6/2011
www.mesto-modrice.cz

příloha -výlukové jízdní řády autobusů
od 10.6. do 24.11.2011

o

Obsah

1

Zprávy z radnice
4
6
10
11
13
14

Obsah

Komentované usnesení RMM č. 7/2011
Situace kolem I/52 (R 52)
Výkresy mostu u Sokolovny
Info - servis
Poděkování
Nová barva třídění odpadů

Informace pro občany
Ukončení zápisu dětí do cestovního dokladu rodiče k datu 30.6. 2011
K některým rizikům letního období pro naše zdraví
Žloutenka typu E

16
17
18

Život v našem městě
Hledáme stárky
O našem Jubilejním hudebním setkání
Pálení čarodějnic 2011
Pouť za sv. Gothardem
ZUŠ - Besídka ke Dni matek
Základní škola
Školní akademie ZŠ Modřice - pozvánka
Turnaj v nohejbale
17. ročník cyklistické časovky jednotlivců "Modřická 21"
Informační cyklokoutek
Zápas dvou Áček
Selský dům v Modřicích
Včelaři se vzdělávají
Zahrádkáři informují
Knihovna
Folklorní kroužek a modřický dětský kroj
Kulturní program před radnicí k 870. výročí první písemné zmínky
Ženáčské hody 6. - 8.5. 2011 ve fotografiích M. Hájka
Na kole do Popovic
Společenská kronika

19
20
20
21
23
24
26
27
28
30
31
32
34
35
36
37
40
42
43
44

Inzerce
Hlavní pár ženáčských hodů
Foto: M.Hájek

12

Zpravodaj 6/2011

Inzerce

44

Modřický kalendář

47

www.mesto-modrice.cz

31

z

1

Zprávy z radnice

komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
10. května 2011

dodávky a údržby osvětlení podchodu
tramvajové zastávky Cihelna ve výši
5,25 Kč bez DPH za 1 svítidlo na 1 den,
s platností od 1.1.2011 (3.4)

Dotační tituly - vyhledávání
RMM schvaluje dohodu o ukončení
Rámcové smlouvy o poskytování
komplexních poradenských služeb
mezi městem Modřice (objednatel)
a společností Grantika České spořitelny, a.s. (dodavatel) na vyhledávání
dotačních titulů - možnosti dotací pro
město naší velikosti a zabezpečené
vybavenosti již totiž nejsou tolik aktuální. O dalších vypsaných dotačních
titulech se bude jednat individuálně.
(3.2)

Kanalizace - ul. Nádražní
Ve snaze vyjít vstříc majitelům domů
RMM rozhodla o několikametrovém prodloužení kanalizačních přípojek financovaných městem a o některých dalších
drobných změnách projektu.
V té souvislosti schvaluje dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo mezi městem Modřice (objednatel) a firmou SDS EXMOST
spol. s r.o. (dodavatel) stavby „Modřice
– kanalizace v ul. Nádražní“, na požadované vícepráce ze strany města
v celkové výši 120.191,- Kč vč. DPH (3.5)

Svoz a likvidace odpadů
RMM schvaluje výpověď smlouvy
o poskytování služeb v oblasti
životního prostředí uzavřené mezi
městem Modřice (objednatel) a společností SITA CZ a.s. (dodavatel) na
svoz a likvidaci komunálního odpadu
včetně provozování sběrného dvora
k 31.12.2011. Dle zákonné úpravy je
nutno po určité době provést vyhodnocení výdajů a následně provést
případné nové výběrové řízení. Dosavadní spolupráce s firmou SITA tuto
hranici již dosáhla.(3.3)

Ženáčské hody - sponzoři
RMM schválila darovací smlouvy mezi
městem Modřice (obdarovaný) a sponozry (dárci) o poskytnutí peněžních
darů k zajištění organizace kulturní akce
„Ženáčské hody“ v termínu 6.5.-8.5.2011.
Konkrétně se jednalo o firmy Kovolit a.s.
(4.000,-), Brněnská pole, a.s. (5.000,-),
Tomáš Houdek – MFK, s.r.o. (8.000,-) Kč.
(3.6 až 3.8)

Osvětlení podchodu a tramvaje
RMM schvaluje smlouvu o dodávce elektřiny mezi městem Modřice
(odběratel) a společností Technické
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Ženáčské hody - propagace
RMM schvaluje smlouvu o reklamě
mezi městem Modřice (obdarovaný)
a firmou CTP Invest, spol. s r.o. (dárce)
o poskytnutí reklamní plochy při konání
kulturní akce „Ženáčské hody“
v termínu 6.5.-8.5.2011 za cenu 5.000,- Kč
+ DPH (3.9)
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Geofyzikální výzkum u kostela
RMM bere na vědomí nabídku firmy
GEOPEK spol. s r.o. na provedení geofyzikálního výzkumu lokality kostela sv.
Gotharda v Modřicích a ukládá vedoucímu muzea zařazení těchto prací
do rozpočtu města na rok 2012 (4.2)
Oznámení ke střetu zájmu
RMM bere na vědomí informaci o termínu podání oznámení ke střetu zájmů
za rok 2010. Jde o to, že všichni členové
Rady města a vedoucí odborů Městského úřadu ze zákona předkládají soupis
všech příjmů a nabytého majetku nad rámec běžného platu. Příslušná oznámení
jsou na vyžádání k nahlédnutí občanům
u starosty města. (7.1)
Územní plán - Rebešovice
RMM bere na vědomí veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚPO Rebešovice
(bytová výstavba uprostřed obce, bytovky v bývalém vojenském areálu) a nemá
za město Modřice k návrhu připomínky
(7.2)
Hospodářský výsledek ZŠ 2010
RMM schvaluje ZŠ Modřice rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku za
rok 2010 a to 3.951,33 Kč do rezervního
fondu a 20.000,- Kč do fondu odměn (7.5)
www.mesto-modrice.cz

Odpisový plán majetku ZŠ 2011
RMM schvaluje ZŠ Modřice odpisový plán svěřeného majetku na rok
2011 ve výši 782.000,- Kč (7.6)
Plán investic ZŠ 2011
RMM schvaluje ZŠ Modřice plán
investic na rok 2011 v celkové výši
17.568.533,- Kč - jde o dotaci města
na rekonstrukci školy (7.7)
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USNESENÍ RMM č.7/2011
Z usnesení RMM č. 7/2011
sítě Brno, a.s. (dodavatel) na zajištění

Pronájem pozemku - kurty
RMM schvaluje přípravu nové nájemní
smlouvy na část pozemku p.č. 994/1
v k.ú. Modřice mezi městem Modřice a
Ing. Vladimírem Novotným. Jedná
se o cca 1300 m2, nájemce navrhl cenu
5,- Kč/m2 a rok s tím, že poskytne 2x
týdně na 2 hodiny bezplatný pronájem
tenisových kurtů místním spolkům. Tím
bude nájemní cena vyrovnána částečně
protislužbou a částečně finančně. (4.1)

Školní družina ZŠ - kapacita
V návaznosti na rekonstrukci školní
budovy na ul. Komenského, dává
RMM povolení ZŠ Modřice ke
vstupu do řízení s JMK o povolení
navýšení kapacity školní družiny
ze současných 80 na 120 dětí. (7.8)
Odpisový plán majetku MŠ 2011
RMM schvaluje MŠ Modřice odpisový plán svěřeného majetku na
rok 2011 ve výši 510.436,17 Kč (7.10)
Fotbalové hřiště - závlaha
RMM schvaluje nabídku na repasování a opravu závlahového systému v areálu travnatého fotbalového
hřiště ve výši 46.172,- Kč bez DPH z
důvodu časového opotřebení
(v nepřetržitém provozu cca 10 let)
(7.11)
Dům pro seniory - příprava
RMM schvaluje cenovou nabídku
firmy COLAS CZ, a.s. na demolici
objektu na p.č. 877/1 a 877/2
(v areálu býv. Uhelných skladů)
pro budoucí stavbu Domu pro
seniory v celkové výši 98.989,30 Kč
bez DPH (7.12)
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Pojištění majetku města
RMM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Poskytování služeb pojišťovacího
makléře“ a oslovení firem EZ Invest
s.r.o., ZFP makléř s.r.o., FT makléřská, s.r.o. k předložení nabídek.
Jedná se o novou pojistnou smlouvu
na budovy, vozový park a další majetek města. (7.14)
Internetové stránky města
RMM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Vytvoření, provoz a údržba internetových stránek města Modřice“
a oslovení firem Martin Štrof, Poring
s.r.o., Almara s.r.o. k předložení nabídek. (7.15)

Přestupková komise - změna
RMM odvolává k 31.5.2011 z funkce
vedoucí přestupkové komise města
Modřice Mgr. Veroniku Žaloudkovou
z důvodu nástupu na mateřskou dovolenou a do této funkce jmenuje JUDr.
Danu Linduškovou – Peterkovou
s účinností od 1.6.2011 z právní kanceláře Mgr. Hrachy, která pro město zajišťuje i ostatní právní služby po dobu
nepřítomnosti právníka města. (7.16)
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Bytový dům Za Humny - výpověď
RMM zamítá žádost pana Davida
Marka o obnovení nájemní smlouvy
na užívání bytu č. 7/46 v BD
Za Humny 764 s panem Ondráčkem
a požaduje dodržení výpovědi (7.13)

Most u Sokolovny - stavba
RMM bere na vědomí informace
o postupu výstavby mostu přes železnici na ul. Benešově - podrobnosti viz
INFO-servis dále (7.17)
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)

Situace kolem I/52 (R 52)
V měsíci květnu jsme opět žádali Ředitelství sinic a dálnic ČR v Brně o řešení
problémů vyskytujících se kolem komunikace I/52 (R 52) a to:
•Sdělení, kdy bude zahájena plánovaná výstavba protihlukových stěn u této komunikace
•Odstranění nově instalovaného plastového vodorovného dopravního značení,
které i zvukově upozorňuje řidiče, že přejíždí toto značení a dochází tím k obtěžování hlukem blízko bydlících obyvatel rodinných domů
•Žádali jsme o označení začátku a konce obce a o omezení rychlosti na 80 km/h
•Sdělení, proč není doposud posunut začátek a konec I/52 a R 52 k MÚK Rajhrad.
Protože ze Závodu Brno nám nepřišla uspokojivá odpověď, žádali jsme o řešení
generálního ředitele v Praze. Jejich odpovědi níže přetiskujeme.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Výkresy mostu u Sokolovny

INFO-servis

dle projektu - Ing. Jaromír Rauš - MOSTY

www.mesto-modrice.cz/info
Zprávy z radnice

Most u Sokolovny - zahájení stavby
doprava

celková situace - na
jižní straně provizorní lávka pro pěší

podélný řez mostem délka mezi podpěrami
42 m

příčný řez - šířka
mostu 16 m, chodník
po obou stranách

110
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Dne 11. května bylo předáno staveniště dodavateli stavby „Sdružení most
Modřice“, zastoupené společnostmi
Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s.,
Brno a D.I.S., spol. s r.o., Brno. Tím byla
zahájena dlouho připravovaná rekonstrukce zcela nevyhovujícího mostu
přes železniční trať. Náklady stavby dosahují téměř 65 mil Kč, z čehož město
Modřice uhradí necelé 3 mil Kč. Podle
harmonogramu výstavby by dnem
10.6. měla být započata úplná demolice
starého mostu, takže od té doby po
168 dnů (dle uzavřené smlouvy a pod
penalizací), tj. do 24. 11. 2011 zde bude
průjezd zcela uzavřen. Vlastní výstavba
a dokončování (osvětlení, chodníky a
pod.) však potrvá asi rok, tj. bude ukončena v červnu 2012.
Současně s uzavřením mostu bude na
jižní straně u Sokolovny dána do provozu dočasná lávka pro chodce, která
občanům zajistí dostupnost tramvaje a
spojení z ul. Brněnské a okolí s centrem
města. Možnost průchodu pro pěší po
chodníku od Sokolovny na ul. Nádražní
a k nádraží zůstane zachována, spojení
mezi nádražím a konečnou stanicí autobusových linek "Smyčka" bude bohužel
www.mesto-modrice.cz

Dochází rovněž k dočasné změně
tras autobusových linek hromadné dopravy. Konkretně linka 510
nepovede přes nádraží a náměstí,
ale v obou směrech mezi konečnou
tramvaje a Olympií bude zastavovat na zastávkách "Za mlýnem"
(u cyklostezky) a "Drůbežářské
závody". Linky 512 a 513 nepovedou
až k nádraží, ale pouze na zastávku "Modřice - Smyčka" a linka 514
bude ukončena již v Rajhradě. Pro
obsluhu v oblasti ulic Masarykova a
Husova a oblasti kolem žel. stanice
budou nově v pracovních dnech
zřízeny spoje linky 511 vedené
od žel. stanice v Modřicích přes
náměstí k Olympii. Také bezplatná
autobudsová linka Olympia-Modřice povede přes náměstí pouze k
nádraží a odtud již bez zastávek zpět
k Olympii. Výlukové jizdní řády jsou
uveřejněny v příloze.
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Přispěvky tentokrát připravili
starosta města Josef Šiška - JŠ
místostarostka Hana Chybíková - Ch
ředitelka ZŠ Kateřina Koubková - KK
redakční spolupráce Vlastimil Čevela - red

pouze pěšky. Pro rámcovou orientaci vlevo zveřejňujeme některé
výkresy z projektu stavby.

Se stavbou jsou spojeny i některé
další nepříjemnosti, které nelze
zcela eliminovat, a to zejména
zvýšená prašnost a hluk. Také
budou v červnu a na přelomu září
a října 2011 nutné výluky na hlavní
železniční trati, při kterých se bude
na stavbě pracovat i v nočních
hodinách. Žádáme proto občany o
trpělivost a shovívavost. Budeme se
prostřednictvím místního rozhlasu,
111

Nové odpočinkové lavičky
živ-prostředí

Pro zpříjemnění životního prostředí
ve městě byly po Modřicích rozmístěny nové lavičky. Konretně na ul.
Benešova na místě bývalé trafiky,
na náměstí Svobody před drogerií,
na ul. Poděbradova u kontejneru na
textil a před samoobsluhou na ul.
Husova - Ch.
Kompostéry a biopopelnice
odpady

Občané, kteří mají zájem o kompostér či biopopelnici v rámci akce
„Nádoby na bioodpad ve městě
Modřice“, se mohou v úřední dny
nahlásit osobně u asistentky starosty Bc. Kateřiny Homolkové nebo
mailem na adrese: jiri.sula@mestomodrice.cz, příp. telefonicky na 773
826 705 - Ch.

Odpadové koše - psi
odpady

Byly rozmístěny další 2 koše na psí
exkrementy a to u travnatého fotbalového hřiště a na Rybníčku. Koš na ulici
Benešově u jednosměrky byl na přechodnou dobu přemístěn na roh s ul.
Poděbradova - Ch.
Žádáme o názory občanů
volný-čas

Připomínáme, že v rámci práce na
volnočasové studii může kdokoliv
podat jakékoliv návrhy a připomínky k
problematice možností pro volnočasové
aktivity v Modřicích a blízkém okolí.
Kontaktním místem je mailová adresa
va-modrice@inmail.cz nebo písemně
na radnici - kontakt v tiráži Zpravodaje.
Průběžně doplňovaná DB volnočasových aktivit je přístupná ze stránek
radnice přes INFO-servis/Možnosti pro
volný čas. Vedení města touto formou
nabídlo všem občanům možnost aktivně
svými názory přispět k tvorbě podkladů
pro další rozvoj - proto je právě nyní
ta správná chvíle k uplatnění vašich
námětů ... red.

Školní areál pro veřejnost
parky

Na základě námětu z březnového setkání na ZŠ u kulatého stolu pro volnočasové aktivity v přírodě rozhodlo ředitelství Základní školy, že v době letních
prázdnin od 1.7.2011do 31.8.2011 otevře pro modřickou veřejnost školní areál
s hřištěm na ulici Benešova, a to v pracovních dnech vždy od 8.00 do 16.00
hodin. Školní areál se tak může stát nejen místem sportování, ale i odpočinku
a relaxace pro všechny věkové kategorie občanů. V zájmu zajištění bezpečnosti je však třeba důsledně dodržovat provozní řád hřiště, který bude vyvěšen v areálu a na internetových stránkách školy www.zsmodrice.org - KK.
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Poděkování
jako koordinátorka oslav 870. výročí první písemné zmínky o Modřicích bych tímto ráda veřejně poděkovala všem, kteří se podíleli
jak přímo na vystoupeních před radnicí, tak na časově souvisejících
akcích ... a samozřejmě i divákům a hostům, kteří přispěli k jejich
bohatému a důstojnému průběhu ...

Zprávy z radnice
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Zpravodaje i webu radnice snažit o
aktuální a včasné informace jak o
průběhu stavby, tak o případných
dalších omezeních - JŠ a Ch.

Počínaje výstavou v muzeu, barevným prospektem "Kam 5" s historickými souvislostmi, akcemi ř.k. farnosti kolem svátku sv. Gotharda,
stárkům Ženáčských hodů, Šermířskému spolku Carpe Diem, Smíšenému pěveckému sboru, muzikantům ZUŠ, především však dětem a
jejich učitelům či organizátorům a rodičům. Myslím, že získat a vést
děti k ativnímu vnímání historie, jak perfektně předvedli v Kramářské písni a výstavce žáci ZŠ, stejně tak jako sborový zpěv v rámci
družiny a v neposlední řadě i premiérové vystoupení těch nejmenších z folklorního kroužku v modřických krojích, si zasluhuje maximální uznání. Nejde jen o výchovu k ušlechtilým zájmům, ale také o
příspěvek k sounáležitosti našeho města a jeho občanů ...
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Kniha o Modřicích
Prodej se koná v úřední dny
u asistentky starosty
Bc. Kateřiny Homolkové
1. patro, dveře č. 13
cena 200,- Kč/ks
www.mesto-modrice.cz
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MĚSTO MODŘICE

ČERVENÁ

VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ ASEKOL

Zprávy z radnice

NOVÁ BARVA V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

usnadní občanům města Modřice odevzdávání drobných,
vysloužilých elektrospotřebičů.
stacionární kontejnery
na elektro a baterie
Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání vysloužilých
spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak
obyvatelé našeho města nemusí na sběrný dvůr, ale mohou je kdykoliv
a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů. Kontejnery jsou
umístěny většinou u separačních stání na tříděný odpad.

Do stacionárních kontejnerů

Nesete do kontejnerů tříděný odpad?
Máte jednu ruku volnou?
Přiberte s sebou i vaše

Patří:

baterie a drobná elektrozařízení
jako jsou např. kalkulačky, rádia,
drobné počítačové vybavení,
discmany, telefony, elektronické
hračky a podobně

drobné elektro a baterie

Nepatří:

televizory, počítačové monitory,
zářivky, úsporné žárovky, velké
a malé domácí spotřebiče
(jako např. ledničky, pračky,
mikrovlnky, chladničky, vysavače
a podobně)

Červené stacionární kontejnery budou rozmístěny na těchto místech:

Červené kontejnery už i v ulicích vašeho města
www.mesto-modrice.cz

ulice Husova (před samoobsluhou)

náměstí Svobody (před samoobsluhou)

Veškerá elektrozařízení (bez výjimek) můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře v Modřicích na ulici Tyršové.
Informace o sběrných dvorech i červených stacionárních kontejnerech naleznete na www.mesto-modrice.cz

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na Městský úřad Modřice, tel.: 537 001 011.
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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.
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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K některým rizikům letního období pro naše zdraví
V posledních dnech nás většina sdělovacích prostředků bombarduje zprávami
o rozsáhlé epidemii průjmových onemocnění způsobených jedním ze serotypů
bakterie Escherichia coli, u nichž část postižených zemřela na selhání ledvin. Nejpostiženějším státem je Německo, ojedinělé případy se pak vyskytly v celé západní Evropě. A je tu otázka, jak si tyto zprávy přebrat a co dělat, abychom uchránili
své zdraví.
Především je dobré vědět, že pro výskyt průjmových onemocnění je nejvhodnější
teplé období roku, a proto je dobré si připomenout některé zásady jejich prevence
právě nyní, na začátku léta.
Průjmové potíže právě v tomto období nám může způsobit obrovské množství
různých druhů mikrobů, a to i takových, které ke svému životu potřebujeme. Z
mikrobů pak asi nejrizikovější v letním období jsou bakterie, které se dokáží za
příznivých letních teplot ve vhodném prostředí rychle množit. A vhodným prostředím jsou určitě potraviny a potažmo vše, co přichází do úst. Pokud se tedy
zaměříme na dodržování základních osobně hygienických návyků při práci s potravinami, máme z velké části vyhráno. Co to znamená?

Informace pro občany

Informace pro občany

i

1

Informace pro občany

1) Dodržujme zásady osobní hygieny. Pravidelné a důkladné umývání rukou čistou tekoucí vodou za použití mýdla je základ. A to nejen (ale zejména) po použití WC, před jídlem a před a často i při manipulaci s potravinami
2) Pamatujme, že bakterie žijí všude kolem nás (a některé i v nás). Proto vše, co
vkládáme do úst, před tím důkladně omyjme v tekoucí pitné vodě.
3) Omytí ovoce a zeleniny významně snižuje riziko přenosu původců průjmových
onemocnění (a řady jiných chorob, včetně žloutenky typu A). Mikrobi se totiž
u nepoškozených plodů nacházejí pouze na povrchu.
4) Ochranný efekt omytí pak lze u některých druhů zeleniny či ovoce potencovat
oloupáním povrhu (samozřejmě až po pečlivém omytí).
5) Nespoléhejme na to, že ovoce a zelenina v obchodě vypadá umytě. Pokud byly
umyté, pak zcela jistě řadu hodin a případně dní před tím, než jsme si je koupili.
A po té mohly být opět kontaminovány bakteriem.
6) Bakterie způsobující průjmová onemocnění (a často i závažnější komplikace,
jako např. i hemolyticko-uremický syndrom u pacientů v Německu) se však
mohou přenášet i potravinami živočišného původu. Zde je ale nutné vědět, že
v syrovém mase a jiných živočišných produktech mohou být mikrobi nejen
na povrchu, ale i uvnitř. Proto tyto suroviny konzumujme až po řádné tepelné
úpravě. Teplo by pak mělo dostatečně působit na celou potravinu, tedy i na
vnitřek. Úprava masa, která ponechává syrový či krvavý střed, tatarské bifteky,
vajíčka na měkko, „volská oka“ a podobné lahůdky, jsou rizikové vždy, a v letním období zvláště. Z tohoto pohledu je zvláště teď, v létě, potřeba dávat pozor
při oblíbeném grilování!
www.mesto-modrice.cz
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7) Veliká zodpovědnost pak v této oblasti leží především na výrobcích a prodejcích
potravin, které jsou určeny k okamžité přímé spotřebě. Tato oblast je sice do jisté míry mimo preventivní opatření zákazníka, ale něco přece jen dělat můžeme.
Především si můžeme vybírat, kde potraviny a stravu koupíme. A v létě je dobré
se vyhýbat prodejům, které viditelně nevypadají vábně. Pokud někdo prodává
např. vajíčka u silnice (což se sice nesmí, ale jsou někteří, kteří to nerespektují)
a nemá je uložené v chladu, není dobré je kupovat, ani když jsou o polovinu
levnější než v zabezpečeném prodejním místě. Kupování a okamžitá konzumace
některých cukrovinek na stánku může být také riziková. A tak bychom mohli
pokračovat. Zvláštní pozor pak bychom této oblasti měli věnovat při cestách do
exotických zemí. Ale to je již na jiné povídání.

stává – tak jako u řady jiných nákaz - důsledné dodržování základních zásad osobní hygieny. Je nezbytné řádné mytí rukou mýdlem a teplou vodou po každém
použití WC a vždy před konzumací jídla. Pro případ cest do rizikových oblastí platí
doporučení dalších důležitých zásad chování, především používání pouze nezávadné pitné vody, důsledná tepelná úprava pokrmů apod. V případě že se u člověka objeví jakékoliv výše uvedených příznaků, doporučuje se navštívit lékaře.
kolektiv autorů KHS Jmk, Brno 7.6.2011

ž
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Přeji Vám proto krásné a zdravotně bezproblémové prožití léta.
MUDr. Jan Mareček, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

V nedávné době se v Modřicích objevilo podezření na onemocnění žloutenkou
typu E, které naštěstí nebylo potvrzeno. Protože toto onemocnění není v našich
končinách příliš obvyklé, připravili jsme o něm několik základních informací.
Toto onemocnění se v České republice vyskytuje pouze sporadicky. Nákazu si lidé
nejčastěji přivážejí ze zahraničních cest, především ze zemí Blízkého a Středního
Východu, Číny, Indie, a Latinské Ameriky. Onemocnění však bývá zjišťováno i u
lidí, kteří v poslední době nikam necestovali. Zde pak v anamnéze často nacházíme účast na společenských akcích, jako jsou domácí zabijačky s ochutnáváním
syrových masových směsí nebo konzumací nedostatečně tepelně zpracovaných
mas. Svoji úlohu tady hraje také individuální vnímavost k nákaze a možnosti prevence jejího přenosu.
Onemocnění se projevuje malátností, nechutenstvím, zvýšenou teplotou a případným zežloutnutím sliznic a kůže. Z pohledu pacienta jde o onemocnění nepříjemné, protože hlavní způsob léčby spočívá v dietním režimu, šetřícím játra,
tedy ve vyloučení řady pochutin z jídelníčku nemocného. Obvykle však nejde
o nebezpečné onemocnění, které by pacienta ohrožovalo na životě, či vznikem
komplikací.
Pro toto onemocnění je charakteristický tzv. fekálně-orální přenos. Virus se do
těla dostává ústy, z těla se pak vylučuje stolicí. Riziko přenosu nákazy tedy stoupá
zejména při užívání společných sociálních zařízení, při nedodržení nebo nemožnosti dodržení hygienických návyků, a zvláště při ochutnávání syrových masových směsí (sekaná, směs na játrové knedlíčky, prejt). Zvýšené riziko nákazy tak
existuje především u osob v nejužším osobním kontaktu s nemocným.
Proti této nákaze není k dispozici preventivní očkování. K omezení přenosu může
však významně přispět každý z nás. Nejdůležitějším preventivním opatřením zů-
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Vyzýváme všechny svobodné: „Rozšiřte naše řady!“
Vyzýváme
všechny
svobodné:
Přijďte nám pomoci
s organizací Svatováclavských
hodů.
Kdo má zájem, ať přijde mezi nás v pátek,
řady!"
24."rozšiřte
6. 2011 v 18:00 hodin do naše
zasedací místnosti
modřické radnice.
Pokud máte zájem a nemůžete v tento den přijít,
Přijďte
nám
pomoci
s organizací
kontaktujte
Petru Huňařovou,
e-mail: hunarovapetra@seznam.cz
Na všechny nováčky se těší kolektiv modřických
stárků.
Svatováclavských
hodů.

Život v našem městě

Žloutenka Typu E

Kdo má zájem, ať přijde mezi nás v pátek, 24.6. 2011
v 18:00 hodin do zasedací místnosti modřické radnice.
Pokud máte zájem a nemůžete v tento den přijít,
kontaktujte Petru Huňařovou, e-mail: hunarovapetra@seznam.cz

Na všechny nováčky se těší kolektiv modřických stárků.

www.mesto-modrice.cz
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Pouť za sv. Gothardem

KULTURA

Dne 30. března t.r. se konal na naší radnici 50. jubilejní koncert, a navštívilo nás
„Československé komorní duo“ – Pavel Burdych – housle a Zuzana Berešová –
klavír.
Program hudební byl skvělý. Jako první skladbu uvedli sonátu F dur op.57 A. Dvořáka, následovala skladbě L. Janáčka – Dumka. Že obě byly předneseny skvěle,
nemusím podotýkat. Po krátké přestávce následovala: B. Smetana – Polka z opery
Prodaná nevěsta, Canzonatta P.I. Čajkovského, Scherzo P. Brahmse, Pohádka – J.
Suka a Mazurek – A. Dvořáka.
Závěrem nám zahráli „Montiho Čardáš“, skvěle a svižně.
Protože jejich vystoupení mělo vysokou hudební úroveň, zaslouží si slova našeho
básníka: „Kdo v zlaté struny zahrát zná, jej ctěte víc než sebe. Neb tak nás Bůh
miloval, že poslal nám ho z nebe.“ V. Hálek.
Všichni účinkující, i ti co se o naše koncerty zasloužili, dostali krásné kytice a pro
všechny návštěvníky byl připraven pohárek vína na přípitek. Byl to velmi krásný
hudební večer.
J. Štulpová

Pálení čarodějnic 2011
Letos nastala v této tradiční oslavě hodně zajímavá změna. Minulé roky se docela
obyčejně upálila symbolická ježibaba a proběhlo vyhlášení miss čarodějnice, ale
na základě připomínek návštěvníků jsme to tentokrát pojali jinak. Hlavně šlo o ty
nejmenší, aby si užili svých krásných kostýmů, vyhlášení miss a převzetí sladkostí ještě za světla.
Hlavním programem bylo vystoupení skupiny historického šermu CARPE DIEM
a to v ukázce středověkého odsouzení a upálení čarodějnic. Podle reakcí přihlížejících dětí, působilo vystoupení velmi přesvědčivě. Dokonce i odsouzené čarodejnice si to náramě užily. Právě jim patří uznání za odvahu vystupovat s takovými drsňáky jako jsou naši šermíři pod vedením RYTÍŘE JARYNA. Všechny měly
nádherné kostýmy, které jim určitě daly hodně práce. Doufám, že se nám další
rok ,,čarodek'' vyvede stejně dobře jako letos, hlavně i s počasím. Na závěr chci
poděkovat městu Modřice a mysliveckému sdružení za dobrou organizaci, skupině CARPE DIEM za scénář s vystoupením inkvizice a odvážným čarodějnickým
holkám (ing. Hanka Chybíková, Kateřina Pichalová, Jana Havlínová a Romana
Dvořáková) za skvělé herecké výkony. Celé dění zvěčnil pan Miroslav Hájek ve
fotografiích, které jsou ke zkopírování na CD k dispozici na radnici, stejně tak jako
text inkvizičního procesu. Příští rok scénu ozvučíme tak, aby všichni dobře slyšeli
a rádi bychom též uvítali účast dalších velkých čarodějnic.
Zdeněk Teker
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O našem Jubilejním hudebním setkání

Již popáté se sešli modřičtí farníci a jejich přátelé, aby oslavili svátek svatého Gotharda – patrona města, jemuž je zasvěcen zdejší děkanský kostel. Před zahájením slavnostní mše svaté prošel zaplněným chrámem průvod kněží a ministrantů. Za křížem neseným v jeho čele kráčeli současní duchovní správci – minorité
P. Robert M. Mayer a P. Adam Wolny. Za nimi P. Alois Pernička a P. František L.
Hemala, kteří se v minulých letech hluboce vryli do myslí a srdcí místních věřících. Společně s jáhny Pavlem Kilianem a Jiřím Jenišem průvod uzavíral hlavní
celebrant, brněnský děkan Mons. Václav Slouk.
Ke slavnostní bohoslužbě přispěl chrámový sbor řízený Mgr. Markétou Klangovou, kterému hudební doprovod obstaral farní orchestr vedený Jiřím Bradou.
Obdiv si zasloužilo vystoupení mužáků, jejichž hlasy rozezněly známou mariánskou píseň.
Pro požehnání si přišli také stárci a stárky ženáckých hodů. S jejich příchodem
se kostel zaplnil líbeznou měkkostí moravských výšivek, pestrými pentlemi a
zdobnými krajkami. Chrámovou loď rozsvítily úsměvy, když špalírem barevných
krojů a uniforem procházel děkan Václav Slouk a kropenkou žehnal stárkům a
jejich pomocníkům.
Posléze místostarostka Hana Chybíková zhodnotila, jak v uplynulém roce postoupily práce věnované opravě našeho chrámu. A na úplný závěr zazněla krátká
přednáška o tom, jakými proměnami v minulém století prošel kostel sv. Gotharda.
Slavnost pokračovala na faře. V jejích útrobách a na farní zahradě se u bohatě
prostřených stolů shromáždily více jak dvě stovky hostů. Občerstvení připravené rodinami nezištných farníků, doplnilo na rožni opečené sele, darované Zdenou a Ignácem Homolkovými. Hosty byli také krajané z německého Erbachu,
kteří do své bývalé vlasti přijeli se starostou Achimem Gausem.
www.mesto-modrice.cz

211

Život v našem městě

Besídka ke Dni matek
V úterý 10. 5. 2011 v podvečer si žáci základní umělecké školy v Modřicích připravili milou besídku jakožto svůj dárek maminkám ke Dni matek. Pro některé žáky
to také byla vítaná příležitost, jak si před rodiči a spolužáky zahrát některé skladby
k postupovým zkouškám do dalších ročníků. Všichni žáci nakonec úspěšně postupové zkoušky složili a tímto jim srdečně gratulujeme!
(jas)

Život v našem městě

Podobně jako v minulých letech i letos se součástí oslavy stala výstava, nazvaná
„Um a šikovnost Modřičanů“. Opět se podařilo shromáždit úctyhodnou kolekci
exponátů. Dík patří kurátorkám Ing. Libuši Kolářové a MUDr. Júlii Marečkové.
Ke zdařilému odpoledni přispěla scénka a zpěv mužáků s houslovým doprovodem Milana Obdržálka a vystoupení saxofonového kvarteta ZUŠ Modřice. Jeho
mladí hráči, společně s učitelem Pavlem Rosendorfem, představili celou plejádu
známých swingových skladeb.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a konání oslavy. Je málo vídané, aby se bez nároku na jakoukoliv odměnu uspořádala tak rozsáhlá akce, kterou
pouť ke sv. Gothardu již je.
text a foto: Josef Chybík

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Ve čtvrtek 26.května jsem využila milého pozvání a šla jsem si spolu s dcerou poslechnout koncert Elišky Císařové a Petra Šikuly - absolventů flétnové třídy Kláry
Stodůlkové, spojený s výstavou obrazů Alžběty Grecové.
Obrazy byly úchvatné a program jedním slovem jedinečný.
Zněla především hudba francouzských skladatelů – Mouquet, Poulenc, Debussy,
ale i Mozart a pár kousků čistě rockových.
Oba absolventi spolu se svými hosty skvěle předvedli své umění a kvality. Jejich
vynikající hru podtrhl brilantní výkon doprovázejících učitelů školy. Závěrečný
potlesk neměl konce a divákům se nechtělo vstát a odejít.
Tímto bych chtěla poděkovat za krásný kulturní zážitek. Děkuji účinkujícím i organizátorům.
Znovu upevnili moje přesvědčení o potřebnosti našeho sdružení. Na minulé
schůzce SRPŠ byl vznesen dotaz, zda není tato organizace jakýmsi přežitkem.
Odpověď byla vyřčena tímto koncertem – není. Není, protože dnešní uspěchaná
a trochu povrchní doba potřebuje tyto příjemné, vyrovnané a talentované lidi
a naše organizace je tu od toho, aby je podpořila v jejich snaze se vzdělávat a
následně je za toto úsilí odměnila.
Těším se na Vás všechny, kteří se budete chtít v novém školním roce připojit k
našemu sdružení a pomůžete nám plnit cíl, který jsme si vytyčili.
Irena Pšeničková, předseda SRPŠ
723 627 389, irena@psenickova.cz
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Brno a Jižní Morava bez hranic
V pátek 13. 5. se konala na stadionu Pod Palackého vrchem sportovní a charitativní akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC. Pod záštitou Bc. Romana Onderky,
MBA, primátora statutárního města Brna, JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje a za podpory prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, rektora VUT v
Brně.
Zúčastnili se i žáci 9. třídy z naší školy.
Cílem tohoto setkání bylo sice soutěžení mezi družstvy, ale výhra byla v tomto
případě až na posledním místě. Důležité bylo, že v každém týmu byli zastoupeni
dospělí i děti zdravotně postižené, děti z dětských domovů, z diagnostických ústavů a žáci základních a středních škol.
Po celou dobu se žáci starali o své postižené spolužáky, pomáhali jim soutěžit na
řadě sportovišť a starali se o ně. Asi největší úspěch mělo karaoke, ale disciplín
bylo více. Žáci navštívili výtvarné a terapeutické dílny, spoustu sportovních soutěží – florbal, slalom mezi kuželkami, hod míčků na různé cíle, florbal, Boccia a
další.
A když se mezi nimi objevili hráči HC Kometa Brno, aby si také na některých
stanovištích zkusili, co umí, tak to nemělo chybu.
Protože jsme odjížděli se skvělými zážitky, počasí nám přálo a navázali jsme nová
přátelství, ani nám nevadilo brzké vstávání a pozdější návrat do Modřic.
text a foto: Milena Petkovičová, ZŠ Modřice
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V neděli 8. května se konaly oslavy první písemné zmínky o Modřicích. Jsme
rádi, že i žáci naší školy mohli přispět do slavnostního programu.
V malém historickém vstupu jsme se snažili zachytit dějiny města od první písemné zmínky až do 20. století. Napsali jsme a secvičili kramářskou píseň o historii Modřic, ve které zazněla důležitá fakta, jež ovlivnila život města a regionu.
Výsledný dojem umocnil hudební doprovod i dobové kostýmy.
Žáci 1. i 2. stupně se dále prezentovali na modřické radnici, a to výstavkou svých
výtvarných prací, modelů významných budov a maketou Jak si představujeme
středověké Modřice.
Na náměstí též vystoupil i školní Zpěváček s řadou lidových písniček.
text a foto: Mgr. Jana Havlíčková

Za svědectvím 870 let psané historie
Dne 9.5. 2011 jsme s naší 4. třídou navštívili Muzeum v Modřicích, kde se konala výstava k příležitosti 870 výročí první písemné zmínky o Modřicích. Prohlédli jsme si
plány některých domů a jejich fotografie např. radnice, hospody U Trávníčka nebo
hotelu Gregor. Také zde byly vystaveny fotografie sklepů a sklepních chodeb, které
se nacházejí pod městem. Zajímavé bylo vidět faksimilii Zdíkovy listiny z r. 1141,
kde je první zmínka o Modřicích. Nejvíc mne zaujala prohlídka starých předmětů
jako starého pravítka, kružítka a lidového kroje.
Bylo velmi užitečné pro nás pro všechny dozvědět se něco více o historii našeho
městečka.
Anna Woodová, 4.tř

www.mesto-modrice.cz

251

SPORT

Ve středu 18. 5. 2011 jsme se žáky VIII. třídy absolvovali zajímavý výukový program. Zajímavý jednak proto, že fyzikální pokusy naše žáky baví, jednak kvůli
prostředí, kde se program konal. Jeli jsme totiž na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity, na katedru fyziky. Prostředí vysoké školy přece jen není běžným
místem, kam se při výukových programech dostáváme.
Studenti učitelství fyziky pro nás měli připravenou spoustu pokusů napříč učivem
fyziky základní školy. Začali jsme u difúze a přes Brownův pohyb jsme se dostali k
měření základních fyzikálních veličin. Čekaly nás pokusy z oblasti hydromechaniky (část fyziky zabývající se kapalinami). Nejzajímavější byly pokusy z elektrostatiky a elektřiny (viděli jsme blesky, světélkující trubice naplněné plyny, chocholy
zježené po nabití souhlasnými náboji, …) a pokusy s vývěvou (co všechno se
může stát, když se změní tlak vzduchu, který nás obklopuje).
Řadu pokusů žáci znali z výuky fyziky, přesto byl program velmi zajímavý a poučný.
Mgr. Martina Žáková, učitelka fyziky

Okresní soutěž mladých zdravotníků ČK
V pátek 27.5.2011 se žáci naší základní školy zúčastnili Okresní soutěže mladých
zdravotníků ČK. Soutěžily dvě kategorie – mladší žáci 1.stupně a starší žáci 2.stupně. Z 1.stupně soutěžila děvčata ze 4.ročníku Eliška Horňáková, Kristýna Šulová,
Anna Woodová, Alena Harszanyiová a z 5.ročníku Adéla Felcmanová. Tato skupina
vybojovala krásné 2.místo, za které jim srdečně blahopřejeme. Za 2.stupeň soutěžili Tomáš Brabec z 9.tř., Tomáš Patloka a Hana Večeřová z 8.tř., Petra Frimmelová ze
7.tř. a Andrea Hungrová ze 6.tř. V této kategorii se žáci umístili na 4.místě.

Turnaj trojic v nohejbale
Dne 7.5.2011 se uskutečnil další ročník tradičního turnaje trojic v nohejbale neregistrovaných hráčů „O pohár starosty města Modřic“.
Turnaj zahájila místostarostka Modřic Ing. Hana Chybíková, která tímto, mimo finančního příspěvku města na jeho pořádání, deklarovala podporu města Modřice sportovním aktivitám amatérských sportovců.
Na letošním ročníku se prezentoval rekordní počet 16-ti mužstev. Ty se losem rozdělili do 4 skupin po čtyřech týmech. Z nich pak do play-off postupovala vždy 2
nejlepší mužstva. Následné zápasy pak určily toto konečné pořadí :
1. místo Řízci Velké Pavlovice (Hicl, Michna, Lebeda)
2. místo Modřice A (Čonka ml., Němec, Kopeček)
3. místo Kuřim (Merta, Lang, Obůrka)
4. místo Kotoučci (Kotouček, Skrušný, Bodó, Crhák)
Rád bych poděkoval všem mužstvům za předvedené výkony, které si dovoluji, zejména u těch nejlepších, označit za absolutní špičku nohejbalu neregistrovaných.
Poděkování míří i k Tondovi Stehlíkovi za odpískání zápasů play-off a také všem,
kteří mně s organizací turnaje po celý den pomáhali.
Za oddíl OLD BOYS nohejbalu Modřice

Život v našem městě

Život v našem městě

Fyzikální pokusy

text a foto: Petr Jahoda

Mgr.Miroslava Grombiříková

Pozvánka na školní akademii
ZŠ Modřice
Srdečně Vás zveme na již tradiční
školní akademii, která se uskuteční v úterý
21. června v 16.00 hodin v hotelu Gregor.
Budeme rádi, když přijdete naše žáky podpořit a povzbudit a věříme, že s námi strávíte
příjemné odpoledne.
Ředitelství ZŠ Modřice
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Dne 21. května 2011 se v Modřicích uskutečnil již 17. ročník cyklistické časovky
jednotlivců „Modřická 21“. Nynější okruh přes Ořechov, Silůvky, Prštice a zpět, v
délce 23 km, přilákal na start 53 závodníků z řad silničních cyklistů i bikerů. Zpočátku pěkné slunečné počasí se ke konci změnilo na deštivé. Závodníci, kteří startovali mezi posledními, projížděli v Ořechově začínající bouřkou. I přes nepřízeň
počasí dojeli do cíle všichni bez odřenin. Odměnou za vynaložené úsilí byly pro
všechny zúčastněné věcné dary od sponzorů. Už teď se těšíme na příští ročník.

Život v našem městě

Život v našem městě

17. ročník cyklistické časovky jednotlivců „Modřická 21“

Za tým organizátorů Jaroslav Pudelka st.

foto: manželé Pudelkovi
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Zápas dvou Áček

Vážení spoluobčané,
v sobotu 21.5. 2011 se uskutečnilo již tradiční zahájení cyklistické sezóny na trati Brno-Wien, tentokrát v Žabčicích, při příležitosti slavnostního otevření nového
aquaparku.
Letos nás od samého začátku provázelo nádherné slunečné počasí. To se také
odrazilo v počtu účastníků. Na sraz u radnice se dostavilo více jak padesát cyklistických nadšenců, včetně dětí. Je to historicky největší počet účastníků, který se
dostavil na seřadiště hromadného odjezdu.
Ze zástupců vedení města dorazil mimo dlouholetého účastníka setkání místostarosty pana Ivana Dolečka i starosta našeho města pan Josef Šiška. Po krátkém
přivítání a nezbytném focení, vyrazil početný peloton na cestu.
Cestou na pravidelnou zastávku do Židlochovic se celé pole cyklistů roztrhalo na
menší skupinky.
Na náměstí v Židlochovicích se celý peloton znovu sjel a přidalo se k nám mnoho
dalších účastníků jak z Brna, tak z okolních vesnic. Dorazila také další skupinka
z Modřic, která vyrazila po vlastní ose. Do cíle nám chyběly pouhé tři kilometry
a na parkoviště u nového aquaparku v Žabčicích dorazilo asi šedesát modřičáků.
Po příjezdu proběhla nezbytná prezentace všech účastníků, kde každý obdržel
propagační materiál a slušivou kšiltovku s logem cyklostezky Brno-Wien a s logem pořadatele setkání. Pro všechny cyklisty byl připraven kulturní program a
slavnostní prohlídka nového areálu s několika bazénky, plaveckým bazénem a
krásným tobogánem. Vzhledem k velkému počtu účastníků a malé průtočnosti výčepního zařízení našlo plno účastníku setkání útočiště v okolních občerstvovacích
stanicích. Někteří cyklisté se po příjezdu vydali na zpáteční cestu a ještě tentýž
den absolvovali cyklistický závod Modřická“21“. Klobouk dolů.
Závěrem bych rád všem popřál krásné a slunečné léto.

Byl čtvrtek, 12. května a kromě obvyklého odpoledního ruchu v našem městě se
po Modřicích potulovaly skupinky fanoušků brněnské hokejové Komety. Důvod
byl jednoduchý, v 17 hodin na městském fotbalovém hřišti proti sobě vyběhlo na
trávník A-mužstvo modřických fotbalistů a A-mužstvo hokejové Komety Brno. Pro
Kometu se jedná o součást letní přípravy na nadcházející hokejovou sezónu. I přes
přátelský nádech zápasu jej nechtěl ani jeden z týmů podcenit.
Oba týmy začaly zápas od prvních minut ve velmi vysokém tempu. Jako první
udeřili domácí fotbalisté. Kometa ale nechtěla dát svoji kůži zadarmo. Bohužel,
kulatý míč je přeci jen něco jiného než puk a A-týmu Modřic se podařilo do přestávky přidat ještě další 3 góly. Do kabin se tedy odcházelo za stavu 4:1 pro domácí. Ve druhé půli ale Kometa zabrala a začaly se dít věci. Po třech gólech skončila
regulérní hrací doba smírně 4:4. Rozuzlení tedy musel přinést penaltový rozstřel.
V této loterii se štěstí nakonec přiklonilo na stranu domácích fotbalistů a ti si mohli
připsat cenné vítězství proti hokejistům brněnské Komety.
Kdo jiný by nám k tomu zápasu měl něco říct, než jeden z přímých aktérů a střelec
jednoho z modřických gólů, Martin Dofek:
M.P: „Jaký to je zahrát si proti Kometě, i když jde "jen" o přátelské utkání? Je to
stejný jako normální soutěžní zápas nebo je to v něčem jiný? Jaký to je dát jim
gól?“
M.D: „Určitě to je něco jinýho, než soutěžní zápas. Spíš to byla taková exhibice,
všichni jsme to brali jako přátelské utkání a to, že jsme hráli s Kometou, z toho
udělalo o to zajímavější zápas.“
M.P: „Takže když dáš gól v soutěžním utkání, je cennější ?“
M.D: „Ano je cennější. V přátelském utkání nejde ani tak o to, kdo dá gól než
spíš o hru, o pobavení diváků a nás hráčů. Přece jenom hrát proti Kometě Brno
ať už fotbal či hokej nebo jiný sport se jen tak někomu nepoštěstí.
M.P: „Dík za odpovědi. A gratuluju.
Sezona se blíží, Kometa vstoupila do druhé části přípravy, tak třeba příště při nějakém nahlédnutí do dění zase nashledanou.
Martin Petřík

text a foto: Lubomír Sekerka
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Informační cyklokoutek

foto: M. Hájek
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Selský dům - statek, i obydlí menší, řadí se typologicky k t.zv. pannonskému domu, který se nachází
v širé oblasti úrodných nížin Podunají od Maďarska, přes rakouský Burgenland, Slovensko, Dolní
Rakousko na jižní Moravu, až k
městu Vyškov.
Je to řadová úhlová stavba, přístupná z ulice chodbou a vraty,
ve dvoře opatřená loubím, které
vznikalo postupně podepřením
převislé střechy nad hospodářským traktem - záspí - sloupy,
nejprve snad dřevěnými, později
zděnými, se stropem rovným i klenutým, s rovným nadpražím nebo
klenutými oblouky. (Vhodnost podepření převislé střechy souvisela též s náhradou doškové krytiny za pálené tašky.)
V uličním traktu se nacházely místnosti obytné, síň a kuchyně, dvorní trakt byl
hospodářský. K domu vždy přináležel sklep, částečně zpravidla pod obytnou částí, často vybíhal mimo půdorys domu, spojován se sklepy sousedů.
Tak jako podsíně u vchodu, - žudra, žudry, kromě účelu reprezentativního, (v
Modřicích zaznamenána v minulosti na náměstí u tří usedlostí, z nichž zbývá
jedno u č. 171, budovy památkové již chráněné), měla i záspí ochranný účel před
povětrností.
Tak usuzuje V. Frolec, s tím, že uvedená loubí a sloupořadí, dovedená do počátku
20. století do architektonické dokonalosti, byla inspirována klasicistní architekturou zámků, a je to prvek, k jehož rozšíření došlo poměrně pozdě, až v polovině
19. století.
Tomu odpovídají i na výstavě doložené autentické výkresy k stavebním povolením, datované na počátek 20. století.

Selský dvorec byl uzavřený ze strany humen stodolami, u menších domků kůlnami, a loubí při kuchyních bylo postupně zasklíváno do podoby verand. Stejný tvar
a dispozice domů se pak v zmenšeném rozsahu vyskytuje nejen u malorolníků či
vesnických bezzemků, nejen zde, ale například ve všech brněnských předměstích - původních vesnicích, (postupně připojovaných k velkoměstu), a v mnoha
případech tam dodnes trvá.
Co se hygieny týká, naši předkové byli oproti nám značně odolní, ale také otužilí.
Kanalizace ani vodovod nebyly, ve dvoře hnojiště, pokud nějak ohraničené, tedy
cihlovou obezdívkou, a blízko něj, nebo přímo na něm, přemístitelná dřevěná budka WC, přístupná dřevěnou ližinou. Později bylo WC začleňováno do řady chlévů
(tedy přístupné pod střechou záspi) se samostatnou žumpou.
A nedaleko odtud stála studna.
Dlužno podotknout, že selský statek, jak je popisován a zde výkresy doložen, se
ve své podstatě v žádné z podunajských zemí nelišil, a nebyl ovlivněn národností
obyvatel, jak by mnozí jedinci, nacionálně zaujatí, rádi viděli, nýbrž přírodními a
hospodářskými okolnostmi.
Vždy však byl výtvarně krásný, neboť kupodivu a na rozdíl od dnešního vzdělanějšího a velmi informovaného obyvatelstva uplatňoval sedlák i obyčejný zednický mistr
při své práci s přirozenou samozřejmostí neomylné estetické cítění.

Na rozdíl od V.Frolce V. Mencl uvádí, že od profánních i církevních městských
staveb, které podléhaly módám, se lidové stavitelství řídilo tradicí, která trvá již
třeba i dva tisíce let.
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Selský dům v Modřicích

Zdá se, že tento aspekt platí pro půdorysnou formu domu, která je známá a archeologickými výzkumy doložená, a její vývoj přikládáním dalších užitkových místností a ploch byl velmi pozvolný, kdežto výstavba bohatých, výstavných selských
statků souvisí spíše s osvobozením sedláků od poddanství a roboty a jejich zvyšující se hospodářskou prosperitou.
Zajisté konzervativní přístup tu hrál svou roli, nicméně nacházíme v Modřicích
inovaci v některých budovách, kde zděné sloupořadí je nahrazeno ocelovými litinovými sloupy.

Loubí podél hospodářských prostor ve dvoře, Hevlín
www.mesto-modrice.cz
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Fotografie v úvodu byla zapůjčena z
brněnského muzea a údajně jsou to
najisto Modřice, ale nevíme kde - podle výstavnosti by to bylo patrně na jižní straně náměstí. Na výkresu dole je
uveden typický půdorys statku. Další
fotografie z výstavy jsou na internetu
mim.cemotel.cz/11-q2/muzeumtv, kde
je také odkaz na video-reportáž, kterou
Včelaři
vzdělávají
na nísepořídila
brněnská televize BTV

VČELAŘI

Snad žádný obor lidské činnosti se neobejde bez toho, aby se
text a foto:
Eva Mattušová
zainteresovaní lidé průběžně vzdělávali
a seznamovali
s moderními
poznatky a metodami. Ani včelaři nejsou výjimkou.
V neděli 8. května 2011 proběhl ve včelařském středisku v Rosicích u
Brna vzdělávací seminář o chovu včelích matek. Z naší Základní
organizace Rajhrad dorazily dva plně obsazené minibusy. Přítel Janoušek
dané problematice věnoval téměř celé dopoledne a účastníci tohoto
semináře odcházeli naplnění a uspokojení. Škoda jen, že počasí nevyšlo
tak, jak mělo. I tak se celá akce vydařila a byla ku prospěchu našeho
včelařství.

Včelaři se vzdělávají
Snad žádný obor lidské činnosti se neobejde
bez toho, aby se zainteresovaní lidé průběžně vzdělávali a seznamovali s moderními
poznatky a metodami. Ani včelaři nejsou
výjimkou.
V neděli 8. května 2011 proběhl ve včelařPetr Opletal, ZO ČSV Rajhrad
ském středisku v Rosicích u Brna vzdělávací seminář o chovu včelích matek. Z
naší Základní organizace Rajhrad dorazily dva plně obsazené minibusy. Přítel Janoušek dané problematice věnoval téměř celé dopoledne a účastníci tohoto semináře odcházeli naplnění a uspokojení. Škoda jen, že počasí nevyšlo tak, jak mělo.
I tak se celá akce vydařila a byla ku prospěchu našeho včelařství.
Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Kdo se stále vzdělává,
vlasti své je chlouba,
kdo si myslí, že dost umí,
začíná být trouba.
/české přísloví /

V minulém článku jsme se poučili o
přírodních zahradách a my si můžeme
něco málo z těchto podnětů vyzkoušet.
Vytvořte si ve vaši zahradě malý přírodní koutek. Neobdělaný dílek půdy
změňte na loučku s lučními květy. Vytvořením prostředí podobného volné
přírodě přilákáte motýly, ptáčky i malé
živočichy, kteří jsou potravně závislí
na lučních květinách a travinách. Brzy
objevíte, že i plané rostliny mají své
kouzlo.
Pro loučku s lučními rostlinami
nepotřebujete žádný zvláštní druh
půdy – čím je půda chudší, tím lépe.
Z pozemku odstraňte 5 – 8 cm půdy a
přemístěte ji jinam. Obnažený povrch
lehce pohrabejte. Získáte tak osevní
plochu, kterou zbavte kamínků. Před
osetím počkejte týden nebo dva, aby
hluboko kořenící plevele měly čas vyrůst. Jakmile se objeví – odstraňte je.
Nejlepší doba pro osetí nové loučky
s planými rostlinami je konec září, kdy
je půda prohřátá a kdy není takové nebezpečí, že semenáčky na horkém letním slunci nezaschnou. Použijte luční
směs semen trávy a květin – smícháme
většinou 80% trávy a 20% květin. Směs
mělce vysejte na loučku. Pravidelně zalévejte, dokud rostliny nedorostou.
Rostliny ze semen vysetých na
podzim budou následující jaro pěkně
www.mesto-modrice.cz

vzrostlé. První sekání provedeme v
červnu. Aby rostliny měly dost času
k vytvoření semen. Nože sekačky nastavíme na výšku 5 cm..Posekanou
trávu necháme dva dny ležet, takže
všechna semena mohou dozrát a
vypadat do půdy, kde později vyklíčí. Posečenou trávu pak odklidíme..
Během tétož roku trávu posekáme
ve stejné výšce dvakrát nebo třikrát.
V dalších letech postačí jedno nebo
dvě posečení – podle růstu rostlin.
Při zakládání louky s planými
rostlinami v již existujícím trávníku
– místo nejprve pohrabeme, pak ho
důkladně zalijeme a poházíme semeny v doporučeném množství /návod
je na obalu/.
Můžeme plané rostlinky si také
vypěstovat v květináči a zasadit do
trávníku tak, že odstraníme lopatkou
část drnu o průměru květináče a
rostlinu vyjmeme a zasadíme do jamky. Přitlačíme kořenový bal do země
a důkladně zalijeme.
I plané kvetoucí rostliny jsou krásné a mohou nám udělat radost a není
s nimi zase tak moc práce. Pokud si
založíme malou loučku sami se už při
životě udrží a obnovují se samovyséváním. Tak to vyzkoušejte alespoň na
malém kousku své zahrádky.
A jedno upozornění – až půjdete
kolem muzea, mrkněte jak krásně se
ujal náš letošní na „Den Země „ nově
zasazený stromek a jak krásnou zelenou korunu vytvořil.

Život v našem městě

Život v našem městě

Na výkresu vlevo: Nikolčice čp. 66, o. Břeclav, 1
- síň, 2 - černá kuchyně, 3 - světnice, 4 - komora, 5 průjezd, 6 - kuchyň, 7 - výměnek, 8 - chlév, 9 - stáj,
10 - krmivo, 11 - hnojiště

TOJA
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Téma měsíce - pokus o začátek nové tradice

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

O prázdninách nebude provoz knihovny omezen.
VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Hledej bájné bytosti
4 pošťácké příběhy Čtyřlístku
Gehm: Upíří ségry. Já ho prostě miluju!
Kratochvíl: Duchaři, Bouráci, Kočkopes Kvido
Wilsonová: Miláčkové
PRO ŽENY
Alexander: Nabídka k sňatku, Seznam manželů
Androniková: Nebe nemá dno
Cartland: Lásky krále Carola, Obraz
lásky
Coulter: Divoký baron, Takovým patří
svět
Jakoubková: Chytrá žena pro manžela přes plot skočí, Slavnost Krokodýlů
Keleová-Vasiliková: Já a on
Kelsey: Padesátka není sprosté slovo
Körnerová: Andělská tvář 2, Stanice
odložených lásek
Lanczová: Lásky a nálezy
Lázničková: Věř v mou lásku
Mlynářová: V padesáti na začátku, Z
lodiček do holin
Petráková: Malináda
Robertsová: Stopy ve tmě
Šárková: Nezlomená osudem
Weinerová: Dobrý v posteli, Správné
holky, Malá zemětřesení
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Whitton: Sedmý hřích se trestá smrtí
Zemanová: A je to v kýblu!
Zlatohlávek: Hledám štíhlou ženu!
PRO SILNÉ NERVY
Cimický: Vražda v páté sadě
Cornwell: Faktor Scarpettová
Fiala: Czech Made Man
Francis: Křížová palba
Frýbort: Agentura
Gibbins: Atlantida, Nejvzácnější rukopis
Christie: Vražda v Mezopotámii
Robb: Smrtící pravidla, Smrtící vize,
Smrtící zrada
Welsch: Žába na prameni
PRO POUČENÍ
Čínština – konverzace
Korejština – konverzace
Faul: Xenofobní průvodce – Američané
Chamberlain: Jak se uzdravit z rakoviny
Kulka: Útěk z tábora smrti
Kuras: Jak zabít civilizaci
Liška: Tajemství Ježíše Nazaretského
Mahler: Katedrála
Mandžuková: 100+ 1 přírodních rad
na hubnutí, 100+1 přírodních rad na
bolest hlavy
Mandžuková: Kuchařské švindly
Redgreve: Naučte se tančit
Valíček: Rakytník řešetlákový
Zpravodaj 6/2011

Folklorní kroužek a modřický dětský kroj
Na počátku byla iniciativa několika maminek, vstřícnost pana starosty i vedení města a podpora stárků ženáčských hodů, členů muzejního spolku i
řady dalších. Především však zájem a trpělivá práce skupiny malých modřických dětí s rodiči. V polovině března jsme začali zkoušet a za pár týdnů - počátkem května, jsme výsledek nácviku i nové dívčí kroje prezentovali
modřické veřejnosti. Dle dosavadních ohlasů to vypadá, že se premiérové
vystoupení na hodech povedlo a tak bychom rádi pokračovali. Když se tedy
dále ucházíme o důvěru, tak bychom se měli především představit ...

Život v našem městě

Život v našem městě

Městská knihovna v Modřicích

Organizačně kroužek vede Jana Studená (S) - rodinným původem z Brna, manželova rodina jsou modřičtí starousedlíci. Za sebou má nejen víceletou práci s
dětmi jako vedoucí zájmových kroužků, ale i řadu akcí pro rodiče s malými dětmi
na sídlišti Bobrava. Umělecká vedoucí pro choreografii a pohybový nácvik je Ivana Cetlová (C) - původem z Hluku na Slovácku. Kromě výrazné rodinné folklorní tradice, vychází z vlastních zkušeností v souboru "Dolňácko". Při vymýšlení a
nácviku spolupracuje Jitka Vystrčilová (V) - původem ze Šlapanic. Dlouholetá
členka folklorního souboru "Vrčka", která k externí spolupráci přizvala též jeho
bývalou vedoucí p. Drlíkovou. Při návrhu a výrobě krojů spolupracuje Markéta
Krautová (K), mj. absolventka textilní univerzity - původem z Tišnova, kde také
spolupracovala v místním tanečním souboru. Prezentaci, hudební spolupráci a
korepetice zajišťuje Vlastimil Čevela (Č) - se dvěma dětmi a pěti vnoučaty, které
ovlivnil soubor Javorníček a s rodinnými kořeny po tátovi z Babic u Uh. Hradiště.
Kromě jiného vydává Modřický internetový magazín a má organizační zkušenosti
s více než padesátkou komorních koncertů na radnici.
... a taky říct, proč jsme se do toho pustili ...
(C) působení ve folklorním souboru od dětských let po dospěláky pro mě vždy znamenalo především dobré kamarádství - proto jsem uvítala příležitost se v této oblasti
i s malou dcerkou znovu angažovat - myslím, že je to velice dobrá protiváha k náročnému povolání i k různým životním strastem ...
(V) když se v Modřicích objevila možnost začít s dětmi něco podobného, co pamatuji za Šlapanic, tak jsem byla nadšená, že přitom můžu pomáhat ...
(K) na práci ve folkorním souboru mám velice pěkné vzpomínky a tak bych chtěla,
aby si to moje děti také zažily ...
(Č) všechny aktivity, které vytvářejí "genius loci", tedy "ducha místa", které je naším
domovem, jsou mi velice blízké a snažím se je podporovat - pokud zde nebudou zajímavé možnosti pro volný čas dětí, rodiče je pro ně najdou jinde a "postupně vzniklé
občanské odcizení" se pak jen velice obtížně napravuje ...
(S) dle mého názoru je dětské zpívání, spojené s přirozeným hravým pohybem,
snadno přístupné i pro hodně malé děti s rodiči přesně takový typ kroužku, který zde
chyběl a dosavadní zájem to potvrzuje - jsem velice ráda, že se podařilo získat pár
lidí k dobrovolné spolupráci a podporu vedení města ...
www.mesto-modrice.cz

371

Život v našem městě

Život v našem městě

... vytvořili jsme modřický dětský dívčí kroj ...
(Č) od počátku jsme měli zájem, aby naše snažení mělo i nějaký odborný základ proto jsme se radili v místním Muzejním spolku i v Etnografickém ústavu v Brně a
společně došli k závěru, že na základě inspirací z literatury, z modřických výstav i
ze sousedních obcí vytvoříme vlastní variantu "kroje z brněnska" ...
(K) v první etapě realizovaný dívčí kroj se skládá z bílé košile zdobené vyšívanou
krajkou, zástěry v různých barvách, vrchní sukně, zdobené kytičkovým motivem
a spodničky opět lemované vyšívanou krajkou - doplňkem jsou bílé punčochové
kalhoty a ve vlasech barevné stuhy nebo kytičkový věneček - chlapci by dle tradice
měli mít bílou košili, zdobenou vyšívanou krajkou kolem předního zapínání, černé
dlouhé kalhoty a černé boty ...
(S) velice náročným úkolem bylo vybrat vzhledově i cenově vhodné látky - výsledkem jsou vedle bílých košilek a spodniček vzájemně sladěné sukýnky, zástěry a
stuhy v pastelových barvách - růžové, modré, zelené, červené a fialové ... rozhodli
jsme se totiž, že ušití krojů zajistíme centrálně a zájemci si je zakoupí - jinak byla
účast na zkouškách kroužku pro všechny zájemce zdarma
... co plánujeme pro další období ...
(S) předpokládáme, že budeme nabízet možnost jednoduchého zpěvu a tance pro
děti od 3 do 6 let za doprovodu rodičů - a dle zájmu třeba i za jejich aktivní spoluúčasti ... zkoušky budou probíhat do konce června a pak od počátku září, každý týden
v pátek od 17 do 18 hodin v zasedacím sále na radnici, účast na zkouškách bude i
nadále zdarma ...
(C) naším hlavním cílem není nácvik perfektně provedených pásem pro vystoupení, ale především umožnit dětem získání trvalejšího vztahu k lidovému zpívání a
tancování, včetně tradic s tím spojených, jako jsou kroje a různé folklorní obyčeje
- především z oblasti brněnska ... třeba připravíme i některé navazující akce - ale to
se dle zájmu rodičů teprve ukáže časem ...
(Č) folklorní kroužek má vlastní internetové stránky mim.cemotel.cz/folklor, kde
je nejen obsáhlá fotoreportáž z hodového vystoupení, ale i texty písní a veškeré informace pro rodiče i další zájemce ...
připravil Čev

foto HČ a M.Hájek
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Kulturní program před radnicí k 870. výročí první písemné
zmínky. (další fotografie přináší mim.cemotel.cz/11-q2.htm)

Foto: Karolína Okounová
Zpravodaj 6/2011
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Ženáčské hody 6.-8.5. 2011 ve fotografiích M. Hájka
(další fotografie přináší mim.cemotel.cz/11-q2.htm)

Na kole do Popovic
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Věci nejsou vždy úplně jednoduché a tak se musela spojka od Z-V polní cesty k
Bobravě, popisovaná v minulých číslech Zpravodaje o kousek směrem na východ
posunout. To ale nic nemění na faktu, že jak se můžeme přesvědčit na fotografii,
tak skutečně existuje a při obdělávání pole se s ní počítá. Z iniciativy radnice a za
spolupráce myslivců bylo rovněž provedeno přislíbené posečení kopřiv a dalších
bylin na hrázi Bobravy od spojky k lávce, takže se tudy dá procházet. Můžeme
tedy konstatovat, že ekologické pěší a cyklo spojení mezi Modřicemi a Popovicemi postupně začíná fungovat. Podle zatím získaných informací si tuto novou trasu
už taky pár lidí úspěšně vyzkoušelo. Není to samozřejmě asfaltová cyklostezka - i
když po asfaltce můžeme dojet až na jižní konec ulice "U vlečky". Ale jízda na
přiměřených pneumatikách třeba i po dlouhé "polňačce" uprostřed mezi řekou
a Primálem je pro řadu z nás určitě příjemnější než uhýbání autům na vídeňské
výpadovce nebo skupinám rozjetých bruslařů na cyklostezce. Projížďka pěšinou
a cestou ve stínu lesa až ke klášteru v Rajhradě s případným posezením uprostřed
obory s výhledem na topoly s korunami "a la baobab" je pak přímo "uklidňující
balzám na duši" ...
(ČeV)

Nově upravená
cesta přes pole
foto: I. Doleček

Prosekaný úsek
po hrázi Bobravy
foto: V.Čevela
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Významného kulatého
výročí se dožívají

Zelinka Ladislav
Peringer Jaroslav
Pazourková Jarmila
Růžička Václav

• máte rádi lidi,
rádi s nimi komunikujete?
• chcete si o životě
rozhodovat sami?
• máte obchodního ducha?
• chcete patřit do kolektivu
úspěšných lidí?
Pak volejte 777 784 100!

Významná mezinárodní strojírenská společnost Norgren, která působí v
oblasti pneumatických prvků a automatizačních systémů, hledá
v souvislosti s očekávaným nárůstem výroby vhodné kandidáty na pozici:

Vítáme do života
Balija Viola Lujza
Horký Tomáš
Stratilová Sára
Havránková Alice
Tůma Matyáš
Vališová Anna
Adamcová Hana

OPERÁTOR/KA VÝROBY

1

Inzerce

HLEDÁME SCHOPNÉ LIDI
Inzerce

Rozloučili jsme se

Kilián Adolf
Ryšavý Václav
Hladík Anton
Weigl Milan st.
Kozlová Josefa
Babáková Květoslava
Blechová Hana
Šenkýřová Božena
Točev Dosi

i
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Společenská kronika

Inzerce

Život v našem městě

s

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

Hledám osobní asistentku:

Náplň práce:
 Montáž komponentů, testování a balení výrobku
 Obsluha stroje
 Práce ve směnném provozu
Nabízíme:
 Zázemí stabilní mezinárodní společnosti
 Motivující finanční ohodnocení
 Systém benefitů
 Možnost vzdělávání a kariérního růstu
Bližší informace o pozici operátora výroby můžete získat na našich webových
stránkách www.norgren.cz nebo na bezplatné telefonní lince: 800 700 078.
V případě zájmu o zařazení do výběrového řízení zasílejte prosím své
životopisy s kontaktními údaji, údaji o vzdělání a vaší dosavadní praxi na
email kariera@norgren.com

-

prezentativní vystupování, jednání
práce s pc
časová flexibilita
řidičský průkaz B (auto)
zodpovědnost, spolehlivost,
samostatnost
- praxe

T: 772 779 762
Zpravodaj 6/2011
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MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2011
2011

so 18.6.

šermířský den a středověká bitva v areálu Pod Kaštany

Zpravodaj 5/2011

út 21.6.

školní akademie v hotelu Gregor od 16:00 hodin

Zpravodaj 6/2011

Opakovaně týdně

út

>>>

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

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

Modřický kalendář

Inzerce

po

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …
11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

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

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

>>>

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

Dětské tábory

pá

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

Tel. 541 229 122,

www.drak.cz

MALBY 14,-Kč/m , nátěry

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

2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, oken, fasád aj.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz,
platba hotově = SLEVA 250,Kč! Modřice a okolí.
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Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém
Zpravodaj 6/2011

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

>>>

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

>>>

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

Shodně jako út
Shodně jako út
www.biskupstvi.cz/petrov
Zpravodaj 9/2009
www.volny.cz/mkmodrice

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

mim.cemotel.cz/folklor

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

Dětský folklorní kroužek (zřizovatel město Modřice),
nabízí pro malé děti s rodiči nácvik zpěvu a tance, předpokládáme
vystoupení na Václavských hodech.
Zveme holčičky od 3 do 6 let, kluky bez omezení věku.
Schůzky každý pátek v zasedacím sále na radnici (nad obřadní síní)
od 17:00 až 18:00 hodin. Po prázdninách začínáme v pátek 2. září 2011.
Návštěva schůzek kroužku je zdarma, možnost pořízení dětského
modřického kroje za 800,- Kč. Zájem o kroje na hody je nutno ohlásit
již nyní, aby se stihlo zajistit jejich ušití ...
internetové stránky - mim.cemotel.cz/folklor
kontakt pro přihlášky a další informace: Jana Studená, chorca@seznam.cz, 603 543 327
www.mesto-modrice.cz
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