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USNESENÍ RMM č. 24/2012
Z usnesení RMM č. 24/2012
komentář k vybraným bodům ze
schůze RMM konané dne 8. 10. 2012.
Most přes železnici u Sokolovny
RMM schválila soupisy provedených
prací ve výši 1.345.038,60 Kč bez DPH
na akci Most Modřice III/15280 předložené sdružením ﬁrem Firesta – Fišer
a.s. a D.I.S. spol. s r.o. (k usnesení č.
24.4.1/2012)
Zastávky Bobrava
RMM schválila smlouvy o právu
provést stavby 2 zastávek hromadné
dopravy v lokalitě Bobrava včetně
projektové dokumentace na pozemcích
1605/114, 1605/8, 1605/6, 1605/70 mezi
městem Modřice (stavebník) a společností Bobrava, spol. s r.o. (vlastník
pozemků). Původně byla plánována
pouze1 zastávka, po dohodě s vlastníkem pozemků jsou naplánovány 2.
Nabídka na PD na druhou zastávku je
ve výši 76.000,- Kč bez DPH od ﬁrmy
Eurotrace s.r.o. (k usnesení 24.4.2/2012,
24.4.3/2012, 24.6.1.1/2012, 24.6.1.2/2012 a
24.7.5/2012)
Třídění odpadu
RMM schválila přílohy ke smlouvě o
zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů uzavřené mezi městem
Modřice a společností EKO-KOM, a.s.,
které upravují sazby odměn a složení
odpadů (k usnesení 24.4.6/2012)

Bezplatná údržba komunikace části
ul. Tyršova
V rámci projektu „Pořízení komunálního vozu pro recyklační středisko
Modřice“ nabídla ﬁrma Moravostav
Brno městu bezúplatnou údržbu komunikace na p.č. 2062/1 – ul. Tyršova (k
usnesení 24.5.1/2012)
Změna stavby před dokončením –
Centrum krásy, ul. Benešova
RMM pověřila místostarostku a vedoucí majetkového odboru prověřit na
SÚ počet a polohu parkovacích míst
při změně výše citované stavby před
dokončením. Následně bude vydáno
stanovisko města k předložené změně.
(k usnesení 24.6.1.5/2012)
Antivirové licence
RMM schválila zakoupení licencí antivirových programů počítačů městského
úřadu na dobu 3 let v ceně 46.519,20 Kč
s DPH a nákup nového notebooku asistentce starosty v ceně 18.184,- Kč s DPH
(k usnesení 24.7.6/2012 a 24.7.7/2012)
Výroční zpráva o činnosti školy
RMM schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2011/2012 (k
usnesení 24.7.10/2012)
Pokrytí platů pedagogických pracovníků MŠ
RMM doporučuje ZMM schválit rozpočtovou změnu provozních prostřed-

ků ve výši 41.000,- Kč Mateřské škole
Modřice na pokrytí části mezd pedagogických pracovníků. (k usnesení
24.7.11/2012)
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cyklostezky Brno – Vídeň a Vírského
oblastního vodovodu. O aktivitách
obou sdružení podali oba místostarostové RMM své zprávy. (k usnesení
24.7.1/2012 a 24.7.12/2012)

Členství města ve sdružení
Město Modřice je členem sdružení

POZVÁNKA

na 10. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná
V PONDĚLÍ DNE 10. PROSINCE 2012 V 18 HODIN

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice.

Království Komety
Město Modřice je zapojeno do projektu Jižní Morava-Království Komety.
Suvenýry vydané v limitované edici k této příležitosti zakoupíte na recepci MÚ Modřice. Mezi krásné upomínkové předměty patří trička, šály,
minidresy k zavěšení do auta a samolepky. Vše se znakem HC Komety
Brno a města Modřice.
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ŘIDIČI A CHODCI POZOR!
Léto ukončilo své panování a na řadu přichází opět podzim a s ním spojené změny
počasí, teplot a také zkrácení dne. V ranních hodinách komplikuje viditelnost pozdní
rozednívání či mlhy a se změnou času krácení dne, kdy odpoledne kolem šestnácté
hodiny bude šero.
Od podzimu do jara ztěžují řidičům i chodcům pohyb na silnici zhoršené klimatické
podmínky. Déšť, mlha, popadané listí, náledí či sníh jsou příčinou mnoha dopravních nehod, protože řidiči nepřikládají zhoršeným povětrnostním podmínkám dostatečnou důležitost nebo si ještě neuvědomili, že skončilo období teplého počasí a
suchých silnic. Spoléhají i na to, že na kluzké nebo vlhké vozovce mají stejnou nebo
nepatrně větší brzdnou dráhu jako na suché. Tak často dochází k tomu, že řidič, který zpomalí nebo zastaví před přechodem pro chodce (aby dal chodci přednost) je
ohrožen nebo sražen vozidlem jedoucím za ním.
Ale i chodci by měli myslet na své bezpečí, protože za snížené viditelnosti jsou hůře
vidět. V letním období nosí více pestré oblečení, které je pro řidiče lépe viditelné, ale
v zimních měsících často zapomínají na to, že jejich oblečení je většinou tmavé. Řidiči vozidel, motocyklu nebo cyklisté mají povinnosti svítit, chodci takovou povinnost
nemají, i když jsou na silnicích nejzranitelnější, proto by měli více myslet na svoji
bezpečnost a mít např. reﬂexní doplňky (pásky na bundě, tašce…), kterými na sebe
při osvětlení upozorní, jelikož řidič může tmavou postavu zahlédnout až na poslední
chvíli.
Chodci a cyklisté:
• Jste na silnicích nejzranitelnější.
• Musíte o to více myslet na svoji bezpečnost a zvýšit svoji viditelnost v silničním
provozu.
• „VIDĚT A BÝT VIDĚN“ je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích. Za snížené
viditelnosti a v noci platí dvojnásob.
• Využívejte reﬂexní a ﬂuorescenční materiály a kombinujte je tak, abyste byli dobře
vidět za světla i tmy.
NEVHODNÉ OBLEČENÍ CHODCŮ BÝVÁ ČASTO PŘÍČINOU DOPRAVNÍCH NEHOD
Řidiči:
• Mlhy, přízemní mrazíky či popadané listí jsou často příčinou dopravních nehod
(delší brzdná dráha, snížená adheze, nebezpečí smyku).
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• Přizpůsobte jízdu povětrnostním podmínkám a stavu vozovky.
• Dodržujte zákonem a místní úpravou stanovené rychlostní limity, při špatné viditelnosti, mokré, zasněžené nebo namrzlé vozovce zpomalte.
• Pokud se dostanete do smyku, nešlapejte prudce na brzdu, ale vyšlápněte pedál
spojky a opakovaně sešlapávejte brzdu. Nestrhávejte prudce volant.
• Se zvýšenou opatrností projíždějte zastíněnými úseky – lesem a přes mosty nebo
nadjezdy, kde se námraza drží nejdéle. Dodržujte nejen nejvyšší dovolenou rychlost, ale také bezpečnou vzdálenost za vozidlem před vámi.

ZABEZPEČNÍ REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
Nastává zimní období, během kterého lidé méně navštěvují své chaty či chalupy.
Mnohdy majitelé rekreační objekty zazimují a vrací se až na jaře. Těchto měsíců
nejvíce využívají zloději a také nevítaní nocležníci.
Zlodějům se tak naskýtá snadná příležitost k prohledání objektu a odcizení zapomenutých cenností. Lidé bez domova v chatách přespávají a často zkonzumují trvanlivé
zásoby či alkohol. Velkou ztrátou pro majitele je například spálený nábytek či fotky,
kterými si bezdomovci v chatách zatápí.
Policisté pravidelně provádí kontroly chatových oblastí, prvotní prevence by ovšem
měla vycházet od majitelů objektů.
Je vhodné dodržovat následující doporučení, díky kterým lze snížit riziko vloupání,
nebo alespoň zamezit větším škodám:
•Zvolte vhodné zabezpečení chaty s ohledem na hodnotu jejího zařízení (v některých případech jednoduchých chat bez hodnotnějšího vybavení se nemusí
investice do drahého zabezpečení vyplatit, protože škoda vzniklá poškozením
bezpečnostních dveří převýší hodnotu věcí, které by mohl zloděj z chaty odnést).
•V blízkosti objektu nenechávejte viditelně žebříky a nářadí, které by mohlo pachateli usnadnit násilné vniknutí do chaty.
•Po dobu, kdy chatu pravidelně nenavštěvujete, si odvezte veškeré cenné věci
(televize, rádia, kola, starožitnosti, historické zbraně apod.).
•Snažte se objekt nepravidelně navštěvovat i v zimním období.
•Pokud žije v blízkosti chaty důvěryhodná osoba, která zde trvale bydlí nebo se zde
alespoň zdržuje častěji než vy, požádejte ji o kontrolu vaší chaty.
•V případě vloupání do vašeho rekreačního objektu či objektu vašeho souseda se
nezdráhejte okamžitě kontaktovat Policii ČR přes tísňovou linku 158.
nprap. Petra Hrazdírová,
Preventivně informační oddělení,
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
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Informace ke svozu bioodpadu v podzimních a zimních měsících

Poděkování

Pravidelný týdenní svoz biopopelnic bude probíhat do konce listopadu, poslední
svoz - 28. 11. 2012.
Od prosince do března se budou biopopelnice svážet 1 x měsíčně a to první středu
v měsíci.
Kontejnery na bioodpad u fotbalového hřiště budou naposledy v tomto roce přistaveny v pondělí 26. 11. 2012.
Případné prodloužení (podle povětrnostních podmínek) týdenního svozu biopopelnic i kontejnerů bude oznámeno rozhlasem a na webových stránkách města.

Ve dnech 8.-10. října 2012 byla
uspořádána na podatelně MÚ
Modřice sbírka ošacení pro
zneužívané, týrané, opuštěné a
nemocné děti. Akce proběhla
v rámci I. ročníku Beneﬁčního
koncertu Rock Prťatům. Touto
cestou bychom rádi poděkovali všem, kterým není lhostejný
osud druhých a přispěli do sbírky, která se rozrostla do úctyhodných rozměrů.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Život v našem městě

velen

Po náhlém úmrtí majitele zůstal v našem městě opuštěný německý ovčák. Jedná se o celočernou fenu starou asi 4 roky. Je to pes, který potřebuje zvláštní
péči, ale ta není vůbec nákladná. Do dnešního dne se o ni starají strážníci Městské policie a to opravdu výborně. I“ostřílení mazáci“se o této fence vyjadřují
jako o nejlepším psovi, který byl umístěn v městském kotci. Je mimořádně hodná, učenlivá a připravená milovat každého, kdo ji projeví přízeň. Tímto bychom
rádi oslovili ty, kteří mají možnost poskytnout tomuto skvělému zvířeti domov,
aby kontaktovali strážníky městské policie na čísle 602 555 193.
velen

Občanské sdružení Za čisté a klidné Modřice

pořádá v pátek 7. prosince 2012 od 19:00 hod.
besedu s doc. Petrem Firbasem na téma:

Poděkování
Hlavní pár děkuje níže uvedeným sponzorům za podporu při přípravě Svatováclavských hodů 2012
Hotel Gregor, Pivnice Sokec, Restaurace u Trávníčka, Sika CZ, SIMAF CZ, s.r.o., TJ Sokol
Modřice, TRESTAV s.r.o., V.I.G. ND uzavřený investiční fond a.s.
Zároveň děkujeme městu Modřice a všem, kteří jakkoliv přispěli ke zdárnému průběhu hodového veselí, zejména celé hodové chase.
Hana Chybíková a Petr Kurečka

Plánované dopravní stavby Jihomoravského kraje,
které se bezprostředně týkají modřických občanů.
Místo: klubovna nad Městskou knihovnou Modřice,
nám. Svobody č. 93, vchod z ulice Masarykova.
Zveme širokou veřejnost, která se zajímá o životní prostředí v našem městě.
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Halloweenská noc ZŠ Modřice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Reportáž ze školního halloweenského veselí
Koncem měsíce října jsme v posledních letech zvyklí slavit nejen Dušičky, ale také
Halloween.
Společně s Dendou Koubkovou jsme se rozhodly zorganizovat k této příležitosti netradiční akci - přespání celé 7. třídy ve škole.
Celá akce vypukla 31. 10. v 18.00, kdy jsme měli sraz, protože jsme museli přichystat
třídu, abychom se do ní všichni vešli i s karimatkami, spacáky a peřinami. Původně
jsme chtěli, aby tu směl spát celý 2. stupeň, ale to z organizačních důvodů nešlo.
Pouze naše třídní paní učitelka Hronová byla tak ochotná i statečná současně, že tu
s námi zůstala, a dokonce si pořídila moc hezký čarodějnický klobouk. A s ní i paní
ředitelka Koubková. Takže jsme tu zůstali z 2. stupně sami.
Průběh akce:
18.30 Připravujeme hry a chystáme občerstvení. Bohužel nám chybí ještě pár lidí,
kteří se připojí později, doufám! Až budeme kompletní, začneme hrát nejlepší hry.
18.45 Právě se tu vyskytl takový menší incident s jednohubkami (rozsypaly se nám),
ale už je to uklizené, takže je vše v pořádku a pochutnáváme si. Máme tu výborné
občerstvení, každý něčím přispěl.
20.00 Zábava v plném proudu, hrajeme hry – nyní jdeme lovit jablka ve vodě. Je tu
spousta legrace, ale spolužačky stále nedorazily, mají zpoždění, škoda.
20.20 Před školou stojí osmáci a chtějí nás strašit, haha.
20.30 Právě se objevily naše dvě spolužačky. Zábava výborná, zahajujeme super hru
Na upíra – bojím, bojím…
21.15 Konec halloweenské schovky – perfektní, ve skříni mě nikdy nenašli.
21.20 Bereme si hygienické potřeby a přesouváme se do sprch.
21.40 Před promítáním ﬁlmu se strhla polštářová bitva, docela legrace, jen kdyby to
tak nebolelo.
22.30 Už ležíme ve svých pelíšcích, je to zvláštní pocit, když nespím doma, protože
zem je tvrdá a nepohodlná. Je škoda, že už musíme spát, povídali bychom do rána…
6.30 Budíček! Vstávat a cvičit!!!
6.40 Neochotně vylézáme z „postýlek“ a se zubním kartáčkem a zalepenýma očima
se couráme po škole. Je to pro nás nový zážitek – učitelé jdou do práce a my v županu!!!
8.00 – 13.30 Celý den jsme ospalí, unavení, ale plni dojmů. Halloweenská noc byla
super a rádi bychom si ji zopakovali.
Nikola Havlíčková, 7. třída

foto: L. Hronová
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Vánoční
jarmark
v Modřicích
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

7. 12. 2012 od 15.00 do 19.00 h

Rozsvícení

v areálu ZŠ na Benešově ulici.

vánočního stromu

Předvánoční náladu jistě zpříjemní
nejen prodejní stánky s vánoční tématikou, ale i vystoupení žáků ZŠ, MŠ, ZUŠ a folklorního kroužku.

které se koná ve čtvrtek 29. 11. 2012
od 17 hodin na náměstí Svobody

29.11. 2012
Zazpívají Vám žáci Mateřské a Základní školy Modřice,
Základní umělecké školy a Smíšený pěvecký sbor města Modřice.
Přijďte si mezi nás také zazpívat.

Těšíme se na Vás, občerstvení zajištěno.
Na organizaci akce se spolupodílí:
ZŠ Modřice, město Modřice, SRPŠ při ZŠ Modřice,
modřická sdružení.

Mgr. Kateřina Koubková
ředitelka školy
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Vážení rodiče, přátelé, mecenáši a příznivci nadaných dětí.
Pojďte spolu s námi zapomenout.
Zapomenout na bláznivý uklízecí maratón, na pečení kvanta cukroví, na běhání po
supermarketech a stání v nekonečných frontách. Vždyť uklízíme průběžně celý rok,
cukroví stačí jen tolik, aby jste si při jeho pečení užili zábavu se svými dětmi a dárečky pro radost se dají koupit i v docela malých voňavých krámcích.
Pojďte si spolu s námi vzpomenout.
Vzpomenout na to, co máte na Vánocích rádi. Na zvuky, vůně a melodie, které ve vás
i po letech vyvolávají pocit pohody a klidu. Přijměte naše pozvání na letošní Vánoční
tvoření – výroba adventních věnců.
Nemusíte přemýšlet nad tím, co všechno musíte nakoupit, co s věcmi, které vám
zbudou a kdo všechen ten nepořádek poklidí. U nás budete mít k dispozici všechno
potřebné. Materiál, ochotnou pomoc i občerstvení. Přineste si jen svíčky se zápichy
a za drobný poplatek bude váš slavnostní stůl zdobit adventní věnec, který nemá
nikdo jiný. Který jste si vyrobili úplně sami. Při zdobení vám mohou pomoci i děti a
pokud jste si schovali ozdoby z loňska, vezměte je s sebou, budou se hodit.
Kdy a kde se setkání bude konat? Přijít můžete od 14:00 do 20:00, protože končit budeme v 21:00 a najdete nás v modré budově ZUŠ v Modřicích, na ulici Benešova 271,
v učebně výtvarného oboru. Všechny informace se samozřejmě dozvíte i z letáčku
vytištěného v tomto Zpravodaji.
No a pokud to v listopadu nestihnete, tak se možná uvidíme začátkem prosince na
Vánočním jarmarku, který letos opět pořádá ZŠ Modřice.
V každém případě se na setkání s vámi těšíme.
Irena Pšeničková, předsedkyně SRPŠ při ZUŠ, 723 627 389,
irena@psenickova.cz , bank.účet č. 2800244838 / 2010
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MUZEUM
Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

Výstava "Sami – proti sobě?"
12. - 25. listopadu 2012
Základní škola Modřice a Muzeum města Modřice Vás zvou na výstavu "Sami – proti
sobě?". Expozice bude pojednávat o dramatických událostech roku 1968. Po nadechnutí v podobě Pražského jara vyústil běh dějin až k tragické intervenci vojsk Varšavské smlouvy a dušení Československa ve dvacet let trvající šedi normalizace. Přijďte
se podívat do Muzea města Modřice, jak probíhaly dramatické události roku 1968 v
Modřicích, Brně a celém Československu. Výstava zde bude probíhat od 12. do 25.
listopadu 2012.

KULTURA
10 let koncertů na radnici v Modřicích

Pozvání na jubilejní 60. koncert 21. listopadu 2012
Shodou okolností to bude téměř na den deset let od 27. listopadu 2002, kdy se krátce
po otevření nové radnice v jejím zasedacím sále konal první komorní koncert. Nebývá úplně běžné, aby se v těsném sousedství velkého kulturního centra jako je Brno,
vytvořila a udržela nová kulturní tradice, která je zaměřená především do oblasti
vážné hudby.
Kromě ﬁnanční podpory ze strany města v tom významnou roli hraje pravidelná
účast Smíšeného pěveckého sboru města Modřice se svými hosty a pečlivý dramaturgický výběr široké palety účinkujících od žáků a studentů hudebních škol, až po
významné profesionály. V neposlední řadě pak se na úspěšném pokračování koncertů podílí zájem místního modřického publika, které je účinkujícími opakovaně
oceňováno jako mimořádně vstřícné a vnímavé.
Na internetu radnice www.mesto-modrice.cz/volny-cas/zajmove-cinnosti je přehled
všech koncertů a Modřický internetový magazín mim.cemotel.cz/koncerty.htm pak k
většině z nich přináší fotoalba, v řadě případů ukázkové zvukové nahrávky a někde i
odkazy na videa. Účinkujícími na slavnostním jubilejním koncertu budou žáci velice
významné ZUŠ Brno - Smetanova, kteří mají připravený kvalitní a pestrý program, na
který tímto všechny příznivce hudebních zážitků srdečně zveme - - Ing. Vlastimil Čevela - jménem realizačního týmu

KOMORNÍ
KONCERT

60.

NA RADNICI

Jubilejní slavnostní koncert
Účikují žáci ZUŠ Brno - Smetanova,
housle, violoncello, klavír, ﬂétna, zpěv a cimbálová muzika
Program: A. Dvořák, F. Liszt, F. Chopin, G. Donizetti a další

Středa 21. listopadu 2012 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
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59. komorní koncert Moravské klavírní trio 26. 9. 2012
Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

61.

KOMORNÍ
KONCERT
NA RADNICI

Předvánoční hudební setkání
Účikuje Smíšený pěvecký sbor města Modřice,
dirigent Lucie Tomečková,
jako hosté primáš a sólista BROLNu
František Černý - housle a zpěv,
Jan Telecký - cimbál

Středa 12. prosince 2012 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
Foto: M.Hájek
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KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modrice.knihovna.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 na besedu s cestovateli Antonínem Červeným a Liborem Křapou

Na kole po Malajsii a Thajsku
Beseda se koná ve čtvrtek 6. prosince 2012 v 17 hodin v klubovně nad knihovnou (nám. Svobody 93). Po besedě je možno zakoupit knihy autorů

Až do 19. prosince můžete ještě zhlédnout v knihovně prodejní výstavu šperků
OLDŘICHA JEDLIČKY

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Brezina: Dům pekelného salamandra
Dědeček: Pohádky o Malé tlusté víle
Goldﬂam: Sny na dobrou noc
Gray: Nelly a příšerky, Nelly, hledačka příšerek
Horowitz: Horory na dobrou noc
Klimek: Strašidlář. Mezi nám čarodějnicemi
Rodari: Pohádky po telefonu
Řeháčková: Anetin příběh z lůžkového oddělení
Smolíková: Husité
PRO ŽENY
Beráková: Nekorunovaná královna
Erickson: Třetí královna
Gillerová: Neodcházej
Hejkalová: Andělé dne i noci
Hošková: Horko domácího krbu, ProFoto: M.Hájek, další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz

hrané výhry
Keleová.Vasiliková: Nikdy
Manzetti: Šťastně až do smrti
Pospíšilová: Šaty z duhy
Rottová: Milenci oddané manželky
Selbourne: Navzdory mým blízkým
Shah: Imámova dcera
Woodman: To by se veterinářce stát
nemělo
PRO SILNÉ NERVY
Connelly: Pád
Černucká: Právo na vraždu
Fieber: Škola detektivů
Goldberg: Pacient číslo jedna
Harris: Vražda o narozeninách
Jirounek: Agent 009 ve službách
slečny Koulové
Larsson: Neunikneš, Soukromá jatka
Vondruška: Králův dluh
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FARNOST
Za Přemyslem Otakarem II
Podzimní pouť byla vedena úmyslem následovat Přemysla Otakara II. na Moravské
pole. Víme, že český král, nazývaný zlatý a železný, podlehl u Suchých Krut (Dürnkrut) římskému králi Rudolfu Habsburskému. V bitvě, které se zúčastnilo padesát pět
tisíc mužů, to bylo v roce 1278, na svátek svatého Rufa.
Naše první kroky na dolnorakouském území vedly do barokního kostela svatého
Jakuba, jehož stavba započala léta Páně 1692. V chrámových prostorách s bohatou
štukovou výzdobou byla odsloužena poutní mše svatá. Úlohy hlavního celebranta
se zhostil P. Robert Mayer, OFM Conv, kterému vypomohli minorité P. Karel a bratr
Stanislaw. Je překvapivé, že i v Rakousku je nedostatek kněží. Proto byla duchovní
správa svěřena P. Annistus Sonde Njoku, z Nigerie. Po mši nás pan farář s nelíčenou
srdečností pozval k hostině připravené místními farníky.
Z kostela jsme se vydali k řece Moravě, která ve vzpomenuté bitvě sehrála důležitou
roli. Meandr jejího koryta má tady impozantní šířku i hloubku. V něm a blízkém močálu utonulo snad deset tisíc bojovníků. Samotné bitevní pole je postřehnutelné již
z dálky díky šest metrů vysokému žulovému monumentu, vybudovanému na místě
masového hrobu, v němž spočívají ostatky padlých bojovníků. V průběhu bitvy zprvu vše nasvědčovalo tomu, že Přemysl protivníka porazí. Přesto vládu ve válečné
vřavě nakonec převzal úskočný Rudolf, který po třech hodinách bojiště opouštěl
jako přemožitel českého krále. Vítězům sluší velkorysost. Rudolf nechal zbídačelé
Přemyslovo tělo nabalzamovat a po dobu 30 týdnů vystavit ve vídeňském minoritském kostele. Potom byly královy ostatky převezeny do Znojma, kde až do roku 1296
spočinuly v minoritském klášterním kostele.
To byl důvod, proč naše pouť pokračovala do Znojma. V okouzlujícím městě nad Dyjí
jsme nejprve vstoupili do jezuitského kostela sv. Michala. Je překvapivé, že až na jediný den je tento duchovně a architektonicky působivý chrám po celý rok uzavřený.
Jen díky ochotě převora Alvareze, OP a kostelníka Havelky jsme jej zcela mimořádně
mohli navštívit. Odtud jsme pokračovali do dominikánského kostela sv. Kříže. Po
prohlídce chrámové lodi se zázračným obrazem Panny Marie nám bylo umožněno
vstoupit do zázemí kláštera. Prošli jsme gotickou křížovou chodbu a rajskou zahradu. Přes náměstí sv. Václava jsme zamířili k bývalému minoritskému klášteru a byli
blízko místu, kde král Přemysl Otakar II. téměř dvacet let odpočíval. Po pár krocích
se nám z blízké vyhlídky naskytl kouzelný pohled na siluetu Hradiska s kostely sv.
Hipolita a sv. Antonína Paduánského a kaplí sv. Eliáše. Vycházka pokračovala ke
znojemskému pivovaru, v jehož areálu se již od 11. století nachází vynikající románská památka, kterou je rotunda sv. Kateřiny. Úchvatný pohled s neobyčejně dobrou
viditelností se od znojemského hradu otevřel do údolí řeky Dyje s přehradní nádrží,
Kraví horou, ocelovým viaduktem z roku 1871 a rozlehlým premonstrátským kláš-
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terem Louka. Z hrubých kamenů vydlážděný chodník nás dovedl k impozantnímu
děkanskému kostelu sv. Mikuláše. V jeho jedinečně krásných a religiózně silných
gotických prostorách jsme se pomodlili Korunku k Božímu Milosrdenství. V těsném
sousedství se nalézá kaple sv. Václava s unikátní krouženou klenbou. Její zvláštnost
spočívá také v tom, že je tvořena dvěma podlažími. V nižším patře jsme nahlédli
do vyprázdněného, z kamene vyzděného prostoru, kdysi sloužícího jako kostnice.
Klikatými uličkami jsme sešli na Masarykovo náměstí, ke kostelu sv. Jana Křtitele a k
Městskému divadlu. Pak chvilka čekání na autobus a zpět k domovu.

text a foto Josef Chybík
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až 6 vzorků kvalitních vín z produkce
Zámeckého vinařství Bzenec.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
Tíží Tě nějaká vina?
Vypij si skleničku vína
i sebevětší hřích
ve sklípku vzplane jak vích.
Podzim je nejen barevně krásný v přírodě - v lese, ale také na vinicích, když
dozrávají „bobule“ hroznů, z kterých se
pak následně dělá mok zvaný „burčák“.
Je to vlastně vylisovaná hroznová šťáva,
která se pak kvašením promění ve víno.
Než se tak stane je tu možnost ochutnat
sladkou šťávu z hroznů – burčák.
Říká se, že by člověk měl vypít tolik
burčáku, kolik má krve. Je pravda, že
burčák je zdravý, plný hroznového
cukru, B vitaminu a minerálů a že naše
tělo pročistí.
Tak i zahrádkáři se vydali za burčákem.
V sobotu 13. října, jsme jako řádní občané odvolili a pak v slunečném odpoledni odjeli do Bzence, abychom si nejprve
prohlédli Zámecké vinařství Bzenec.
„Víno přímo ze zámku“ – to je dnešní
slogan vystihující Zámecké vinařství
Bzenec. Má totiž své výrobní prostory přímo v areálu zámku. Zámecké
vinařství je moderní vinařství navazující
na dlouholetou tradici výroby vína na
Bzenecku.
V roce 2000 došlo po 150 letech k ukončení výroby vína a k uzavření tohoto výjimečného vinařského provozu vlivem
špatného řízení dosud dobře fungujícího vinařského podniku. Po sedmi letech
v roce 2007 Moravské vinařské závody
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Hukvaldy zakoupily vinařské prostory v
zámeckém areálu a přesunuly své stávající podniky z Arcibiskupských sklepů
v Hukvaldech a výrobního závody v
Hrušovanech nad Jevišovkou do areálu
bzeneckého zámku a tím se začala
psát nová kapitola historie vinařství v
Bzenci pod názvem „Zámecké vinařství
Bzenec“.
Provoz je dnes zrekonstruován, zmodernizován, lidský faktor byl mnohde
nahrazen moderními metodami a mechanizací celého procesu výroby. Dnes
patří vinařství mezi pět nejvýznamnějších producentů vína v České republice.
Produkuje kvalitní moravská vína. Sklepy zámeckého vinařství se nacházejí jak
v historické části pod zámkem, tak i v
nově zrekonstruovaných prostorách. Za
vším je vidět mnoho úsilí a práce.
Vína zrají ve sklepech, které mají více
než 500 m chodeb, navzájem propojených. Pro dozrání vín je zde optimální
teplota, a tak zde naleznete dřevěné
sudy pro červená vína i nerezové tanky
pro vína bílá.
Prohlédli jsme si i největší starý
zámecký sklep. Součástí sklepů jsou
i impozantní sklepní rotundy a nově
zbudovaná studna. Pod zámkem také
od roku 1873 probíhala výroba sektů.
Sklep, který byl pro výrobu sektů v padesátých letech přistavěn, zasahuje 130
m pod zámecký park a je nejmladším
sklepem vinařství.
Prohlídku jsme zakončili v impozantní
degustační místnosti nacházející se v
Hessenském sále, kde jsme ochutnali 5

Poté jsme i s naším průvodcem po
vinařství – p. Tomanem, odjeli do Sudoměřic, kde jsme pokračovali v degustaci
několika vzorků z tamní produkce. V
příjemné, pohodové atmosféře došlo konečně i na burčák, který byl samozřejmě také báječný a zrovna akorát.
Opět jsme se utvrdili v tom, že není
nad moravská vína, a že dnes rozhodně
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žádný vinař by je „nepančoval“. Je to
otázka cti. Svědčí o tom také velké úspěchy moravských vinařů na soutěžích v
zahraničí.
Prostě a jasně – víno je „tekuté slunce“
jižní Moravy a pokud se jen degustuje s
mírou, je zdraví prospěšné.
„Dobré víno je dobrý přítel“, když s ním
dovedete zacházet (W.Shakespeare).
Tož na zdraví!
TOJA

RYBÁŘI
Vznikla nová rybářská organizace v Rajhradě- MO MRS Rajhrad!
Přípravný výbor pro vznik Místní organizace Moravského rybářského svazu Rajhrad
opětovně zažádal Radu Moravského rybářského svazu o doporučení ke schválení
vzniku MO MRS Rajhrad na Svazovém výboru konaném dne 21. června 2012. Svazový
výbor hlasováním naší organizaci schválil. Dne 20. září se ustanovující členské schůze zúčastnilo 139 zájemců o vznik MO Rajhrad, kteří zvolili orgány místní organizace,
čímž byla splněna poslední podmínka jejího vzniku, což potvrdil Svazový výbor MRS
deﬁnitivním schválením MO MRS Rajhrad.
Bylo tak úspěšně dovršeno více jak čtyřleté období intenzivní snahy o vznik samostatné rybářské organizace v Rajhradě, která by sdružovala rybáře jižně od Brna.
Snaha založit rybářskou organizaci v Rajhradě sahá již do poválečných let, ale vždy
skončila bezúspěšně. Vzniku samostatné MO nepomohla ani nucená “rajonizace“v
70.letech, kdy rybáři byli nuceni vstoupit do MO podle svého bydliště. Nyní vznikla
samostatná rybářská organizace s právní subjektivitou na stejné úrovni, jako např.
brněnské organizace. Žádná místní skupina! Rajhradsko a Židlochovicko si zaslouží
samostatnou mimobrněnskou rybářskou organizaci, protože osobní kontakt vedení s
rybáři a revírem je základem dobré organizace.
Rajhradská MO MRS je alternativní možností pro mnohé rybáře, kteří mají kritické pohledy na současný stav v jejich organizacích, mají snahu se spoluúčastnit na
chodu své organizace, nechtějí mít pocit bezmocnosti a pocit pouhého rybářského
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zdroje peněz, končících neznámo kde. Využijí práva možnosti organizovanosti v libovolné MO MRS (přestupu Vám po splnění podmínek nesmí nikdo bránit). Chceme
povznést hodnoty sportovního rybářství.
Mezi naše nesmělé cíle patří, po vysoké spoluúčasti na vybudování rybníku v Habrovanech, i vybudování nového rybníku v Rajhradě a v budoucnosti snad i dalších
rybníků v okolí. V tomto směru jsme již v přípravách pokročili velmi daleko a vybudování rajhradského rybníku je velmi reálné. A bude na rybářích, jak si tohoto
revíru budou vážit, pečovat a starat se o něj. Odměnou jim budou krásné chvíle u
nemalého rybníka s pěknými rybami. Hodnotícím kriteriem bude množství a kvalita
vytažených a puštěných ryb, ne množství ryb odnesených!
Velkou péči věnujeme i mládeži. Na Základní škole v Rajhradě organizujeme již pátým rokem zdarma rybářský kroužek, kterého se účastní děti od osmi let, mající zájem o vydání nového rybářského lístku, ale i žáci, kteří si zde rozšiřují své dovednosti
a vědomosti. S dětmi jezdíme na rybářské závody v okolí. Počítáme se zavedením
rybářských kroužků i na jiné základní školy.
Ve výboru MO počítáme i se zástupci z obcí ze kterých budou ve větším počtu i naši
členi. Vedení musí být propojeno s rybáři, žádný centrismus.
V krátké době vybudujeme naše webové stránky, jako jeden ze zdrojů informací pro
členy.
Naše organizace bude vydávat povolenky již na rok 2013. Uvítáme hlavně nové zájemce o rybařinu, ale i rybáře stávající či navracející se k tomuto koníčku. Výdejním místem bude prodejna rybářských a hospodářských potřeb mezi Rajhradem a
Holasicemi, v otvírací době, nebo klubovna rybářů, myslivců a chovatelů v Rajhradě, Městečko 29 u železničního mostu, kde bude i vývěska s bližšími informacemi a
schránka.
Přestup u členů MO Brno5 vyřídíme, ale musíte na našich výdejních místech nejpozději do 15.1.2013 odevzdat úlomkový lístek-povolenku a sumář úlovků! Poté si přijdete s podobenkou a rybářským lístkem pro povolenku na příští rok. Ostatní rybáři si
musí Přestupní lístek u stávající MO vyzvednout sami. Budeme po domluvě vydávat
povolenky tak, abyste mohli jít na ryby na Silvestra a i na Nový rok. Na výdejních
místech se dozvíte podrobné informace (popřípadě na tel.č. 608 726 267)
Upozornění: na základě rozhodnutí rady MRS se brigády při přestupu platí až v nové,
tudíž naší organizaci. Při přestupu nesmí být vydání přestupního lístku podmíněno
zaplacením brigády ve staré MO!!!!
Děkujeme všem, kteří nás podpořili na ustanovující schůzi a věříme, že i s dalšími
příznivci nám zachováte sympatie v podobě vstupu do MO MRS Rajhrad.
Ing. Miroslav Řeřucha
místopředseda MO MRS Rajhrad

www.mesto-modrice.cz

291

Život v našem městě

VČELAŘI
Rajhradští včelaři se zúčastnili dne 6. 10. 2012 výstavy v Ostravě.
Vyjeli jsme ráno v 7. hod. malým autobusem směr Ostrava, kde jsme si prohlédli
novinky ve vytáčení medu a pohovořili se členy pracovní společnosti nástavkových
včelařů o problematice nemocí včel v letošním roce. Také jsme diskutovali o včelařství s jednotlivými pracovníky výstavy, se kterými jsme si vyměňovali odborné
názory na chov včel. Rovněž jsme si zakoupili drobnosti na doplnění včelího hospodářství.
Po prohlídce jsme se přesunuli na prohlídku zahradnickou, kde jsme si prohlédli
výstavu ovoce, zeleniny a květin, kde byly k vidění výpěstky zahrádkářů, na kterých
se podílely i naše včeličky, prostřednictvím opylovací činnosti. Výstava byla hezky
uspořádaná a všem se líbila. Nakonec jsme se přesunuli do výstavních prostor, zdraví pro člověka, kde jsme si změřili tlak, tuk, cholesterol a celkovou zdravotní kondici.
Bylo to poučné i zajímavé.
Jelikož výstava není svým rozsahem velká, šli jsme se také podívat na hornickou
výstavu na Landeku. Veškeré doly na Ostravsku jsou zavřené, tak nás zajímalo, jak
se dříve těžilo černé uhlí. Dostali jsme se do podzemí, asi 10 metrů, kde nás provázel
pracovník dolů, který nám vysvětlil na názorných těžebních strojích, jak se těžilo
černé uhlí. Bohužel uhlí už se v současnosti netěží a je zakonzervováno pro další
generace.
Na závěr jsme se přesunuli do Hustopečí na Burčákové vinobraní, kde si každý koupil
burčák, pití starců, při kterém jsme diskutovali nad dnešním dnem a bylo nám dobře.
Doprava byla hrazena z prostředků dotací, které jsme obdrželi od jednotlivých obcí.
Z těchto dotací jsme rovněž zakoupili 2 kompresory, 2 trafostanice pro včelaře, kteří
mají svá včelstva mimo svůj domov. Tyto přístroje budou použity na ošetřování včel.
Prostřednictvím zpravodaje děkujeme všem obcím za poskytnuté dotace, které jsme
v letošním roce obdrželi.
Zpracoval Jaromír Pokorný
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SPORT

PĜijećte ve svém voze
a vyzkoušejte si své schopnosti
na škole smykĤ

automobilový závod ve slalomu
PRO VŠECHNY ěIDIýE !

8,00 – 9,00 hod.
registrace jezdcĤ – nám. Svobody, ModĜice
9,00 hod.
start – nám. Svobody, ModĜice
odjezd na Automotodrom Brno dle itineráĜe
9,30 – 14,00 hod.
slalomové dráhy na Automotodromu Brno
registrace možná i na automotodromu,
bez nároku na zaĜazení do hodnocení závodu

více info na

www.vonka.cz
Foto: M.Hájek

602 717 903
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Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Cetlová Ludmila
Benáček Stanislav
Benáčková Marie
Tománková Marta
Šulová Františka
Hájek Jan
Chládek Stanislav
Bednarská Zdenka
Ing. Coufal Jindřich
Koukal Emil
Slavíková Jitka
Štrosová Zdeňka
Matochová Zdenka

i

331

Inzerce

Vítáme do života
Polách Vojtěch
Lovecká Barbora
Šmarda Pavel
Matýsek Eduard
Sychová Veronika

Rozloučili jsme se
Hrušková Marta
Múčka František
Kocián Jaroslav
Štulpová Jiřina

1
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4IT.cz
Nádražní 540
ModĜice 664 42

1 denní Polsko

POLSKÝ TċŠÍN

mob: 739 034 500
mob: 603 254 455

za vánoþními nákupy

www.4it.cz
info@4it.cz

24.11., 1.12., 8.12.2012 (sobota)
28.11.2012 (stĜeda)
Cena zájezdu 295,- Kþ
Odjezd z ModĜic, nám. Svobody v 6.00 hod..
Odjezd z Brna, Janáþkovo divadlo v 6.20 hod..
PĜíjezd do Polského TČšína cca 8.30 hod..
Osobní volno na nákupy v tržnici a ve skleníku.
Odjezd z Polského TČšína ve 13.00 hod..
PĜíjezd do Brna cca v 16.00 hod..
Využijte možnost výhodných nákupĤ v Polském TČšínČ. MČsto na Ĝece Olši. Jedno z nejstarších
mČst Slezka. Lze nakoupit suroviny na vánoþní cukroví. Vánoþní dárky pro celou rodinu a blízké.
Vše na jednom tržišti.
V cenČ zahrnuta doprava a technický delegát.
V pĜípadném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. RaboĖová.

TERMÁLNÍ LÁZNċ
Györ – Maćarsko 2012 - 2013

17.11., 15.12.2012
12.1., 19.2., 9.3., 13.4.,11.5.2013
Cena: doprava a vstupné 585,- Kþ dospČlá osoba / 525,- Kþ dítČ do 14 let
Odjezd: ModĜice 5.30 hod., nám. Svobody
Brno 6.00 hod., Janáþkovo divadlo od restaurace Bohéma
Odjezd z Györu v 16.00 hod.
LáznČ Györ tvoĜí nový moderní areál, otevĜený v r. 2003. LáznČ jsou rozdČleny na þást léþebnou a
þást zábavnou. V léþebné þásti naleznete kryté i venkovní sedací bazény s termální vodou bohatou
na minerály/29, 32 a 38ÛC/úþinnou pĜi léþbČ revmatismu kloubĤ a páteĜe, pohybového a trávícího
ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest. V zábavné þásti kryté i venkovní bazény
s perliþkovými láznČmi, podvodními masážními tryskami, vodopádem a tobogánem, vodním barem
pĜímo v bazénu/za forinty, EU/.
V pĜípadném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. RaboĖová nebo pište na
e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezdy poĜádá firma EXPRESSBUS Coufalík.
Možnost úhrady zájezdu v TEXTILU ModĜice, Havlíþkova 210, p. Havlátová

Nabízíme:
x
x
x
x

PC, notebooky, veškeré
komponenty a pĜíslušenství k
výpoþetní technice
Tiskárny, kopírky a spotĜební1
materiál
Externí správu IT, záruþní a
pozáruþní servis
SíĢová Ĝešení, návrhy, realizace,
certifikace
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Salon Iv

Iveta Šubrtová
Masarykova 118, Business Park Modřice
(areál bývalé Fruty)

tel. 736 402 418
e-mail: iveta.subrtova@seznam.cz
www.brno-masaze.webnode.cz

•Klasická masáž •Bambusová masáž
•Čokoládová masáž •Lávové kameny (Hot
Stones) •Lávové kameny - obličej a dekolt
•Anticelulitidová masáž + ozonový zábal
•Havajská masáž (lomi lomi) •Medová masáž
+ maska •Manuální lymfodrenáž
•Lifting obličeje •Baňkování
Dárkové poukazy - Výhodné permanentky
Věrnostní slevové karty - Zaměstnanecké benefity
Akční nabídky
Vánoční dárkové poukazy se slevami 10-30%!

Více informací na www.brno-masaze.webnode.cz
Těšíme se na Vaši návštěvu

MUDr. Jarmila Kočí

Oční ambulance

F
Firma
Marais přijímá předběžné přihlášky
do nově otevřené soukromé
d

Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov
Ordinační hodiny:
Po
11-16 hod.
Út
8-13 hod.
St.
8-13 hod.
Čt
8-11 hod.

pro děti od 3 let
p
za
zahájení
provozu: 2. 1. 2013
d
datum přijímání přihlášek: od 15. 10. 2012
d
den otevřených dveří: 15. 12. 2012
u
umístění školky: nový rodinný dům
v Dolních Heršpicích
kontakt+info: Simona Labudová, tel.: 737 204 483
ko
e-mail: simona.labudova@marais.cz
e

tel. 777

268 848

V rámci výuky nabízíme: standardní výuka pro mateřské školy,
tenis, plavání, základní gymnastika, míčové hry, angličtina,
logopedická poradna, výlety do přirody atd.

361
38
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Mgr. Lenka
Zimková
PƎeklady,konverzaceavýuka
vanglickémjazyce
ͲindividuálnípƎístup
Ͳukázkováhodinazdarma
ͲvýukauVásvefirmĢnebo
vuēebnĢ(ModƎice)
Ͳvyužitíoriginálníchcizojazyēných
výukovýchmateriálƽ
Ͳpoužitíalternativníchmetod
vevýuce

Tel:724411720
Email:lenkazimkova@centrum.cz

Nádražní 540
ModĜice 664 42

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


CENÍKSLUŽEB:

2
¾ Koberce…..od25,ͲKē/m 
2
¾ Sedaēka…..od160,ͲKē/m 
¾ Židle.….od30,ͲKē/ks
¾ KƎeslo…..120,ͲKē
(UvedenécenyjsouvēetnĢDPH)

ALFATRADECZ
Palackéhonám.28,66491Ivanēice

Tel:+420734234734
Email:cisteni.alfatrade@gmail.com



PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ
KOTLE. Provádíme servis
a dodávku kotlů
a průtokových ohřívačů.
www.serviskotlubrno.cz
tel. 777 171 926

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

305 720

381
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MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2012
Události

Nabízíme nově výrobu studené kuchyně
• obložené mísy
• chlebíčky
• minichlebíčky
• hotová jídla na objednávku s sebou

12.-25.11.

Muzeum Výstava Sami-proti sobě

30.11.

Kateřinská zábava

21.11.

60. Komorní koncert na radnici

6.12.

Beseda v knihovně

23.11.

Turné čtyř můstků

7.12.

Vánoční jarmark ZŠ

29.11.

Rozsvícení vánočného stromu

7.12.

Beseda Dopravní stavby JMK

30.11.

Vánoční tvoření ZUŠ

12.12.

61. Komorní koncert na radnici

Opakovaně týdně

Připravíme pro Vás
• rodinné oslavy (pronájem prostor zdarma)
• školení
• promoce
• vánoční večírky
• plesy
• svatby (www.svatebnihostiny.cz)
• speciální italské šestichodové menu (vaří rodilý Ital)

po

út

17:00

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

17:30

Ŕímskokatolické 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

9:30

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

www.prtatamodrice.estranky.cz

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

MALBY 14,-Kč/m , nátěry
2

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

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

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
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm

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

čt

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

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

Čištění koberců, sedaček
a čalouněných povrchů.
Ceny: koberce od 13,- Kč m2,

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9 -12, 13-18

- klubovna nad knihovnou na radnici

Kontakt
• www.hotelgregor.cz
• tel: 547 243 121, 777 760 576

Pronajmu garáž
na ulici Tyršova,
tel. 723 749 403

>>>
>>>

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

16:30

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

17:00

dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

www.x-trim.cz

17:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

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

www.x-trim.cz

18:30,19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

sedací soupravy – jednosed 100,- Kč
Čištění je prováděno u zákazníka.

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

Tel. 775 242 041

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

pá

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

-klubovna nad knihovnou na radnici
ne
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