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

Objekt pro město - pořízení
RMM schvaluje vypracování znaleckého posudku na areál firmy
COP COR s.r.o. pro potřeby dalšího
jednání o možném odkupu areálu
městem - viz též INFO servis dále (1.1
a Zpravodaj 11/2011-5)
Jihozápadní tangenta - odmítnutí
RMM schvaluje dohodu o finančním
příspěvku ve výši 10,- Kč/obyvatele
dle smlouvy ze dne 22.3.2011 o společném postupu proti nové rychlostní
komunikaci dle Zásad územního
rozvoje JMK (obce Modřice, Ostopovice, Moravany, Nebovidy, Želešice,
Ponětovice, Tvarožná a Blažovice)
- výše příspěvku města Modřice dle
statistického stavu 4407 obyvatel k 1.
lednu 2011 činí 44.070,- Kč (2.1)
Odpadové hospodářství - elektronika
RMM schvaluje smlouvu s firmou
Ekolamp s.r.o. o zřízení a provozu
sběrného místa pro ekologickou
likvidaci elektronického odpadu v
prostoru sběrného dvora na ulici
Tyršova (2.3)
Veřejné osvětlení - ul. Brněnská
RMM schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo ze dne 24.8.2011 na
akci „VO ul. Brněnská II. etapa“ s
firmou Jihomoravská stavební a

obchodní spol. s r.o. na prodloužení
termínu dokončení do 6.11.2011 a provedené vícepráce ve výši 101.368,- Kč
s DPH. Hlavní položky víceprací jsou
prohloubení základových patek jednotlivých sloupů, další průzkumné sondy
na žádost Brněnských vodáren a kanalizací, prořezání zeleně v trase sloupů
a vedení, propojení nového vedení se
stávajícím vedením u bývalé cihelny.
Termín se oproti původní smlouvě
prodloužil o 6 dní, neboť na počátku
byla akce zpomalována požadavky BVK
a.s. (Vodárny) ve vztahu k souběžnému
vodovodu. (2.4)
Majetek města - nákup
RMM bere na vědomí kupní smlouvu s
panem JŠ (není občan města) na odkup
pásového dopravníku dl. 6,5m za cenu
20.000, -Kč vč. DPH (2.5)
ZŠ Komenského - zateplení
RMM schvaluje proplacení faktury č.
1211000021 vystavené na částku 452.652,Kč vč. DPH firmou Inter – stav spol. s
r.o. za provedené práce na zateplení ZŠ
Komenského. Faktura byla doručena po
ukončení prací, ale nedopatřením nebyla tehdy předložena RMM ke schválení
a proplacení. (2.6)
Pronájem sálu na radnici
RMM schvaluje pronájem velké zasedací místnosti tanečnímu oddílu Dance
Sport Pro s.r.o. v rozsahu 6 večerů od
18:00 do 19:30 hodin za částku 100,- Kč/
hod. vč. DPH (3.1)
Muzejní spolek - změna účelu dotace
RMM schvaluje použití poskytnuté
Zpravodaj 12/2011

dotace Muzejnímu spolku městem Modřice také na nákup rámů pro výstavu
fotografií (4.4)
Mateřská škola - vybavení
RMM schvaluje uvolnění provozních
dotací ve výši 300.000,- Kč na uhrazení
nákladů spojených s vybavením prostor
nové třídy MŠ v budově ZŠ Komenského ulice (6.1)
ZŠ Komenského - nové dveře
RMM schvaluje uvolnění finanční částky
145.056,- Kč na úhradu dodávaných nových dveří do budovy ZŠ Komenského
Svoz odpadu - výběrové řízení
RMM schvaluje vyloučení nabídky firmy
Kaiser servis, spol. s r.o. pro neprokázání splnění kvalifikace a nesplnění
zadávacích podmínek z hlediska jiných
požadavků zadavatele než na předmět
veřejné zakázky a vyloučení nabídky
firmy van Gansewinkel a.s. pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu v souladu s
ustanovením § 77 odstavec 6 zákona č.
137/2006 Sb. O veřejných zakázkách ve
znění pozdějších předpisů.
Jako dodavatele veřejné zakázky na
„Zajištění činností spojených se sběrem, svozem a odstraněním odpadů v
Modřicích“ po dobu následujících 4 let
včetně všech souvisejících dokumentů
RMM schvaluje společnost SITA CZ a.s.
za cenu 9.254.505,60 bez DPH a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy po
uplynutí zákonných lhůt pro odvolání
se všech uchazečů. Po uzavření smlouvy s vítěznou firmou budou podrobné
výsledky výběrového řízení zveřejněny
na webových stránkách města. (6.4)

www.mesto-modrice.cz

Budova ZUŠ - oprava střechy
RMM schvaluje jako dodavatele opravy střechy objektu ZUŠ Modřice firmu
ADACH spol. s r.o. za cenu 478.700,Kč bez DPH a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy (6.5)
Pronájem a výpůjčka pozemků
RMM schvaluje opakované zveřejnění záměru na pronájem zemědělských pozemků v majetku města p.č.
1461/1, 1461/4, 1461/5 (téměř celá
plocha nahoře na Vajglu za sady) pro
nepředložení žádné nabídky v první
výzvě. Dále schvaluje pronájem p.č.
1438/3 (7778 m2 u cesty pod Vajglem)
panu Homolkovi za cenu 2.500,- Kč/
ha/rok a výpůjčku pozemků (terasy
na Vajglu) dle zveřejněného záměru
Mysliveckému sdružení Modřice
(6.6.1 až 3).
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Z usnesení RMM č. 13/2011
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Zprávy
z radnice
USNESENÍ
RMM č.11/2011

Pronájem pozemku
RMM schvaluje adresný pronájem
pozemku p.č. 2058/9 Liborovi a Janě
Gajduškovým. Jedná se o pozemek
předzahrádky na Nádražní ulici.
(6.6.4)
Městská knihovna - nový ceník
RMM schvaluje ceník služeb a
poplatků v místní Městské knihovně Modřice s platností od 1.1.2012.
S cílem podpořit půjčování knih a
zvýhodnit čtenáře, kteří knihy vracejí
v termínu, byl zrušen roční poplatek
20,- Kč a cena zápisu nového čtenáře snížena z 30 na 10,- Kč. Sankční
poplatky za písemné upomínky byly
naopak zvýšeny na dvojnásobek, tj,
nyní od 30 do 200,- Kč. Půjčování knih
nebo časopisů a práce s internetem
jsou i nadále zdarma. Ceny tisků z
51

Kalendář města na r. 2012
RMM schvaluje cenovou nabídku
firmy Poring s.r.o. na tisk 250 ks kalendářů pro rok 2012 ve výši 48.700,- bez
DPH. Kalendáře budou prodávány na
radnici a v městské knihovně za cenu
100,- Kč/ks. (6.15)
ZUŠ - změna účelu dotace
RMM schvaluje změnu využití poskytnuté dotace ZUŠ Ořechov, která bude
namísto almanachu použita na vydání
kalendáře a pořádání koncertů (6.17)
Volnočasová studie - stanovisko
RMM schvaluje vypracování stanoviska k závěrům plynoucích z vypracované Analýzy možností volno-časových aktivit občanů v Modřicích

a blízkém okolí do termínu leden 2012
- viz též INFO servis dále.(6.18)
Plán rozvoje města - odložení
RMM schvaluje odložení případného
vypracování Plánu rozvoje města Modřice (navrhovaného v bodě P7 závěrů
volno-časové studie) z důvodů existence strategického plánu rozvoje města
Modřice z roku 2008 - viz též INFO
servis dále (6.19)
VŠB-TU Ostrava - spolupráce
RMM bere na vědomí přípravu spolupráce města Modřice a VŠB - Technická
Univerzita Ostrava - Fakulta stavební při
vypracování diplomních prací (6.20)
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)

Oznámení o svozu bioodpadu v zimních měsících
(prosinec, leden, únor, březen)
Kontejnery u fotbalového hřiště se v zimních měsících (prosinec, leden, únor,
březen) nepřistavují.
Svoz biopopelnic bude v zimních měsících (prosinec, leden, únor, březen) probíhat 1 x měsíčně v termínech: 4.1., 1.2. a 7.3. 2012.
Od dubna bude probíhat svoz stejně jako v letošním roce.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Oznámení o uzavření sběrného dvora
Ve dnech 30.12. a 31.12. 2011 bude sběrný dvůr v Modřicích
na ul. Tyršova uzavřen z důvodu čerpání dovolené.
Místostarostka Ing. Hana Chybíková

i
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Nový most u Sokolovny
Jak vypadá současný stav a další výhled kolem stavby mostu ?
V souladu s uzavřenou smlouvou (Zpravodaj 6/2011-11) byl přesně po 168 dnech
od započetí demolice most v pátek 25.11.2011 otevřen pro osobní vozidla a hromadnou dopravu v obou směrech od křižovatky na ulici Brněnská, do ulice Nádražní.
Průjezd těžkých nákladních aut a kamionů je zakázán. Pro průchod chodců bude
počátkem prosince zpřístupněn chodník na straně mostu směrem k Brnu, současná provizorní lávka bude uzavřena a v lednu odstraněna. Průjezd na ulici Benešovu je zatím stále uzavřen a patřičná dopravní omezení budou přiměřeně platit do
10.6.2012, dokdy mají dle smlouvy probíhat zbývající práce.

Informace pro občany
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internetu, kopírování a mezi knihovních výpůjček se nemění. Kompletní
ceník je na internetových stránkách
knihovny. (6.11)

Ing. Josef Šiška, starosta města

Objekt pro město - vize
Jedním z poměrně velkých a obtížně řešitelných problémů, které blokují rozvoj
veřejné infrastruktury, je nedostatek vhodných objektů. Ve městě je řada aktivních
spolků a občanských iniciativ a jak ukázala volnočasová studie, byl by zájem i o
klub důchodců a další činnosti - ale bohužel zatím nejsou k dispozici dostatečné
prostory pro klubovny. Rovněž knihovna a muzeum by mohly poskytnout širší
nabídku, pokud by se mohly prostorově rozvinout. V uvedených souvislostech
uvažované využití domu vedle Sokolovny, který bude získán připravenou směnou, je pouze minimálním částečným a dočasným řešením.
Pro město by bylo velice užitečné podpořit rozvoj Sboru dobrovolných hasičů
a vybudovat při něm zásahovou jednotku, ale bez prostoru pro auto a potřebné
technické zázemí to není možné. Rovněž personálně i technicky posílená pracovní
četa pro úklid a údržbu města by potřebovala technické a manipulační prostory
přiměřené velikosti. Uvolnění prostor, které v současné době využívají hasiči a
četa by přineslo možnosti dalších kombinací - ale to by zatím byly jen teoretické
úvahy.
Nová výstavba z pozemkových, časových i finančních důvodů v současnosti nepřichází v úvahu a proto je již nějakou dobu ze strany vedení města vyvíjena snaha o získání existujícího objektu, který by po přijatelných úpravách bylo možno
využít. Před nedávnem byl učiněn pokus o získání objektu bývalého Místního
hospodářství (později autodílny) na Benešově ulici vedle školy, ale ten skončil
neúspěšně. Protože považujeme získání vhodného objektu za důležité, využíváme
všech možností, které se objevují, a činíme potřebné přípravné kroky, aby se v
dohledné době popisovaný problém podařilo začít konkretně řešit.
Ing. Josef Šiška, starosta města
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Návrh přístupu k námětům občanů
V rámci "dotazů z ulice", zveřejňovaných v INFO servisu a především při zpracování volnočasové studie byla a je nadále ze strany občanů formulována řada námětů
k rozvoji města. "Rozvojem" v této souvislosti je míněno rozvíjení všech typů
infrastruktury města (technické, organizační a informační) za účelem spokojenosti
a kvalitního života jeho občanů.
Ve snaze o sjednocení formy stanovisek k těmto námětům ze strany řídících orgánů
města tak, aby je bylo možno jednoznačně a srozumitelně pro občany publikovat
ve Zpravodaji a na internetu radnice, navrhuji následující varianty - (předkládá Ing.
Vlastimil Čevela - koordinátor internetu radnice a předseda RR)
A - přijato k dalšímu konání
tj. dle povahy věci k bližšímu zkoumání, rozpracování formou studií, či projektů
nebo přímo k realizaci. Přijetí námětu přitom nemusí vždy znamenat realizaci, protože v průběhu dalšího konání se mohou objevit důvody, vedoucí ke změně názorů
na jeho užitečnost nebo reálnost.
B - zařazeno do zásobníku námětů
tj. námět se jeví jako užitečný a reálný pro přijetí k dalšímu konání někdy v budoucnu. Tímto závěrem se potvrzuje, že s námětem se nadále počítá, ale současné podmínky nevyžadují, nebo z různých důvodů neumožňují další konání.
C - odloženo
tj. námět se za současných podmínek nejeví dostatečně přesvědčivý ani k dalšímu
konání, ani k zařazení do zásobníku. Odložení ale neznamená zamítnutí námětu,
ani jeho vyřazení z databáze INFO servisu. Při změně podmínek, nebo po dalším
rozpracování a novém předložení může být stanovisko k němu jiné.
stanovisko k návrhu
Vedení města má zájem na otevřené výměně názorů. Proto si vážíme každé iniciativy občanů a vítáme snahu o srozumitelnou a jednoznačnou prezentaci informací. S ohledem na nutnost přednostně se zabývat rozpočtem, bude předložený
návrh projednán na lednovém zasedání Rady města.
Ing. Josef Šiška - starosta města

Beseda k pasivnímu bytovému domu pro seniory
se uskutečnila v pondělí 28. listopadu za účasti několika desítek občanů, převážně
seniorů. Po představní principu a výhod stavby pasivního domu, byl nastíněn
návrh vedení města na jeho provoz jako bytového domu, tj. mimo režim Zákona
o sociálních službách. V diskuzi nebyly k tomuto záměru větší výhrady a několik
účastníků také předalo vyplněné lístky k současné anketě na toto téma. Dotazy
směřovaly ponejvíce k základním povinně placeným službám, především samostatnému praní osobního prádla a podobně. Předpokládám, že po vyhodnocení
ankety budeme veřejnost informovat podrobněji.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Plán rozvoje města - odložení
Rada města (Zpravodaj 12/2011-5) odložila případné vypracování Plánu rozvoje
města Modřice (navrhované v bodě P7 závěrů volnočasové studie) z důvodů existence strategického plánu rozvoje města Modřice z roku 2008.
ČeV

89 - 95 - 93 % pro bytový dům
takový je stručný souhrn odpovědí na otázky A - B - C první veřejné ankety města
na téma "Dům pro seniory", vyhlášené v minulém čísle Zpravodaje, která proběhla od 15. listopadu do 5. prosince 2011. Zúčastnilo se jí 83 občanů a všem zúčastněným patří uznání a dík za spolupráci. Odpovědi jsou k dispozici na internetových
stránkách radnice. Ze 60 % podepsaných odpovědí je zřejmé, že lidé se dokážou
za svoje stanovisko i veřejně postavit. Poděkování si také zaslouží ti členové Zastupitelstva města - Petr Sládek, Hana Chybíková, Kamila Šulová, Jaroslava
Tomandlova (TOJA), Josef Šiška, Jiří Ventruba, Luděk Slaný, Martin Petřík
(MP), Libor Procházka a Marie Havlátová, kteří si našli čas otevřeně sdělit občanům od kterých byli zvoleni svoje názory, podle kterých se řídí při hlasování.
Zastupitelé Radka Matějková a Tomáš Kratochvíl zaslali svoje stanoviska až po
uzávěrce ankety, takže jsou na internetu zveřejněna v samostatném dodatku.
Z některých odpovědí se ukázalo, že se nepodařilo dostatečně srozumitelně vysvětlit základní pojmy. Domy pro seniory v Žabčicích a podobně např. i v Bílovicích nad Svitavou a další sice mají v názvu "s pečovatelskou službou" - ale jedná se o stejný režim, který je navrhován v Modřicích. Tedy bytový dům, kde
mohou bydlet pouze přiměřeně soběstační nájemníci a "pečovatelská služba"
spočívá v drobné výpomoci, úklidu, praní prádla a podobně - zpravidla pouze
v dopolední směně. Nejde tedy o domy s průběžnou péčí pro nemohoucí podle
Zákona o sociálních službách.
Ing. Vlastimil Čevela, předseda Redakční rady

Přechod pro chodce - odložení
Ve Zpravodaji 11/2011-9 jsme informovali o předpokládaném zahájení stavebních
prací na přechodu pro chodce "U pošty" na Masarykově ulici. Po jednání MÚ
se Správou a údržbou silnic JMK jako správcem komunikace však vzhledem k
zimnímu období a též v souvislosti s větší frekvencí vlivem neprůjezdnosti ulice
Benešovy, bylo rozhodnuto tyto práce odložit až na jarní období roku 2012
Ch
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V neděli 8. ledna v 17.30 na programu ČT1 Vás zveme ke sledování přímého přenosu Tříkrálového koncertu.
Tříkrálovou sbírku najdete i na facebooku, na kterém můžete sdělovat své dojmy,
postřehy a zážitky z koledování, přidávat fotky z koledy, přispívat do diskusí, sledovat příběhy z TS, události a rozhovory s interprety TS koncertu…

Začněte rok dobrým skutkem
Ve dnech 1. - 14. ledna 2012 bude probíhat již dvanáctý ročník Tříkrálové sbírky a
v těchto dnech můžete v našich městech a obcích potkat koledníky se zapečetěnými pokladničkami označenými logem Charita Česká republika. Tříkrálová sbírka pomáhá posilovat vědomí solidarity a dobročinnosti ve společnosti. Získané
prostředky slouží pro potřeby nemocných, sociálně slabých a znevýhodněných,
mládeže a rodin v nouzi.
Výtěžek z Tříkrálové sbírky 2012 použije Oblastní charita Rajhrad na projekty, které přispějí ke zkvalitnění a rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb,
kterými jsou:
- Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
- Mobilní hospic sv. Jana v Rajhradě
- Charitní ošetřovatelská služba Rajhrad
- Charitní pečovatelská služba Rajhrad
- Nízkoprahové centrum pro mládež v Židlochovicích
- Odborné sociální poradenství
Další prostředky z Tříkrálové sbírky budou věnovány na podporu a rozvoj činnosti farních charit a v případě živelných katastrof na humanitární pomoc v České
republice a zahraničí.

Informace pro občany

Dne 2. ledna v 16 hodin udělí brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle tradiční požehnání koledníkům z celé jižní Moravy a části Vysočiny při mši svaté
na Petrově v Brně. Po žehnání bude následovat občerstvení a poté přednáška
ředitele Charity ČR Mgr. Ing. Haičmana o cestách do Japonska a Haiti, spojená s
promítáním aktuálních fotografií.

V loňském ročníku Tříkrálové sbírky přispěli dárci na území modřického a rosického děkanátu na pomoc lidem v nouzi rekordních 2 457 250 Kč.
Vámi věnované peníze byly využity na projekty:
- pořízení elektrických polohovacích lůžek a antidekubitních matrací pro
klienty Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
- finanční podpora činnosti Dobrovolnického centra hospice sv. Josefa v
Rajhradě
- zajištění provozu Mobilního hospice sv. Jana v Rajhradě
- zkvalitnění a rozšíření služeb Charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby
Rajhrad
- zajištění provozu Nízkoprahového centra pro mládež v Židlochovicích
- podpora rozšíření aktivit farní charity Blučina
- humanitární pomoc lidem postiženým zemětřesením v Japonsku v březnu
2011
Děkujeme Vám
			
			
			

Ing.Hana Bělehradová
koordinátorka Tříkrálové sbírky za OCH Rajhrad
www.rajhrad.charita.cz, www.dlbsh.cz

Oblastní charita Rajhrad tímto děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky,
otevřete svá srdce a štědré dlaně a pomůžete tak mnoha potřebným a lidem v
nouzi. Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve
prospěch pomoci druhým.
Kromě příspěvku do pokladniček koledníků lze Tříkrálovou sbírku podpořit rovněž převodem na sbírkový účet číslo 66008822 /0800 nebo odesláním dárcovské
sms zprávy ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87777.
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Vánoční tvoření na ZŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Život v našem městě

Život v našem městě

ž

1

Život v našem městě

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2012 hodně zdraví, lásky, radosti
a trpělivosti při výchově našich dětí.
Kolektiv pracovníků ZŠ Modřice

foto Mgr. Jana Řehořová

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VÁNOČNÍ KONCERT

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE
zve všechny děti narozené 1. 9. 2005 až 30. 8. 2006 a jejich rodiče

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ,

u příležitosti 60. výročí založení
Základní umělecké školy v Ořechově a Modřicích

Pěvecký sbor Blahoslava Hajnce
Orchestr učitelů a žáků ZUŠ
V neděli 18. prosince 2011 v 18 hodin
v sále hotelu Gregor v Modřicích

který se koná 20. ledna 2012 od 13 hod do 19 hod budově ZŠ na ulici Komenského.
Náhradní termín zápisu je 2. února 2012 tamtéž.

Program z tvorby ředitelů školy
Rudolfa Zavadila st. čtyři části Vánoční mše F dur
a Rudolfa Zavadila ml. Světové vánoční koledy

S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Zároveň prosíme rodiče dětí, kterým byl umožněn odklad školní docházky, aby přišli potvrdit nástup dítěte
do školy.

Sbormistr: Eva Hajncová

Na shledanou se těší kolektiv učitelek I. stupně ZŠ Modřice
Vstupné na koncert je dobrovolné
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Milí Modřičtí přátelé,

Život v našem městě

Život v našem městě

Opět se nám přiblížily nejoblíbenější svátky našich rodin, totiž Vánoce. A myslím,
že je právě čas si připomenout, proč je slavíme.
Tak jako si v našich rodinách každý rok připomínáme narození našich blízkých, tak
my, křesťané, slavíme vždy 25. prosince narození Ježíše Krista.
V době sčítání lidu v římské říši odebral se Josef z Nazareta do judského Betléma,
aby se tu zaregistroval s Marií, která mu byla zaslíbena a která v té době čekala dítě.
V Bibli čteme: "Když tam byli, naplnily se její dny, kdy měla porodit. I porodila syna
a položila jej do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo..." (Luk 2,1-7).
Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn. Jedním z jeho jmen
je "Emmanuel" = "Bůh s námi". Vánoce tedy pro nás mimo jiné znamenají, že Bůh
k nám přišel v Ježíši Kristu, pokorném, malém, bezbranném dítěti, aby se s námi
solidarizoval, aby s námi zůstával ve všech našich situacích, a aby každému z nás
nabídl cestu k Bohu, tedy cestu k pochopení a pomoci.
Také, díky svatému Františkovi z Assisi, který jako první v roce 1223 v Grecio, oslavil tuto událost uspořádním živého Betléma, s živými lidmi i zvířaty, můžeme vnímat, že o Vánocích se Bůh opravdu stal tímto Emmanuelem, tedy Bohem-s-námi,
od něhož nás neodděluje žádná bariéra a žádná dálka. V onom Dítěti se Bůh stal
každému z nás tak blízkým, že jej můžeme oslovovat „Ty“ a navazovat s ním důvěrný vztah hlubokého citu, stejně jako to děláme u novorozeného dítěte. V onom
dítěti se totiž zjevuje Bůh, který je láska, který má touhu být ve svobodě člověkem
přijat. Bůh se stává bezbranným Dítětem, aby přemohl lidskou pýchu, násilí, žádost
po majetku. V Ježíši Bůh přijal tuto nuznou a odzbrojující situaci, aby nás přemohl
láskou a dovedl nás k naší pravé identitě.
Tak jako každý rok touto dobou nám všem tedy přeji a vyprošuji, abychom dokázali přijmout toto dítě ve svobodě a lásce v našich domovech.
Radostné a láskyplné prožití Vánoc a Boží lásku po celý příští rok Vám všem přeje

MUDr. JAN MAREČEK

Střední 796, 664 42 MODŘICE Váš Robert M. Mayer, farář

PROGRAM OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTTHARDA V MODŘICÍCH
datum
24.12.2011
25.12.2011
26.12.2011
31.12.2011
1.1.2012
6.1.2012

čas
00
22
30
9
30
9
00
16
30
9
30
17

den
Štědrý den
Hod Boží vánoční
svátek Sv. Štěpána
sobota - Silvestr
neděle - Nový rok
pátek

pozn.
Půlnoční mše svatá – se zpěvy sboru
Mše svatá – se zpíváním sboru
Mše svatá
Mše svatá – poděkování za uplynulý rok
Novoroční mše svatá
svátek Tří králů

Na oslavu příchod Pána jsou srdečně zváni všichni občané našeho města.
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Život v našem městě
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ný bude její stavebně historický průzkum. Až po její opravě může nastat snad
poslední etapa, v níž by došlo k opravě fasády. Důležitou součásti chodu kostela
jsou také varhany. Jejich funkce je mnohdy nevyzpytatelná. I na ně je potřeba
myslet. Zároveň budou pokračovat již letos započaté přípravné práce k opravě
památkově chráněné fary.
Lze konstatovat, že za posledních pět let se účelně a správně investovalo do nejvýznamnější modřické památky. Je to především stánek Boží, který však slouží
nejen věřícím, ale využívá se i ke kulturním účelům, k akcím jako jsou koncerty
nebo hody. A také řada osob, které ač do kostela nechodí, je na svou poslední
cestu vypravena právě z kostela. Proto si od všech, kteří v našem městě žijí, zaslouží pozornost nejvyšší.
Text a foto Josef Chybík

Dokončení opravy fresek
I letos pokračovalo úsilí modřických farníků cílené k opravě kostela sv. Gotharda.
Po čtyřech letech těžké a mnohdy nebezpečné práce bylo završeno úsilí, které
vedlo k odstranění těžkých stavebních poruch. Právě ony měly vliv na stabilitu
chrámu a na více místech rozlehlé lodi ohrožovaly jeho návštěvníky. O průběhu
statického zajištění bylo již zevrubně informováno v předchozích ročnících zpravodaje.
S přispěním města Modřice, sponzorů a individuálních dárců se v roce 2011 dokončila oprava důležité součásti sakrálního prostoru, kterou jsou nástropní fresky.
Dílo malíře Rudolfa Adámka, které pochází z roku 1930, teď v jeho celosti prohlédlo do nebývalé krásy. Brněnský restaurátor Zdeněk Tureček, který se práce
ujal, mu vtiskl svěží výraz. Prokázal tím mimořádný talent podepřený poctivým
řemeslem.
Při rekonstrukci dvou zadních klenbových polí, byla odhalena drobná tajemství.
První spočívalo v odkrytí nápisu Josef Bier Mödritz. Nejspíše se jednalo o místního občana, který se zde při předválečné opravě zvěčnil. Druhým odhalením je
nalezení znaku, který je nejspíše kaligrafickým vyobrazením monogramu malíře
Adámka. Tvoří jej dvě důmyslně propletená písmena R a A.
Práce na kostele však zdaleka nejsou u konce. V příštím roce dojde k vnitřní výmalbě. Ve špatném stavu je však dřevěná konstrukce krovu kostelní věže. Nezbyt-
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Rozsvícení

vánočního stromu 2011

Rozsvícení vánočního stromu na prostranství před radnicí se v Modřicích stalo
již tradiční předvánoční společenskou událostí. Letošní setkání našich občanů u příležitosti rozsvícení vánočního stromu proběhlo na náměstí Svobody ve
čtvrtek 1. prosince v 17 hodin. Starosta Modřic Ing. Šiška přivítal všechny přítomné občany a popřál jim pohodové prožití předvánočního období a příjemné
vánoční svátky. Své přání starosta ukončil pokynem k slavnostnímu rozsvícení
nazdobeného vánočního stromu. Ten letošní je tak trochu netradiční, je to borovice. Osud tohoto stromu je zajímavý tím, že rostl jen pár desítek metrů od místa
svého konečného uplatnění – na modřickém náměstí Svobody.
Hezké vánoce a dobrou zábavu při vánočním programu popřál všem zúčastněným také předseda Kulturně – školské komise, prim. MUDr. Ventruba. Pod
rozzářeným vánočním stromem pak vystoupili nejprve naši nejmladší – děti
z mateřské školy. Jejich vystoupení s několika tradičními vánočními koledami
sklidilo zasloužený potlesk a bylo odměněno sladkou odměnou. Základní školu
reprezentoval pěvecký kroužek Zpěváček, ve kterém si děti pod vedením paní
vychovatelky Kafkové secvičily velmi pěkné vánoční pásmo. S klavírním doprovodem zazpívaly řadu koled a navíc zahrály i na flétničky. Žáci a žákyně ZUŠ
podpořili sváteční atmosféru hrou na zobcové flétny i na klavír a své vystoupení
uzavřeli oblíbenou vánoční písní Tichá noc. Předseda KŠK pak poděkoval všem
účinkujícím i pedagogům, kteří se na přípravě této sváteční akce podíleli. Poděkoval také všem našim občanům za jejich účast při rozsvícení vánočního stromu
a předal mikrofon Modřickému pěveckému sboru, jehož zpěv byl krásným završením letošního slavnostního večera. Po jejich působivém vystoupení si lidé,
ještě naladěni sváteční atmosférou, navzájem popřáli pěkné vánoce a pospíchali
do tepla svých domovů. Věříme, že tato předvánoční modřická tradice přispívá
k pocitu sounáležitosti mezi našimi občany i k městu, ve kterém žijí.
takl

foto: M. Hájek

118

Zpravodaj 12/2011

www.mesto-modrice.cz

191

Život v našem městě

betlémů z celého světa

Zahájení výstavy se koná v sobotu 17.12. 2011
v Domově pro seniory Grand Residence
Modřice, Masarykova 1018
Výstava potrvá do 22. 12. 2011

Vás zvou na

5. farní ples v Modřicích

Život v našem městě

Pozvánka na výstavu

Farnost Modřice a KDU-ČSL

Slavnostní zahájení plesu ve 20.00 hod
Ukázky standardních tanců

Myslivecké sdružení Modřice
Vás tímto srdečně zve na tradiční

Překvapení

MYSLIVECKÝ PLES

Tombola, charitativní dražba

který se koná v sobotu 7.1.2012
v sále hotelu Gregor v Modřicích
začátek ve 20.00 hod

K tanci a poslechu hraje Lalia.

vstupné 100,Kč včetně místenky
* bohatá tombola
* ukázka mysliveckého troubení
* zvěřinové menu

K tanci a poslechu hrají „Šohaji“
Předprodej vstupenek zahájen 27.12.2011 u
pí.Havlátové prodejna textilu na nám.Svobody.

20. ledna 2012 od 19.30 hod.
Hotel Gregor Modřice
Vstup 40,-Kč + místenka 90,-Kč
Předprodej: od 2.1.2011 paní Havlátová, Havlíčkova 210,Modřice
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14. ples
Městský

Dne: 22. 1. 2012 (17hod. – 19hod.)
V tělocvičně ZŠ Komenského
Hrají: sólisté BROLN
Vstupné: dobrovolné
Na sebe: jakýkoliv kroj

Život v našem městě

Život v našem městě

Město Modřice pořádá

v pátek 27. ledna 2012
ve 20 hodin

ve velkém sále hotelu
Gregor v Modřicích.

K poslechu a tanci hraje skupina
Hamrla Boys
V programu vystoupí děti z tanečního
oddílu Lady Dancers Modřice
Dále je připravena bohatá tombola
Vstupné 100,- Kč
včetně místenky.

SRDEČNĚ ZVE: Dětský folklórní kroužek města Modřice

122

Předprodej vstupenek bude zahájen od ledna 2012 na Městském úřadě v Modřicích u asistentky starosty Bc. Kateřiny Homolkové,
tel. 602 728 350.
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MUZEUM

KULTURA
53. koncert na radnici 30. 11. 2011

Vlastimil Bialas - trubka a Milan Bialas - klavír
Život v našem městě

Život v našem městě

Vernisáž výstavy M. Spurného v muzeu 2. 12. 2011

foto M. Hájek

foto Čev
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Smíšený pěvecký sbor města Modřice
a Modřický chrámový sbor
Vás zve na

BENEFIČNÍ

KONCERT
Účinkují:
Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové
za doprovodu instrumentální skupiny vedené Jiřím Bradou
Smíšený pěvecký sbor města Modřice pod vedením Lucie Tomečkové
Želešický chrámový sbor pod vedením Josefa Rýpara
Na programu budou vánoční skladby a jiné písně

Neděle 8.1. 2012 v 16 hodin
Chrám sv. Gotharda v Modřicích

Koncert se koná pod záštitou města Modřice
Výtěžek koncertu bude věnován na opravy kostela
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VČELAŘI

Poděkování

Rok se s rokem sešel, ani jsme si toho možná nevšimli. Někomu utekl strašně
rychle, pro někoho mohl být nekonečně dlouhý. Záleží na úhlu pohledu. Ať tak,
či tak, máme tu zase za dveřmi Vánoce. Pro každého může mít označení toužebných dnů volna a nekonečných hald dobrot všeho druhu jinou příchuť. Asi
nejvíc se těší děti v očekávání vytoužených dárků. Pro hospodyňky je to bezesporu velmi náročné období příprav na všech frontách a stres, co se musí ještě
stihnout. Pro nás včelaře je to období, kdy se provádí poslední léčebné ošetření
včelstev. Je to v podstatě vrchol na cestě naší snahy o zdravá včelstva. V posledních letech se naší základní organizaci podařilo díky neutuchající snaze našeho
zdr. referenta př. Sordyla, odpovědnému přístupu a disciplíně nás všech dosáhnout v celém regionu velmi dobrých výsledků. Rádi bychom tento stav navzdory přetrvávajícím nákazovým rizikům udrželi. Zanedbání povinností včelaře by
totiž mělo dopad nejen na něj samého, ale i na rovnováhu v přírodě v nebližším
okolí. Bylo by totiž zcestné považovat včelu pouze za zdroj kvalitního medu.
Za celý kolektiv včelařů naší Základní organizace ČSV Rajhrad si dovoluji popřát
Vám všem našim spoluobčanům klidné Vánoce, pohodu, pocit osobního naplnění a elán na další cestu. Do nového nadcházejícího roku potom především to,
abychom objevili v sobě ony tradiční hodnoty lidství, jako jsou laskavost, pokora, tolerance, trpělivost a skromnost.
Petr Opletal,
ZO ČSV Rajhrad

Pro naši ZO je dlouhodobou prioritou zdravotní stav
včel, proto je nemalá částka finančních prostředků věnována právě na boj se včelími nemocemi. V letošním
roce jsme díky podpoře mohli pořídit moderní vykuřovací přístroje na léčení včel. Rádi bychom v tomto úsilí
pokračovali a postupně vybavovali jednotlivé obce a
včelaře zmíněnou moderní a efektivní technologií.
Děkujeme za ochotu a dosavadní spolupráci.
Petr Opletal, ZO ČSV Rajhrad

Poděkování

Český svaz včelařů, základní organizace Rajhrad by chtěl touto cestou oficiálně poděkovat představenstvu
města Modřice za poskytnutí finanční dotace pro rok 2011.

Pro naši ZO je dlouhodobou prioritou zdravotní stav včel, proto je nemalá částka finančních prostředků
věnována právě na boj se včelími nemocemi. V letošním roce jsme díky podpoře mohli pořídit moderní
vykuřovací přístroje na léčení včel. Rádi bychom v tomto úsilí pokračovali a postupně vybavovali jednotliv
1
obce a včelaře
zmíněnou moderní
a efektivní technologií.
Společenská
kronika

s

Děkujeme za Významného
ochotu a dosavadní spolupráci.
ZO ČSV Rajhrad
kulatéhoPetr Opletal,Rozloučili
jsme

výročí se dožívají
Holub Josef
Ledererová Zdeňka
Pilcová Zdeňka
Kočíř Ladislav
Trávník Vlastimil
Hánová Valeria
Holíková Květoslava
Horníček Jiří
Mazourová Jarmila
Sklenský Milan
Smejkalová Jaroslava
Staňková Jana
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Život v našem městě

Život v našem městě

A je tu opět čas vánoční...

Český svaz včelařů, základní organizace Rajhrad by
chtěl touto cestou oficiálně poděkovat představenstvu
města Modřice za poskytnutí finanční dotace pro rok
2011.

www.mesto-modrice.cz

se

Kozel Jiří

Vítáme do života
Kaftan Vojta
Hofmann Filip
Račko Dušan
Kulová Anna
Škaroupková Sára
Gutten Martin
Kucek Adam
Smetana Antonín
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SPORT

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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Modřice cup 2012
Den: 8.1. 2012
Místo: Modřice, sokolovna
Čas prezentace: 13:45 - 15:00 hod.
Pořadatel: Městský úřad Modřice, T.J. sokol Modřice a SK Žabovřesky Brno
Délka tratě: předpokládaný čas vítěze 15-20 min (děti: cca 1 km, ostatní: cca 3 km)
Start: od 14:20 průběžně dle situace a počtu závodníků cca po 30 vteřinách
Místo startu: Modřice, v blízkosti sokolovny
Doprava: tramvají č. 2 zastávka Modřice-Tyršova, vlak S3 zastávka Modřice, autobusem 510 zastávka Modřice-Brněnská [z], (49°7'45.494"N, 16°36'25.134"E)
Vyhlášení výsledků: po doběhu všech závodníků v kategorii (pro kategorie
DH10, D13,H13, D, H, D35, H35)
Odměny: všechny děti v kategoriích DHK a DH5 dostanou po doběhu drobnou
cenu a diplom a dle potřeby mohou odcházet domů, pro první tři závodníky
ostatních kategorií jsou připraveny věcné ceny
Přihlášky + startovné: přes internet SLEVA děti 10 Kč ostatní 30 Kč, na místě
děti 20 Kč ostatní 40 Kč
Terén: různorodý - ulice, uličky, 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,
jiným doprovodem)
•DH5 děti do 5 let (závodící s rodičem)
•DH10 děti do 10 let
•D13 dorostenky (11 – 13 let)
•H13 dorostenci (11 – 13 let)
•D ženy (14 - 34 let)
•H muži (14 - 34 let)
•D35 veteránky (od 35 let výše)
•H35 veteráni (od 35 výše)
Popis závodu: Závodníci budou probíhat ulicemi města Modřice. V závodě budou použity elektronické kontroly a čipy Sportident (kdo vlastníte -nezapomeňte
si svůj čip). Půjčování čipů na místě při prezentaci.
Zpravodaj 12/2011

Běží, běží po louce
Bílý koník k chaloupce.
Přílehl sněhem pole, sady,
Napadl nám do zahrady
Pocukroval lesy, stráně,
Připravte si děti sáně.
Až budete číst tento Zpravodaj budou už vánoční svátky přede dveřmi. Všude už je vánoční výzdoba,
vůně cukroví a jehličí – to všechno
patří k těm nejkrásnějším svátkům v
roce. Lidé mají k sobě o vánočních
svátcích blíž, zapomínáme na stres
z politiky a spíš máme bolení hlavy
z předvánočního shánění dárků,
alespoň Ti co to nechají na poslední
chvíli.
Na všechno se však zapomene ve
chvíli, kdy všichni spolu zasedneme
k štědrovečerní večeři a užijeme si
ty krásné společné chvíle.
I naše město se zahalilo do vánoční
nálady a i občané dostali vánoční
dárek – nový most přes železnici,
který zcela zásadně změnil panorama z Benešovy ulice svou dominantností. Doufejme, že nám bude dobře
a dlouho sloužit. Bylo zajímavé sledovat jeho vznik a obdivovat práci
těch „obyčejných pracovníků", kteří
v horku, dešti a nakonec i v zimě
neustále pracovali. A potom, že není
potřeba šikovných a pracovitých
rukou. Stavět mosty, tunely a silnice
je velmi ceněné všude v Evropě a
také je to na jejich mostech, silnicích
a tunelech vidět.
A abychom nezapomínali při váwww.mesto-modrice.cz

noční náladě na zahrádky. Stále ještě
můžeme tvarovat stálezelené keře
– kdoulovce nebo blohyně, abychom
udrželi jejich plochý růst.
Nedovolte také, aby sníh zatěžoval větve jehličnanů, odstraňujte sníh z větví.
Při bezmrazém počasí odstraňte suché,
poškozené nebo napadené větve.
Odstřihněte je až na zdravé dřevo. Na
zahradě je tedy co dělat i v zimě, ale
zima je i vhodnou dobou pro plánování
a listování v katalozích a knížkách o
zahradničení. Vzdělávejte se a objednávejte semena a plánujte co bude na
zahrádce příští rok.

Život v našem městě

Život v našem městě

Městský úřad Modřice, T.J. sokol Modřice a SK Žabovřesky Brno pořádá
2. ročník závodu v orientačním běhu ulicemi města Modřice pro veřejnost

Nezapomeňte také na naše malé
pomocníky na zahrádkách – ptactvo
- krmte ptáčky. Na jaře nám naši péči
oplatí.
Tak veselé Vánoce a šťastný Nový tok.
TOJA

Štěstí, zdraví, pokoj svatý,
vinšujeme vám,
Nejprve panu hospodáři,
pak vašim dítkám.
Zdaleka se béřeme,
novinu vám neseme
co jest nám se přihodilo v městě
Betlémě…….
Do Nového roku přejeme hlavně
zdraví, pevné nervy a výdrž,
abychom všechno co nás čeká
ve zdraví přežili
Zahrádkářský spolek Modřice..
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KNIHOVNA
Výpůjční doba o vánočních prázdninách
Mezi svátky bude knihovna otevřena ve
středu 28. prosince 9 – 12 a 13 – 18 hod.

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

Mikuláš 2011

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

Život v našem městě

Život v našem městě

Městská knihovna v Modřicích

ZMĚNY V KNIHOVNĚ

Webová adresa
Upozorňujeme čtenáře na změnu adresy webové stránky knihovny. Aktuální informace najdete na www.modriceknihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.
cz
Poplatky
V novém roce čeká uživatele knihovny příjemné překvapení. Od 1. ledna se ruší registrační poplatky. Nový čtenář si po vyplnění přihlášky zakoupí pouze novou legitimaci v
hodnotě 10,-- Kč. Stávající čtenáři nebudou platit nic. Ti, co nevrací knihy včas, však zaplatí
podstatně více za upomínky. Výši všech poplatků najdete v ceníku v knihovně nebo na
webu knihovny.

AKCE V KNIHOVNĚ

V měsíci listopadu proběhly v knihovně 2 větší akce. Pro děti ze školky a školní družiny to
bylo 3. listopadu „show“ ilustrátora Adolfa Dudka o knížkách a malování. Dospělí se zase
24. listopadu přesvědčili na besedě s panem Antonínem Červeným, že projet na kole Indií
a Himálajem není jen tak. Člověk musí odolávat námaze, zimě, blátu i otřesným hygienickým podmínkám, ale odměnou mu je krásná příroda. Beseda se všem líbila a pan Červený
přislíbil pokračovat v besedách o svých dalších cestách po exotických krajích.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Blyton: Kouzelné křeslo
Limb: Dívka, 16. Totální fiasko
Miler: Krtek a rybka
Vogel: Božský Nick v nesnázích (3
Holky na stopě)

Körnerová: Tři vánoční dárky
Pospíšilová: Peří v průvanu
Robertsová: Vítěz bere vše
Teremová: Nebezpečné hry, Duše
v labyrintu
Wood: Zlatá země

PRO ŽENY
Aston: Slečna Darcyová se nevzdává
Francková: Matka a dcera
Hutařová: Jedna vražda stačí
Kawuloková: Silvestr za milion
Kleypas: Z lásky k tobě
Keleová-Vasiliková: Lži

PRO MUŽE
Cornwell: Hořící země
Chaloupka: Slaná chuť cigaret
Kessler: Pochoduj nebo zemři
Niedl: Štvanice
Roth: Profesor touhy
Soukal: Pátým tahem mat
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Půjčky
Redakční rada Zpravodaje děkuje všem
přispěvatelům za spolupráci
a jim i čtenářům přeje hodně zdraví
a spokojenosti v roce 2012.

Inzerce

Život v našem městě

i

1

Inzerce

zaměstnancům, důchodcům
a osobám na MD
půjčíme
až 160.000 Kč.
1. platba až po vyplacení půjčky!!!
volejte nebo pište sms.

774 348 446
mail: pujcpenize@seznam.cz
Zprostředkovatel pro 1 věřitele.

Mladá rodina hledá
podnájem v Modřicích,
minimálně 2+kk.
Kontakt 777
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297 824

Čištění koberců, sedaček
a čalouněných povrchů.
Ceny: koberce od 13,- Kč m2, sedací soupravy – jednosed 90,- Kč

Doprava zdarma.

Tel. 775 242 041

351

+ ostrov Murano

Inzerce

Inzerce

BENÁTKY karneval

10. – 12.2.2012 ( pátek večer - neděle ráno )
17. – 19.2.2012 ( pátek večer - neděle ráno )

Tématické akce

restaurace Balaboosta - LEDEN, ÚNOR

Cena: 1.470,-Kč
Odjezd: Modřice 19.30 hod., nám. Svobody
Brno 20.00 hod., Janáčkovo divadlo

Srdečně zveme všechny se zájmem o gastronomii na ochutnávku naší kuchyně.
Čekají vás příjemné ceny a nevšední kulinářský zážitek.

Rej masek v ulicích není jediným důvodem, proč do tohoto severoitalského přístavu zamířit.
Řeč bude nejen o karnevalu, ale také o „ostrovním“ městě Benátkách. Navštívíme hlavní
benátskou dopravní tepnu Canal Grande, zastavíme se na mostě Ponte di Rialto, posedíme
na nám. Sv. Marka, navštívíme baziliku, Dóžecí palác. Lodí doplujeme na ostrov Murano,
kde navštívíme místní sklárnu. Hlavně však budeme potkávat Benátské karnevalové masky
a vychutnávat karnevalový rej. Čas zbude i na individuální program. Ve večerních hodinách
cca 21.00 hod. odjezd do ČR.

6. 1. - 14. 1. 2012
Speciality z mléčného telecího a selečího masa
Po dobu akce na čepu třináctistupňový Krušovický polotmavý malvaz.

16. 1. - 28. 1. 2012
Jehněčí speciality s ochutnávkou vybraných moravských vín.

30. 1. - 11. 2. 2012
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: lodní přepravu cca 16 € (tento lístek umožňuje využívat v průběhu dne
spojení po kanálu Grande a rovněž umožňuje přerušit cestu na některém z ostrovů).
Orientační ceny vstupů: věž cca 6 €, Benátky – Academia cca 7 € (studenti 4 €), Dóžecí palác
+ Museo Correale cca 13 € (studenti 6 €), Námořní muzeum cca 2 €.

Termální lázně - Györ – Maďarsko
17.12.2011
21.1., 18.2., 17.3., 14.4.2012

Cena: doprava a vstupné 580,- Kč dospělá osoba / 520,- Kč dítě do 14 let
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody
Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo
Odjezd z Györu v 16.00 hod.
V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová nebo pište
na e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezd pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík.
Možnost zakoupení dárkového poukazu
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Rybí hody z ryb sladkovodních a mořských.

13. 2. - 25. 2. 2012
Speciality z kachního a krůtího masa
z domácího chovu

Po dobu akce na čepu třináctistupňové nefiltrované pivo Starobrno ručně
stáčené ze starých ležáckých sklepů.

NABÍDKU MENU NA UVEDENÉ AKCE NAJDETE VŽDY S PŘEDSTIHEM
NA WWW.BALABOOSTA.CZ, WWW.LUNCHTIME.CZ
Restaurace Balaboosta, Havlíčkova 1016, Modřice
Tel.: 775 998 214, 532 307 841
Změna jednotlivých chodů během akce vyhrazena.

www.mesto-modrice.cz
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Inzerce

Volejte 775 349 869

Odvezu zdarma palivové
dřevo případně i palety
zn. dlouhodobě.

Tel. 776 659 993

Masáže
Modřice u Brna

Iveta Šubrtová
Dárkové poukázky s vánočními
slevami 15-30%
Podrobné informace najdete na webových stránkách

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2011
2011

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

po

út

st
čt
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1.1.-14.1.

Tříkrálová sbírka

Zpravodaj 12/2011

so 7.1.

Myslivecký ples v sále hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 12/2011

ne 8.1.

Benefiční koncert v Chrámu sv. Gotharda od 16:00

Zpravodaj 12/2011

ne 8.1.

Orientační běh u sokolovny od 13:45

Zpravodaj 12/2011

so 14.1.

Benefiční koncert v Chrámu sv. Gotharda od 16:00

Zpravodaj 12/2011

pá 20.1.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ od 13:00

Zpravodaj 12/2011

pá 20.1.

Farní ples v sále hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 12/2011

ne 22.1.

Dětský folklórní ples v tělocvičně ZŠ Komenského od 17:00

Zpravodaj 12/2011

pá 27.1.

Městský ples v sále hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 12/2011

>>>

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

>>>

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

17:00

Lady Dancers tancování pro děti 4-6let – ZŠ Komenského

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

>>>

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

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.biskupstvi.cz/petrov
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

Zpravodaj 9/2009

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Zpravodaj 3/2009

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

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

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

Shodně jako 9:30

mim.voda.cz/sbor.htm

>>>

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

>>>

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

email: iveta.subrtova@seznam.cz
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Silvestr na náměstí od 17:00

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

pá

ne

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme
příjemné prožití vánočních svátků

Zpravodaj 12/2011

so 31.12.

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

2

402 418

Zpravodaj 12/2011

Vánoční koncert v sále hotelu Gregor od 18:00

9:30

www.brno –masaze.webnode.cz
tel. 736

Zahájení výstavy betlémů v Grand Residence

Opakovaně týdně

MALBY 14,-Kč/m , nátěry
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.

so 17.12.
ne 18.12.

Modřický kalendář

Financování bydlení - úvěry, hypotéka.
Zajistěte si vlastní bydlení nejvýhodněji na trhu. Majetkové vyrovnání, odkup
do OV, převod členských práv, výstavba RD, koupě pozemku a další.
Zpracování nabídky a poradenský
servis zdarma.

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako út

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako út

17:00

Lady Dancers tancování přípravky 7-14let – ZŠ Komenského

17:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

18:00

Lady Dancers tancování pokročilých 9-14let - ZŠ Komenského

www.biskupstvi.cz/petrov

>>>

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

>>>

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

17:00

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

Zpravodaj 12/2011

www.mesto-modrice.cz
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