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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MODŘICE,
které se konaly ve dnech 10. - 11. 10. 2014.
Výsledky stran
STRANA
1. ODS
2. ANO 2011
3. KDU- ČSL
4. Nez. za čisté a klidné Modřice
5. ČSSD
6. KSČM
7. SZ
8. TOP 09
Pořadí kandidátů- ZASTUPITELŮ
POŘADÍ KANDIDÁTŮ
1. Josef Šiška - ODS
2. Luděk Slaný - ODS
3. Jiří Ventruba - ODS
4. Jiří Brabec - ODS
5. Kamila Šulová - ODS
6. Hana Chybíková - KDU- ČSL
7. Erik Mikuš- ANO 2011
8. Jan Skalník- ANO 2011
9. Alexandra Coufalíková- ANO 2011
10. Marie Havlátová- KDU- ČSL
11. Sylva BernátováNez. za čisté a klidné Modřice
12. Tomáš Kratochvíl- ČSSD
13. Libor ProcházkaNez. za čisté a klidné Modřice
14. Pavel Doleček- SZ
15. Richard Tomandl- KSČM
Tabulka náhradníků
POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ - ODS
1. Martin Petřík
2. Libor Hökl
3. Kateřina Koubková
4. Milan Putna
5. Petr Kurečka
6. Šárka Vojtová
7. Zdeněk Teker
8. Martin Dofek
9. Ladislav Dvořák
10. Jan Vonka

POČ. HLASŮ
8511
4753
3150
2860
2320
1685
1562
1190
POČ. HLASŮ
919
710
688
626
532
470
408
386
359
343
308
270
269
233
152
POČ. HLASŮ
533
589
584
509
530
479
493
452
427
440

51
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POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- ANO 2011
1. Veronika Morongová
2. Milada Ptáčková
3. Markéta Krautová
4. Martin Káňa
5. Michal Zeman
6. Adam Dofek
7. Zdeněk Klíma
8. Ivan Vystrčil
9. Marie Černá
10. Petr Martinek
11. Magda Habartová
12. Hana Zdařilová

320
340
335
302
300
295
319
300
284
270
276
259

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- KDU- ČSL
1. Jan Mareček
2. Petr Jahoda
3. Hana Woodová
4. Lenka Studýnková
5. Dagmar Bradová
6. Milan Obdržálek
7. Antonín Mazálek
8. Petr Šiška
9. Jiří Brada
10. Libuše Homolková
11. Libuše Mazálková
12. Karel Praks
13. Štěpán Vosátka

231
220
185
178
214
175
166
212
170
174
144
113
155

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮNez. za čisté a klidné Modřice
1. Jiří Pevný
2. Tomáš Žák
3. Jaroslav Vykoukal
4. Radek Vostrejš
5. Jindřiška Horáčková
6. Anna Kepertová
7. Jaroslav Mühlheim
8. Tomáš Vykoukal
9. Jitka Urbanová
10. Tomáš Hejtmánek
11. Ludmila Kremlová

234
212
177
204
163
167
149
161
168
169
161

12. Ludmila Pevná
13. Filip Procházka

176
142

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- ČSSD
1. Pavel Drietomský
2. Radka Zamazalová
3. Blanka Freibergová
4. Dagmar Dreherová
5. Radomír Duchoň
6. František Kovařík
7. Květoslava Manová
8. Renata Duchoňová
9. Stanislav Fiala
10. Bedřich Bednář
11. Petra Kratochvílová
12. Libor Pavelka
13. Hana Fialová
14. Vladimír Man

194
177
174
165
159
151
144
139
123
152
143
119
108
102

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- KSČM
1. Zdeněk Foret
2. Jaroslava Tomandlová
3. Zdeněk Klimeš
4. Karel Kališ
5. Zdeněk Homolka

137
136
131
123
111
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Josef Lukeštík
Ladislav Sedlák
Karel Kovář
Jaroslav Matějka
Ludmila Damborská
Alena Brettfeldová
Miroslav Dvořák
Karel Pospíšil
Jaroslava Chládková

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- SZ
1. Lubomír Sekerka
2. Jiří Tůma
3. František Bubniak
4. Soňa Homolková
5. Alena Kačínová
6. Radek Kučeřík
7. Blanka Dolečková
8. Jan Haba
9. Matěj Kousalík
10. Aneta Drmolová
11. Kamil Vašek
12. Ivo Kopecký
13. Pavel Krejsek
14. Věra Malíková

121
111
105
98
97
120
90
82
71
183
133
132
87
83
110
92
112
85
74
72
65
55
46

USNESENÍ RMM č. 48/2014
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 48. schůze RMM konané dne
13. 10. 2014
Podpora ze Státního fondu životního
prostředí ČR
RMM schválila smlouvu o poskytnutí
ﬁnanční podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR na výstavbu díla
„Modřice-Vodní nádrž a tůně“.
(k usnesení 48.3.2/2014)

Chodníky Husova, Nádražní
RMM schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo s ﬁrmou Svítil plus s.r.o. na
výstavbu chodníků ulic Nádražní a
Husova, kterým se upravuje z důvodu
požadovaných víceprací termín dokon-

čení na 31. 10. 2014 a celková částka díla
na 3 154 756,64 Kč. Vícepráce obsahují
mimo jiné nové propustky pod vjezdy na ulici Nádražní, nový kompletní
přístup k BD Husova 598, prodloužení
opravy chodníků směrem k ﬁrmě Kovolit a likvidaci objevené šachty bývalého
parovodu v ulici Husova.
(k usnesení 48.3.4/2014)

Výsadba zeleně
RMM schválila Smlouvu o souhlasu s
realizací záměru výsadby zeleně na ulici Nádražní na pozemcích ve vlastnictví
České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
(k usnesení 48.3.11/2014)
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Poplatky za hudební produkci
V rámci organizace hodových oslav platí město poplatky za hudební produkci
organizaci OSA- Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., a
to ve výši:
- předhodová zábava
- hodová zábava
- pohodová zábava

1 338,- Kč vč. DPH
897,- Kč vč. DPH
1 170,- Kč vč. DPH

(k usnesení 48.3.17/2014, 48.3.18/2014 a
48.3.19/2014)

Dechová hudba Ženáčské hody
Se značným předstihem proběhlo
schválení smlouvy s dechovou hudbou
Liduška na zajištění hudební produkce
při akci Ženáčské hody 2015, a to za
cenu 26 500,- Kč vč. DPH.
(k usnesení 48.3.22/2014)

Vodní nádrž a tůně Modřice
Při výstavbě akce „Modřice-Vodní nádrž
a tůně“ došlo ke vzniku více a méně
prací, které mají za důsledek navýšení
ceny díla o 393,- Kč bez DPH. RMM
schválila dodatek č. 2 na toto navýšení.
(k usnesení 48.3.23/2014)

Peněžní dar Folklórnímu kroužku
Firma Karton P+P poskytla městu Modřice peněžní dar ve výši 6 000,- Kč na
zajištění činnosti Dětského folklórního
kroužku Modřice.
(k usnesení 48.3.25/2014)

Pronájem skladových prostor
Majetkový odbor zveřejnil výzvu na
možnost pronájmu dvou skladových
prostor v objektu Hybešova 596, o
které projevili zájem pan Luděk Vičar
(skladování nábytkářského materiálu)
a pan Martin Trtílek (skladování zboží k
prodeji). RMM pronájmy schválila.
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(k usnesení 48.4.1/2014 a 48.4.2/2014)

Přidělení bytů v PBDS
RMM schválila přidělení dalších bytů
v PBDS, a to 1 bytu 2+kk manželům
Zatloukalovým a 4 byty 1+kk paní Hájkové, paní Kaňůrkové, paní Husákové
a paní Rožkové. K dnešnímu dni jsou v
areálu PBDS, volné poslední 4 bytové
jednotky 2+kk a je zde umístěno celkem
41 klientů.
(k usnesení 48.5.1.1/2014 a 48.5.1.2/2014)

Rozpočtové opatření č. 7
Na základě pověření zastupitelstvem
provedla RMM poslední rozpočtové
opatření ve svém volebním období.
Strana příjmů se zvýšila o 3 055 000,- Kč
ve vztahu k vývoji daňových příjmů v
roce 2014 na celkových 93 250 600,- Kč a
na straně výdajů dochází k navýšení o
55 000,- Kč, což jsou výdaje za komunální volby. Celková strana výdajů pak je
107 876 100,- Kč. Podrobnosti naleznete
na webových stránkách města Modřice.
(k usnesení 48.8.3/2014)

Dar SRPŠ pro ZŠ Modřice
ZŠ Modřice oznámila dle zřizovací listiny městu Modřice přijetí věcného daru
nerezové pitné fontánky v hodnotě
11 690,- Kč od SRPŠ při ZŠ Modřice.
(k usnesení 48.8.9/2014)

Opláštění schodiště mateřské školy
RMM schválila přesun ﬁnancí MŠ Modřice z fondu reprodukce investičního
majetku na fond investiční ve výši
180 702,- Kč na pokrytí nákladů ke
kompletnímu opláštění schodiště kontejnerové budovy MŠ pro zajištění bezpečnosti přístupu dětí do 1. NP.
(k usnesení 48.8.10/2014)
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Architektonická soutěž
RMM schválila cenovou nabídku na
organizační a technickou pomoc při
pořádání architektonické soutěže o
„Návrh víceúčelové sportovní haly v
Modřicích“ předloženou společností
DEA Energetická agentura s.r.o. ve výši
46 400,- Kč bez DPH. Po předložení
návrhů odborníky budou tyto všechny
předloženy občanům k vyjádření a k
předložení doplňujících připomínek.
(k usnesení 48.8.12/2014)

Dopravní řešení v prostoru u mateřské školy
RMM schválila cenovou nabídku ﬁrmy
Eurotrace s.r.o. ve výši 18 000,- Kč bez
DPH na vypracování studie dopravního
řešení chodníků a parkování před areálem MŠ Modřice.
(k usnesení 48.8.14/2014)

Oplocení chodníků
Z důvodu bezpečnosti chodců a požadavku zahradnictví Brabec na zajištění

POZVÁNKA

71

Zprávy z radnice

pozemků proti krádežím schválila
RMM cenovou nabídku na vybudování
oplocení nové části chodníku ve směru
k OC Olympia. Po získání potřebných
povolení bude oplocení realizovat ﬁrma
AZ plotové centrum Rajhrad za cenu
94 277,- Kč bez DPH.
(k usnesení 48.8.15/2014)

Odvětrávací hlavice BD Za Humny
Pro zkvalitnění odvodu par a výparů z
kuchyňských digestoří v BD Za Humny
schválila RMM nabídku ﬁrmy Wind&Sun Energy s.r.o. ve výši 172 055,- Kč
bez DPH na dodávku a montáž odvětrávacích hlavic Lomanco.
(k usnesení 48.8.16/2014)

Zapůjčení klubovny na městském
úřadě
RMM schválila zapůjčení klubovny na
městském úřadě 95. skautskému oddílu
Quercus Modřice k zajištění jejich oddílových schůzek.
(k usnesení 48.8.17/2014)

na 2. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 8. PROSINCE 2014 OD 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.
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Soupis investičních akcí realizovaných v období 2010-2014
Akce
Akce

Realizační ﬁrma

Realizační ﬁrma

Nabídková cena
bez DPH

2011

Nabídková cena
bez DPH

2014
Vodní nádrž a tůně Modřice

Agromeli s.r.o.Brno

2 344 505,-

Kanalizace ulice Nádražní

SDS Exmost Brno

2 781 164,-

Oprava chodníků ulic Husova, Nádražní

Svítil plus s.r.o.Brno

2 134 564,-

Rekonstrukce ZŠ Komenského-zateplení

Inter-stav s.r.o. Brno

2 518 500,-

Chodník a lávka pro pěší nám. Svobody

PORR a.s. Praha

2 066 090,-

Chodníky a veřejné osvětlení most Benešova

Fišer-Firesta s.r.o. Brno

2 431 361,-

Stavební úpravy hřbitova

Trestav s.r.o. Modřice

140 720,-

Rekonstrukce RD Benešova

TOPTHERM s.r.o. Kyjov

2 690 422,-

Zastávky hromadné dopravy Bobrava

Trestav s.r.o.Modřice

281 253,-

Demolice objektů v areálu budoucího PBDS

Colas CZ a.s. Praha

98 989,-

Rekonstrukce a přístavba RD Poděbradova 413

VS-Builds.r.o.Želašice

1 725 999,-

Zateplení a výměna tep. zdroje ZUŠ Benešova

Královská obchodní s.r.o.
Medlov

1 857 900,-

Odvětrávací hlavice BD Za Humny

Wind&Sun Energy
s.r.o.Brno

172 055,-

Rekonstrukce ZŠ Komenského

IKIS s.r.o.Brno

138 843,-

Kanalizace ulice Nádražní

INGMA s.r.o.

67 200,-

Pasivní bytový dům pro seniory

Dea Energetická agentura
s.r.o.Modřice

464 600,-

Pasivní bytový dům pro seniory - BOZP

IKIS s.r.o.Brno

90 000,56 600,-

Veřejné osvětlení ulice Nádražní,Husova

E.ON Servisní s.r.o. Brno

1 644 522,-

Veřejné osvětlení ulice Brněnská

Jihomoravská stavební
a obchodní s.r.o. Brno

732 690,-

Oprava střechy ZUŠ Modřice

ADACH Moravany

478 700,-

Přechody pro chodce Masarykova, Benešova

M-silnice a.s. Brno

1 118 077,TDI

2012
Nádstavba MŠ

Jihomoravská stavební
a obchodní s.r.o. Brno

4 152 220,-

Oprava kotelny BD Za Humny

Vít Makovský

511 228,-

Pasivní bytový dům pro seniory

sdružení ﬁrem Inter-stav –
Komfort

63 996 962,-

Vodní nádrž a tůně Modřice

Ing.Luděk Halaš

Oplocení garáží roh ulic Husova-Masarykova

Trestav s.r.o.Modřice

224 649,-

Zateplení a výměna tep.zdroje ZUŠ Benešova

Libor Kočíř

25 000,-

Výměna vstupních dveří BD Za Humny

Aleš Vlach-plastová okna
Modřice

252 407,-

Oprava chodníků ulice Husova, Nádražní

Libor Kočíř

39 270,-

Odstranění zpevněných ploch areálu PBDS

Komfort a.s. Brno

561 899,-

Opravy BD Sadova

Luděk Vondra Jedovnice

395 963,-

2013

Administrátoři výběrových řízení
Nádoby na bioodpad

Grantika ČS a.s.

109 091,-

Zateplení ZŠ Komenského

Eurovision a.s.Brno

195 000,-

Svoz TKO

IKIS s.r.o.Brno

77 355,-

Úvěr na výstavbu PBDS

Tender Invest s.r.o.Brno

123 967,-

Oprava soch sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého

František Pavúček Lednice

488 865,-

Výměna oken ZUŠ Benešova

Aleš Vlach-plastová okna
Modřice

107 975,-

Parkovací stání Sadová

VS-Build s.r.o. Želešice

750 731,-

Investiční záměr Víceúčelová sportovní hala

DEA Energetická
agentura s.r.o.Modřice

52 800,46 400,-

Parkovací stání Komenského

VS Buili s.r.o. Želešice

667 509,-

Administrace soutěže

DEA Energetiká

Výstavba zahrady MŠ

Ekostavby a.s. Brno

3 247 183,-

Návrh víceúčelové sportovní haly

agentura s.r.o. Modřice

Veřejné osvětlení nám. Svobody

E.ON Servisní s.r.o. Brno

1 620 417,-
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Rychlé informace o dění ve městě formou SMS
Vážení občané,
v souvislosti se zkvalitňováním služeb v našem městě a zlepšováním komunikace s
občany zavádíme novou informační službu - SMS brána pro obce.
Jedná se o službu, díky které budete vždy a včas informováni o důležitém dění z
našeho města nebo blížícím se nebezpečí formou SMS.
Odběr novinek touto formou je zcela ZDARMA, stejně jako registrace, která je velmi
jednoduchá.
Jak se registrovat?

111
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Kácení stromů na zahradách - nová vyhláška
S účinností nové vyhlášky č. 222/2014 Sb., která mění vyhlášku č. 189/2013 Sb.
o ochraně dřevin a jejich kácení se od 1. 11. 2014 mění podmínky pro kácení
stromů.
Nově bude možné kácet ovocné dřeviny i u rekreačních objektů a v zahrádkářských koloniích, a to bez povolení. Naopak ostatní dřeviny s obvodem kmene
větším než 80 centimetrů ve výšce 130 centimetrů budou potřebovat povolení.

Cena - Ekologický Oscar
6. 10. 2014 ve Vinohradském divadle v Praze převzali Ing. Josef Šiška, starosta, a Ing.
Hana Chybíková, místostarostka, první cenu za stavbu Pasivního bytového domu pro
seniory v kategorii obec, v soutěži E. ON ENERGY GLOBE AWARD ČR 2014 – Ekologický Oscar.

• na adrese: http://modrice.smsbrana.cz
• osobně na recepci Městského úřadu Modřice
• sms na telefonní číslo: +420 728 529 745 s textem: sms ano, jméno a příjmení,
ulice (nepovinné), telefonní číslo
Stejný postup zvolte i při odhlášení.

Věříme, že tato služba přispěje k vyšší informovanosti občanů.
Bc. Andrea Kovářová, vedoucí odboru vnitřních věcí MÚ

Pronájem krytého garážového stání v objektu bytového domu
Za Humny, Modřice
Zájemci mohou předložit žádosti na adresu:
Majetkový odbor, Městský úřad Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice
Pro bližší informace, včetně možnosti prohlídky, kontaktujte paní Kateřinu Habartovou, telefon: 725 011 334.
foto E.ON

Život v našem městě
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Život v našem městě

Kácení máje 31. 10. 2014

Večer rozsvícených lampiček 29. 10. 2014

foto: M. Hájek

Vánoční
jarmark
Vážení a milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží vánoční čas a s ním přichází malá
společenská setkávání. Jedním z nich je „Vánoční jarmark“,
který se uskuteční v pátek 28. 11. 2014 od 15.00 do 19.00 h
v areálu ZŠ na Benešově ulici.
Předvánoční náladu jistě zpříjemní nejen prodejní stánky s vánoční
tematikou, ale i vystoupení žáků ZŠ, MŠ, ZUŠ a folklorního kroužku.

Foto: M.Hájek, K.Okounová

Těšíme se na Vás, občerstvení zajištěno.
Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy
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Město Modřice pořádá

Koš
martinských
vín
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ROZSVÍCENÍ VÁNOýNÍHO
STROMU

Dne 28. 11. 2014
od 17 hod ve dvoře radnice

• prezentace moravských vinařů
• ochutnávka vzorků svatomartinských vín
• hasičská domácí zabíjačka
• reprodukovaná tematická hudba
Vstupné: zdarma
Sklenička: 45,- Kč/ks
Kupóny na víno: 5,- Kč/ks
K příjemnému posezení, ochutnávce vín a na zabíjačkové pochoutky
srdečně zvou město Modřice a SDH Modřice

MČsto ModĜice vás zve na tradiþní rozsvícení vánoþního stromu,
které se koná

v úterý 2. 12. 2014
od 17 hodin na námČstí Svobody.
Zazpívají vám žáci MateĜské a Základní školy ModĜice,
Základní umČlecké školy a Smíšený pČvecký sbor mČsta ModĜice.
PĜijćte si mezi nás také zazpívat a vychutnat si pĜedvánoþní atmosféru.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Podzim ve školní
družině
Ve školním roce 2014/2015
má naše školní družina
pět oddělení s počtem 150
dětí. Každá vychovatelka
pracuje ve svém oddělení
dle vlastního programu. Při
plánování našich činností
klademe důraz na dostatek
aktivního pohybu a relaxace. Důležitou součástí
školní družiny je plnění zájmových aktivit. S několika
akcemi naší ŠD Vás chceme seznámit.
Dne 19. 9. proběhlo v areálu Pod Kaštany Kaštánkové veselí za účasti našich dětí ze
školní družiny se svými členy pěveckého sboru Zpěváček a s kroužkem hry na zobcovou ﬂétnu. V příjemném prostředí se nám zpívalo a hrálo velmi dobře.
Čas dozrávání dýní nás inspiroval k přípravě Hallowenu a k jejich zdobení různými
přírodninami. Několik našich prací si můžete prohlédnout na trávníku u ZŠ Komenského.
Ve čtvrtek 2. 10. se uskutečnila v areálu Pod Kaštany akce skautů pod vedením paní
Veroniky Morongové. Děti si zde zahrály soutěživou formou hry v přírodě, pohybové
i rozvíjející. Všem zúčastněným dětem se tato akce líbila. Chceme poděkovat skautské organizaci za přípravu a těšíme se na další spolupráci.
A co nás čeká v příštích týdnech?
Těšíme se na netradiční divadlo s pohádkou „Bubáci nejsou strašáci“, na besedu
v knihovně s ilustrátorem A. Dudkem, na přípravu Mikulášské besídky, Rozsvícení
vánočního stromu, Vánoční jarmark, vystoupení v Domově seniorů a v Brně na nám.
Svobody. Na všechny tyto akce se těší děti ze Zpěváčku a z kroužku hry na zobcovou
ﬂétnu.
Snažíme se, aby v naší školní družině zavládla příjemná a radostná atmosféra. Jsme
rádi, že se našim dětem ve školní družině líbí. Držíme se kréda: „Kdo si hraje, nezlobí!“
text a foto: Jitka Kafková, vedoucí ŠD a kolektiv vychovatelek
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Pojďme spolu růst a dýchat
Milé děti, vážení rodiče,
v předvolebním týdnu proběhlo další kolo soutěže ve sběru starého papíru mezi
dětmi na základní škole. Soutěž opět organizovali členové SRPŠ a dětem byla představena s novým mottem „Pojďme spolu růst a dýchat“. Hlavním cílem celé akce je
vysvětlit dětem, že společným sběrem starého papíru a jeho odevzdáním na příslušné místo umožní mnoha stromům nerušeně růst, čistit vzduch a dýchat kyslík pro
nás lidi.
Vypadalo to asi takto…
Milé děti, víte, že my stromy umíme vyrábět kyslík, který lidé dýchají?
Každý z nás vyrobí denně kyslík pro 50 lidí.
Lidé nás ale kácí, protože z nás vyrábějí papír. :-(
Rády bychom rostly dál a dýchaly pro vás kyslík, ale potřebujeme pomoc.
Vy děti nám můžete pomoci!
Zachráníte 17 velkých stromů, když nasbíráte 1 tunu starého papíru.
Pojďte nám stromům pomoci a zasoutěžit si při tom o prima ceny. :-)
…a děti soutěžily! Tedy, zapotili se spíše rodiče, ale nikdo přece nechceme po dětech,
aby vláčely desítky kilogramů papíru! Už jen to, že poprosí mámu a tátu o pomoc se
sbíráním, je velká výhra!
Každopádně děti ve spolupráci s rodiči nasbírali přes 6 tun papíru a stovka vzrostlých stromů, díky nim, nemusí být „utracena“ kvůli našim novinám, krabicím, kapesníkům, fakturám atd.
A abychom kromě občanské zodpovědnosti v dětech podpořili i jejich soutěživost,
připravili jsme pro tři nejlepší sběrače atraktivní ceny. Pořadí sběračů a jejich papírové příspěvky jsou v tabulce. Všem výhercům gratulujeme a doufáme, že se jim ceny
budou líbit. Každý sběrač si ale zaslouží pochvalu a lízátko za své rozhodnutí udělat
něco užitečného, třebaže na výhru to nevypadá.
Za SRPŠ Milena Hladíková (předsedkyně spolku)
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Den zvířat
V pondělí 6. 10. jsme si připomněli Mezinárodní den zvířat, který každoročně připadá
na svátek sv. Františka z Assisi.
Veselé odpoledne se zvířátky proběhlo na školní zahradě, kde měli žáci se svými
mazlíčky dostatek prostoru k dovádění. Na začátku setkání žáci 6. a 7. třídy svá zvířátka nám všem představili. Zvířátka to byla velmi rozličná, ale nejpočetnější skupinu
tvořily různé rasy pejsků.
My učitelé jsme byli velmi mile překvapeni krásným vztahem, který mají naši žáci ke
svým miláčkům, zvláště jakou péči jim věnují.
Odpoledne bylo i poučné. Ve svém nabitém programu si na nás našel čas pan MVDr.
Slaný a přednesl nám zajímavosti ze života domácích zvířat, jak se o ně starat, jaké
nemoci jim hrozí apod. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého a poučného a mohli
jsme se zeptat na veškeré problémy, které se svými zvířátky máme.
V dostatečném předstihu žáci ve výtvarné výchově vytvořili krásné obrazy různých
zvířat, jimiž jsme vyzdobili chodby školní chodby. Během pondělního odpoledne se
zvířátky byla vyhlášena soutěž o nejpodařenější výkres. Vítězky Tereza Petláková,
Alena Harsanyiová a Valentýna Komendová získaly hodnotné knižní ceny.
Program pro žáky II. stupně a jejich miláčky jsme organizovali poprvé, ale protože se
odpoledne velmi vydařilo, budeme se snažit podobný program uskutečnit i v příštím
školním roce.
Celým programem nás provázely písně o zvířátkách a zábavné kvízy, které děti vyplňovaly pod dohledem žáků 9. třídy. Ti spolu s paní učitelkou Milenou Petkovičovou
vše vypracovali, připravili i pracovní listy a následně hotové práce vyhodnotili.
Na závěr celého odpoledne jsme si všichni zazpívali Máme rádi zvířata.
text a foto: Alžběta Grunvaldová a Milena Petkovičová

Pro všechny, kterým není lhostejný osud zraněných nebo opuštěných zvířat, přikládáme adresy, jež nám poskytl pan MVDr. Slaný. Je zde možné ponechat poraněné ptáky,
nedorostlé ježky, kteří by pravděpodobně nepřežili zimu, i jinak ohrožená zvířátka.
1. Ptačí centrum, o. p. s.; Štěpánská 4B; Brno; tel.: 602 524 228; www. ptacicentrum.cz
2. Záchranná stanice pro dravé ptáky;
Masarykova 124; Rajhrad; tel.: 606 184 100; www. draviptaci.cz
3. Zoo Brno
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Kaštánkové veselí 2014

Školní psycholog na ZŠ Modřice

V pátek 19. září proběhl již třetí ročník Kaštánkového veselí – podzimního festivalu
dětského umění. Krásné počasí a právě padající kaštany v areálu Pod Kaštany dotvářelo příjemnou atmosféru kulturního odpoledne, plného dětské snahy, trémy, radosti, hravosti i soutěživosti, ale také pýchy rodičů a pedagogů, kteří děti na vystoupení
připravili.
Pečlivě natrénovaná instrumentální vystoupení žáků ZUŠ Ořechov se střídala s kouzelnými písničkami těch nejmenších z modřické základní školy, Zpěváčku, dramatickou adaptací z českých národních dějin a vše završila dechberoucí vystoupení X-trimu. Programem diváky provázely výřečné a krásné moderátorky z dramatického
oboru ZUŠ. Všem malým umělcům a umělkyním se dostalo zaslouženého potlesku.
Atmosféra tohoto pátečního odpoledne byla veselá, hravá a spokojená. Děti měly
možnost předvést, co v nich je, ale také soutěžily, skákaly na skákacím hradě, tvořily
ve výtvarném koutku a vyráběly si originální odznáčky. Nakonec se všichni prckové
i ti větší, kteří zvládli všechny soutěžní úkoly, shromáždili k závěrečnému losování o hlavní cenu festivalu – fantastický malinový dort, které věnovalo modřické
Cukrářství Čermák. Letošní výherce si nenechal celý dort pro sebe, ale rozdělil jej
mezi všechny děti, na které se dostalo, což je nejen oceněníhodné, ale zároveň tento
krok podtrhl pocit sounáležitosti a hezké pohody, která dýchala celým odpolednem.
Tímto moc děkujeme nejen Čermákovým, ale i naší modřické omladině z osmých
a devátých ročníků, že neváhali obětovat vlastní sobotní odpoledne a šli pomáhat
mladším spolužákům při plnění soutěžních úkolů. Také město Modřice zasluhuje náš
dík, protože nám opět poskytlo areál Pod Kaštany bezplatně.
Rodiče a ostatní diváci si pak odnesli uspokojivý pocit, že mají šikovné potomstvo,
co se nebojí jít s vlastní kůží na trh. Kromě toho to bylo moc hezky strávené odpoledne, provoněné kávou a domácím pečivem, které pro tuto příležitost napekly maminky ze SRPŠ, takže ještě dlouho po skončení programu někteří seděli, povídali a
naplno užívali výhod, které nám tento jedinečný modřický přírodní areál poskytuje.
Byl to moc prima pátek a nám nezbývá než věřit, že se příští ročník Kaštánkového
veselí podaří stejně dobře, snad zase Pod Kaštany!

V lednu 2014 byla zřízena na ZŠ Modřice nová funkce školního psychologa. Pedagogové postupně přivykli tomu, že vstupuji do jejich práce, a naučili se ji pro svoje žáky
využívat. Taktéž rodiče využívají již hojně konzultační hodiny a nebojí se s problémem svého dítěte obrátit na školu o pomoc.
Mohu říci, že s nástupem nového školního roku se spolupráce jak s pedagogy, tak s
rodiči již „rozjela“ na plné obrátky…
Touto cestou bych ráda přiblížila také občanům Modřic, zejména pak rodičům, svoji
činnost na škole.
Náplň práce školního psychologa je velmi široká, stručný přehled o jeho činnosti si
můžete přečíst na webových stránkách školy v sekci ŠPP (Školní poradenské pracoviště). Jelikož jsou to však informace velmi obecné, ráda bych byla konkrétnější.
Každý psycholog má svoje specializace a profesní zájmy, a tak i činnost školních
psychologů na školách je variabilní.
Tento školní rok jsem zahájila adaptačním programem pro prvňáčky a děti v přípravné třídě, tak aby naši malí žáčci mohli nastoupit do školy s radostí a bez většího
stresu. Program probíhal celé září, kdy jsme hráli různé hry na vzájemné seznámení
se se spolužáky a se školou, na uvolnění tenze nebo naopak zklidnění hyperaktivity.
Hry děti moc bavily, ale nejvíc nadšené byly ze závěru celého tohoto programu, kdy
k nám zavítala canisterapeutka Blanka Martinovská se svojí fenkou Caikou.
Mojí specializací je také například nabídka relaxační skupinové terapie pro děti s
ADHD (poruchy pozornosti a hyperaktivita) a děti úzkostné. Děti jsou vystaveny nejrůznějším tlakům, které musí ve svém věku překonávat a jsou stejně jako dospělí
vystavováni někdy i dlouhodobému stresu. Máme však k dispozici prostředky, kterými můžeme toto napětí uvolňovat. Ve školním prostředí zažívají všechny děti občas
napětí, například při zkouškových situacích, ale také ve vztazích se spolužáky. Nejintenzivněji však toto napětí prožívají děti hyperaktivní, které přetlak ventilují „zlobením“, a děti úzkostné, které se naopak stáhnou do sebe a mohou se tak pomalu
vyčlenit z kolektivu. Ve vedení relaxace vycházím ze dvou nejuznávanějších teoretiků E. Jacobsona a J.H. Schultze, po nichž jsou pojmenovány dvě metody, které jsou
celosvětově využívány. Jacobsonovou metodou se můžeme naučit relaxovat tím, že
nejprve stáhneme svaly a pak je uvolníme. Tato cvičení, při nichž se střídá stažení a
uvolnění, uklidňují nervový systém a svaly, zatěžované každodenní činností. Schultzova metoda používá mentálních představ, které podněcují návrat fyzického uvolnění. Mohu si například představovat, že mořská vlna omývá mé tělo od konečků
prstů k hlavě, a mít přitom svaly všech končetin uvolněné a ve stavu celkové pohody.
Oba tyto přístupy jsou pro děti aplikovány ve formě herních pohybových cvičení a
v relaxaci pomocí příběhů či pohádek. Názory odborníků se shodují v tom, že děti

Za SRPŠ při ZŠ Modřice Ing. Milena Hladíková (předsedkyně sdružení)
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jsou po tělesné činnosti klidnější a lépe se učí. Během předčítání se zas dítě postupně
uklidňuje, zotavuje a uvolňuje. Cítí tíhu i teplo svého těla, vnímá svůj klidný dech,
poznává své vlastní síly. Touto cestou získává i větší sebevědomí a sebejistotu.
S dalšími metodami, které ke své práci využívám, Vás ráda seznámím v dalších číslech zpravodaje a věřím, že se tak pro mnohé stane představa o práci psychologa na
škole zřetelnější a srozumitelnější…
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

OKÉNKO

ObĀanského sdružení rodiĀĪ a pĢátel školy pĢi Základní umĒlecké škole OĢechov

Jeanette Vrtková
školní psycholožka

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.

VÁNOýNÍ KRAKOV
MċSTO ZAHALENÉ VÁNOýNÍ ATMOSFÉROU
ZŠ ModĜice poĜádá 16. prosince zájezd do starobylého vánoþního Krakova. Budeme rádi,
když se k nám pĜipojíte a prožijeme si adventní atmosféru Krakova spoleþnČ.
PROGRAM ZÁJEZDU: odjezd od školy v ranních hodinách do Polska, prohlídka metropole
Malopolského vojvodství a tĜetího nejvČtšího polského mČsta Krakova – hradní návrší Wawel
s katedrálou, historické centrum, Rynek – Mariánský kostel, tržnice Sukienice - návštČva
vánoþních trhĤ. V odpoledních hodinách odjezd do ýeské republiky, návrat ke škole.
CENA ZÁJEZDU Ký 790,- ZAHRNUJE:
• dopravu autokarem (video/DVD, bufet)
• pojištČní léþebných výloh v rozsahu pojišĢovny VZP, a.s. (do výše 3 mil. Kþ)
• pojištČní odpovČdnosti za škodu
• prĤvodce cestovní kanceláĜe Školní zájezdy po celou dobu pobytu
• informaþní materiály
ýas odjezdu autobusu od školy bude upĜesnČn v dostateþném pĜedstihu.
Kontaktní osoby:
grunvaldova@zsmodrice.org
havlickova@zsmodrice.org
tel.: 721 305 782

Přijměte prosím naše pozvání na „Vánoční tvoření – výroba adventních věnců“.
Ano, je tu advent, aby nám svou melodií, barvami a vůní připomněl, že se přiblížil
čas Vánoc.
Opět nastala doba příprav, abychom nakonec mohli v nejkrásnější den v roce spolu
se svými nejbližšími zasednout k štědrovečernímu stolu. Opět je tu předvánoční atmosféra, kdy chceme víc než kdy jindy rozdávat radost a potěšení. I letos si můžete
sváteční tabuli ozdobit vlastnoručně vyrobeným adventním věncem; originálem, který nemá nikdo jiný na světě.
Připravili jsme pro Vás vše potřebné - materiál i pomoc při výrobě a příjemné prostředí spolu s občerstvením. A protože jsme nezisková organizace, tak svou účastí
uděláte radost nejen sobě, ale také dětem, které navštěvují ZUŠ Ořechov-Modřice a
které celoročně odměňujeme za jejich snahu a dobrou práci.
Před první adventní nedělí, ve čtvrtek 27. 11. 2014, se sejdeme v sále žluté budovy
ZUŠ v Modřicích na ulici Benešova 268. Prohlédněte si prosím přiloženou pozvánku
a poznamenejte si v kalendáři.
Hned následující den, v pátek 28. 11. 2014, můžete navštívit náš stánek, který budeme
mít k dispozici v rámci „Vánočního jarmarku“, pořádaného ZŠ Modřice v areálu školy
na ulici Benešova 332.
Na setkání s Vámi se těšíme.
Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ Ořechov, 723 627 389
irena@psenickova.cz , bank.účet sdružení č. 2800244838 / 2010
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SKAUTI
Betlémské světlo v Modřicích 20.12. 2014
Náš oddíl pojede letos jako roky předchozí v adventním čase do Vídně, kde se zúčastníme předávání Betlémského světla. O týden později budeme na náměstí před
radnicí rozdávat Betlémské světlo v Modřicích. Zastavte se v tom předvánočním
shonu a příjďte mezi 16. a 18. hodinou pro plamínek klidu a míru i Vy. Nemůžete
ze zdravotních důvodů přijít? Napište nebo zavolejte nám a my Vám přineseme plamínek až domů. Tato akce není spojená s žádnou sbírkou. Cílem je potěšit všechny
obdarované Betlémským světlem v předvánočním čase.
Plně prožitý nadcházející advent přejí skauti z Modřic!
Veronika Morongová, 722 948 984, 95. skautský oddíl Quercus
www.quercus.estranky.cz, www.betlemskosvetlo.cz

Foto: Veronika Morongová
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BRABROUCI
Vlajkovaná po Brně
Ve středu 22. 10. jsme s nejstarší družinkou Píďalky vyrazili na vlajkovanou do Brna.
Hry se zúčastnilo kolem 30 dětí z několika brněnských pionýrských oddílů. Cílem
hry bylo dostat do svého kruhu co nejvíckrát vlajku od ostatních družstev a nepřijít
o život, který znázorňoval fáborek na ruce. Týmy byly namíchané z různých oddílů,
aby se děti lépe poznaly. Hru z pohledu účastníka sepsala Anička.
Paša, vedoucí oddílu

Ve středu jsme měli sraz u vlaku před 18:00, někteří už ale čekali u orloje, kde měli
všichni sraz. Poté co všichni dorazili k orloji, rozdělili se do skupin, pak si řekli pravidla
a začala hra. Hra probíhala jako minulý rok, akorát mně přišlo, že byla kratší, trvala
jenom hodinu a půl (možná to bylo dobře, protože byla strašná zima) :D. Hra skončila
vítězstvím žlutého týmu, po vyhlášení jsme udělali společné foto. Někteří už hned po
focení odešli, protože spěchali, ale vzhledem k tomu, že my jsme měli čas, tak jsme
zůstali chvíli a povídali si. Nazpátek jsme jeli zase vlakem.
Anička, členka Píďalek

Podzimní prázdniny
Letošní podzimní prázdniny jsme strávili ve srubu Strážná u Lelekovic. Potkali jsme
se v sobotu 25. 10. na modřickém nádraží a vyrazili probádat osamělý ostrov. Sešlo
se nás skoro 50! V hojném počtu se účastnili i naši nejmladší a s nasazením všech sil
pomáhali posádkám svých člunů vybojovat co nejvíce bodů.
V rámci nabytí nových poznatků jsme se vydali do Babího lomu s návštěvou rozhledny, uspořádali maškarní bál a samozřejmě absolvovali spoustu her – jak nových,
tak těch, co nás baví nejvíce. Bádání jsme ukončili ve středu 29. 10. po obědě, kdy
jsme se plni dojmů (a rizota) vraceli do svých domovů.
Koník, vedoucí družiny

foto: Brabrouci - archiv
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FARNOST
Oslava životního jubilea
V čerstvě opravené farní budově a v její zahradě se
5. října 2014 sešla stovka farníků, mezi nimi i pan starosta, aby P. Mgr. Robertu M. Mayerovi poblahopřáli k
životnímu jubileu. Zavzpomínali, jak v roce 2008 jako
novokněz přišel do Modřic. Nejprve na pouhý dvouměsíční zástup. Pan farář však u nás zůstal a nyní již
vstupuje do sedmého roku své kněžské služby.
Pochází z Čejče, rázovité obce na Hodonínsku. Budoucí kněz se narodil 6. října 1974. V roce 1992 se vyučil
stolařem a tuto práci také pět roků vykonával. Po důkladné rozvaze dospěl v roce 1996 k rozhodnutí vstoupit do řeholního řádu. Zvolil společenství minoritů,
následovníků sv. Františka z Assisi. Prvních dva roky
strávil v řeholních komunitách v Brně, Opavě a v Praze. Následoval noviciát v polském Hnězdně. Prošel zkouškami, při kterých poznal, že se vydal na správnou cestu.
V roce 2006 složil věčné sliby.
Postupně si také uvědomil, že řádu i společnosti může být ještě prospěšnější, pokud
svou víru prohloubí studiem. V roce 2002 završil maturitní zkouškou úplné středoškolské vzdělání. Jeho cesta za kněžskou formací pokračovala na Teologický institut
do Lodže, který je součástí varšavské Univerzity kardinála Stefana Wyszynského.
Aby zvládl obtíže náročného kněžského studia, musel se nejprve naučit polsky. S
hlubokou vírou v pomoc Boží, s posilou sv. Josefa Kopertinského, patrona studentů,
a usilovnou prací překážky překonal. V roce 2008 univerzitní studia úspěšně dokončil. Posléze 12. dubna 2008 přijal v kostele sv. Ducha v Opavě kněžské svěcení.
Svátost mu udělil biskup František Václav Lobkowicz. Slavnostní primiční mši svatou
sloužil v rodné Čejči.
Jako třiatřicetiletý graduovaný kněz zůstal v řeholní komunitě brněnského kláštera
při kostele sv. Janů. V roce 2009 jej ještě jako novokněze brněnský biskup Mons.
ThLic. Vojtěch Cikrle jmenoval administrátorem excurrendo in spiritualibus pro farnost při děkanském kostele sv. Gotharda v Modřicích a ﬁliálním kostele sv. Markéty
v Přízřenicích.
V Modřicích otec Robert navazuje na duchovní i materiální dílo svých předchůdců.
Rozvíjí ho a dává mu nové impulzy. Přístupem, který nepostrádá nadhled a vtip,
získal srdce farníků. Za léta strávená v našem městě nás spojuje celá řada duchovních prožitků. Především jsou to chvíle strávené na mši svaté, udělení svátosti křtu,
vedení dětí k prvnímu svatému přijímání, příprava k přijetí manželského slibu a návštěva nemocných. Ve chvílích nejtěžších doprovází naše blízké na poslední cestu.
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S radostí žehná družinám hodových stárků. V době služby otce Roberta došlo také k
rozsáhlým a nezbytným opravám kostela sv. Gotharda a fary.
V paměti nám zůstávají chvíle našich domácích i zahraničních poutí. Na jedné z nich
jsme se díky němu mohli setkat s jedinečnou osobností současné církve. K audienci
pod širým nebem nás přijal krakovský arcibiskup Stanislaw Divisz, kterého zná celý
svět jako osobního sekretáře a životního přítele papeže Jana Pavla II.
Přejeme našemu milému oslavenci mnoho Božích milostí, pevné zdraví a po celý
život neumdlévající přízeň našeho Pána.
Text a foto Josef Chybík

Podzimní pouť na jižní Moravu
Počasí nám přálo. Po předešlých deštích byla sobota 18. října 2014 snad poslední slunečný a mimořádně teplý den letošního nepříliš vyvedeného babího léta. A protože
o pouť na jižní Moravu projevili farníci mimořádný zájem, museli původní objednávku zrušit a objednat větší autobus.
Z rovinaté krajiny, která nás doprovázela až k Hustopečím, jsme se náhle ocitli na
silnici, jejíž trasa se spíše podobala horským cestám. Dovedla nás na jižní výběžek
Ždánické vrchoviny s táhlými kopci a hlubokými údolími. Po jednom ze sjezdů jsme
stanuli před vzácným kostelem sv. Jana Křtitele v Kurdějově. Se samostatně stojící,
čtyřicet pět metrů vysokou kamennou věží, kdysi nad zemí s kostelem spojenou dřevěným mostem, mohutnými hradbami se střílnami, které obkružují gotický chrám a
kapli Všech svatých, areál spíše než kostel, připomíná hrad. Do chrámové lodě vede
vstup přes jedinečný kamenný portál ve tvaru oslího hřbetu se sochou Ukřižovaného. Uvnitř se nacházejí obdivuhodně zachovalé památky středověkých kamenických mistrů. Naší pozornosti neunikly linie gotické klenby, mistrovské dílo křtitelnice, kazatelna, zábradlí kůru s plaménkovou kružbou nebo ostění oken a dveří. V
tomto mimořádně umělecky a duchovně působivém prostředí se konala poutní mše
svatá. Společně ji sloužili místní kněz P. Jaromír Smejkal a náš P. Robert M. Mayer
OFM Conv. A abychom získali dokonalou představu o středověké stavbě, se svíčkou
v ruce nám bylo umožněno sestoupit do poměrně rozsáhlého labyrintu podzemních
chodeb.
Z Kurdějova pokračovala poutní výprava na samotnou výspu České republiky, která
až do roku 1920 náležela k území Dolního Rakouska. Dorazili jsme do Valtic, domovského sídla Lichtenštejnů, jednoho z nejvýznamnějších evropských šlechtických
rodů. Kostelem Nanebevzetí Panny Marie nás provedl pan farář Mons. ThDr. Karel
Janoušek. Stavba je spojena se známým barokním architektem G. G. Tencallou. Poté
co se v roce 1638 vinou shnilého bednění zřítila nová kopule, byl italský stavitel
okamžitě z lichtenštejnských služeb propuštěn. Stavbu v roce 1671 dokončil brněnský stavitel Ondřej Erna. Monumentální chrámová loď má stěny i strop vyzdobené
bohatými jednobarevnými štukami. Kolorované jsou pouze obrazy na hlavním i ve-

Život v našem městě

321

Zpravodaj 11/2014

dlejších oltářích. Autorem malby Nejsvětější Trojice je slavný vlámský malíř Peter P.
Rubens. Společně s naším hostitelem jsme se před oltářem pomodlili modlitbu Anděl
Páně.
Posléze jsme prošli město. Zastavili se u morového sloupu, kašny, sochy sv. Jana
Nepomuckého, u školy, radnice a před měšťanskými domy. Pomalým krokem prošli
náměstí a zamířili k zámku. Obdiv v nás vyvolaly jeho exteriéry a rozsáhlý park.
Při výjezdu z Valtic se mikrofonu ujal zdejší rodák, pan Vítězslav Janský. Ukázal nám
dům, v němž žil zdejší lékař MUDr. Josef Rindl, který před příchodem nacistů opustil
vlast. Po válce se vrátil, byl vězněn a zažíval příkoří těžké doby padesátých let. Také
nás seznámil s rybníky a lichtenštejnskými stavbami malebně zasazenými na jejich
březích.
Po chvíli autobus dorazil do Lednice rozložené u meandrů řeky Dyje. Novogotický
zámek s rozsáhlým anglickým parkem je považován za perlu Lednicko-valtického
areálu. V roce 1996 byl zapsán do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Z
každého koutu dýchá krása přírodních scenérií a nádhera architektury. Dílo lidského
génia je zastoupeno v okouzlujících podobách. Zvláště v současnosti, kdy komplex
prošel generální opravou, je zámek půvabnější, než tomu bylo ještě před pár lety.
Místo patří k nejnavštěvovanějším objektům v rámci celé České republiky.
Od zámku je to jen kousek do lázní, které své služby poskytují od roku 2007. Díky
zřídlům jodobromové vody, které mají blahodárný účinek na pohybový a oběhový
systém, neurologické nemoci, gynekologické potíže a stavy po popáleninách, získaly
za krátkou dobu jedinečné postavení. Jen několik dnů před naším příjezdem byla v
jejich areálu uvedena do provozu první část nové lázeňské kolonády. V moderně zřízených prostorách jsme si dopřáli odpočinek a vychutnávali lázeňský klid a pohodu.
Text a foto Josef Chybík
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.webnode.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

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

13–18
13–16
13–18
13–16

POZVÁNKA
Zveme vás do knihovny
ve čtvrtek 27. listopadu v 17 hodin
na autorské čtení pana Jindřicha Coufala z knihy Vzpomněnky.
Vyprávění bude doplněno promítáním fotograﬁí.

VÝSTAVA
Přijďte se podívat do knihovny na prodejní výstavu ručně zdobeného
dekorativního pečiva paní J. Kulové z Modřic.
Zdobené perníčky lze vidět i zakoupit v půjčovní době knihovny do 22. prosince.

Půjčovní doba o vánočních prázdninách
Upozorňujeme naše uživatele, že knihovna bude ve dnech 23. prosince až 1. ledna uzavřena.
První půjčovní den v r. 2015 bude pátek 2. ledna.

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Čukovskij: Doktor Bolíto
Klimek: Strašidlář. Mezi námi obry
Svěrák: Tři bratři
Wilsonová: Hvězdička
PRO ŽENY
Vánoční hvězdy
Burrowes: Tenkrát ve Skotsku
Chadwick: Císařovna
Chalupová: Pomněnkové matky
Klukanová: Pozdní čas nastal nám
Petrusová: Pekáč buchet
Probst: Manželská zkouška
Stimson: Otevřené manželství

PRO SILNÉ NERVY
De la Motte: Bubble, Buzz, Game
Hannah: H. Poirot: Vraždy s monogramem
Kessler: Poslední boj
Littloch: Mauthausen – koncentrační
lágr smrti
Styron: Až na krev
PRO ŠIKOVNÉ RUCE
Armani: Loutky z ponožek, Pohádkoví
mazlíčci, Smršťovačky
Hoener: Hravé těstoviny
Loy: Hrátky s vlnitým kartonem
McCann: Gumičkování
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KULTURA
72. komorní koncert 22. 10. 2014 - sólový klavír a chrámové písně
ve fotograﬁích Miroslava Hájka
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SPORT
Nohejbalová sezóna 2014
aneb
MODŘICE podesáté mistry ČR a mistry světa klubů!!!
Letošní nohejbalová sezóna se řadí k nejúspěšnějším v klubové historii.
Na konci sezóny 2013 jsme vstoupili do jednání s vedením mezinárodní nohejbalové
federace UNIF o možnosti pořádání prvního ročníku Světového poháru klubových
mistrů. Vzhledem ke kladnému postoji vedení města Modřice jsme na nabídku kývli.
Začátek roku tak byl pro náš oddíl velmi hektický. Jednak jsme se připravovali na
Světový pohár, což znamenalo spoustu organizačních starostí, a samozřejmě jsme se
museli věnovat začátku nového extraligového ročníku. Pro hráče to znamenalo, že
museli zvládat hru podle mezinárodních pravidel na jeden dopad a v extralize hrát
podle našich dvoudopadových pravidel. Nicméně jsme začátek extraligy zvládli bez
problémů a v květnu přišel první vrchol sezóny.
Světový pohár jsme zvládli velmi dobře jak po organizační stránce, tak po sportovní.
Nutno podotknout, že na organizačním úspěchu této akce měla velký podíl modřická radnice, která zajistila ubytování všech účastníků, dopravu do hal, kde se turnaj
uskutečnil, a závěrečný raut. Co se týká sportovní stránky, tak jsme turnajem prošli
jako nůž máslem a získali jsme titul světových šampionů na klubové úrovni!!!
V červnu skončila základní část extraligy, kterou jsme počtvrté v řadě ovládli. Play off
začínalo na začátku září. Týden předtím se v Karlových Varech uskutečnilo jednorázové MČR trojic a dvojic. Ve trojicích jsme získali zlato a bronz, ve dvojicích bronz. To
ukazovalo, že tým má před play off dobrou formu. V obou semiﬁnálových utkáních
jsme soupeře ze Vsetína přehráli jasným výsledkem 5:1 a potřinácté v řadě jsme stanuli ve ﬁnále nejvyšší soutěže.
Od roku 2011 se hraje na jedno utkání tzv. Superﬁnále v Nymburku a letošek nebyl
výjimkou. Opět se nám podařilo s městem Modřice uspořádat autobusový zájezd a
fanoušci nám zase vytvořili skvělou atmosféru. Také soupeřovi z Karlových Varů přijel autobus fanoušků. Na hřišti jsme začali velmi dobře a brzy jsme vedli 3:0. Soupeř
snížil na 1:3, ovšem v nádherném zápase jednotlivců jsme opět zvýšili naše vedení.
Pak Západočeši snížili na 2:4 a na hřiště nastoupily druhé trojice obou týmů. V obou
setech dominovala ta naše, a tak mohla podesáté v historii klubu propuknout na
palubovce haly nymburského sportovního centra obrovská modrobílá radost z titulu
MISTRŮ ČR V EXTRALIZE DRUŽSTEV!!!
Klasická byla i zpáteční oslavná cesta, kdy v autobuse společně s fanoušky cestoval
celý mistrovský tým zpět do Modřic, a následné oslavy jak na modřické Sokolovně,
tak i na probíhajících Svatováclavských hodech.
text: Petr Gulda

foto: Antonín Stehlík

s

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Ing. Gálová Milena
Ritzová Drahuška
Cahová Věra
Florián Zdeněk
Marečková Věra
Matocha Josef
Mazánek Ludvík
Mojžíš Zdeněk
Fendrich Alois
Nehybová Vlasta
Pastrňáková Libuše
Pekaříková Růžena

Vítáme do života
Makar Marek
Franta Tobiáš
Šafr David

Rozloučili jsme se
Cimrman Karel
Chytil Filip
Šebela Josef
Drápal Luděk
Šmeralová Jiřina
Žitná Ludmila
Záděrová Taťana
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MUZEUM
Muzeum města Modřice a Muzejní spolek Modřice
Vás zvou na třetí vánoční výstavu

ze sbírky betlémů Doubravky Vlachové

Výstava bude otevřena ve dnech
6. - 9. 12. 2014, 13. - 16. 12. 2014, 20. - 31. 12. 2014
ve výstavní síni na ulici Komenského 397, vždy 10.00 - 17.00

Slavnostní zahájení 5. prosince v 16:00
V úvodu slavnostního zahájení vystoupí žáci ZUŠ Ořechov - Modřice z ﬂétnové
třídy paní učitelky Kláry Zavadilové.
na Štědrý den otevřeno pouze do 15.00
Ohlášení předem mimo uvedený čas
na tel.: 732 706 753, nebo email:petr.ﬁala@email.cz
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:

„Přijede-li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.“
Lidová pranostika

Listopad je v indiánském názvu měsícem bláznivým a skutečně je v něm
možno zažít mnoho zajímavého a
bláznivého. Jednak se mění příroda –
ještě je dosti barevná, ale už je to měsíc
padajícího listí, ranních mlh a nevyzpytatelného počasí.
Také se v něm slaví, k nám importovaný
svátek Halloween, který se přirovnává k
Dušičkám.
Ve skutečnosti je to úplně jinak.
Halloween je prastarý svátek Keltů (Samhain) a slaví se z 31. října na 1. listopad. Začínal 31. října a končí 1. listopadu
– tedy těsně před svátkem Všech svatých a Dušičkami, čarodějnickým rejem,
ohněm apod. Představoval mezník mezi
létem a zimou a noc symbolizuje propojení – spíše stírá hranici mezi světem
živých a mrtvých. Vyřezávané dýně se
svíčkou umístěné před vchody domů
měly původně vítat mrtvé předky, kteří
se v tuto noc mohli podívat na povrch
země, a ukázat jim cestu ke dveřím. Je
to krásná představa a není důležité, zda
věříte či nevěříte v posmrtný život.
Když se papež Řehoř IV. chtěl zbavit
těchto pohanských zvyků, vytvořil
nový svátek – Všech svatých. O pár let
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Ohlédnutí za komunálními volbami
později opat Odillo z Cluny zavedl uctívání památky zemřelých. Od té doby se
slaví 1. listopad – svátek Všech svatých
a den poté 2. listopad – Dušičky.
V našich zemích na zesnulé vzpomínáme zapálením svíček na hrobech. V
anglosaských zemích dávají svíčky do
dýně a také vydlabané, různě umělecky
vyřezané a rozsvícené dýně umísťují
před vchody svých domů a označují
dům, kam mohou děti na koledu.
U nás se tento zvyk neujal, ale výzdobu
z dýní jako podzimní dekoraci vídáme
hlavně na jihu Moravy (Znojemsko a
Břeclavsko) a také se s čarodějnicemi
a uměleckým i neuměleckým vyřezáváním dýní setkáváme většinou ve velkých zahradnických centrech (u nás „U
Brabců“) a na mnohých hradech a zámcích. I v kuchyňské úpravě se z dýní dá
připravit lecjaká dobrá specialita.
Nebraňme se tedy různým zpestřením
podzimu – strašením v maskách, dýňovým bubákům či jiným postavičkám z
dýní. Naše děti to ocení a dospělí se s
dětmi jistě také vydovádí – a na naše
zemřelé přitom nezapomínáme a vzpomínáme.
TOJA

Tak už máme po volbách. My, co jsme se jich aktivně zúčastnili, můžeme s nadějí
očekávat, že naše volba byla správná a že v následujícím čtyřletém období naše
město ještě více rozkvete.
Avšak dříve než se do nového volebního období ponoříme, je, myslím, právě vhodný
čas na poděkování všem zastupitelům, kteří se o věci veřejné, a tím i naše, starali
dosud – za jejich práci, jejíž výsledky můžeme vidět denně (viz článek v jiné části
tohoto čísla Zpravodaje). A těm našim nově zvoleným zástupcům přejme, aby na
konci jejich funkčního období mohli vykázat alespoň stejně dlouhý seznam úspěšně
realizovaných akcí.
Za redakční radu Zpravodaje
MUDr. Jan Mareček

Poděkování
Penzion Fino club děkuje městu Modřice za poskytnutí dotace v r. 2014 ve
výši 10 000,-Kč, která umožnila dobudování dětského hřiště s prolézačkami
v areálu Fino clubu a slouží především maminkám s malými dětmi z Modřic.
za Fino-club Renata Novotná
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Obyvatelé PBDS nejsou pasivní…
Podzimní dny s deštěm a ranními mrazíky se hlásí o slovo, někteří mohou propadat
smutku z nedostatku sluníčka, a tak si obyvatelé domu zpříjemňují dlouhé chvíle
společnými aktivitami.
Když počasí nepřeje vycházce, scházejí se senioři v jídelně domu a hrají společenské
hry. Také dva koncerty, které měly velký úspěch, přispěly k potěšení všech přítomných. Společnými silami jsme si vybudovali knihovničku, která je přístupná všem
jako doma.
Někteří senioři využili pozvánky do městského muzea na výstavu Mellifera, kde se
nám Mgr. Fiala postaral o zajímavou přednášku o včelách a včelařích v minulosti a
dnes. A tak se už dnes těšíme na další výstavu, Andělé v oblacích prozpěvují. Písnička přináší radost a potěšení, zároveň odstraňuje ostych mezi sousedy, tak naše
pravidelné zpívánky dostaly název „Pějme píseň dokola“…
Jednou z posledních společných aktivit bylo vyřezávání dýní na slavnost Halloweenu. Setkali jsme se se seniory a jejich vnoučaty a společně jsme tvořili. Výtvory se
ohromně povedly, neboť nadšení našich seniorů bylo strhující, a tak jsme všichni
prožili velmi zábavné odpoledne. Za darované dýně, které se každý večer rozzáří
okolo jezírka, patří velký dík Ing. Františku Brabcovi.
Jitka Kozumplíková, vedoucí PBDS

www.mesto-modrice.cz
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Strážníci Městské policie Modřice řešili v září a v srpnu mimo
jiné tyto zajímavé události:
Dne 1. 10. ve večerních hodinách nalezli strážníci starší paní, která byla silně dezorientovaná. Byla jí přivolána RZS, doktor paní vyšetřil a uvedl, že je v
pořádku. Proto strážníci ženu odvezli do jejího bydliště.
Dne 2. 10. v nočních hodinách obcházeli strážníci chatové oblasti, kdy v jedné z
chatek byli nalezeni čtyři bezdomovci. Dále byl nalezen v sadu jeden bezdomovec, který přespával ve stanu.
Dne 3. 10. bylo strážníkům oznámeno, že se na ul. Severní pohybuje podezřelý muž
a prohlíží si vozidla. Hlídka se na místo dostavila okamžitě, ale muže po
intenzivním pátrání v bezprostředním okolí nenalezla. Děkujeme za všímavost občanů a vždy se v takových případech nebojte zavolat městskou
policii.
Dne 5. 10. bylo hlídce MP oznámeno, že je na ul. Popovická aktivován alarm u jednoho z domů. Strážníci na místě celý objekt zkontrolovali a nezjistili žádné
napadení. Proto zkusili zazvonit, z domu vyšel jeho majitel, který uvedl, že
má alarm v poruše a druhý den mu přijde opravář.
Dne 8. 10. byla strážníky na ul. Přízřenické řešena opilá bezdomovkyně. Paní byla
probrána a předána její kamarádce, která se o ni postarala.
Téhož dne ve večerních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že na silnici
R52 na Vídeň leží kus dřeva ve vozovce a ohrožuje tak plynulost dopravy.
Strážníci proto na místo okamžitě vyjeli a kus dřeva z vozovky odklidili.
Dne 9. 10. byli strážníci informováni o tom, že na ul. K Náhonu leží použitá injekční
stříkačka. Hlídka stříkačku bezpečně zlikvidovala.
O víkendu 10.–11. 10. strážníci asistovali při průběhu voleb, kdy vypomáhali volebním komisím – převáželi komisi s urnou k nemohoucím voličům, odvezli
sečtené hlasy do Šlapanic apod.
Dne 17. 10. byla hlídka MP přivolána na konečnou zastávku MHD, kde ležel spící
muž. Strážníkům se podařilo muže probrat, ale ten nebyl schopný vstát
ani komunikovat. Hlídka přivolala RZS z důvodného podezření na skryté
zranění. Zdravotníci muže vyšetřili a doporučili převoz na protialkoholní
záchytnou stanici. Strážníci dále asistovali převozu na záchytku, kde muž
nadýchal 1,93 promile.
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Dne 19. 10. v brzkých ranních hodinách byla strážníkům oznámena aktivace alarmu
v baru na Husové ulici. Hlídka se na místo dostavila okamžitě a zjistila, že
je vylomen zámek vstupních dveří. Hlídka proto objekt propátrala, zda se
v něm ještě nenachází pachatel vloupání, avšak s negativním výsledkem.
Majitel posléze uvedl, že bylo odcizeno jen pár drobných, a nechtěl věc dál
řešit, jelikož nevznikla téměř žádná škoda.
Dne 21. 10. strážníci usměrňovali dopravu na ul. Chrlické, kdy na sjezdu na objížďku
vznikla až několikaminutová kolona.
Dne 23. 10. byl v nočních hodinách hlídkou MP nalezen zmatený pán, který šel po
ulici oblečen pouze v pyžamu. Strážníkům se podařilo kontaktovat jeho
syna, který otce odvedl v pořádku a nezraněného domů.
Dne 29. 10. strážníci asistovali a usměrňovali provoz při akci „Večer rozsvícených
lampiček“.
S příchodem chladného počasí očekáváme každoroční nárůst vloupání a obývání
rekreačních a chatových zařízení nezvanými hosty. Při sebemenším podezření, že se
někdo ve vašem objektu nachází, volejte linku 156 nebo 602 555 193.
Nový občanský zákoník (zák. č. 89/2012 Sb.), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014,
obsahuje novou úpravu nálezu
ztracené věci. Každý, kdo najde
ztracenou věc, je povinen ji vrátit
tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi, pokud lze ze ztracené věci či z
okolností poznat, komu má být věc
vrácena – např. když je ve ztracené peněžence občanský či jiný
identiﬁkační průkaz, je možné celkem snadno určit, kdo peněženku
ztratil. V případě, že věc bude nalezena ve veřejné budově nebo ve
veřejném dopravním prostředku,
je nálezce povinen odevzdat tuto
věc provozovateli těchto zařízení.
www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks

Foto: str. Bartošek
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Nový webový projekt informuje o aktuálním dění na Šlapanicku
Představujeme nový portál www.Slapanicko.info, ve kterém budeme informovat o všem, co se v tomto regionu děje. Po více než dvou letech úspěšného
provozu dvanácti regionálních portálů na Brněnsku a Vysočině rozšiřujeme naši
rodinu o tři portály – Vyškovsko, Šlapanicko a Slavkovsko. Na portálech najdete to
nejdůležitější z regionu - od nejnovějších zpráv, přes kulturní události, až po sport a
politiku. Naše zaběhnuté portály se během dvou let vypracovaly na nejnavštěvovanější webové stránky regionu a stejného cíle bychom rádi dosáhli také u tří nových
portálů.
Denně aktualizujeme databázi zaměstnání a brigád na Šlapanicku. Zdarma nabízíme
možnost vložit inzerát a ﬁrmy se mohou bezplatně zaregistrovat v nejobsáhlějším
katalogu v regionu. Pořadatelé a organizátoři u nás mohou zveřejnit pozvánky na
své akce.
Všechny portály jsou úzce provázány s Facebookem. Články pravidelně publikujeme
na našich Facebookových stránkách, navíc si naši čtenáři mohou sami „lajknout” vybrané články. Ty se potom zobrazí i jejich přátelům. Čtenáři navíc pravidelně soutěží
o hodnotné ceny.
Rádi Vás uvítáme na našich portálech, ať už jste naším čtenářem, inzerentem či partnerem. S každým zájemcem o spolupráci komunikujeme individuálně a rádi splníme
vaše požadavky.
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NABÍZÍ

:

kompletní klempíĜské, pokrývaþské a izolaþní práce
montáž stĜešních oken Velux- certifikovaná firma
izolace plochých stĜech
montáž hromosvodĤ
montáž snČhových zachytaþĤ
nátČry žlabĤ a svodĤ
tel: 777 121 219
E-mail: adach@adach.cz

Ivo Šubrt

Masarykova 118, ModĜice
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Strojírenská spoleþnost zabývající se
pĜesným zpracováním plechĤ:

 Ĝezání laserem
 pĜesné ohýbání
 svaĜování a zámeþnické práce
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35$&291Ì.<1$7<7232=,&(
VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE:
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MUDr. Jarmila Kočí

Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti
informaĀních technologií s hlavním zamďĢením na:

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

268 848

 7(&+1,..21752/<-$.267,
 7(&+12/2*0,675=É0(ÿ1,&.e9ë52%<
POŽADAVKY JSOU AKTUÁLNÍ K 11-12/2014

SPOLEýNÉ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY:

 schopnost þíst a porozumČt technickým strojírenským výkresĤm
 vzdČlání ve strojírenském oboru a nebo minimálnČ 2 roky praxe
 znalosti z oblasti kovových materiálĤ (plechĤ) a jejich zpracování
 dobrý zdravotní stav - manipulace s bĜemeny
 samostatnost, spolehlivost a odpovČdnost
 vysoké pracovní nasazení s obþasnou nutností práce pĜesþas
 základní znalost práce s PC
 trestní bezúhonnost.
1$%Ì=Ì0('2%5e3/$729e32'0Ì1.<$=$-Ì0$9e%(1(),7<


Více informací na www.kovoplazma.cz


Kontakt:

KOVO-PLAZMA s.r.o.
BrnČnská 537
664 42 ModĜice

Ing. Moravcová
Mobil: 602 500 944
moravcova@kovoplazma.cz

Inzerce

MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

dveří 350,- Kč/kus, radiátorů,
oken, fasád rýn aj., tapetování,
zednické práce.
tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba
hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.
Pokrývačská ﬁrma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057

externí správa IT malých a stĢednď velkých firem
snižování nákladĪ, efektivita business a ITC procesĪ
HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a Ģešení
odborné poradenství a konzultace
dodávky a instalace PC, notebookĪ, tabletĪ, tiskáren,

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

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

www.omega24.cz



PEVNÁ – SLUŽBY
ulice Hybešova 654, Modřice
• výroba klíčů od 35,- Kč
• broušení nástrojů
• opravy kol všech značek a prodej
náhradních dílů
• opravy obuvi
• čištění a praní prádla
• čištění peří
• šití přikrývek 1099,-Kč/ks
a polštářů 299,-Kč/ks
• kvalitní opravy oděvů,
zkracování, šití, látání

tel.: 603 156 063, 739 274 804
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Prodám garáž ZLATNICTVÍ
v Modřicích u hřiště
tel.: 604 701 639

Pronajmu byt
v Modřicích,
ulice Poděbradova
kompletně moderně zařízený.
2+1 s možnos 3KK cca 80m²
Telefon 777 760 579

Havlíčkova 638, Modřice
Tel.: 606 961 270, 547 243 604
alena.sedlinska@seznam.cz
- prodej stříbrných a zlatých
šperků
- opravy šperků
- výroba snubních prstenů
dle dodaného vzoru nebo
obrázku
- zakázky
OTEVÍRACÍ DOBA
Po
14:00 - 17:00
Út-Pá 10:00 - 17:00

Nádražní 540
ModĜice 664 42

Donald’s ®

dlouhod
v Brně n
obou bri
abízí š an
g ádu ne b
ci, jak zís
o tr valý p
kat
c h c e š bý
racovní ú
t sou č ás
v a ze k . P
tí sk vělé
o
h
k
o kolek ti
ti neděla
ud
v u , ko m u
jí problé
m , tak ne
nikace a
vá h e j a n
ﬂexibilit a
apiš nám
.
Svůj živo
topis nám
pošli na a
dresu res
Nebo se
domluv n
t15@cz .m
a kontak tn
cd.com.
ím tel. čís
le: 724 2
11 706.
Tak co? Js
i připrave
ný na zá ži
tk y plné M
M y an o
cDonald’s ®
a č e k ám
?
e už je

n na teb

www.mesto-modrice.cz

e!

mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

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

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

Inzerce
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Nabídka zájezdĤ CA Expressbus ve spolupráci s CK Metal
Zákazník, který s námi pravidelnČ jezdí, automaticky získává slevu z webových
stránek, proto Vám nabízíme zájezdy za tuto levnČjší variantu.
PĜi zakoupení zájezdu od nás obdržíte 5% slevu na další zájezd!!!!
10-denní lyžaĜský zájezd do Francie oblast Les Orres , v cenČ: 7-nocí v apartmánu, 6denní skipas, doprava
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Poznávací zájezd do romantického mČsta a zažijte atmosféru proslulého karnevalu v
Benátkách 2015 30.1 – 1.2. 2015,6. – 8.2.2015,13.2 – 15.2.2015,15.2. – 17.2.2015 , cena:
1290,-Kþ
Slavný karneval v Benátkách s ubytováním s návštČvou ostrova Murano a Burano
vþ.valentýnského termínu
Termíny: 5. – 8.2.2015, 12. – 15.2.2015, cena: 2590,- Kþ

Termín: 2.1 -11.1.2015, cena autobusem, cena: 6890, -kþ, vlastní dopravou, cena: 5990,Kþ

4-denní poznávací zájezd do PaĜíže vþetnČ návštČvy muzeí s 1nocí v hotelu ***

10-denní lyžaĜský zájezd do Francie oblast ORCIÉRES , v cenČ: 7-nocí v apartmánu,
6-denní skipas, doprava

Termíny: 19.-22.3.2015, 3.-6.4.2015, 30.4. – 3.5.2015, 7.-10.5.2015, 4.-7.6.2015, 3.6.7.2015, 27.-30.8.2015, 25.-28.9.2015, 28.-31.10.2015, cena: 2490,- Kþ

Termín: 30.1.- 8.2.2014, cena autobusem, cena: 7290,- Kþ, vlastní dopravou, cena:
6390,- Kþ

ýtyĜdenní romantická PaĜíž pro ty, kteĜí chtČjí strávit svátek zamilovaných v jednom
z nejromantiþtČjších mČst Evropy vþetnČ ubytování a dárku !

ýtyĜdenní kouzelná PaĜíž pro ty, kteĜí chtČji intenzivnČji nasát magickou atmosféru
PaĜíže vþetnČ ubytování v hotel

12.-15.2.2015 , cena: 2590,-Kþ

13.-16.11.2014, cena: 2390,- + snídanČ 5 euro

Romantická PaĜíž pro ty, kteĜí chtČjí strávit svátek zamilovaných v jednom z
nejromantiþtČjších mČst Evropy vþetnČ dárku !

Poznávací zájezd do Benátek s návštČvou ostrovĤ Buráno a Muráno

Termín 13.-15.2.2014 , cena: 1790,- Kþ

Termín: 7.-9.11.2014, cena: 1190,- Kþ

4-denní zájezd do PaĜíže za nákupy na Champs Elysees s 1nocí v hotelu***

ýtyĜdenní zájezd do PaĜíže a Versailles vþetnČ ubytování 2014 vþ.snídanČ

Termíny: 19.-22.3.2015, 3.-6.4.2015, 30.4. – 3.5.2015, 7.-10.5.2015, 4.-7.6.2015, 3.6.7.2015

Termíny: 14.-17.11.2014, cena: 2799,- Kþ
Poznávací zájezd do Vatikánu, ěíma a Florencie s ubytováním ve 4* hoteluvþ. SnídanČ
2014
Termíny: 14.-17.11.2014 , cena: 2989,- Kþ
Prožijte s námi kouzlo rakouských Vánoc, poznejte adventní Salzburg a nenechte si
ujít povČstné þerty!
Sobota 6. prosince 2014 , cena: 890,-Kþ
Adventní zájezd do rakouského Mariazellu s tradiþním prĤvodem þertĤ! TČšte se na
trhy, živé jesliþky i nejvČtší vČnec na svČtČ!
Termin: 29.11.2014 , cena: 690,-Kþ
Poznejte s námi kouzelnou PaĜíž a Versailles v období adventu s ubytování v hotelu
4.-7.12.2014,11.-14.12.2014,18.-21.12.2014, cena: 2790,-Kþ
Poznejte s námi kouzelnou PaĜíž v období adventu s ubytování v hotelu
27.-30.11.2014, 4.-7.12.2014, 11.-14.12.2014 , cena: 2490,- Kþ
GyĘr – Maćarsko – termální láznČ, užijte si pohodu v þase vánoþním vþetnČ vstupenky
Termíny: 6.12.2014, 13.12.2014, cena: 699,-Kþ
Poznávací zájezd do VídnČ v období adventu 15.11,16.11, 22.11, 29.11, 5.12. 6.12.,7.12,
13.12., 14.12.,15.12., 20.12., 2014 , cena: 449,- Kþ
Prožijte nezapomenutelný zážitek užijte si SILVESTR v PaĜíži s ubytováním v hotelu +
dárek sekt pro pár! 29.12.2014 – 1.1.2015 , cena: 2590,- Kþ

27.-30.8.2015, 25.-28.9.2015, 28.-31.10.2015, cena: 2490,- Kþ
Autosalon Ženeva 2015- zažijte svČtovou premiéru mnoha vozĤ na nejslavnČjší show i
prohlídku mČsta 6. – 8.3.2015,13. – 15.3.2015 , cena: 1790,Poznejte krásy nejvČtšího kvČtinového parku Holandsko – Keukenhof – Amsterdam
2015 20. – 22.3.2015, 27. – 29.3.2015, 3. – 5.4.2015, 10.-12.4.2015, 24.-26.4.2015, 1.3.5.2015, 8.-10.5.2015, 15.-17.5.2015 , cena: 1790,-Kþ
NejvČtší mezinárodní výstava exotických orchidejí s návštČvou historického mČsta
Drážćany 2015
Termín: 28.3.2015, cena: 599,- Kþ
Prožijte s námi jedineþnou velikonoþní atmosféru ve Vídni s prohlídkou zámku
Schönbrunn !
Termín: 28.3.2015, cena: 449,- Kþ
pĜípadném zájmu a bližších informací volejte:
727 854 699 776 776 156, 547 385 464 nebo pište na e-mail:
zajezdy@expressbus.cz.
Zájezd poĜádá firma CK Metal ve spolupráci s
EXPRESSBUS Coufalík www.expressbus.cz www.ckmetal.cz, www.bigparty.cz

Inzerce
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Inzerce

Provedu v Modřicích
opravy oděvů, zkracování, výměny zipů,
šití záclon apod.
Kontakt: 608

305 720

Zpravodaj 11/2014

Hledám bydlení
v Modřicích a v okolí menší RD se zahrádkou
nebo byt 2-3+1 s balkonem.
Tel: 722 063 341
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně
po

út

>>>

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

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

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:30

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

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

www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia
Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

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

17:00, 18:00, 19:00

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

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

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

>>>

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

>>>

Městská knihovna 13-18

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

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

nový E-SHOP italské potraviny...

WWW.TRADIZIONI.CZ

čt

17:00

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

www.x-trim.cz

18:30

X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30

Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici
9:30

tel. +420 602 407 276
Naše ceny Vás pĜíjemnČ pĜekvapí
NapĜíklad italské tČstoviny od 22 Kþ,pá
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Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

16:30

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

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

www.x-trim.cz

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

18:00, 19:00

Jóga klasická, začátečníci, pokročilí - FINO club

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

Události
27. 11. 2014
27. 11. 2014
27. 11. 2014
28. 11. 2014
28. 11. 2014
2. 12. 2014
5. 12. 2014
6. - 31. 12. 2014
8. 12. 2014
10. 12. 2014
16. 12. 2014

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

Vánoční tvoření v ZUŠ 14 - 21 hodin
Muzeum - přednáška Dědictví otců v 18 hodin
Knihovna - autorské čtení Jindřicha Coufala v 17 hodin
Vánoční Jarmark 15 - 19 hodin
Koš vín od 17 hodin
Rozsvícení vánočního stromu v 17 hodin
Muzeum - slavnostní zahájení výstavy v 16 hodin
Muzeum - výstava ze sbírky betlémů D. Vlachové
Zasedání ZMM
73. komorní koncert v 19 hodin
Vánoční Krakov

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského

www.ﬁt40tydnu.webnode.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov
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