kurim

4

19

11

10

Liska Martin

H13

Sk Kme-Ddm Kurim

4

18½

12

3

Musil Radek

H15

Sokol Zastavka

4

16½

13

22

Spunar David

H11

Sk Kme-Ddm Kurim

4

16½

14

12

Brazda Richard

H09

Sokol Zastavka

4

16½

15

2

Svoboda Filip

H13

Sk Kme-Ddm Kurim

3½

18½

16

11

Vondruska Viktor

H11

Sk Kme-Ddm Kurim

3½

17½

17

29

Siska Josef

H13

ZŠ Modrice

3½

16½

18

26

Kilberger Ondrej

H11

Sokol Cos Vranovice

3½

15

19

17

Matoulek Petr

H11

Sk Kme-Ddm Kurim

3½

14½

20

14

Hrdinova Katerina

D11

Sk Kme-Ddm Kurim

3

20

21

18

Pelucha Jan

H13

Sk Kme-Ddm Kurim

3

17

22

25

Keprt Tomas

H09

Sk Kme-Ddm Kurim

3

14½

23

28

Pelucha Jakub

H09

Sk Kme-Ddm Kurim

3

14½

24

20

Sebesta Jan

H11

Sokol Zastavka

2½

20

25

23

Stankovic David

H09

ZŠ Modrice

2½

16

26

16

Matoulek Jakub

H09

Sk Kme-Ddm Kurim

2½

15½

27

27

Lepka Dominik

H11

Sk Kme-Ddm Kurim

2½

15

28

19

Petras Matej

H09

Sokol Cos Vranovice

2½

14

29

30

Vecera Jiri

H13

ZŠ Modrice

2½

14

30

31

Veverka Vit

H09

ZŠ Modrice

1½

14

31

24

Kalabova Tereza

D09

Sokol Zastavka

1½

13½
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Konečné pořadí

foto: P. Šťastný, M. Hájek
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bují k životu.Hromady větví a listí tvoří
vhodná místa, na kterých mohou přivést
na svět své mladé ježci, kteří si také pochutnávají na slimácích.

Máj v plném květu je a do svých luk nás
volá ,
Pojď! Vyslyš jeho hlas, ať bílá aureola
jasmínu alespoň tvou kadeř zdůrazní,
když tvář ti zatře tma. Pojď! Píseň jara zní!
Viktor Hugo

Na dubnové schůzi zahrádkářského
spolku jsme si pozvali ing Vlasinovou z Mendlovy univerzity, která nás
informovala o projektu přírodních
zahrad – projekt, který je realizován
v rámci programu evropské územní
spolupráce. V regionech, které jsou
do projektu zapojeny, bude vytvořením sítě ukázkových přírodních
zahrad podpořen regionální a trvale
udržitelný „zahradní turismus“.
Přírodní zahrada je místo mezi domem a ulicí či pozemkem souseda.
Znamená víc než jen zahrada užitková nebo okrasná.
Přírodní zahrady jsou oázami pro lidi,
zvířata i rostliny. Cílem projektu je
udržet neporušené životní prostředí
a to podporou přírodě blízkých zahrad a přírodě blízké péče o rostliny.
Přírodní zahrada je místem odpočinku, prostorem pro dětské hry a zároveň může být i dalším „ obývacím
pokojem“. Můžeme zde přírodu vnímat všemi smysly současně. Přírodní
zahrada je vyjádřením našich názorů,
životních postojů, potřeb, přání. S touhou po pobytu v přírodě roste i poznání, jak nezbytně nutně potřebujeme přírodu pro své tělesné i duševní
zdraví.
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Také jsme se dozvěděli, že bychom neměli být tak úzkostliví při odstraňování
plevele a pod. Některý plevel má také
velmi dobré léčivé účinky a využívá se i
ve farmaceutickém průmyslu .
Jak má vypadat přírodní zahrada:
Stačí jen málo. Musíme splnit základní
kriteria - nepoužívat pesticidy, nepoužívat lehce rozpustná minerální hnojiva,
nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy a vytvořit prvky přírodní
zahrady:
živý plot z planých keřů
přirozenou louku nebo prvky přirozené louky
ponechat divoký koutek – divoké porosty částečně zachovat
vytvořit mimořádná stanoviště – vlhká nebo suchá
květiny a kvetoucí trvalky
Používat při obhospodaření zahrady v
užitkové zahradě
kompost
„domečky“ pro zvířecí pomocníky
využívání dešťové vody
mulčování
zeleninové záhony a byliny
ovocná zahrada a bobulové keře
zelené hnojení
smíšená kultura tzn. střídání plodin
Co jsou to „Domečky“ – jistá míra kontrolovatelného nepořádku je tvořivá a
svým bezpočtem úkrytů láká do zahrady nejrůznější živočichy. Dřevo všech
tlouštěk a stupňů rozkladu pro ně představuje strukturní prvky, které potřeZpravodaj 5/2011

Je to krásná představa mít přírodní
zahradu, ale nabyli jsme dojmu, že
tato zahrada potěší více ne příliš pečlivé zahrádkáře. Ale je to jen na vás
dáte – li se touto novou cestou.
Aktuální informace k této tématice
najdete na www. prirodnizahrada. eu
Hodně zdaru přeje
TOJA
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

V dubnu se příroda probouzí, rozkvétá, voní, všechno klíčí a slaví se 22. dubna
„Den Země“. Vzhledem k tomu, že se poslední dobou lidé v přírodě nechovají
ohleduplně, dává nám svou velikost najevo různými přírodními katastrofami. Den
Země nám má připomenout, že si máme přírody vážit a ochraňovat ji. Zahrádkářský spolek Modřice se rozhodl, že každý rok zasadí na Den Země v našem městě
strom a tak 21. dubna odpoledne jsme se sešli a u muzea zasadili krásný okrasný
dub. 21. Dubna proto, že 22. Dubna byl „velký pátek“ a to se nemá se zemí hýbat.
Měli jsme z toho pěkný pocit a zvláště teď, když je vidět, že se ujal a začíná žít.
TOJA

s

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Kazlepková Anna
Ing. Charvát Jiří
Janušová Květoslava
Manolovová Růžena
Pryczková Vlasta
Habartová Ludmila
Kratochvilová Karla
Strašáková Helena
PhDr. Šafrová Alena
Ing. Strnadová Bohdanka

www.mesto-modrice.cz

Rozloučili jsme se
Dokoupil Vladislav

Vítáme do života
Krupička David
Mrázová Vendula
Dubšík Bert
Morong Tadeáš
Smrček Adam
311

KULTURA

KNIHOVNA
Půjčovní doba:

Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci na
www.modrice.knihovna.cz a děti na
www.knihovnamodrice.webk.cz

Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa		
Pátek
9 - 12

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

Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Na podporu čtení přihlásila Městská knihovna v Modřicích ve spolupráci se školou žáky
1. ročníku do projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu je rozvoj četby dětí. Podmínkou účasti
je to, že knihovna se školou pracuje nad rámec školních osnov a připraví pro žáky akce
vedoucí k rozvoji zájmu o četbu.
V rámci projektu navštívily děti knihovnu celkem 10x. Seznámily se s uspořádáním
knihovny, poznaly tvorbu spisovatelů Z. Milera, V. Čtvrtka, J. Lady a B. Němcové, ilustrátorů dětských knížek, život v přírodě a lidové obyčeje na jaře. V odpoledních hodinách se
školní družinou malovaly s ilustrátorem Adolfem Dudkem, besedovaly se spisovatelkou M.
Drijverovou a putovaly s cestovatelem J. Márou do Japonska.
Odměnou nejpilnějším čtenářům za vynaloženou námahu bude Knížka pro prvňáčka,
původní česká novinka, která byla vytvořena výhradně pro účastníky projektu a nelze ji
koupit v běžné knihkupecké síti.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Písničky z pohádek a dětských filmů
1–4
Hopkinsová: Milionové holky
Leporela pro nejmenší:
Chodí pešek okolo, Kolo, kolo mlýnský
Awdry: Edward a dechová kapela, Percy má pravdu (O mašince Tomášovi)
Grolík: Soukromý detektiv Perry Panter
1-3
Peisertová: Šnečku, šnečku, vystrč
růžky
Švarc: Jako to chodí na stavbě, Jak
to chodí na železnici, Jak to chodí v
přístavu
PRO ŽENY
Alsenea: Děvčata z Rijádu
Cartland: Princ a psík
Collins: Miláček žen
Deveraux: Šarlatové noci
Garlock: Otevřená náruč
Handler: Kamarádka vodka
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Henley: Neblaze proslulý
Matthews: Když se lásce lepí smůla na
paty
Michel: Odvážným ženám patří svět
See: Dívky ze Šanghaje
Steel: Světla Jihu
Szalaiová: Tajná zahrada lásky
Škorpilová: Jizvy a jiný tajemství
PRO SILNÉ NERVY
Berry: Císařova hrobka
Crais: Ochránce, Poslední detektiv, Pravidlo dvou minut, Temnota
Crichton: Pirátská odysea
Läckberg: Kazatel, Ledová princezna
Roberts: Smrtící rozdělení, Smrtící svůdnost
Tursten: Porcelánový koník z dynastie
Tchang, Noční vizita, Dvojí tvář, Záludná
síť
Vondruška: Prokletí brněnských řeholníků, Klášterní madrigal
Zpravodaj 5/2011

Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

51.

KOMORNÍ
KONCERT
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Městská knihovna v Modřicích

NA RADNICI

200 let s klarinety

Vendula Šromová, Eliška Maršálková, Vít Skřička,Ondřej Nováček
a Pavel Rosendorf - klarinety,
doprovázejí: Magdalena Slaná - klavír, Milan Kašuba - kytara
Program:
F.Kramář, J.S.Bach, A.Dvořák, J.Ježek a jazzové evergreeny z minulého století

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
diriguje Lucie Vitásková,
Program:
písně s tématy večera a noci ...
http://mim.cemotel.cz/koncerty.htm

Středa 25. května 2011 v 19 hodin

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
www.mesto-modrice.cz
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Pálení čarodějnic 30.4. 2011 ve fotografiích M. Hájka
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Velikonoce 2011 ve fotografiích M. Hájka
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Na fotografii se můžeme přesvědčit, že pan místostarosta Doleček dodržel slovo.
Od Z-V polní cesty už existuje upravený úsek nové spojky k Bobravě. Pokud se
podaří občas posekat kopřivy na zbývajícím asi 200m úseku její navigace, tak
se všem "přírodním turistům" otevírají zajímavé možnosti. Tím nemyslím, jenom
podvečerní posezení v útulné hospůdce v Popovicích u kapličky (otevřeno od 17
hod), ale především procházku či projíždku na kole v oboře, kde je v každé roční
době na co koukat. Těm, co znají mapu už není potřeba nic dalšího říkat, pro
ostatní časem přineseme podrobnější inspiraci.
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Pozvání na vycházku směr Popovice-Rajhrad

Sázení mladých doubků na Den Země
Ohlášená spolupráce ZŠ s myslivci začala skutečně fungovat. Na fotografii Zdeňka
Tekera jsou žáci 7. ročníku s p. učitelem Žákem, kteří v rámci pracovního vyučování zasadili na Den Země 21. dubna ve starém hliníku, navazujícím na areál "Pod
Kaštany" několik desítek sazenic malých dubů. Jsou nahoře na svahu směrem k
městu a měly by postupně vytvořit přírodní rámec areálu směrem od východu.
Teď půjde ještě o to, aby se po nějakou dobu zalévaly tak, aby se dobře ujaly a
mohly úspěšně navázat na "dubovou tradici" ve znaku města ...

Spolupráce na velkém úklidu u Primálu
Na výzvu, inspirovanou "setkáním u kulatého stolu pro volnočasové aktivity v
přírodě" na ZŠ se po dva čtvrtky sešla skupina dobrovolníků u rybníčka Primál
na pracovním odpoledni. Pod odborným vedením a ve spolupráci s myslivci se
nejprve vytahaly z vody spadlé kmeny starých stromů a vynosily z blízkého okolí
suché větve. Hlavní náplní druhého setkání pak bylo spálení větví a částečné
vyčištění hráze rybníka od kopřiv a starých bylin. Kromě toho jsme také zasadili
kolem rybníka vrby - mimo jiné i takové, ze kterých by se v budoucnu daly řezat
proutky na pomlázky. Vše bylo dokumentárně nafotografováno, takže se na stránkách mim.cemotel.cz/primal mohou zájemci inspirovat pro spolupráci na dalších
podobných akcích.
text a foto od Bobravy a Primálu Vlastimil Čevela
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Kadeřnický salon Perfect Hair
– hotel Gregor

Nádražní 540
Modřice 664 42

tel: 538 728 134
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

SÁDROKARTONÁŘSKÉ PRÁCE
• Kompletní realizace půdních vestaveb
• Zateplení a odhlučnění prostor
• Snížení stropů, dělící příčky
tel.777053446
Radovan.dvor@seznam.cz

Stolařství
Pavel Prokeš
‐ zakázková výroba nábytku
‐ kuchyňské linky – 3D návrhy
‐ schodiště (možnost i kovové konstrukce)
‐ dveře a obložkové zárubně z masivu (zaměření,
návrh, montáž)
‐ vestavěné skříně, koupelnový nábytek a ostatní
‐ výroba kastlových oken (repliky a opravy oken
i dveří na historických budovách)
‐ oprava starožitného nábytku
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Najdete nás v areálu
Benediktinského kláštera
v Rajhradě
mobil: 605 563 571
e‐mail: pavelprokes@quick.cz

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2011
2011

Dámské
Pánské
Dětské
Dále nabízíme:
prodlužování vlasů
masáže
pedikůra
solárium – 1 min. 10,- Kč  

absolventský koncert v sále ZUŠ Modřice 18:00

Zpravodaj 5/2011

Modřická Jednadvacítka 14:00

Zpravodaj 4/2011

so 21.5.

otevírání cyklistické sezóny

Zpravodaj 5/2011

po 23.5.

Květnové pohlazení v hotelu Gregor 17:00

Zpravodaj 5/2011

st 25.5.

Komorní koncert na radnici od 19:00

Zpravodaj 5/2011

čt 26.5.

absolventský koncert v sále ZUŠ Modřice 17:30

Zpravodaj 5/2011

so 28.5.

vojensko-historická akce, areál Pod Kaštany

Zpravodaj 5/2011

so 4.6.

den dětí v areálu Pod Kaštany od 9:00

Zpravodaj 5/2011

ne 12.6.

Modřice Orienteering Cup před Sokolovnou 14:30

Zpravodaj 5/2011

so 18.6.

šermířský den a středověká bitva v areálu Pod Kaštany

Zpravodaj 5/2011

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

17:00

TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici

Zpravodaj 10/2009

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

Opakovaně týdně
po

Otevírací doba
pondělí až pátek od 8:00 - 18:00 hodin
sobota na objednávku
út

tel. 602 154 412

st 18.5.
so 21.5.

Modřický kalendář

Inzerce

i

1

Inzerce

Těšíme se na Vaši návštěvu

9:30

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

Zpravodaj 10/2009
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

Zpravodaj 9/2009

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Zpravodaj 3/2009

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

Dětské tábory

sportovní, jazykové, taneční,
výtvarné, s flétnou, pro teenagery.
Minitábory pro rodiče s dětmi
1-9 let.

st
čt

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.

Zpravodaj 5/2011

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

Shodně jako 9:30

mim.voda.cz/sbor.htm

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

www.drak.cz

MALBY 14,-Kč/m , nátěry

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

Tel. 541 229 122,
2

11:30

pá

ne

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

Shodně jako út
Shodně jako út
www.biskupstvi.cz/petrov

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

16:45

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Bc. Kateřina Homolková

www.mesto-modrice.cz
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