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USNESENÍ Č. 16/2008

z 16. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 11. února
2008 v 16 hodin v zasedací síni
modřické radnice
1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je usnášení schopná v počtu
5, jmenovitě viz prezenční listina
2 RMM schvaluje
2.1 zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou
2.2 program 15. schůze RMM dle předloženého návrhu starosty
2.3 nahrávání schůze RMM na záznamové zařízení
2.4 oslovení vybraných právních
kanceláří po březnovém ZMM při
neschválení návrhu dohody zaslané společností Sceptrum
2.5 rozšíření usnesení č. 15/2008 bod
2.6 o pověření starosty oprávněním
schvalování došlých faktur o text:
„a proplácení hotovostních úhrad,
které jsou schváleny v rozpočtu
města“
2.6 změny v pokynu starosty č. 1/2008
o rozpočetnictví města
2.7 smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a
bytovým družstvem Družba na
stavbu lodžií na pozemku p.č. 777/3
ul. Poděbradova 577
2.8 dodatek č. 1 ke smlouvě č.j. S5503/03/SB mezi městem Modřice
a ﬁrmou ASPI a. s. o změně odběru
jednouživatelské verze na verzi
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KLIENT/SERVER pro 8 licenčních
klíčů s pravidelnou aktualizací 1x za
měsíc.
2.9 dohodu o provedení demolice mezi
městem Modřice a ﬁrmou Chapel
Invest, spol. s r. o. části objektu SO
23 z pozemku v majetku města p.č.
2046/1
2.10 smlouvu o umožnění provedení stavby mezi městem Modřice
a ﬁrmou Zdeněk Čáslavský pro
plynovodní přípojku pro areál ﬁrmy
vedenou po pozemku v majetku
města p.č. 2082/1
2.11 dodatek č. 1 nájemní smlouvy mezi
městem Modřice a TJ Sokol Modřice ke smlouvě ze dne 15.12.2003 z
důvodu změny výše nájemného z
250,- Kč/ za započatou hodinu na
370,- Kč/ za započatou hodinu. Částka je zahrnuta v rozpočtu pro rok
2008 v oddělení paragraf 3419
2.12 zajištění údržby sportoviště
(náhradní škvárové hřiště) mezi
městem Modřice a TJ Sokol Modřice
na p.č. 994/1 v lokalitě „U Hřiště“ za
částku 56.400,- Kč/ rok včetně DPH
2.13 výpověď ze smlouvy o pronájmu
pozemku p.č. 2064/13 mezi městem
Modřice a p. Radoslavou Náprstkovou o výměře 102 m2 v lokalitě za
bistrem Hebnar
2.14 návrh smlouvy o dílo na zpracování PD VO ulic Brněnská a Sadová
mezi městem Modřice a ﬁrmou
Energ Servis a. s. V celkové výši
98.000,- Kč + 19% DPH. Částka je zaZpravodaj 3/2008

hrnuta v rozpočtu oddělení paragraf
3631
2.15 uzavření nájemní smlouvy mezi
městem Modřice a obchodní společností DOSIP, s. r. o. o pronájmu
osobního automobilu Ford Escort se
zabudovaným měřičem rychlosti v
ceně 980,- Kč+ 19% DPH za každou
hodinu nájmu s paušální částkou za
přepravu předmětu v celkové ceně
1.400,- Kč + 19% DPH a s možností administrační činnosti v ceně 450,- Kč +
19 % DPH za každou hodinu
2.16 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Modřice a ﬁrmou E.ON Distribuce, a. s. na p.č. 986, 991/1, 991/41,
994/13 – přeložka VN 166, Modřice
ul. U Hřiště za jednorázovou částku
700,- Kč
2.17 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi
městem Modřice a ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s. na p.č. 2041 a 2043/1
– inženýrské sítě a komunikace v
ulici Ulička za jednorázovou částku
11.750,- Kč
2.18 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi
městem Modřice a ﬁrmou E.ON
Distribuce, a .s. na p.č. 460/30 a
2042/1 – inženýrské sítě ul. Masarykova – přeložka VN za jednorázovou
částku 4.550,- Kč
2.19 smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi
městem Modřice a ﬁrmou E.ON
Distribuce, a. s. na p.č. 2011 – přeložka vedení NN nám. Svobody za
jednorázovou částku 4.100,- Kč
2.20 dohodu o provedení stavby SOwww.mesto-modrice.cz

33A – úprava vjezdu do areálu
ﬁrmy Chapel Invest, spol. s r. o.
na p.č. 2042/1 – úprava výjezdu z
areálu Chapel Invest, spol. s r. o. ve
vztahu k odbočení do areálu
2.21 pronájem a podnikatelský záměr
objektu Poděbradova 413 ﬁrmě
Rehabilitace Ivana Pirochtová
2.22 smlouvu mezi městem Modřice a
manželi Koudarovými o umožnění
stavby přípojek k novostavbě rodinného domu na pozemku města
p.č. 445/2
2.23 vyhotovení nové smlouvy mezi
městem Modřice a ﬁrmou Komplex
Real s. r. o. na změnu nájemce a
novou obchodní smlouvu o dodávkách el. Energie z VO na nového
nájemce
2.24 odkoupení části pozemku v majetku SÚS JMK p.č. 2028 o výměře
3071m2 p. Pavlu Havlíkovi
2.25 vrácení přeplatku ﬁrmě Novapol
Group a. s. z nájmu v celkové výši
3.991,70 Kč vyplývající z nájemní
smlouvy
2.26 výpověď smlouvy o nájmu
pozemku p.č. 878/3 o ploše 479m2
ﬁrmě MaPa Patrik Macoun
2.27 napojení domovní přípojky plynu
pro RD na plynovod v ulici U Hřiště p. Aleny Tylmanové
2.28 návrh PD „Prodejní servis Terramet-Modřice“ ﬁrmy Terramet s. r.
o. se stanovenými podmínkami pro
realizaci
2.29 pořízení geodetického oddělovacího plánu a přisloučenou část k
parcele 886 vrátit k parcele 2039.
Provést správní narovnání v rámci
katastrálního úřadu
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2.39 podmínky k podání nabídky na:
Stavební úpravy MŠ – Benešova 271,
Modřice
2.40 text výzvy k podání nabídek na
realizaci: Stavební úpravy MŠ – Benešova 271, Modřice
2.41 doplnění telefonní ústředny a
výměnu telefonu asistentky starosty
pro lepší komunikaci v rámci úřadu.
Celková částka bude do 21.000,- Kč
včetně DPH. Částka bude čerpána z
rozpočtu oddělení paragraf 6171
2.42 změnu telefonních hovorů místo
operátora O2 Telefonica na dodavatele signálu internetového připojení
ﬁrmu Qnet CZ s. r. o.
2.43 uvolnění dotace ve výši 7.000,- Kč
na akci Běh Modřicemi pro TJ Sokol
Modřice. Částka je zahrnuta v rozpočtu v oddělení paragrafu 3419
2.44 provedení víceprací na rekonstrukci VO ul. Masarykova, Husova,
Benešova. Částky budou zapracovány po cenovém jednání do rozpočtového opatření č. 1/2008 a schváleny
na březnovém ZMM a poté bude
uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo
2.45 oslovení 3 ﬁrem na dodavatele
osázení náměstíčka Prusinovského.
Výběr dodavatele proběhne na příštím jednání RMM
3 RMM neschvaluje
3.1 nabídku na přehlídku známých
komiků imitátorem Lojzíkem Matouškem
3.2 podnikatelský záměr na zřízení rehabilitace v objektu nám. Svobody 90
3.3 adresný pronájem pozemku p.č.
460/9 o výměře 1202 m2 společnosti
Resident Invest, a. s.
Zpravodaj 3/2008

3.4 nabídku na vystoupení Louise
Armstronga revival
3.5 poskytnutí informací o MP studentovi Bc. Davidu Hadáčovi
3.6 nabídku hudebního pořadu „Ta naše
písnička česká“ od souboru Zdeňka
Černohouze z důvodu plného vytížení kulturních akcí pro rok 2008
4 RMM pověřuje
4.1 starostu prověřením situace a smluv
o pronájmu předzahrádek
4.2 starostu uzavřením smlouvy na
zpracování Energetického auditu
a Průkaz energetické náročnosti
budov pro město Modřice od ﬁrmy
Energ spol. s r. o. dle předložené
nabídky
4.3 Ing. Hanu Chybíkovou k zastupování
města Modřice na členské schůzi
sdružení „Vírský oblastní vodovod,
Sdružení měst, obcí a svazku obcí“
4.4 starostu zahájením přípravy vydání
knihy o městu Modřice v rozsahu
min. 148 stran od ﬁrmy FRZ – reklamní studio
4.5 starostu přípravou podrobných
podkladů o pořízení videozáznamu
a přenosu dat o městě Modřice na
internet
4.6 starostu a místostarostku k jednání
o ceně požadovaných víceprací s dodavatelem prací na rekonstrukci VO
ul. Masarykova, Husova, Benešova
5 RMM bere na vědomí
5.1 komplexní hodnocení činnosti SDK
5.2 proplacení faktury za koupi vozu
Škoda Octavia ve výši 609.900,- Kč
a ponechání částky 40.000,- Kč v
rozpočtu na nákup zimních kol
www.mesto-modrice.cz

5.3 sdělení Policie ČR o kontrole dodržování limitů rychlosti ve městě
Modřice v prosinci 2007
5.4 sdělení Policie ČR o kontrole
dodržování stanovených limitů
rychlosti ve městě Modřice v
lednu 2008
5.5 zprávu o bezpečnostní situaci
v městě Modřice za rok 2007 od
Policie ČR – Okresní ředitelství
Brno-venkov Rajhrad
5.6 přehled činnosti MP za měsíc
leden 2008
5.7 zápis č. 012/2008 z jednání KÚPR
a plně souhlasí se závěry a navrženými stanovisky uvedenými
v tomto zápise k jednotlivým posuzovaným žádostem
5.8 zápis č. 2/2008 z jednání SDK ze
dne 7.2.2008 a plně souhlasí se
závěry a navrženými stanovisky
uvedenými v tomto zápise k jednotlivým posuzovaným žádostem
5.9 zápis č. 011 ze dne 15.1.2008 ze
zasedání FV
5.10 přípravu březnového zasedání
ZMM
5.11 rozpracovaný zásobník investičních akcí
5.12 hodnocení činnosti knihovny za
rok 2007
5.13 nabídku na vystoupení Anny K
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2.30 smlouvu mezi městem Modřice a
ﬁrmou Mediatel na vedení kontaktů na město Modřice v publikaci
Zlaté stránky
2.31 reprezentační fond starosty pro
rok 2008 ve výši 15.000,- Kč. Paragraf odstavec 6112
2.32 prodloužení termínu čerpání a
vyúčtování dotace pro Římskokatolickou farnost Modřice ve
výši 300.000,- Kč do 31.12.2008 po
odsouhlasení auditorkou města
2.33 výuku Anglického jazyka pro
6 pracovníků MěÚ v rozsahu 40
hodin za cenu 460,- Kč/ vyučovací hodina. Částka je čerpána ze
schváleného rozpočtu oddělení
paragraf 6171
2.34 výuku Německého jazyka pro
4 pracovníky MěÚ v rozsahu 40
hodin za cenu 440,- Kč/vyučovací hodina. Částka je čerpána ze
schváleného rozpočtu oddělení
paragraf 6171
2.35 doplnění reklamních předmětů
dle předložené cenové nabídky.
Celková částka je 7300,- Kč bez
DPH. Částka bude čerpána z oddělení paragrafu 6171
2.36 ﬁrmu Hitl jako dodavatele víceúčelového stroje pro údržbu města.
Stroj bude pořízen po schválení
rozpočtového opatření na březnovém ZMM
2.37 hodnotící a výběrovou komisi
na dodavatele rekonstrukce MŠ
Benešova
2.38 předložený návrh 5 ﬁrem na
oslovení jako dodavatele rekonstrukce MŠ Benešova pro potřeby
ZUŠ

6 RMM ukládá
6.1 2. místostarostovi oslovení 3
ﬁrem na vypracování nabídky na
kompletní rekonstrukci místního
rozhlasu
6.2 1. místostarostce oslovení 3 ﬁrem
na vypracování PD na zastávku
pro místní hromadnou dopravu v
71
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7 RMM stanovuje
7.1 jako orgán příslušný v souladu s
ustanovením § 103 odst. 4 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů slečně Petře Havelkové, DiS.
plat za funkci vedoucí odboru
správního a ﬁnančního Městského úřadu Modřice na návrh Ing.
Josefa Šišky v platovém tarifu
10/1, a příplatek za vedení ve výši
5% a osobní příplatek ve výši 7,5%
s účinností od 1. března 2008
8 RMM nedoporučuje
8.1 předložit prodej části pozemku
p.č. 2033 o výměře 231m2 manželům Homolkovým do březnového
jednání ZMM z důvodu vedení
hlavního vodovodního řadu přes
pozemek
8.2 předložit prodej pozemku p.č. 73
a 72/1 Ing. Vladimíru Novotnému
na stavbu malého bytového domu
s malometrážními byty určenými
k pronájmu občanům do březnového jednání ZMM
8.3 předložit odkoupení části pozemku p.č. 2039 Ing. Františkovi
Horňákovi do březnového jednání
ZMM
9 RMM odkládá

18

9.1 rozhodnutí o konání šermířského dne
na příští jednání RMM
9.2 rozhodnutí o zvětšení reklamní plochy pro ﬁrmu Komplex Real s. r. o.
do vydání stanoviska zahrádkářského sdružení
10 RMM povoluje
10.1 pořádání tomboly na 10. reprezentačním plese Soukromé střední školy
podnikání dne 29.2.2008
11 RMM navrhuje
11.1 po splnění stanovených podmínek
a dokončení prací předložit žádost
o stanovisko města ve věci převzetí
veřejné komunikace a VO v lokalitě
RD Bobrava od ﬁrmy Motel Bobrava
do ZMM
11.2 nenabízet k dalšímu pronájmu pozemek p.č. 878/3 o ploše 479m2
11.3 předložit zprávu o bezpečnostní situaci v městě Modřice za rok 2007 od
Policie ČR – Okresní ředitelství Brno-venkov Rajhrad na březnové ZMM
11.4 předložit zápis č. 011 ze dne 15.1.2008
ze zasedání FV na březnové ZMM

Seznam použitých zkratek:
RMM Rada města Modřice
ZMM Zastupitelstvo města Modřice
PD projektová dokumentace
VO veřejné osvětlení
SÚS JMK Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
MP Městská policie
SDK Stavebně dopravní komise
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Ukažte nám, co máme zlepšit!
Využijte této příležitosti a sdělte nám své názory.
Nyní máte možnost aktivně ovlivnit kvalitu vlastního života v Modřicích.

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA MODŘICE
Vedení města Modřic má zájem o vytváření vhodných podmínek pro trvalý vyvážený hospodářský i sociokulturní rozvoj města i jeho okolí. Usiluje tak o zatraktivnění Modřic jako místa ke spokojenému životu svých obyvatel, ale také vhodného
místa k realizaci podnikatelských aktivit. V kontextu svých záměrů v prosinci 2007
Zastupitelstvo města rozhodlo o vytvoření Strategického plánu rozvoje města
Modříc (SPRM).
Strategický plán bude představovat programový dokument města, který jasně vymezí představy o podobě a funkčnosti města v budoucnu a předloží konkrétní kroky k jejich dosažení. Pro vytvoření Strategického plánu byla vytvořena Pracovní
skupina pro zpracování SPRM, která se vedle významných představitelů města
skládá také ze zástupců místních občanských sdružení, podnikatelských subjektů
a externí poradenské společnosti AQE advisors, a. s.

Zprávy z radnice

lokalitě Bobrava s řešením polohy
zastávky
6.3 prověření prodloužení termínu
vyúčtování dotace pro Římskokatolickou farnost Modřice ve
výši 300.000,- Kč do 31.12.2008 s
auditorkou města

Průzkum spokojenosti občanů s kvalitou života v Modřicích
Smyslem strategického plánu je vytváření příznivějších podmínek pro život ve
městě, proto se Pracovní skupina pro zpracování SPRM rozhodla zmapovat současné potřeby veřejnosti a jimi pociťované nedostatky.
Součástí procesu strategického plánování bude realizace dvou průzkumů, z toho
jeden bude směřován na občany a druhý na podnikatelské subjekty. Hlavním cílem Průzkumu spokojenosti občanů s kvalitou života ve městě bude zjistit dojmy a
názory občanů Modřic na aktuální úroveň života ve městě, dostupnost veřejných
služeb, kulturního vyžití a možností trávení volného času, na kvalitu životního prostředí i úroveň bezpečnosti. Průzkum má identiﬁkovat vnímané problematické
oblasti a preference s cílem vhodného nastavení budoucích konkrétních kroků
ke zlepšení aktuálního stavu v podobě Akčního plánu SPRM.
Anketní lístek naleznete v tomto čísle Modřického zpravodaje v počtu 2 ks. Anketu
prosím vyplňte vždy pouze za jednu osobu. V případě zájmu budou další volné
anketní lístky umístěny spolu s formuláři „námětů na rozvoj Modřic“ a sběrnými
koši na výše uvedených místech
Průzkum bude současně probíhat také prostřednictvím osobních rozhovorů vedenými proškolenými tazateli zpracovatelské společnosti AQE advisors, a. s., kteří
Vás budou na přelomu měsíce března - dubna oslovovat přímo v ulicích centra
města.
www.mesto-modrice.cz
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P�íkop 8, Brno

Na průzkum občanů bude následně navazovat také Průzkum podnikatelského sektoru. Jeho smyslem bude především identiﬁkace faktorů významně ovlivňujících podnikání, vymezení slabých a silných stránek možností rozvoje a naopak brzd a rizik snižujících výkonnost podnikatelských subjektů.
Průzkum bude probíhat prostřednictvím osobních řízených rozhovorů i zaslaného
elektronického dotazníku. Termín realizace je plánován na měsíc duben.

Náměty na rozvoj Modřic

Smysluplný a přínosný, musí vycházet z potřeb všech skupin veřejnosti
a zároveň respektovat jejich přání a názory.
Během procesu tvorby dokumentu proto budete mít možnost předložit své názory
a náměty na zlepšení prostřednictvím tzv. „námětů na rozvoj Modřic“, které
prosím podávejte prostřednictvím formuláře vloženého ve středu tohoto Modřického zpravodaje a nebo lze formulář stáhnout z webových stránek města.
Své podněty můžete předkládat jak z pozice občana, ale také představitele určité zájmové organizace nebo skupiny, ale i jako podnikatelský subjekt. Pro bližší
představu, jak formulář vyplnit, prosím využijte přiložený návod v podobě dvou
vzorových námětů.
Formuláře budou k dispozici také v přízemí radnice. Sběrné boxy pro vhazování
vyplněných formulářů budou umístěny v přízemí radnice, v samoobsluhách na
náměstí Svobody, na ulici Husova a v potravinách Švábenský na ulici Brněnská. Pokud využijete k vyplnění elektronický formulář, zašlete jej prosím na email
zpracovatelské společnosti: kasparkova@aqe.cz.

Formuláře a dotazníky prosím vhazujte do sběrných
boxů nebo zasílejte emailem do 6. dubna 2008.
V případě otázek, názorů nebo podnětů se prosím obracejte přímo na zpracovatelskou společnosti AQE advisors, a. s. (www.aqe.cz), Ing. Kašpárková Irena: kašpárkova@aqe.cz, mobil: +420 739 547 274.
Nyní máte možnost aktivně ovlivnit kvalitu vlastního života v Modřicích.
Využijte této příležitosti a sdělte nám své názory.
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1

FINAN�NÍ Ú�AD BRNO-VENKOV
pro období od 10.3.2008 do 31.3.2008 p�i podávání
P�íkop 8, Brno
da�ových p�iznání na daních z p�íjm�
podatelna, pokladna, vym��ovací odd�lení I - FO

a vym��ovací odd�lení II - PO
FINAN�NÍ
Ú�EDNÍ
HODINYÚ�AD BRNO-VENKOV
10.3.2008
P�íkop 8, Brno

pro období od 10.3.2008 do 31.3.2008 p�i podávání11.3.2008
12.3.2008
da�ových p�iznání na daních z p�íjm�
13.3.2008
HODINY
podatelna, pokladna, vym��ovacíÚ�EDNÍ
odd�lení I - FO
14.3.2008
a vym��ovací odd�lení II - PO

pro
10.3.2008
11.3.2008
12.3.2008
13.3.2008
14.3.2008

8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

17.3.2008
období od
10.3.2008
do 31.3.2008
31.3.2008
17.3.2008 p�i podávání
8:00 - 17:00
8:00
- 17:00
18.3.2008
8:00 - 15:00
8:00 - 15:00
da�ových
p�iznání na daních
z p�íjm�
19.3.2008
8:00pokladna,
- 17:00
podatelna,
vym��ovací
odd�lení I - FO 8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00
- 15:00
a vym��ovací
odd�lení20.3.2008
II - PO

17.3.2008
18.3.2008
19.3.2008
20.3.2008
21.3.2008
25.3.2008
26.3.2008
27.3.2008
28.3.2008
sobota 29.3.2008
pond�lí 31.3.2008

8:00 - 14:00

10.3.2008
8:00 - 17:00
11.3.2008
8:00 - 15:00
12.3.2008
8:00 - 17:00
13.3.2008
8:00 - 15:00
14.3.2008
8:00 - 14:00
8:00 - 18:00
17.3.2008
8:00 - 18:00
18.3.2008
8:00 - 18:00
19.3.2008
8:00 - 18:00
20.3.2008
21.3.2008
8:00 - 12:00

21.3.2008

8:00 - 17:00
25.3.2008
8:00
- 15:00
26.3.2008
8:00
- 17:00
27.3.2008
8:00
- 15:00
28.3.2008
8:00 - 14:00

sobota 29.3.2008
pond�lí
31.3.2008
8:00 - 17:00

8:00 - 14:00

8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 18:00
8:00 - 12:00
8:00 - 18:00

8:00 - 15:00
8:00 - 17:00
8:00 - 15:00
8:00 - 14:00

- 18:00
Informace občanům8:00
k systému
Czech POINT

25.3.2008
8:00 - 18:00
26.3.2008
8:00 - 18:00
Město Modřice se rozhodnutím Rady města Modřice ze dne 10. prosince 2007 zapojilo do
27.3.2008
8:00 - 18:00
projektu Czech Point. Tento projekt umožňuje městu Modřice vydávat občanům ověřené
28.3.2008
8:00 - 18:00
výpisu z veřejných registrů, a to konkrétně výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního a
živnostenského rejstříku a Rejstříku trestů. Výpis vydaný městem Modřice bude občana stát
sobota 29.3.2008
8:00 - 12:00
stejný poplatek, jako by uhradil např. Katastru nemovitostí (řídí se zákonem č. 634/2004 Sb.,
pond�lí
31.3.2008
8:00 - 18:00
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).
Sazebník systému Czech POINT
Katastr nemovitostí ... 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík....... 100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Živnostenský rejstřík..100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další i započatou stránku
Rejstřík trestů............... 50,- Kč za jeden výpis z rejstříku trestů

Ukažte nám, co máme zlepšit!
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Ú�EDNÍ HODINY
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Zprávy z radnice

Průzkum spokojenosti podnikatelů
s kvalitou života v Modřicích

Bc. Kateřina Homolková, asistentka starosty
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VÝMĚNA OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ V ROCE 2008

Informace pro občany

Informace pro občany

Upozorňujeme občany, že v průběhu letošního roku probíhá výměna občanskýchprůkazů bez strojově čitelných údajů, které byly vydány do 31.12.2003, jejich platnost končí 31.12.2008.
Pro srozumitelnost – jedná se o typ občanského průkazu tzv. kartička v červenomodrém provedení, vlepená fotograﬁe,ve spodní části nejsou uvedené kódy a
je vyznačena doba platnosti „bez omezení„ nebo „platnost prodloužena bez
omezení „.
Občan při výměně občanského průkazu předloží: vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, dosavadní občanský průkaz , požadovanou fotograﬁi – současná podoba občana v době podání žádosti, je nepřípustná pootočená nebo nakloněná hlava , zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči otevřené
a nesmí být překryté vlasy, u dioptrických brýlí nesmí být odlesky a tmavá skla s
vyjimkou nevidomých, případně další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do občanského průkazu předkládané v originále nebo ověřené kopii tzn:
doplnění titulu, dopsání dětí a manželky, změna rodinného stavu – vdova, vdovec,
rozvedená, rozvedený.
Za výměnu občanského průkazu se nevybírá správní poplatek a lhůta k jeho vydání je 30 dnů, proto neváhejte a o výměnu požádejte v průběhu celého roku.
Občané, kteří jsou narozeni před 1.1.1936 si občanský průkaz měnit nemusí, ale
jen v případě, že nenastala změna v rodinném stavu – vdova, vdovec, rozvedená,
rozvedený.
O výměnu občanského průkazu lze požádat na :
Městský úřad Modřice, nám. Svobody 93, kancelář č.2 /přízemí / Jana Vránová,
t.č. 547 211 580 v úřední dny pondělí a středa, mimo úřední dny po telefonické
domluvě nebo na:
Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno – Opuštěná 2, t.č. 533 304 261 –2.
Upozornění pro rodiče dětí, kteří v letošním roce dovrší 15 let věku.
O vydání 1.občanského průkazu při dovršení 15 let věku předkládá zákonný zástupce / rodič /: vyplněnou žádost o vydání občanského průkazu, rodný list, 1x fotograﬁi, doklad o státním občanství a to: platný cestovní pas dítěte nebo potvrzení
o státním občanství ČR nejdříve 30 dnů před dovršením 15 let věku dítěte.
Nemá –li žadatel takový doklad, dostaví se s matričními doklady: rodné listy obou
rodičů, oddací list, rodný list dítěte, platný občanský průkaz zákonného zástupce
nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku dítěte k podání žádosti o vyhotovení
osvědčení. Tato žádost je zasílána k vyhotovení na Jihomoravský krajský úřad
Brno.
V případě dotazu lze kontaktovat: Jana Vránová, t.č. 547 211 580 nebo osobně dveře
č. 2 Městského úřadu Modřice.
Jana Vránová, úřad Modřice
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I v minulých dnech se ve veřejnosti, podobně jako již několikrát dříve, objevily „zaručené“ zprávy o mnoha náhodných poraněních občanů v ČR o
použité injekční jehly, ze kterých následně byly dokázány zbytky drog a
kontaminace virem HIV či původcem žloutenky. K těmto zraněním mělo
opakovaně dojít v MHD některých měst, u menších sídel pak o jehlu zapíchnutou v sedadle kina a podobně. Naposledy šlo o obyvatele a návštěvníky Olomouce.
Nevím sice, kdo má zájem děsit spoluobčany, ale pravda je poněkud jiná.
Riziko poranění o použitou jehlu sice existuje, rozhodně se však „významně“ nezvyšuje, jak sdělují autoři výše uvedených informací. A už vůbec
nic výjimečného se v této oblasti neděje jak Olomouci, tak v žádném jiném
z českých a moravských měst. Přesto bychom o tomto riziku měli něco
vědět.
S použitými inj. stříkačkami a jehlami se v našem okolí můžeme setkat poměrně často. Proto je na místě běžná opatrnost v životě. Zvláště maminky a
babičky malých dětí na pískovištích či jinde při dětských hrách by měly být
při hlídání ratolestí ostražité. A hned v okamžiku, kdy dítě nabralo trochu
rozumu, ho seznámit, s tím, že takovéto předměty se neberou do ruky. Tím
asi uchráníme dítě nejlépe před většinou negativních zkušeností s okolím,
které by mohly přinést následné životní komplikace. Zcela vyloučit je ale
nejde. A co tedy dělat, když už k náhodnému poranění o inj. jehlu dojde?
Je dobré ranku jemně očistit, nejlépe za použití nějakého desinfekčního
roztoku, který máme doma. Rozhodně doporučuji dostavit se k lékaři, který
již bude vědět, co s poraněným dělat. A hlavně se zbytečně nestresovat.
I když přenos některých chorob tímto způsobem nelze zcela vyloučit, je
velmi nepravděpodobný. Původci těchto nákaz totiž jsou velmi citliví na
okolní vlivy a mimo živý organismus většinou přežívají krátce v rozmezí
několika minut. I když neprofesionálních poranění o inj. jehlu je v ČR ročně
zaznamenáno několik desítek, je přenos žloutenky či HIV tímto způsobem
diskutován i ve světě pouze v teoretické rovině, konkrétní případy nákazy
lidí však nejsou známy. Takže opatrnost ano, vyděšení v žádném případě.
MUDr. Jan Mareček
Ředitel KHS Jmk
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
Hlučnost ještě nic nedokazuje.
Velmi často slepice, která snese
všehovšudy pouhé vejce, kdáká tak,
jako by porodila asteroid.
Mark Twain
Zahrádkářský spolek v Modřicích prostřednictvím svých členů obhospodařuje několik zahrádkářských kolonií.
Tyto kolonie se nachází na obecních pozemcích. MÚ Modřice a zahrádkářský
spolek mají spolu uzavřenou smlouvu
o pronájmu. Pozemek se rozměřil na
jednotlivé zahrádky a ty byly pronajaty jednotlivým členům zahrádkářského
spolku. S uživateli zahrádek je uzavřena smlouva o pronájmu. Ve smlouvě je
uvedeno jméno člena, jemuž je zahrádka pronajata, výměra zahrádky a platba.
Ke každé smlouvě je přiložen provozní
řád jednotlivých kolonií, který musí člen
zahrádkářské kolonie dodržovat.. Nájem
od jednotlivých členů vybírá zahrádkářský spolek a hromadně za všechny
kolonie hradí nájemné MÚ jednou ročně. Rovněž v koloniích, které používají
městskou vodu rozpočítává vodné.
Každá kolonie má svého vedoucího, který je zároveň členem výboru a který řeší
problémy kolonií. Pokud je závažnější
problém, řeší ho výbor zahr. spolku.
Pokud člen zahrádkářského spolku ze
zdravotních nebo jiných důvodů nemůže zahrádku obdělávat, může ji sám
postoupit jinému členu nebo ji přidělí
výbor zahr. spolku. Pokud je na pozemku vybudována chatka, osázeny stromy,
studna apod., žádá výbor před přepsáním smlouvy písemné prohlášení, že
www.mesto-modrice.cz

oba členové - odstupující i nový - jsou
spolu vyrovnáni. Jak a v jaké výši nás
nezajímá. Pokud odebíráme pozemek
od člena, který má zahrádku dlouhodobě v nepořádku, musí pozemek
uvést do původního stavu.
Nové členy pouze upozorníme, že pozemek je pronajatý a není tedy vlastníkem. Není správné, když se objeví ve
Zpravodaji inzerát nebo oznámení na
veřejných místech např. „prodám zahrádku v kolonii Svratka II“. Správně
by mělo znít „přenechám zahrádku v
kolonii Svratka“.
Pak po Modřicích vznikají různé fámy,
že zahrádkářský spolek „kšeftuje“ se
zahrádkami za „nehorázné sumy“.
Pozor! - měl by si každý uvědomit co
říká. Zahrádkářský spolek působí v
Modřicích mnoho let a naši dobrou
pověst bychom hájili třeba soudní cestou, hlavně proti tomu, kdo tyto fámy
roznáší.
Tak to jen tak pro informaci. Jaro se
kvapem blíží a zahrádkáři budou již v
plné polní. Tak ať se nám daří a počasí
nám přeje.

Život v našem městě - ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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NEBEZPEČÍ Z INJEKČNÍCH JEHEL

1

Život v našem městě

Na závěr: Ti, kteří se starají jen o část
občanů a zbývající zanedbávají, zavlékají do obce to nejzhoubnější - vzpouru a nesvornost.
To není z mé hlavy, to řekl před dávnými roky moudrý Cicero.
Přeji vám krásné svátky jara, dámám
trochu pomlázkou vyprášit sukně a
pánům a dětem za to hojnou pomlázkovou nadílku
TOJA
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Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků

KOMORNÍ
KONCERT

33.
Vzácná hudební příležitost

Kytarový koncert
Vladislava Bláhy
V úterý 22. ledna se díky iniciativě a obětavosti Milana Kašuby z místní pobočky
ZUŠ uskutečnila v zasedacím sále radnice mimořádná hudební akce. Před „správně komorně“ složeným i naladěným publikem vystoupil se svou španělskou kytarou jeho „kamarád Sláveček“ - jinak Vladislav Bláha, světoznámý profesor hry
na kytaru na Konzervatoři a JAMU v Brně, ředitel Mezinárodního kytarového festivalu Brno a sólista v rozhlase, TV i na koncertech v mnoha zemích.
Bylo již už víc než tři desítky po všech světadílech a v nejbližší době se shodou
okolností chystal právě do Španělska. Svým uměním již inspiroval řadu cizích i
našich skladatelů, kteří mu věnovali své skladby - část jedné z nich „Moraviana“
od J. W. Duarta, na motivy moravských lidových písní, na koncertě také zazněla.
Zajímavé průvodní slovo a mistrovská interpretace i velice složitých skladeb přinesly posluchačům skutečně nevšední zážitek.

Život v našem městě - KULTURA

Život v našem městě - KULTURA

KULTURA

NA RADNICI

Landstraßer Mandolinenverein
TUMA - Wien
k příležitosti otevření hranic EU

text ČeV - foto Miroslav Hájek

Účinkují:
15-členný mandolínový orchestr, dirigent Friedel Zacherl

Středa 26. března 2008 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
116
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K příležitosti otevření hranic EU jsme připravili v rámci hudebních večerů na radnici v Modřicích tak trochu „aktuálně-historický“ program. Na již 33. pravidelný
koncert, konaný poslední březnovou středu, jsme pozvali mandolínový orchestr Landstraßer Mandolinenverein TUMA - Wien. Podobné orchestry zakládali v
Rakousku Italové kolem roku 1900, ve třicátých letech mívaly až 100 členů a v
současné době funguje ve Vídni asi 10 mandolínových sdružení. Orchestr našich
hostů založil v roce 1948 Josef Tuma z Terstu s přáteli, takže letos slaví svoje 60-ti
leté jubileum. V těchto dnech je tedy určitě stylové navázat na takové mezinárodní
setkávání kultur a pokusit se ve vzájemných kontaktech pokračovat - takže všichi
zájemci o poznání „Nachbarn aus Wien“ jsou tímto srdečně zváni.
Vlastimil Čevela, foto: archiv LMV

Židovská barokní hudba
na radnici.
Kdo v zlaté struny zahrát zná,
jej ctěte víc než sebe,
neboť vás tak Bůh miloval,
že poslal vám ho s nebe.
(Vítězslav Hálek - Večerní písně)
Tímto klasickým citátem charakterizuje pravidelná návštěvnice i autorka hudebních referátů v našem Zpravodaji,
paní Jiřina Štulpová, celkový dojem z
koncertu, který patřil k těm mimořádně zdařilým. „Z účinkujících, které
jsme v Modřicích hostili už několikrát,
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tentokrát za doprovodu starých nástrojů vynikl krásný hlas zpěvačky Ivany
Krejčiříkové, kterou posluchači ocenili
velkým potleskem“. Známá hudební
kritička, paní profesorka Alena Borková z konzervatoře v Brně hodnocení
dále rozvádí:

Ve středu 30.ledna se zde představil vokálně instrumentální soubor Collegium
musicum Brno, který se specializuje na
provádění historické hudby. Stylového
efektu dosahuje také užitím kopií starých nástrojů – barokních houslí (Elen
Machová – umělecká vedoucí, Jiří Květon – zakladatel tělesa), violy da gamba
(Věra Mikulášková), teorby (Simona
Holubcová) a cembala (Lucie Fišerová).
Vokální složku zastupuje Ivana Krejčiříková, studentka VŠMU Bratislava. V
Modřicích jsme byli svědky interpretace
velice živé, temperamentní, nezanesené

„V únavném boji o existenci odsunuje
většina lidí zájem o umění až na poslední místo – zvláště tzv. vážná hudba
je na tom v tomto směru nevalně. Proto
je velmi cenné, najdou-li se lidé, kteří i
Zpravodaj 3/2008

archivním prachem. Je to vskutku
obdivuhodné, neboť interpreti se
zaměřili na oblast běžnému publiku
neznámou – na židovskou barokní
hudbu, která se zatím dostala na pódia jen vzácně.
Mezi autory se objevila jména skladatelů z italské Mantovy i holandského Amsterodamu: Salomone Rossi,
A. Caceres, C.G.Lidarti. Pod názvem
LE-EL ELIM (Bohu všemohoucímu)
se střídaly kompozice instrumentální
s vokálními, v nichž vynikl lahodný
hlasový témbr Ivany Krejčiříkové s
měkce a zaobleně tvořenými tóny a
jemnou koloraturní technikou. Zpěvačka okouzlila posluchače zejména bezprostřední výrazovostí svého
projevu. V případě potřeby druhého
hlasu výborně obstála instrumentalistka Simona Holubcová, jejímž
dílem byla též dramaturgie celého
večera. Koncert byl požitkem nejen
pro odborné zájemce o baroko, ale
zejména pro vnímavé publikum, které zaplnilo akusticky výhodný sál do
posledního místa.“

Život v našem městě - KULTURA

Schengen v kultuře:
Wien - Modřice

mimo tradiční velká centra dokážou pěstovat duchovní rozvoj. Takový model
aktivity funguje v Modřicích nejen zásluhou podpory ze strany vedení města a
dobrovolných organizátorů - pana Vlastimila Čevely a spolupracovníků, ale též
pravidelnou účastí kulturně vyspělého
publika. V sále nové radnice na náměstí
Svobody probíhá každoročně šest i více
koncertů na vysoce profesionální úrovni. Večery bývají zajímavě tématicky
zaměřené; vždy upoutávají něčím mimořádným.

(foto: Miroslav Hájek)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Již podruhé ve školních lavicích
Budoucí prvňáčci zasedli v měsíci lednu do školních lavic hned dvakrát. Nejprve
navštívili zkušené prvňáčky ve třídě paní učitelky Součkové, aby pak o několik
dnů později bez obav, zvědavi a plni očekávání přišli v doprovodu svých rodičů
k zápisu do 1. třídy.
Ve dnech 18. a 25. ledna bylo zapsáno do 1. ročníku 46 dětí.
A jaký byl zápis očima učitelů?
Děti si věděly rady s popletenou pohádkou Červená Karkulka. Mnohé se ochotně
a bez zábran pouštěly do společné výtvarné práce a dokreslovaly zvířátka žijící
v pohádkovém lese. Spontánní kresbu dětí jsme nechtěli omezovat, a tak nám v
lese poletovali Supermani a Spidermani.
Děti byly velice dobře připravené, hravě zvládly všechny zadané úkoly vypovídající o úrovni osvojených vědomostí, schopností, některých dovedností a návyků,
jež se očekávají u šestiletého dítěte.
Prosíme rodiče dětí, kterým byl udělen v loňském roce odklad školní docházky, aby
přišli potvrdit nástup svého dítěte do naší školy.

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Zápis do 1. třídy ZŠ Modřice

obor). Pod vedením zkušených pedagogů nabízí škola v hudebním oboru výuku
hry na klavír, varhany, keyboard, housle, violu, violoncello, zobcovou i příčnou
ﬂétnu, pikolu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, pozoun, baskřídlovku, tubu, akordeon, kytaru, bicí, sólový zpěv a také aranžování pomocí počítače. Žáci mají možnost účinkování v komorních souborech – barokním, folkovém, akordeonovém,
smyčcovém či dětském sboru. Taneční obor zahrnuje taneční průpravu, klasický,
současný i lidový tanec. Literárně dramatický obor vede žáky k dramatické průpravě, uměleckému přednesu, pohybové výchově, praxi v souboru či černém
divadle. Výtvarný obor nabízí ve svých kvalitně vybavených učebnách (graﬁcký
lis, hrnčířský kruh, 2 keramické pece, počítač s graﬁckým programem) výuku
kresby, malby, graﬁky, modelování, keramické tvorby, dekorativní činnosti a studium dějin umění.
Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2008/2009 budou v termínech 1.
a 3.dubna, 19. a 21.května 2008 od 15,00 hodin do 18,00 hodin v budovách
Vídeňská 52 (obory hudební, výtvarný a literárně-dramatický) a Vídeňská
85 (obor taneční).
Podrobnější informace o zkouškách je možné získat na internetových stránkách
školy: www.zusjilka.cz nebo na telefonním čísle 543 213 764 každý čtvrtek 14,00
– 17,00 hodin pro obor hudební a na čísle 543 212 956 každou středu 14,00 – 17,00
hodin pro obory taneční, výtvarný a literárně-dramatický.

PaedDr. Jana Šenkýřová, učitelka ZŠ Modřice

SPORT

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

k talentovým zkouškám na ZUŠ
HUDBA – TANEC – DIVADLO - VÝTVARNÉ PRÁCE
to vše nabízí Základní umělecká škola Františka Jílka, Brno, Vídeňská 52; jedna
z největších škol tohoto typu v Brně. Její hlavní budovy jsou na Vídeňské 52
(obory hudební, výtvarný a literárně-dramatický) a Vídeňské 85 (obory hudební, výtvarný a taneční). Další detašovaná pracoviště jsou v městských částech
Brno – Nový Lískovec, Čtvrtě 5 (hudební a taneční obor) a ZŠ Svážná 9 (výtvarný obor); Brno – Bohunice, Amerlingova 2 (hudební, taneční a výtvarný obor)
a Bohuňova 27 (hudební obor); Brno – Žebětín, ZŠ Kohoutovická 33 (hudební
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Pozvanka

Zatím pouze ilustrativní záběry (foto St. Pudelková) z „úvodního předzávodu
nejmenších“ v rámci Modřického běžeckého poháru, který se konal v sobotu 1.
března. Podrobnější informace a hlavní výsledky přineseme v příštím čísle Zpravodaje.
(ČeV)
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KNIHOVNA
Městská knihovna
v Modřicích

Evidenční práce
v Modřickém muzeu
Sbírkové předměty se nejdříve zapisují
do inventárních knih. V knize přírůstků dostávají své číslo nejen ojedinělé
darované (zakoupené, nalezené) předměty, ale pod jedním číslem jsou zde
zapisovány většinou též rozsáhlejší celky (soubory fotograﬁí, korespondence,
literární pozůstalosti atp.), které se pak
ve vlastní podrobné evidenci rozdělí –
označí jednotlivými čísly inventárními
v takzvaném katalogu. Souborná kniha
přírůstků byla založena teprve v roce
2007, protože předtím byly jednotlivé
sbírkové řady evidovány zvlášť. Většina našich muzejí si ponechává klasicky
vedenou „papírovou“ knihu přírůstků,
vedle odpovídajících záznamů v počítačové databázi.
Výběr z nejnovějších „přírůstků“
do modřických sbírek, většinou z
darů soukromých osob:
• luxusní pánské sako šité krejčím Leopoldem Ponzerem v Modřicích
kolem roku 1940, ve výborném stavu, opatřené ﬁremním štítkem
• slavnostní opasek důstojníka československé armády (první republika)
• Wenigovy „Pražské jesličky“ z roku
1940
• brusle „Kanady“
• tenisová raketa v upínacím rámu
z 30.-40. let, získaná při vyklízení
Elektrodvora roku 2004
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• dětské sáňky z roku 1942 – vánoční
dárek od rodičů; uvezly prý až čtyři
děti
• elegantní domácí vysavač od ﬁrmy
ELECTROLUX
• leštič na parkety PROTOS Siemens-Schuckert
• plechový kruciﬁx (Kristus na kříži) z
bývalé modřické zelárny na Masarykově ulici; malbu na plechu je možné
restaurovat
• sádrový kruciﬁx, nalezený na půdě
starého domu
• kufr vojáka z první světové války
Druhý stupeň evidence se věnuje jednotlivě každému předmětu, pokud je to
účelné. Do konce loňského roku byly
ve specializované databázi pro evidenci muzejních sbírek (DEMUS) zapsány
všechny předměty ze staršího katalogu.
Každému předmětu – zpravidla jednomu
inventárnímu číslu – je v databázi DEMUS přiřazen vlastní soubor („karta“),
účelně uspořádaný do nejdůležitějších
popisových polí. Když pak přijde do muzea zájemce o to, jaké tu máme například
kovářské nářadí, nebo dětské hračky, nemusíme listovat v inventární knize nebo
přebírat kartoteční lístky. Podobně bude
v nejbližší době strukturálně popsána
pozůstalost Ladislava Šebestíka, určená
k využití hlavně pro zájemce o modřickou historii.

Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci
na www.volny.cz/mkmodrice

Půjčovní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

9 - 12
9 - 12
13 - 18
9 - 12

13 - 18
13 - 16
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Život v našem městě - MUZEJNÍ SPOLEK

MUZEJNÍ SPOLEK INFORMUJE

13 - 16

AKCE V BŘEZNU • BŘEZEN-MĚSÍC INTERNETU
Úterní podvečery s internetemkaždé úterý od 16.30 do 17.30 hod. lekce o Internetu pro úplné začátečníky
(zájemci si musí účast předem v knihovně domluvit)
Noc s Andersenem – pátek 28. 3. 2008 – výlet pro vybrané malé dětské čtenáře do
knihovny v Mokré na Večer u samovaru s ruskou pohádkou a přespání v knihovně
Anketa o nejhezčí dětskou knihu v roce 2007 – anketní lístky k dispozici v knihovně,
uzávěrka 20. 3. 2008. Slavnostní vyhlášení cen dětí v Praze 9. 4. 2008
Kanzelberger cena čtenářů – spotřebitelská soutěž o nejoblíbenější českou knihu vydanou v r. 2007 – anketní lístky k dispozici v knihovně, uzávěrka 10. 4. 2008

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Bachnerová: Poník a dvojčata
Fogden: Příhody Bořka Stavitele 1
Kratochvíl: Dobrodružství kapky
rosy
PRO ŽENY
Clark: Nadějné vyhlídky
Cordonnier: Jorina
Heyer: Debora
Hislop: Ostrov
Janečková: Unesená
Jeffries: Nečekaná láska
Jordan: Láska na dosah
McEwan: Pokání
Papoušková: Svatba na bitevním poli
Scanlan: Rodinné křižovatky
Steel: Květinový ples

PRO POUČENÍ
Čína
Brož: Dali své jméno značce
Höschlová: Odhalená tajemství
slavných
Ivanov: Justiční vražda aneb Smrt
Milady Horákové
Köthe: Elektronika
Liška: Po stopách nevysvětlitelných
jevů a skutečností
Uniformy c.k. rakouské armády k
roku 1822
PRO SILNÉ NERVY
Braun: Kočka, která zpívala ptáčkům
Cílek: Doteky zla
Erben: Denár v dívčí dlani
Christie: Vražda v Orient-expresu
+ dalších 130 thrillerů, které do
knihovny darovala občanka Modřic

Mgr. Petr Fiala
Zpravodaj 3/2008
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Různé

v sobotu 19. dubna 2008
v 15 hodin v sále hotelu
Gregor v Modřicích

POZVÁNKA NA VELIKONOČNÍ AKTIVITY
ZÁJEMCI O VELIKONOČNÍ ZVYKY
Podobně jako loni, i v letošním roce se na faře v Modřicích budete moci zúčastnit přípravy na Velikonoce. Ke zdobení vajíček a pletení pomlásek se sejdeme na
Bílou sobotu, tedy dne 22.3.2008 v 9 hodin. S sebou si vezměte
dívky vajíčka (uvařená na tvrdo či vyfouknutá),
chlapci čerstvé proutky,
všichni samozřejmě dobrou náladu

DETSKÝ
KARNEVAL

VÝZVA MODŘICKÝM DĚTEM
Umíte pěkně malovat? Pamatujete si, jak probíhaly Velikonoce u Vás doma vloni?
Zkuste nám to přiblížit. Zúčastněte se aktivně letošní velikonoční přípravy. Namalujte obrázek na téma „Velikonoce u nás doma“, a doneste ho ve středu,19.3.
2008 odpoledne, mezi 17. a 18. hodinou na Modřickou faru. Vaše díla budou vystavena na Bílou soboru dopoledne v rámci malování vajíček a pletení pomlásek
k potěšení nás, kteří neumíme tak pěkně malovat, jako vy. Každý z autorů bude
odměněn drobnou sladkostí.
VÝZVA PRO SOUSEDY
Máte doma z minulých let schována malovaná či jinak zajímavě zdobená vajíčka? Nebo se snad u Vás najdou jiné tradiční předměty spojené s Velikonočními
svátky (výzdoba, vyšívané ubrusy, řehtačky, velikonoční betlémy atd.). Prosíme, zapůjčte nám je k inspiraci na modřickou faru. Vystavíme je při příležitosti
přípravy na velikonoce. Doneste je na faru ve středu, 19.3. 2008 odpoledne, mezi
17. a 18. hodinou

Různé

Různé

r

Divadelní studio Lídy Trnkové
vyhodnocení masek
bohatá tombola - každý los vyhrává
občerstvení

Těšíme se na Vás
Pořádá město Modřice - kulturně školská komise

Z vernisáže výstavy „Obrázky“ Tomáše Paufece v restauraci
„U Trávníčka“

A na závěr
POZVÁNKA PRO VŠECHNY
Přijďte se v sobotu, 22.3. 2008 mezi 9. a 12. hodinou podívat na modřickou faru
na všechny výše popsané aktivity, potěšte se a zhodnoťte šikovnost našich dětí
a mládeže. Budete-li chtít, můžete se i aktivně zapojit. Nebo si jen tak zpříjemněte sobotní dopoledne. Těšíme se na Vás.
(foto: Miroslav Hájek)
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Myslivecké sdružení v Modřicích pořádá

1

Inzerce

Různé

Inzerce

v pátek 11. dubna odpoledne od 15 hodin
a v sobotu 12. dubna od 8 do 12 hodin

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU

Prosíme občany, aby nevynášeli šrot před domy.
Rádi Vám je pomůžeme vynést a naložit.
Toto je kvůli zamezení rozkrádání.
S žádostí o pomoc při vynesení se můžete obrátit na tel.:
777 760 577, 606 364 518, 604 413 406.
Mnohokrát všem děkují modřičtí myslivci.

Inzerce

s

1

Společenská kronika
Významného kulatého
výročí se dožívají
Hrdličková Marie
Kučera Antonín
Skalníková Františka
Blažková Zdeňka
Konvica Ondřej
Olivová Jindřiška
Ing. Čevela Vlastimil
Peřinová Alžběta
Zavadilová Stanislava

Vítáme do života
Sloupský Radim
Reichmann Dušan
Kalvoda David
Křivý Filip
Otradovec Juda

Rozloučili jsme se
Bednářová Františka
Adámek Václav

Gratulace k jubileu
Dne 9.2. 2008 oslavili v obřadní síni na Městském úřadu v Modřicích
výročí zlaté svatby manželé Marta a Ondřej Konvicovi. K tomuto významnému společnému jubileu jim přejeme hodně zdraví a ještě mnoho společných let.
MÚ
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JUDr. Marie Recmaniková
advokátka
se sídlem:
Modřice 664 42, U Hřiště 746
e-mail: recmanikova@tiscali.cz
mobil: 728 400 920

právní pomoc:
•občanské a obchodní právo,
•sepisování smluv,
včetně ověřování pravosti podpisu

www.mesto-modrice.cz

Cukrářství
ČERMÁK
Dobrovodského 339,
664 42 Modřice

telefon:
547 243 592
www.cukrarstvi-cermak.cz
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Inzerce

Inzerce

Prodám zahradu 300m2 na pozemku Spolku zahrádkářů
(chata, funkční studna, ovocné stromy, zeleninové záhony, travnatá
plocha), Informace 777718577

IT řešení přímo pro Vás
Nové nebankovní půjčky od 30 000 do 500 000 Kč.
Pro zaměstnance, důchodce a podnikatele (i začínající)
Možnost přeúvěrování Vašich nevýhodných půjček!
Dagmar Zhánělová, tel: 737 301 970
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• PC sestavy, notebooky a příslušenství, E-SHOP (11 000 položek)
• Repasy: Notebooky, sestavy, monitory, E-SHOP (400 položek)
• Externí správu IT a záruční a pozáruční servis
• Tvorba www stránek, registrace domén, webhosting
• Síťová řešení, návrhy, realizace, certiﬁkace
Kontakt:

4IT.cz, Brněnská 442, Modřice
GSM: 739 034 500, 603 254 455
Email: info@4it.cz, www.4it.cz

www.mesto-modrice.cz
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Slezská Makléřská Společnost a. s.

(u Rajhradu)

-vedena mezi nejlepšími společnostmi v asociaci českých pojišťovacích makléřů.
Profesionalita našich zástupců je zárukou postavení ﬁrmy na trhu,která působí
celorepublikově.
Spolupracujeme s největšími pojišťovnami v ČR ( pojištění, hypotéky, spoření,
auta, nemovitosti, penzijní fondy, investiční fondy… kompletní ﬁnanční poradenství, možnost upravení již uzavřených poj. Smluv na výhodnější).

přijme servírky,
číšníky/nevyučené
zaučíme/,
kuchaře,pomocnou
sílu do kuchyně,
brigádníky na letní
sezónu do obsluhy

Příklad- úraz
- pojistné plnění od 1 dne úrazu
- 500,- Kč na den ( 1000,- Kč v nemocnici )
- plnění od 15 dne na neschopence ( 1000,- Kč v nemocnici)
- př. vyvrknutý kotník
500,-Kč na den x 21 dnů = 10500,-Kč
- říznutí do prstu- bez stehu 500,-Kč
x 8
= 4000,-Kč
- říznutí do prstu- se stehem 500,-Kč
x 21
= 10500,-Kč
- zlomená noha
500,-Kč
x 182
= 91000,-Kč
- od 300,-Kč měsíčně!!!

Informace na tel.č.:
603 231 068
603 892 673

Nebo
z 500,-Kč měsíčně 1 438 000,- Kč
z 1000,-Kč měsíčně 2 876 000,- Kč

Firma METAKON s.r.o. zajišťuje kompletní
projekty staveb včetně inženýrské činnosti,
autorských dozorů a technikých dozorů
stavebníka.
METAKON, s.r.o.
V Pískách 20, 620 00, Brno – Holásky
www.metakon.cz
tel. 545 246 997
mob. 602 763 644
130
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Motorest
U Toma
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až 24 000- Kč úspora na daních!!!

Neplaťte víc, než musíte. Naši zkušení pracovníci Vám pomůžou
najít nejlepší řešení!
Nemusíte nikam chodit. My přijdeme za Vámi,

nebo nás navštivte v Modřicích,Havlíčkova 548
po tel. dohodě 739 523 802
www.pravdikova@sms-as.eu

www.mesto-modrice.cz
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Vychází: 1 x měsíčně do 15. kalendářního dne
a je distribuován do každé rodiny zdarma.
Současně je zveřejňován i v rubrice Kultura na
intenetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakce: Kulturně školská komise - redakční
rada
Editor vydání: Vladimír Starý
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
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schválená Radou města (k dispozici na radnici
a na www). Preferovaná forma příspěvků je
počítačový formát „doc“, zaslaný e-mailem. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připomínky
- asistentka starosty města: e-mail: katerina.homolkova@mesto-modrice.cz, tel.: 547 243 391.
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