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Zprávy z radnice

1

ze 7. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 14. května
2007 v 16 hodin v zasedací síni
modřické radnice
1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je plně usnášení schopná (v
počtu 5, jmenovitě viz prezenční
listina)
1.2 je přítomna předsedkyně Kontrolního výboru MUDr. Jaroslava
Tomandlová na žádost RMM
2 RMM schvaluje
2.1 program a zapisovatelku 7. schůze
2.2 od dnešního dne využívat hlasové
záznamové zařízení na každém
dalším jednání
2.3 zápis a usnesení č. 6/2007 z dubnového zasedání RMM
2.4 odložit rozhodnutí o výběru zpracovatele územně plánovací dokumentace na příští jednání RMM, po
důkladném prostudování, posouzení a získání dalších informací o
uchazečích
2.5 dohodu o umožnění souvislé praxe
studentů 3. ročníku Střední odborné školy informačních a knihovnických služeb Brno v knihovně
Modřice pro studenta v termínu
28.5-8.6.2007
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2.6 opravu dodatku č. 1 ke smlouvě o
nominaci mezi městem Modřice
a Statutárním městem Brnem na
zmocnění Statutárního města Brna
na předložení projektu „Rekonstrukce a dostavba kanalizace v
Brně, Modřicích a Kuřimi“, na
Ministerstvo životního prostředí
ČR s cílem zajištění jeho spoluﬁnancování v režimu Operačního
programu ŽP
2.7 smlouvu o přezkoumání hospodaření města Modřice za rok 2007
mezi městem Modřice a Ing. Alenkou Bozděchovou, auditorkou
2.8 návrh smlouvy o sdružených
službách dodávky elektřiny číslo
830160032 mezi městem Modřice
a ﬁrmou E.ON Energie a. s., České
Budějovice pro odběrné místo
Benešova 271 (Mateřská škola převod zpět do majetku města)
2.9 dohodu o předčasném ukončení trvání smlouvy o připojení
č. 50017333000010 mezi městem
Modřice ﬁrmou E.ON Energie a. s.,
České Budějovice pro 23 rodinných
domů v lokalitě ul. Masarykova,
zaplacena záloha 164.000,-Kč, která
bude vrácena dobropisem
2.10 změnu cen za výkon přenesené
působnosti obce s rozšířenou
Zpravodaj 06/2007
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2.17 návrh programu červnového ZMM
s doplněním bodu 3 na znění: Změna jednacího řádu čl. 6 bod 3 a čl. 6
body 7, 8, 9
2.18 přiřazení garážového stání v BD
Za Humny p. Molnárové
2.19 žádost o převod práva užívání
bytu z p. Karpové na p. Karpu z
rodinných důvodů
2.20 žádost o vyslovení souhlasu s
odpisem částky 807,-Kč z předplaceného nájmu p. Ondráčka, na
úhradu dluhu za svoz komunálního
odpadu
2.21 žádost o uzavření knihovny ve
dnech 16.7. - 27.7.2007 z důvodu
úplné revize knihovního fondu dle
zákona č. 247/2001 Sb. §16 odst. a)
2.22 udělení ředitelského volna v ZŠ
Modřice dne 7.5.2007
2.23 pořízení telefonní ústředny na
radnici ﬁrmou Intersecurity spol. s
r. o. ve výši 80.000,-Kč bez DPH
2.24 pořízení dvou kusů Almanachu měst a obcí, jeden do místní
knihovny a druhý pro radnici a
použití znaku města Modřice v této
publikaci
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působností Šlapanice z města Modřice do smlouvy pro přestupkové
řízení na rok 2007. Jednotná cena
1000,-Kč za úkon, místní šetření
1400,- Kč/úkon
2.11 smlouvu o pronájmu bytu v BD
mezi městem Modřice a p. Staňkovou z rodinných důvodů
2.12 dohodu o ukončení smlouvy o
zneškodnění odpadu účinné dne
6.6.2001 mezi městem Modřice a
ﬁrmou SITA CZ a. s., jedná se o
směsný odpad, který město vlastní
dopravou naváží na průvodky společnosti SITA CZ a. s. na koncová
zařízení (skládka Žabčice)
2.13 smlouva o sdružených službách
dodávky plynu mezi městem Modřice a JMP a. s. pro odběrné místo
Benešova 271 (bývalá Mateřská
škola – převod zpět do majetku
města)
2.14 nástavbu administrativní budovy
areálu ﬁrmy UNIGEO a. s., pro
Kooperativu a žádost o vyslovení
souhlasu se zjednodušeným územním řízením a o vyjádření dle zák.
č. 86/2000 Sb. o ochraně ovzduší
2.15 LED PANEL, přípojku NN, telefonní přípojku ADSL v areálu Olympie Modřice. Jedná se o digitální
reklamní panel v prostoru kruhového objezdu na pozemcích Olympia
Somerston CZ, s. r. o.
2.16 smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi
městem Modřice a p. Buchtou z důvodu zřízení vjezdu přes pozemek
města

3 RMM neschvaluje
3.1 žádost závodního týmu Magnum
sport team, p. Vymazal na poskytnutí ﬁnanční pomoci na autokros
3.2 smlouvu o zajištění poskytování
úkonů pečovatelské služby města
Židlochovice pro město
Modřice v ceně celkem 84.000,-Kč
za rok
51
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5 RMM bere na vědomí
5.1 komplexní hodnocení činnosti
Stavebně dopravní komise
5.2 přehled činnosti Městské policie
za duben 2007
5.3 zápis č. 5/2007 z jednání Stavebně
dopravní komise
5.4 zápis ze zasedání KV ze dne
26.4.2007
5.5 zápis č. 004 z jednání FV ze dne
17.4.2007
5.6 zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Modřice za rok
2006 vypracovaná Ing. Alenkou
Bozděchovou
5.7 stížnost proti postupu stavebního
stavebního úřadu, jeho nečinnost,
jako petice od občanů z lokality Za
Humny
5.8 uspořádání dětského dne ve výši
maximálně 20.000,-Kč
5.9 pořádaný monitoring cyklostezky
v sobotu 12.5.2007
5.10 výměnu nádob na separačních
místech a změnu provozní doby
sběrného dvora ﬁrmou Sita CZ a. s.

vebnímu řízení, výběr dodavatele,
na rekonstrukce vnitřních prostor
bývalé MŠ, Benešova č. p. 271 na
potřeby provozu ZUŠ Ořechov
– pobočka Modřice
6.2 Ing. Chybíkové a Dolečkovi
•aby se zúčastnili dne 8.6-10.6.2007
poháru mistrů evropských zemí
v nohejbalu z důvodu starostovy
nepřítomnosti
6.3 Ing Šiškovi
•jednat o smlouvě o zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby
města Židlochovice pro město
Modřice v ceně celkem 60.000,-Kč
za rok

Výpisy z katastru nemovitostí
Rejstříky trestů
Legalizace - ověřování podpisů
Vidimace - ověřování listin
bude prováděno v těchto úředních hodinách

ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8,00 h – 17,00 h
8,00 h – 11.00 h
8,00 h – 17,00 h
8,00 h – 11,00 h
8,00 h – 11,00 h

12,00 – 15,00 h
12,00 – 14,00 h
12,00 – 13,00 h

tato doba platí pouze pro pracoviště Šlapanice, Masarykovo náměstí 100/7
MěÚ Šlapanice

Seznam použitých zkratek:
BD - bytový dům
FV - Finanční výbor
JMP, a.s. - Jihomoravská plynárenská, akciová společnost
KV - Kontrolní výbor
MŠ - mateřská škola
NN - nízké napětí
RMM - Rada města Modřice
ZMM - Zastupitelstvo města
Modřice
ZUŠ - základní umělecká škola
ZŠ - základní škola
ŽP - životní prostředí

6 RMM ukládá
6.1 Ing. Chybíkové
•aby připravila dokumentaci ke sta-
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4 RMM doporučuje
4.1 předložit na červnovém zasedání ZMM nabídku p. Slaného na
prodej pozemků a tím vyrovnání
duplicitního zápisu v Listu vlastnictví č. 1538 na pozemky 801/1,
801/5, 801/8, 797, 798, 800 ve výši
500.000,-Kč

Rozšíření úředních hodin na odboru vnitřních věcí
Vážení,
ve snaze zlepšit kvalitu služeb pro občany našeho správního obvodu, rozhodla
Rada města Šlapanice na svém 14. jendání dne 22.5. 2007 rozšířit úřední hodiny
na odboru vnitřních věcí tj. agendách občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel takto:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

od 08.00 hodin
do 17.00 hodin
od 08.00 hodin
do 13.00 hodin
od 08.00 hodin
do 17.00 hodin
od 08.00 hodin
do 12.00 hodin
přepážky budou pro veřejnost uzavřeny

Toto opatření platí jak na pracovišti Brno, Opuštěná 9/2, tak i na pracovišti
Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, nabývá účinnosti dnem 1. června 2007 a
bude platit do odvolání.
Ing. Václav Hrabálek, tajemník MěÚ Šlapanice

Zpravodaj 06/2007
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K místnímu poplatku ze psů
V poslední době se množí dotazy a připomínky z řad našich občanů k placení
místních poplatků – zejména místního poplatku ze psů. Z toho důvodu uvádíme
základní stručnou charakteristiku místních poplatků a povinnosti držitelů psů.

Upozorňujeme občany, aby si označili svoje popelnice příslušnými nálepkami, které obdrželi při
zaplacení poplatku za svoz komunálního odpadu
pro rok 2007.
Občané, kteří nálepky z jakéhokoliv důvodu nemají a řádně zaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2007 si mohou vyzvednut nálepku na Městském úřadě v Modřících v 1 patře,
dveře č. 13 u paní Dagmar Fňukalové.
Popelnice bez těchto nálepek od ﬁrmy SITA CZ
a. s. pro rok 2007 nebudou od 1. července 2007
vyváženy.

Povinnosti držitelů psů dle místní vyhlášky, kterou se stanoví pravidla
pro pohyb psů:
•volný pohyb psů na veřejných prostranstvích je možný jen s náhubkem

Informace pro občany

Informace pro občany

Označení popelnic nálepkami

Povinnosti držitelů psů dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích:
•odklidit psí exkrement z veřejného prostranství, jinak se vystavuje nebezpečí
postihu Městskou či státní policií

Za MěÚ Dagmar Fňukalová, DiS

Povinnosti držitelů psů dle místní vyhlášky o místních poplatcích:

Informace o pasportizaci
dopravního značení ve městě
V současné době probíhá zpracování pasportizace dopravního značení
– to je seznam všech dopravních značek na území města, jejich vyznačení
do mapy města, rozdělení komunikací do jednotlivých tříd a kategorií. Po
zpracování stávajícího stavu budou navrhnuty úpravy dopravního značení a tyto budou projednány s patřičnými kompetentními orgány (Policie
ČR, okresní ředitelství Brno – venkov, dopravní inspektorát, Městský úřad
Šlapanice, odbor dopravy, popřípadě Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor dopravy).
Vyzýváme proto všechny občany, aby své připomínky, podněty ke zlepšení
a návrhy na úpravy dopravního značení a podávali písemně na podatelně
Městského úřadu Modřice (nebo posílali poštou) nejpozději do 31.8. 2007.
Všechny podněty a připomínky budou posouzeny projektantem a projednány s patřičnými kompetentními orgány.

•uhradit roční poplatek ze psů, jehož zaplacením se v žádném případě nezbavují povinnosti odklidit psí exkrement z veřejného prostranství. Místní poplatky
jsou totiž daňového charakteru a není za jeho zaplacení poskytována žádná
protislužba (stejně jako např. daň z nemovitosti). Poplatek má povahu čistě
ﬁskální, tj. získání prostředků do rozpočtu města.
Andrea Kovářová, za Městský úřad Modřice

Ing. Hana Chybíková
místostarostka

18
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Život v našem městě

1

(foto Miroslav Hájek)

Tak, jak jsme již dříve slíbili maminkám, bylo doplněno dětské hřiště v
parčíku Husova (za prodejnou potřeb
pro zvířata – bývalá masna) o nové
prvky – věž se skluzavkou, minikolotoč, houpadlo. Jsou zde instalovány
nové odpadkové koše, informační
tabule a budou zde také tabulky – zákaz venčení psů.
Veďme děti svým příkladem k udržování čistoty a pořádku, nedopusťme
devastaci zařízení. Buďme všímaví a
nebojme se upozornit na nesprávné
jednání mládeže i nás dospělých.
Je jen na nás, jak dlouho bude tento
koutek pěkný a neponičený.

zájem byl nejen o soutěže, fotbal a střelbu, ale i o techniku hasičů z Přízřenic
a po dešti o vystoupení šermířů ...

Život v našem městě
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Dětské hřiště

Den dětí v areálu
„Pod kaštany“
v sobotu 2. června

Ing. Hana Chybíková
místostarostka

Modřické nej
Nejkošatější strom, který roste v modřickém katastru, se nachází v místě soutoku
modřického mlýnského náhonu a řeky Svratky. Ještě nedávno bylo toto místo
téměř nedostupné, ale za poslední rok se hodně změnilo.
V rámci cyklotrasy Bobravským údolím byl vybudován bezpečný podjezd pod
mostem obchvatu přes mlýnský náhon, dále byla zvýšena hráz v místě, kudy
si prorazila cestu voda při loňských záplavách a také byla provedena úprava
stromů a keřů tak, aby kouzelné místo soutoku bylo dostupným cílem pro Vaše
vycházky i s Vašimi čtyřnohými miláčky.
Ivan Doleček, místostarosta města

110
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Po přečtení nadpisu tohoto sdělení
se většině z nás vybaví sváteční dny,
které si připomínáme každý rok začátkem května.
Prvním z nich je samozřejmě tzv.
Svátek práce, slavený již od konce
devatenáctého století každý rok prvního května. ovšem méně oﬁciálně
ale o to frekventovaněji se tento den
připomíná již přinejmenším od dob
Máchových jako začátek měsíce lásky.
Další dny slavíme svátky daleko novodobější a dokonce se nám u některých v posledních letech změnil den
oslav. Mluvím, samozřejmě, o oslavách konce druhé světové války.
Tady počínaje dnem 5. května si obvykle připomeneme Pražské povstání a v poslední době 8. května konec
druhé světové války v Evropě (celosvětově skončila až v září kapitulací
Japonska). Právě u těchto svátků se
donedávna poněkud manipulovalo
s datem, kdy pro země „sovětského
bloku“ byl za den skončení války na
Evropském kontinentě vydáván až 9.
květen.
Uvedené svátky a připomínky pamětních dní jsou nám všem notoricky známé již od školních lavic.
Ohlédněme se však za svátkem, který je k výše uvedeným událostem

112

nepoměrně starší a především pro
Modřice jistě podobně významným.
5. května jsme si u nás totiž připomněli památku patrona našeho kostela a tím vlastně celého města, totiž
svatého Gotharda. Tato připomínka
se v Modřicích letos konala poprvé
po mnoha letech (dalo by se říci i
desetiletích).
Všichni se každý rok těšíme na
hody, které se v Modřicích konají v
den připomínky svatého Václava, jemuž je zasvěcena kaple na náměstí.
Na svátek světce, kterému je zasvěcena asi nejvýznamnější stavební a
kulturní památka města, se však již
jakoby zapomnělo. Snad proto, že
právě po druhé světové válce mnoho původních obyvatel v Modřicích
nezůstalo, snad se přidal i bavorský
původ tohoto světce, který zvláště
v kontextu s koncem války nebyl
nejšťastnější. Říkává se však, že ten,
kdo nezná své dějiny, bude nucen si
je prožít znovu. Dějiny ale nejsou jen
války, neštěstí a hladomory, případně bouře chudých a utlačovaných.
Do historie patří i osobnosti, které
lidi na zemi spojovaly, snažily se o
vzájemné porozumění a spolupráci.
A právě mezi takové svatý Gothard
patří.
Zpravodaj 06/2007

Tento světec žil na přelomu prvního
a druhého tisíciletí, a přesto že pocházel z velmi chudé rodiny, dostalo
se mu díky Benediktýnskému řádu
na svou dobu vynikajícího vzdělání.
Postupně v klášteru v Niederaltaichu složil řeholní sliby a postupoval v církevní hierarchii až na místo
představeného kláštera, opata. Klášter se pod jeho vedením změnil na
tehdejší centrum vědy.
V roce 1022 pak byl Gothard vysvěcen na biskupa v bavorském Hildesheimu a v této funkci mj. významně rozvinul školství v celé oblasti. Po
jeho smrti v roce 1038 byl poměrně
brzy vyhlášen za svatého (1131) a z
historie našeho města víme, že velmi brzy po té byl tomuto mladému
svatému zasvěcen náš kostel (resp.
jeho předchůdce).
A jak jsme si letos poprvé po dlouhé
době tohoto světce připomněli?
V sobotu, 5.května, na svátek sv.
Gotharda se v Modřicích slavilo neobyčejně. Předně jsme odpoledne
měli možnost se zúčastnit latinsky
sloužené mše svaté, kterou po mnoha letech celebroval náš pan farář,
otec František Hemala. Při mši se o
hudbu postarali zpěváci ze souboru
Schola gregoriana při chámu sv. Michala v Brně. V podání tohoto sboru
jsme měli možnost vyslechnout další skvost, totiž gregoriánské chorály,
jejichž původ je rovněž z dob před
působením sv. Gotharda.
Po mši se účastníci dověděli zajímawww.mesto-modrice.cz

vosti právě ze života oslavence a podobně pak historická fakta o Gregoriánském chorálu a jeho provozování
v dnešní době (nejznámější sbor u
nás,který tento typ zpěvu provozuje,
je pražský soubor pod vedením jednoho z bratrů Ebenů).
Po krátkém provedení po zajímavostech našeho kostela jsme se pak
všichni přesunuli na zahradu Modřické fary, kde probíhal méně oﬁciální a také méně vázaný program až
do nočních hodin. Kromě pohoštění, které připravily Modřické ženy
(ještě teď se mi sbíhají sliny) se zde
povídalo, prohlížely se připravené
výstavy fotograﬁí z poutních zájezdů Modřické farnosti i z dětských
táborů, zpívalo se a také se peklo
a následně snědlo sele. Posezení a
zpěv při kytaře u táboráku ukončil
až déšť, který se snesl na Modřice v
půl jedné ráno.
Myslím, že připomínka svátku sv.
Gotharda se letos opravdu vydařila
a budeme na ni ještě dlouho vzpomínat. Dík za pomoc při této oslavě
patří určitě všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli, za podporu
pak i Modřické radnici, která nám
zapůjčila stan pro případ špatného
počasí, ale i všem, kdo se zúčastnili
a zapojili se do programu. A již dnes
musíme přemýšlet, jak obohatíme
svátek sv. Gotharda příští rok.
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Poděkování

Škola v přírodě
Dolní Bečva
třída III., IV.A, V.
14.5. – 19.5. 2007
Rok uběhl a my jsme opět byli na škole v přírodě. Navzdory nepěknému počasí
se nám tam líbilo, o čemž svědčí ukázky z prací žáků III. třídy, které napsali
během pobytu.
Když jsme v pondělí přijeli,zdálo se mi všechno, co tu bylo, hrozně škaredé a divné.Ale hned potom, co jsem tu strávila první den a noc, jsem si na
všechno zvykla a byla jsem ráda, že jsme sem jeli.

S příchodem jara se začala příroda probouzet a všechno kolem nás rozkvetlo.
Naše základní škola také rozkvetla do krásy.
Žáci naší školy pod vedením učitelů v rámci svých možností na školní zahradě
a kolem školních budov upravili zeleň, vyhrabali travní porost, zasázeli kytičky
a zeleninu.
Vstup do školní budovy na Benešově ulici je vyzdoben osázenými truhlíky s
muškáty, které barevně hrají a zpříjemňují prostředí školy. O tuto výzdobu se
postarali pan Ing. František Brabec a jeho paní Marie Brabcová, kteří květinovou
výzdobou projevili pěkný vztah ke škole. Vedení školy si tímto dovoluje jim poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost. Tato dobročinnost však nekončí. Po skončení vegetačního období zabezpečí také i přezimování květinové výzdoby.
Ještě jednou děkujeme a přejeme příjemné prožití letních měsíců.
PaeDr. Ludmila Procházková
ředitelka základní školy

(Anička Tichá)

V úterý jsme byli ve Valašském muzeu v přírodě. Bylo to super, nakoupili
jsme dárky domů.
Ale cestou jsme zmokli.
Ve středu jsme měli jít na lanovku, ale pršelo. Tak jsme šli do bazénu. Byl
tam tobogán a pořád jsme se klouzali.
(Terezka Urbanová)

Ve čtvrtek bylo krásně a my jsme šli na celodenní výlet. Vyjeli jsme lanovkou na horu a začalo pršet a mrznout. Byl jsem zmrzlý, byla mlha a ušli
jsme 11 kilometrů. Mamka už mně napsala, byl jsem moc rád.
(Jirka Kališ)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Základní umělecká škola Modřice, Benešova 268

PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY

pro školní rok 2007/2008

Vyjeli jsme na kopec. Začalo poprchávat, tak jsme si dali pláštěnky. V dešti jsme šli 12 kilometrů. Cestou jsme viděli sochu Radegasta. Pověst praví,
že kdo se dotkne jeho pupku, ten se do roka ožení.

Hudební obor

– pro žáky od 5 let i pro dospělé
hra na housle, violoncello, kontrabas,
zobcová ﬂétna, ﬂétna, klarinet, saxofon,
lesní roh, trubka, pozoun, tenor, tuba,
klavír, kytara, elektrická kytara, baskytara, akordeon, bicí nástroje, sólový zpěv

(Filip Holčák)

V pátek budeme mít noční hru, na kterou se moc těším, ale taky se bojím.

(Terezka Vojtová)

V sobotu odjíždíme do Modřic. Už se nemůžu dočkat. Koupila jsem všem
dárky. Doufám, že se jim budou líbit.

(Nikolka Švarcová)
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ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
v Modřicích a v Ořechově
Vás zve na

Taneční obor

– pro žáky od 7 let i pro dospělé
klasický, moderní, lidový tanec
Při výuce je zabezpečena korepetice
Přípravná taneční průprava pro žáky od 5-7 let
Příprava k přijímacím zkouškám na taneční konzervatoř

Výtvarný obor

– pro žáky od 6 let i pro dospělé
výuka základních výtvarných technik – kresba, malba,
modelování, keramika, graﬁka
Příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysoké
umělecké školy a architekturu

SLAVNOSTNÍ

KONCERT
ve čtvrtek
14. června 2007
v 17.00 hodin

Literárně dramatický obor

– pro žáky od 7 let
Dramatická výchova – dramatika, slovesnost, přednes,
divadelní práce, pohyb, zpěv, spolupráce s ochotnickým
divadlem v Ořechově
Příprava k přijímacím zkouškám na konzervatoř a JAMU

Informace a přijímací pohovor:
úterý 5. června 14:00 – 17:00
pondělí – středa 25. - 27. června 2007 15:00 – 18:00

hotel Gregor v Modřicích

na koncertě vystoupí žáci školy
– vítězové okresních a krajských kol soutěže
základních uměleckých škol roku 2007

ZUŠ Modřice, Benešova 268
telefon : 604 942 427, 547 216 117
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Hra v souborech – jazzový, dechový, žákovský, základy
improvizace, hry z listu, akordových značek, aranžování,
dirigování
Přípravná hudební výchova – pro žáky od 5 let
Příprava k přijímacím zkouškám na střední a vysoké
školy s uměleckým zaměřením

vstupné dobrovolné
Zpravodaj 06/2007
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KULTURA

Hudba renesanční Anglie
Posluchači komorního koncertu 30.
května v modřickém kostele měli tentokrát příležitost, přenést se o 4 století
zpátky do Anglie z časů královny Alžběty a Williama Shakespeara. Pod
vedením Věry Mikuláškové nejprve
na replikách dobových nástrojů zahrál
“Rejoyce consort” (volně přeloženo
jako “společnost, těšící se z hudby”)
skladby v původních instrumentacích.
Ve druhé části, kterou řídila Jana Kovářová pak doprovodil Smíšený pěvecký
sbor města Modřice při provedení
Mše pro 4 hlasy od Williama Byrda.
Ke zpívané mši by normálně patřily
varhany, ale v době válek mezi katolíky
a protestanty byly katolické bohoslužby v kostelích zakázány. A tak byl tehdy
doprovod napsán pro violy, aby bylo
možno mši sloužit jinde. Historickou
obsahovou náplní a místem provedení
byl koncert trochu též připomínkou, že
i v dnešní uspěchané době je užitečné chvíli rozjímat o tom, že existují
trvalejší díla, než současná “klipová
kultura”. Podle kladné odezvy z mnoha
stran se zdá, že tato myšlenka našla patřičný ohlas – řada hodnocení dokonce
vyzněla v tom smyslu, že vystoupení
modřického sboru představovalo umělecký vrchol v jeho dosavadní činnosti.

Vás zve na

DEN
HUDBY
ve čtvrtek
21. června 2007
15.00 - 16.00 hodin
před novou radnicí v Modřicích

hraje THE YOUNG PEKÁČ
pod vedením Mojmíra Bártka
a jazzový kytarista MILAN KAŠUBA
se svými žáky
posluchači uslyší swingové a taneční melodie a oslaví
společně se všemi muzikanty Den hudby
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ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ ŠKOLA
v Modřicích a v Ořechově

Vlastimil Čevela, foto: Miroslav Hájek

Text programu koncertu, další fotograﬁe
a ukázkové nahrávky
http://mim.voda.cz/koncerty.htm
další fotograﬁe a nahrávky
http://mim.voda.cz/koncerty.htm
www.mesto-modrice.cz
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KNIHOVNA

Půjčovní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

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

13 - 18
13 - 16
13 - 16

PRO DĚTI
Condi: Jaká je Cornelie – W.I.T.C.H
Disney: Bella a její tajné přání
Svobodová: Tři týdny s Jarčou
Wilsonová: Cukrová vata

!

PRO ŽENY
Andersonová: Vysněný valčík
Binchy: Dům na Tara Road
Carriere: Goyovy přízraky
Coulterová: Noční bouře, Naplněná
závěť, Nečekaná závěť, Noční stín,
Temná hrozba
Francková: Příliš brzy dospělá, Žít
svůj život, Valčík na rozloučenou
Khashoggi: Amira z harému
Kubátová: S hlavou v písku, V pondělí a ve čtvrtek
Řeháčková: Cesty z rodinného kruhu, Žít na vlastní pěst
Stínil: Hra s nevěrou, Nechci tě ztratit, Střípky lásek
Thibaux: Otrokyně
Žáček: Jsem statečná žena
PRO MUŽE
Reilly: Strašák, Zlatý kámen
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Změna půjčovní doby
Upozorňujeme čtenáře,
že v důsledku revize
knihovního fondu bude
knihovna o prázdninách
ve dnech 16. – 27. července

uzavřena

Ryan: Operace Fénix
Smith: Lovci diamantů, Modrý horizont, Nářek vlků, Oko tygra, Posel
slunce, Volání ďábla
Walsh: Jak plyne čas
Weis: Pomsta
Watt: Papua, Po stopách bouře
PRO SILNÉ NERVY
Berendt: Půlnoc v zahradě dobra a
zla
Higgins-Clarková: Pod rouškou noci,
Vražda v bílém, Žena v mramoru
McBain: Škola zabíjení
McClure: Dárce, Diagnóza, Experiment, Trauma
Sanders: Vražda v bludišti
Z HISTORIE
Fagan: Malá doba ledová
Jacq: Usirovo tajemství
Maxwellová: Královna rebelů, Královský zločin
Švec: Soumrak keltského meče
Zpravodaj 06/2007

Jsem půvabná svými lesy,
Sličná svými háji,
Štědrá i svými sady,
Líbezná zelení svých luk
A stříbrem svých vod.
Buď ke mně šetrný,
Nauč se mě znát, milovat a chránit.

Příroda tvého domova.
Zahrádkáři opět vyjeli za hranice
všedních dnů.
S jarem nastoupili zahrádkáři opět na
své záhonky a kopou, ryjí, vyhrabávají, plejí, sázejí, sejí – a letos hlavně
zalévají. Avšak čas od času je si třeba
odpočinout od práce na zahrádkách.
Proto jako každý rok zorganizoval Zahrádkářský spolek pro své členy další z řady zájezdů, který přinesl nové
poznatky a zkušenosti a umožnil, aby
se bolavá záda a klouby opět zregenerovaly.
Neúnavná organizátorka a duše těchto akcí MUDr. Tomandlová připravila
velmi zajímavou trasu. A vybírat nejezdila daleko: Olejnice, Boskovice,
arboretum Šmelcovna. A světe div se
– opět měla objednáno pěkné počasí
– když ten den jinak pršelo.
V Olejnici jsme navštívili jednu z mála
modrotiskových dílen na světě a jedinou dílnu, kde potomci původních
majitelů dodržují tradiční postup ručního tisku dřevěnými formami a barvení plátna indigem. Majitel dílny paří
do čtvrté generace rodiny Danzingewww.mesto-modrice.cz

rů, kteří dílnu založili počátkem 19. století. Výklad byl odborný, oči přecházely a tak mnozí z nás víme, jak takový
modrotisk má vypadat a co více, mnohý ze zahrádkářů má teď doma ozdobu
z modrotisku. Na zahrádku asi budeme
stále používat modráky či kombinézu a
nebudeme se vracet k modrotiskovým
zástěrám (mimochodem víte, že ty se
vyráběly odlišné i pro hospodáře, nejen pro panímámu …).

Život v našem městě - ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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Městská knihovna v Modřicích

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

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Neradi jsme odjížděli, ale už nás čekali
v Boskovicích na zámku. Nikoho z rodu
Mensdorff-Pouilly , kterým opět zámek
od roku 1991 patří, jsme sice osobně nepotkali, ale bohatá knihovna a hlavně
obrazy nizozemských mistrů i dřívějších nadaných majitelek nám to bohatě
vynahradily.
V městečku Boskovice pak měla naše
průvodkyně nachystán bonbónek – navštívili jsme původní židovskou část
města. Mnozí z nás ani netušili, jak významná byla komunita tohoto národa
právě v Boskovicích. Ze 478 příslušníků židovské obce zůstalo naživu v roce
1945 pouze 14 osob.
211

To už se začala projevovat únava z
přemíry poznatků. Honem tedy do
hotelu Morava, bývalého Lasákova
mlýna (dnes pěti-hvězdičkového hotelu). Strava připravená speciálně pro
nás odvála únavu a oči vyhledávaly v
jídelním lístku další pochoutky. A tak
někteří vyzkoušeli „muﬁnu“ (doporučujeme!) a jistě již vyprávěli těm, kteří
nejeli, jaké to bylo pochutnání.
Imperativem dneška je však linie. Proto po svíčkové vzhůru do arboreta
Šmelcovna. To tady byla pro nás inspirace. Rozkvetlé rododendrony i azalky, ba i kosatce zvaly – tak běž a kup
si nás. A tak mnoho květináčů změnilo
odpoledne své majitele a dnes už dělají radost na některé ze zahrádek v
Modřicích.
Byl to opět jeden z hezkých zážitků,
které ozvláštnily onu šeď každodenní
práce na zahrádce. Budeme mít na co
vzpomínat a také na co se těšit. Však
– můžete jet příště s námi.
-ú-

K doplnění předcházejícího článku
přidávám pár informací:
Boskovice leží v překrásném prostředí
Boskovické brázdy na úpatí Drahanské
vysočiny v nadmořské výšce 380 m.
Severní a západní okolí Boskovic nabízí příjemné procházky otevřenou kra-
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jinou a krásnými výhledy. Východní
a jižní okolí má převážně kopcovitý,
zalesněný terén. Nad údolím říčky
Bělé ve výšce 448 m se vypíná boskovický hrad.
Boskovický zámek je jeden z nejkrásnějších staveb na Moravě. Je unikátně vybaven. Bývalé židovské gheto v
Boskovicích patří k nejzachovalejším
židovským městům v ČR. Vyrostlo
kdysi v těsném sousedství náměstí
na úpatí hradního kopce a dnes tvoří
centrum památkové zóny. V Boskovicích stály tři synagogy, ale zachovala se jen synagoga maior, která je
zrestaurována. Naproti synagoze jsme
navštívili židovskou rituální lázeň tzv.
mikve, nacházející se pod domem
– pramen vyvěrá ze země a voda je
odporně studená!
Arboretum Šmelcovna je sedmihektarový, soukromý, veřejnosti volně přístupný přírodní, naučný a odpočinkový areál a je v něm v každém ročním
období vždy něco pěkného k vidění.
Vše bylo vybudováno zapálenými,
tvořivými lidmi.
Není to daleko od Brna a tak vám tyto
stručné informace nabízím jako podnět k výletu. Najdete zde to, co jinde
nemají:
Hrad i zámek
Jedno z nejzajímavějších židovských
měst v zemi
Unikátní empírové stavby a interiéry
Mimořádnou přírodu
Westernové městečko a další zajímavosti
TOJA
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Různé

1

Aktuality objektivem Miroslava Hájka

V podchodu u zastávky tramvaje po dešti 22. května navečer

Různé

Život v našem městě - ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Židovské město je citlivě zrestaurováno a zůstává významným mementem.

Ignis Brunensis na přehradě 30. května – Vítězný ohňostroj z Portugalska

Další fotograﬁe ve větším rozlišení a v barvě přináší Modřický
internetový magazin http: //mim.voda.cz - vydává ČeV
www.mesto-modrice.cz
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s
Inzerce

Bahníková Božena
Kolář Jaroslav
Kvardová Zdeňka
Dolečková Marta
Kiliánová Rudolﬁna
Vávrová Eva
Vinčarová Radomila

Vítáme do života

Realitní kancelář

poptává pro svých 3522 klientů

Křivánková Sabina.

BYTY/ DOMY/ POZEMKY
Rozloučili jsme se

Volejte zdarma 800 101 128

Kaláb Milan
Trucálková Anežka
Urban Antonín

Využijte našich bezplatných služeb:

1

Inzerce

• Právní služby a hypoteční poradenství
• Znalecký posudek, převodní poplatek
• Masivní inzerce Vaší nemovitosti
• Makléři specializovaní na Vaši oblast
• Stěhování do 30 km
• Exekuce – prodej zadlužených nemovitostí
• Výkup nemovitostí za hotové
S námi nejvýhodnější a nejrychlejší prodej!!!

Koupím

zahradu
nebo louku
přímo u silnic
v Modřicích.

Telefon:
606810485
608445513

Cukrářství
ČERMÁK
Dobrovodského 339,
664 42 Modřice

Inzerce

Významného kulatého
výročí se dožívají

i

1

Společenská kronika

telefon
547 243 592
vykupujeme loupané
vlašské ořechy,
cena 80,- Kč/kg

www.bonusgroup.cz

PRO NAŠE EVIDOVANÉ KLIENTY

HLEDÁME

- KE KOUPI A PRONÁJMU BYTY VŠECH VELIKOSTÍ
- POZEMKY PRO STAVBU RD, POZEMKY KE KOMERCI
- CHATY A CHALUPY
- HALY A SKLADOVÉ PROSTORY
TELEFON

MOBIL

547 242 099

777 - 77 19 91

EUROBOND REALITY

Havlíčkova 198, 664 42 Modřice

124
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Inzerce

• 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:

VOLEJTE
777-77 19 91
Pro nabízející kompletní
servis zdarma
RK EUROBOND REALITY
Havlíčkova 198
664 42 Modřice
126

Hledáme brigádníky
pro ruční kompletaci tiskovin

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

CHCETE PRODAT VÁŠ BYT
ČI NEMOVITOST RYCHLE
A ZA MAXIMÁLNÍ CENU?

CHCETE
SI PŘIVYDĚLAT
V MODŘICÍCH?

Inzerce

IT řešení přímo pro Vás

(vhodné zejména pro ženy, důchodce, studenty).

Absolventka
průmyslovky
hledá místo,
kde by mohla využít
svou kvaliﬁkaci.
Spolehlivá a pečlivá
se snahou získat
nové znalosti
v praxi.

Zájemci o brigádu mohou pracovat opakovaně,
příp. dlouhodobě, v závislosti na délce trvání zakázky.
O každém termínu zahájení brigády jednotlivé pracovníky
předem telefonicky informujeme.

Zájemci se mohou hlásit telefonicky na čísle:

545 425 258
p. Samsoniuk

nebo osobně v recepci naší provozovny na adrese:
5P Agency, spol. s r.o.
Masarykova 118
Business park Modřice
v době od 8:00 do 16:00 hod.

Tel: 739 309 506
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a je distribuován do každé rodiny zdarma.
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