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Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice
spolu s městským úřadem
přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků.
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SLOVO STAROSTY
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lizace jsou nastartovány směrem, který
je pro město více než příznivý. Vyhotovení konečné projektové dokumentace
a získání potřebných stavebních povolení je naplánováno na druhou polovinu roku 2008. Současně se snažíme již s
menším úspěchem (co se týče rychlosti
postupu prací) apelovat na protihluková opatření ul. Brněnské.
Tou zápornější stránkou je více méně
pozastavení nebo spíše zpomalení
oprav ulice Masarykové. Zde jde o komunikaci v majetku Jihomoravského
kraje a ten na zmíněnou opravu prozatím nedisponuje dostatkem ﬁnancí.
V průběhu roku jsme společně s paní
místostarostkou koordinovali a projednávali situaci kolem smluvně ošetřených 20-ti bytových jednotek v domě
pro seniory. Celá problematika je velmi
složitá. Objekt bude dokončen a uveden do provozu v polovině roku 2008.
Vlastním převodem a předloženou navýšenou cenou se bude ještě zabývat
na svých jednáních zastupitelstvo. V
průběhu roku 2007 se nám podařilo
zahájit ještě mnohá opatření a úpravy
města, která nejsou doposud dokončena a budeme na nich pokračovat v dalším období. Jedná se o propojení chodníku ul. Chrlické s náměstím Svobody
kolem mlýnského náhonu, bezplatnou
dopravu občanů města do areálu Olympie, zavedení hromadné dopravy do lokality Bobrava a mnoho dalších.
Město jako takové se nemalou měrou
Zpravodaj 12/2007

ci z okresní úrovně do krajské, kde se
také neztratili. Za takovou reprezentaci
jim patří velký dík. Nelze vyzdvihovat
pouze vrchol ledovce občanských
aktivit, ale dík patří všem, kteří se nemalou měrou spolupodílí na organizacích a zajišťování i té sebemenší akce.
Věřím, že další spolupráce a komunikace nejen s organizacemi bude dále
prohlubována a povede k povznesení
našeho města.
Závěrem mi dovolte Vám všem jménem svým i jménem radních a zastupitelů, poblahopřát příjemné prožití
vánočních svátků a hodně zdraví a
spokojenosti v příštím roce 2008.
Ing. Josef Šiška
starosta města

USNESENÍ
z 2. mimořádného veřejného zasedání 2.4 pořízení změny č. VII ÚPN SÚ ModZastupitelstva města Modřice (dále jen
řice jejíž jediným předmětem je
„ZMM“), konaného dne 19. listopadu
rekonstrukce mostu přes železniční
2007 v 19 hodin v zasedací síni modřicdráhu na ulici Benešově
ké radnice
2.5 pořízení změny č. VII ÚPN SÚ
Modřice odborem správy majetku
1 Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
městského úřadu Modřice
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v počtu 14, jmenovitě viz prezenční listina) 3 ZMM jmenuje
3.1 starostu Ing. Josefa Šišku jako
2 ZMM schvaluje
zastupitele města ke spolupráci
2.1 ověřovatele zápisu 2. mimořádného
s pořizovatelem na zpracování změzasedání ZMM MUDr. Jiřího Ventrubu,
ny č. VII ÚPN SÚ Modřice
CSc. a MVDr. Luďka Slaného
2.2 zapisovatelku zasedání ZMM Bc. Kate- 4 ZMM zamítá
řinu Homolkovou
4.1 zařazení dalších žádostí o změnu
2.3 předložený návrh programu
územního plánu do změny č. VII
ÚPN SÚ Modřice
www.mesto-modrice.cz

Zprávy z radnice - USNESENÍ

Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou poslední číslo Zpravodaje v roce 2007.
Příprava nejkrásnějšího období celého roku, svátků vánočních a zakončení starého roku, je v plném proudu.
Všichni se svědomitě připravují a začínají bilancovat uplynulý rok. Proto
mi dovolte na tomto místě v krátkosti
zhodnotit, co se v roce 2007 vedení
města podařilo, kde co zaskřípalo a
jak jsme se s nepříjemnými okamžiky
vyrovnali.
Nové vedení města určitě neusnulo na vavřínech získaných v letech
předešlých. Naši práci jsme postavili
na poznatcích a nastoleném rozvoji
z minulého období města. I když se
v průběhu roku dokázala realizovat
pouze jedna velká investiční akce
– protihluková stěna u silnice II/152 u
křižovatky s ul. Chrlickou, tak ostatní
připravené akce jsme rozpracovávali
do podoby, aby je bylo možné provést
v následujícím roce. Ať už se jedná o
rekonstrukci bývalé budovy MŠ na
Benešově ulici nebo odkoupení 20 bytových jednotek v domě pro seniory,
realizovaném soukromým subjektem.
Při našich velmi častých návštěvách
a jednáních s jednotlivými zástupci
odborů Jihomoravského kraje jsme
docílili, dle mého názoru velkého
pokroku v řešení dopravní situace v
Modřicích. V první řadě jde o problematiku nevyhovujícího železničního
mostu na ul. Benešově. Příprava a rea-

podílelo na kulturně-společenském
životě města. Byli jsme hlavními organizátory tradičních Svatováclavských
hodů, tentokrát v nové režii, ve velké
zasedací místnosti městského úřadu se
konalo nezpočet komorních koncertů,
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
organizoval svá vystoupení jak u příležitosti akcí města, tak svých vlastních.
Na životě města se již tradičně podílely mnohé dobrovolné spolky jako TJ
Sokol Modřice, Myslivecké sdružení,
Spolek zahrádkářů, Muzejní spolek
Modřice. Je nutné vyzdvihnout sportovní úspěchy oddílů nohejbalu a kopané, kteří větší i menší měrou přispěli
k zviditelnění města. Nohejbalisté se
stali mistry republiky družstev a získali několik cenných kovů i z mistrovství
Evropy. Fotbalisté posunuli svoji hrani-
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z 13. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 19. listopadu 2007 v 15 hodin v zasedací
síni modřické radnice

16

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 13. schůze RMM dle předloženého návrhu starosty
2.3 nahrávání schůze RMM na záznamové zařízení
2.4 dodatek k dohodě o vzájemném
zápočtu závazků a pohledávek
mezi městem Modřice a ﬁrmou
Sceptrum a. s. o vyúčtování přeložky VN a připojení rezervovaného
příkonu a vrácení částky 290.130,Kč z uhrazené zálohy ﬁrmě Sceptrum a. s.
2.5 smlouvu o výpůjčce nemovitosti
na pozemku p.č. 933, na ulici Benešova 268 v majetku města Modřice
pro Základní uměleckou školu
Ořechov
2.6 smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene pro trasu
optického kabelu ﬁrmy Self Servis,
spol. s r. o. od města Modřice jako
majitele pozemku p.č. 2083 v rozsahu cca 4m délky v ceně 30,-/mb
podzemního vedení
2.7 smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Modřice a ﬁrmou
E.ON Česká republika a minister-

stvem dopravy pro vedení kabelu
NN pro napájení elektronického
mýtného na R52, km – 8,0 za úplatu
200,- Kč na dotčeném pozemku p.č.
2083 v délce cca 2m
2.8 smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a
ﬁrmou MAPI DEVELOPMENT s. r.
o. přípojky splaškové kanalizace,
vodovodu a plynu na pozemku p.č.
445/2 pro 5 RD na ulici Polní
2.9 smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a p.
Věrou Jozífovou přípojka splaškové
kanalizace na pozemku p.č. 2056/3
na ul. Brněnské
2.10 návrh smlouvy o dílo mezi městem Modřice a Ing. Arch. Alenou
Košťálovou na zpracování změny
č. VII ÚPN SÚ Modřice za cenu
17.136,- Kč vč. DPH
2.11 darovací smlouvu od ﬁrmy Ing.
Krčál pro město Modřice ve výši
daru 35.000,- Kč na údržbu a výsadbu zeleně
2.12 dodržení nájmu s ﬁrmou Dřevoplast do konce roku 2007 a po úhradě dlužné částky dojde ke stažení
žaloby na nájemce
2.13 převod pozemků p.č. 2222/3 a
2222/5, které jsou v majetku ŘSD
do majetku p. Petra Šebrly s podmínkou pozemkové rezervy pro
vybudování případných protihlukových opatření ze strany správce
a vlastníka komunikace R52 (I/52)
a pozemek p.č. 2222/5 využít pouze
pro výsadbu zeleně
2.14 stanovení programu ZMM:
Zpravodaj 12/2007

Úvod
1. Kontrola úkolů
2. Projednání výsledků hospodaření
v roce 2007 a přijetí rozpočtového
opatření č. 04/2007
3. Projednání a schválení majetkových
transakcí
4. Schválení obecně závazné vyhlášky
č. 3/2007 O podmínkách pro spalování suchých rostlinných materiálů
na základě usnesení ZMM č. 5/2007
a schválení úpravy souvisejících
vyhlášek č. 05/2007 a 06/2007
5. Zprávy z činnosti výborů
5.1 Zpráva z činnosti FV
5.2 Zpráva z činnosti KV
6. Projednání a schválení rozpočtu na
rok 2008 a souvisejících dokumentů
7. Projednání a schválení Plánu činnosti
orgánů města na rok 2008
8. Vydání aktualizace změny č. I ÚPN SÚ
Modřice (opatření obecné povahy)
9. Různé - diskuse
2.15 pořízení strategického plánu
rozvoje města Modřice ﬁrmou AQE
advisor, a. s. za maximální částku
322.490,- Kč vč. DPH
2.16 závěry a stanoviska předložená
KÚPR
2.17 závěry a stanoviska navržená v
zápisech KÚPR a SDK k jednotlivým
posuzovaným žádostem
2.18 záznam z porady RMM konané dne
29.10.2007 v kanceláři starosty
2.19 trvání na zaslané výpovědi manželů Schäfferových, po převzetí a
předání bytu bude dle zákona byt
přidělen
2.20 odměnu p. Hájkovi za poskytování
fotodokumentace pro zpracování
www.mesto-modrice.cz

zpravodaje a kalendáře města a k
ceně ve fotosoutěži k Ignis Brunensis 2007 ve výši 8.000,- Kč
2.21 schvaluje pronájem sálu a občerstvení pro kapelu na pořádání akce
kácení máje dne 10.11.2007 ve výši
9.000,-Kč
2.22 žádost o úhradu nákladů spojených s vystoupením Smíšeného
pěveckého sboru města Modřice
dne 24.11.2007 v Jezeřanech-Maršovicích v celkové výši do 7.000,- Kč.
Částka bude uhrazena z paragrafu
3399 rozpočtu města
2.23 nabídku ﬁrmy 4IT.cz na zavedení
linky internetu do objektu MP ve
výši 9.603,- Kč
2.24 pořízení nového PC na odbor
správy majetku města z důvodu
nefunkčnosti stávajícího přístroje.
PC bude pořízeno do výše 25.000,Kč vč. DPH. Cena bude hrazena z
paragrafu 6171 rozpočtu města
2.25 pořízení nového PC pro veřejnou
internetovou stanici do městské
knihovny ve výši do 20.000,- Kč vč.
DPH (dle nabídky ﬁrmy N.E.M.O. s.
r. o.). Částka bude hrazena z paragrafu 3319 rozpočtu města
2.26 vyřazení stávajícího PC s monitorem a tiskárnou pořízeného v roce
1996 z veřejné internetové stanice
městské knihovny. Přístroj je nefunkční a zastaralý.
2.27 realizaci zakázky rekonstrukce
VO města Modřice ﬁrmou ENERG
SERVIS na ulicích Benešova, část
Husova a Masarykova za cenu
3.777.350,-Kč vč. DPH v roce 2008
2.28 návrh smlouvy o dílo na realizaci
rekonstrukce VO města Modřice
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3 RMM neschvaluje
3.1 žádost paní Jany Říhové o svolení
nastěhovat se do bytu č. 4/20 k
paní Říhové na ulici Za Humny
3.2 podporu Sdružení sportovních
svazů ČR
3.3 pořízení počítačově upraveného
leteckého snímku na katastrální
mapu od ﬁrmy Jas-air cz, spol. s r.
o.
3.4 nabídku na vánoční program moravské dechové hudby Zdounečanka
4 RMM pověřuje
4.1 starostu po odsouhlasení pořízení
změny č. VII ÚPN SÚ Modřice v
ZMM podpisem smlouvy o dílo
mezi městem Modřice a Ing. Arch.
Alenou Košťálovou
4.2 starostu koordinací prací při zpracování dokumentu Strategický plán
rozvoje města Modřice a jednáním
o konečné ceně, která bude odsouhlasena nejpozději na lednovém
zasedání RMM

18

4.3 po podrobném upřesnění odstavce smlouvy o dílo „Předmět díla“
starostu podpisem smlouvy o dílo
mezi městem Modřice a ﬁrmou
ENERG SERVIS na realizaci rekonstrukce VO města Modřice
4.4 Ing Chybíkovou účastí na veřejném projednání návrhu změny č. I
ÚPN SÚ dne 21.11.2007
5 RMM bere na vědomí
5.1 komplexní hodnocení činnosti KŠK
5.2 výpověď ze smlouvy o zajišťování
sociálních služeb od ﬁrmy Sceptrum a. s. pro město Modřice
5.3 zápis ze zasedání KV ze dne
23.10.2007
5.4 zápisy z jednání FV č. 007 a č. 008
ze dne 11.9. a 23.9.2007
5.5 zápis ze zasedání KÚPR ze dne
14.11.2007
5.6 zápis č. 10 ze zasedání SDK ze dne
8.11.2007
5.7 zápis ze 6. zasedání KŽP konaného
dne 14.11.2007
5.8 přehled činnosti Městské policie
za měsíc říjen 2007
5.9 zápis z jednání Muzejního spolku
ze dne 23.10.2007
5.10 vyúčtování Svatováclavských
hodů v roce 2007
5.11 ﬁnanční situaci p. Olgy Jourové
5.12 plán ozdravných opatření z
prověrek BOZP na objekty ZŠ a MŠ
Modřice. Výsledky budou zahrnuty
do zásobníku akcí města a případně do rozpočtu na rok 2008
5.13 nabídku ﬁrmy Ohňostroje-Přerov
na spolupráci při pořádání ohňostrojů
5.14 oznámení o vystavení a následZpravodaj 12/2007

ném veřejném projednání návrhu
aktualizace změny č. I ÚPN SÚ
Modřice, které se uskuteční dne
21.11.2007 v 17:00 hodin ve velké
zasedací místnosti MěÚ Modřice
5.15 vyúčtování akce vystoupení p.
Donutila v pořadu „Cestou necestou“. Prodaných lístků je 303 ks v
ceně 150,-/lístek a úhradu sálu na
vystoupení p. Donutila v ceně do
5.000,- Kč
5.16 dopis zaslaný na KHS JMK, KÚ
JMK, odbor životního prostředí,
MěÚ Šlapanice, odbor životního
prostředí ohledně zápachu z ﬁrem
Kovolit a Remet
5.17 podnět zaslaný na KHS JMK a ČIŽP
ohledně hluku a prachu na zatížených komunikacích (Jižní obchvat,
Brněnská, Havlíčkova)
6 RMM postupuje
6.1výpověď ze smlouvy o zajišťování
sociálních služeb od ﬁrmy Sceptrum
a. s. pro město Modřice ZMM dne
10.12.2007
6.2 řešení smluvního vztahu města
Modřice s ﬁrmou Sceptrum a. s. o
úhradě 20 bytových jednotek v domově pro seniory v ZMM 10.12.2007
7 RMM stanovuje
7.1 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. j)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, celkový
počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Modřice
od 1. prosince 2007 na 13,5 , od 1.
ledna 2008 na 15 a přibližně od února 2008 na 14 (nástupem Bc. Kovářové na mateřskou dovolenou)
www.mesto-modrice.cz

7.2 nové rozdělení pravomocí v
Městském úřadu Modřice z důvodu plánovaných změn v počtu
zaměstnanců města zařazených
do Městského úřadu Modřice
v souladu s ust. § 102 odst. 2
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o
obcích“). Nové rozdělení pravomocí je součástí zápisu. Zároveň
Rada města v souladu s ust. § 102
odst. 2 písm. o) zákona o obcích
schvaluje nový Organizační řád,
který je přílohou zápisu

Zprávy z radnice - USNESENÍ

ﬁrmou ENERG SERVIS
2.29 umístěním LED panelu v prostoru kruhové křižovatky areálu
Olympia
2.30 využití pozemku v lokalitě Pančochy pro stavbu RD ﬁrmě Solide
Invest s. r. o.
2.31 nabídku ﬁrmy Poring plus, s. r.
o. na pořízení 2.500 ks reklamních
kalendáříků na rok 2008 do max.
ceny 6.000,- Kč
2.32 návrh odměn komisím při RMM
dle předloženého návrhu mimo
muzejního spolku

8 RMM jmenuje
8.1 jako orgán příslušný v souladu s
ustanovením § 102 odst. 2 písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb., O
obcích, ve znění pozdějších předpisů slečnu Petru Havelkovou,
DiS., do funkce vedoucí odboru
personalistiky, ekonomiky a
kontroly Městského úřadu Modřice. Jmenování se provádí na
dobu určitou po dobu mateřské
a rodičovské dovolené současné
vedoucí Bc. Andreji Kovářové, s
účinností od nástupu současné
vedoucí Bc. Kovářové na mateřskou dovolenou. Nástup Petry
Havelkové, DiS. do pracovního
poměru je 1. prosince 2007
9 RMM doporučuje
9.1 ZMM odprodej pozemku p.č.
2033 o výměře 231 m2 manželům
Homolkovým
9.2 ZMM odprodej pozemku p.č.
1315/13 o ploše 379 m2 a p.č.
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11
RMM navrhuje
11.1předložit ZMM pořízení změny č. VII
ÚPN SÚ Modřice pro realizaci nového mostu Benešova – Brněnská
11.2 případné převzetí komunikace ulice
Chrlická po drůbežářské závody po
opravě komunikace a mostu ZMM
Seznam použitých zkratek:
FV - Finanční výbor
KV - Kontrolní výbor
NN - nízké napětí
VN - vysoké napětí
ÚPN SÚ - územní plán sídelního útvaru
ŘSD - Ředitelství silnic a dálnic
VO - veřejné osvětlení
KŠK - Kulturně školská komise
KŽP - Komise životního prostředí
mb - metr běžný
KÚPR - Komise územního plánování a rozvoje
SDK - Stavebně dopravní komise
MP - městská policie
PC - osobní počítač (personal computer)
KÚ JMK - Krajský úřad Jihomoravského kraje
ČIŽP - Česká inspekce životního prostředí
KHS - Krajská hygienická stanice
JMK - Jihomoravský kraj

Co se děje v Modřicích
Po počátečních těžkostech na začátku tohoto roku se nám daří udržovat separační
místa s kontejnery na tříděný odpad v celkem dobrém stavu. Nelze zabránit úplně
znečištění okolí separačních míst, ale jistý pokrok je vidět. Patří za to dík zejména
všem ukázněným občanům, ale i naší pracovní četě, která vše pravidelně kontroluje
a případný nepořádek uklízí. Neváhejte využívat také sběrný dvůr, při jakýchkoliv
potížích či nedorozuměních s jeho obsluhou kontaktujte městský úřad. Jedině když
se dozvíme o tom, že něco nefunguje, můžeme se pokusit zjednat nápravu.
Děkuji zahrádkářům, že se vzorně starají o nově přistavovaný kontejner na bioodpad. Zavedený systém svozu, ať už kontejneru na bioodpad, tak svozu pytlů s bioodpadem od občanů se osvědčil a budeme s ním pokračovat i v příští roce v období od
dubna do listopadu. Bioodpad lze také odevzdávat na sběrném dvoře. Doufáme,
že se nám tímto opatřením podaří maximálně omezit pálení suchých a někdy také
„suchých“ materiálů.
Velkou trpělivost a toleranci bude vyžadovat plánovaná akce ﬁrmy E.ON, která, jak
již bylo dříve avizováno, bude postupně v celém městě rekonstruovat síť – vrchní vedení ze sloupů zmizí a vše bude uloženo v zemi. S tím je spojeno i budování našeho
nového osvětlení ve stejných ulicích. Budeme mít Modřice delší dobu rozkopané,
ale po skončení celé akce budou zase pěknější, bez drátů. Pokud někde nastane
problém, neváhejte kontaktovat městský úřad a budeme se snažit nastalou situaci
vyřešit.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

 
Městský úřad během vánočních svátků
Oznamujeme občanům, že Městský úřad Modřice bude z provozních
důvodů v době od 24. prosince 2007 do 31. prosince 2007 pro veřejnost
uzavřen.
Z pracovních dnů se jedná o:
•
čtvrtek 27. prosince 2007
•
pátek 28. prosince 2007
•
pondělí 31. prosince 2007
Městská knihovna bude ve dnech 27. – 28. prosince 2007 otevřena!
Děkujeme za pochopení!
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1315/32 o ploše 5 m2 na ulici
Brněnské společnosti REO AMOS,
spol. s r. o.
9.3 návrhy kupních smluv od ﬁrmy
ALLOD na odkoupení pozemku a
komunikace v lokalitě Za Humny
městem Modřice k projednání na
ZMM
9.4 ZMM řešení duplicitního zápisu v Listu vlastnictví č. 1538 na
pozemky 801/1, 801/5, 801/8, 797,
798, 800 mezi městem Modřice a
p. Slaným
9.5 prověření majetkových vztahů k
RD p. Marie Kamenické a následné zaujetí stanoviska k žádosti o
dotaci na protihluková okna
9.6 ZMM vyplacení odměn nohejbalistům za vzornou reprezentaci
města
9.7 pořízení odznaků města v roce
2008 od ﬁrmy Daniel Jahn z Plzně
10
RMM nedoporučuje
10.1 ZMM prodej pozemku p.č. 72/1 a
73 p. Fleišingerovi a p. Homolkovi

ZMĚNY NA MĚSTSKÉM ÚŘADU MODŘICE    

Z rozhodnutí Rady města Modřice dojde od 1. ledna 2008 k navýšení počtu pracovníků
Městského úřadu Modřice o právníka. Kancelář právníka bude v přízemí radnice, dveře
č. 3 (současná čekárna matriky). Pracovní náplň našeho nového právníka, kterým se na
základě výběrového řízení stal Mgr. Jaroslav Sedlák, najdete v informacích o pracovnících úřadu. Na http://www.mesto-modrice.cz/index.php?m=articles&w=239 můžete najít i
kontakty, platné od 1. ledna 2008. Na výše uvedené adrese jsou rovněž zveřejněny i kontakty na novou vedoucí odboru personalistiky, ekonomiky a kontroly Petru Havelkovou,
DiS., která zahajuje pracovní poměr dne 1. prosince 2007. Přibližně do konce ledna se tato
nová pracovnice bude zaučovat se současnou vedoucí odboru Bc. Andreou Kovářovou.
Po tuto dobu se můžete se svými dotazy obracet na obě pracovnice. Od února 2008 bude
pro Vás k dispozici pouze Petra Havelková, DiS. jako vedoucí oboru. Bc. Andrea Kovářová
bude pokračovat v tvorbě internetových stránek města a spravování sms systému, tvorbě
interních a právních předpisů města. Stávající kontakty na ni budou nadále platné, vyjma
pevné linky 547242161 (pro upřesnění: mobilní tel. 728529745, e-mail: andrea.kovarova@mesto-modrice.cz a ICQ 239-675-140).
www.mesto-modrice.cz
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Bc. Andrea Kovářová za město Modřice
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SMS systém města Modřice
Před nedávnem se město Modřice zapojilo do SMS systému Jihomoravského kraje
a tím umožnilo občanům, aby byli informováni o krizových stavech v Jihomoravském kraji, jež se jich bezprostředně dotýkají, ale také o nejdůležitějším dění v
Modřicích. Využijte i Vy svého mobilního telefonu k aktuálním informacím. Stačí
jen poslat ze svého mobilního telefonu textovou zprávu ve tvaru:
JMK mezera MODRICE mezera INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI mezera JMENO hvězdička
ULICE hvězdička CISLO POPISNE
(můžete psát i malými písmeny; vše
ale pište bez diakritiky). Příklad SMS
zprávy:
jmk modrice informace ano novak
stepan*krizikova*20
Tuto zprávu odešlete z Vašeho mobilního telefonu na číslo 900 77 03
Posílání SMS zpráv je pro Vás zcela
dobrovolné, proto budete-li chtít kdykoliv ukončit odběr informací, pošlete,
prosím, na číslo 900 77 03 SMS ve
tvaru:
JMK mezera MODRICE mezera informace mezera NE
Ihned obdržíte zpětnou SMS zprávu potvrzující, že jste ze seznamu odběratelů
informací vyřazeni.
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Chcete-li zjistit, jaký je stav Vašeho přihlášení k odběru informací,
pošlete na číslo 900 77 03 SMS
zprávu ve tvaru:
JMK mezera MODRICE mezera INFORMACE mezera STAV
Cena výše uvedených zpráv, jež Vy zašlete, je 3,-- Kč. Zprávy, které Vám zašle
Jihomoravský kraj či město Modřice
jsou zcela bezplatné!!!
Znovu podotýkám, že zasílání sms není
využíváno žádnými podnikatelskými
subjekty ke komerčním sdělením, ale
pouze Jihomoravským krajem v rámci
integrovaného záchranného systému a
městem Modřice k základním a nejdůležitějším zprávám (např. vypínání el.
proudu, konání Zastupitelstva města
Modřice apod.).
Bc. Andrea Kovářová za město Modřice
Zpravodaj 12/2007

Zimní úklid v ulicích města
Letošní zima, stejně jako loňská, na sebe nechává pořád
ještě čekat. Město Modřice se na zimní úklid i přesto pečlivě připravilo. Pracovníci údržby a čištění města jsou
neustále v pracovní pohotovosti a v případě sněžení jsou
připraveni k odklízení sněhu i v noci. Věříme, že i občané
se zapojí do úklidu sněhu pro bezpečnost nás všech. Připomínáme, že ve městě Modřice platí nařízení č. 1/2004,
o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací ve městě
Modřice. Text nařízení můžete najít na našich internetových stránkách nebo přímo na úřadě. Z nejdůležitějších
ustanovení vybíráme následující:
1.
Účelem nařízení je stanovit pro zimní období rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací.
2.
Zimním obdobím se pro účely tohoto nařízení rozumí období od 1. listopadu do 31. března.
3.
Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo zimní období, postupuje
se při odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací
přiměřeně podle tohoto nařízení.
4.
Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí
nebo s místní komunikací, odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada
ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím
nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto
závadu odstranit; u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit.
5.
Povinností výše uvedeného vlastníka nemovitosti je:
• odstraňování sněhu nebo náledí ručně nebo strojní mechanizací, v případě potřeby následným posypem inertním, zdrsňujícím materiálem (jemná
kamenná drť o zrnitosti nejvýše 8 mm, písek), v mimořádných situacích a
na zvláště nebezpečných místech lze aplikovat chemický posyp. Chemický
posyp nelze aplikovat na chodníky z betonové zámkové dlažby.
• zajištění schůdnosti při sněhu nebo náledí do 4 h po skončení spadu sněhu nebo vzniku náledí, při nepřetržitém dlouhotrvajícím sněžení musí být
úklid prováděn průběžně.
• zajištění schůdnosti při nočním sněžení nejpozději do 7 h ráno
Kontrolou dodržování ustanovení tohoto nařízení se pověřuje ve věcech
místních komunikací Městská policie Modřice. Za porušení povinností lze
uložit pokuty dle zvláštních předpisů.
Jsme si vědomi toho, že při nepřetržitém sněžení snad ani nelze udržet chodníky
ani komunikace ve stoprocentně bezpečném stavu. Dejme si proto aspoň novoroční předsevzetí, že každý z nás, včetně pracovníků města Modřice, uděláme
vše, co je v našich silách, proto, abychom se mohli v ulicích města bezpečněji
pohybovat a předejdeme tak případným újmám na zdraví.

Informace pro občany

Další změny provede zřejmě ještě Rada města Modřice na své schůzi v prosinci. Avizovány jsou změny v pracovním zařazení právníka a asistentky starosty (zřízení útvaru
„Kancelář starosty“) a názvech odborů Městského úřadu Modřice. Zároveň se město Modřice připravuje na zapojení se do projektu Czech Point (vydávání ověřených výpisů z
informačních systémů Katastru nemovitostí, Živnostenského a Obchodního rejstříku). Tyto
změny budou projednány na schůzi Rady města Modřice dne 10. prosince 2007. O těchto
změnách nelze ještě podrobněji informovat, neboť nejsou dostatečné podklady. Včas Vás
budeme informovat všemi dostupnými prostředky.

Bc. Andrea Kovářová za město Modřice
www.mesto-modrice.cz
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K plánům rozvoje města Modřice (3 - dokončení)
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Vlastimil Čevela

Gratulujeme!

Gratulujeme panu Miroslavu HÁJKOVI k získání zvláštní Ceny primátora statutárního
města Brna ve fotosoutěži k Ignis Brunensis 2007. Přejeme mnoho úspěchů při další
tvořivé práci.
Gratulujeme našim nohejbalistům k získání mnoha titulů v letošních soutěžích:
•mistrům Evropy dvojic Petrovi BUBNIAKOVI, Radkovi PELIKÁNOVI
•mistrům ČR družstev Petrovi BUBNIAKOVI, Petrovi GULDOVI, Radimovi HAVRÁNKOVI, Patrikovi ILÁŠOVI, Michalovi JANEBOVI, Radkovi PELIKÁNOVI,
Michalovi PLACHÉMU, Jakubovi POSPÍŠILOVI, Petrovi SKŘEJPKOVI
•mistrům ČR dvojic: Petru BUBNIAKOVI a Michalovi PLACHÉMU
•vicemistrům a bronzovým dorostencům, starším a mladším žákům na Mistrovství ČR Jakubovi DOČKALOVI, Vlastislavovi DOČEKALOVI, Petrovi TOPINKOVI,
Lukášovi ROSENBERKOVI, Jakubovi BERNATOVI, Petrovi GULDOVI, Ondřejovi
SVOBODOVI a Davidovi ŠIMÁČKOVI
•všem trenérům a celému realizačnímu týmu
Přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
Město Modřice

Dotazy a názory

Bydlení, rekreace a životní prostředí

Domnívám se že je moudré pozastavit plánování dalších bytových komplexů do
konečného rozhodnutí o celkovém řešení dopravní situace především na jihu města.
Prostory v nivě Svratky nad i pod Modřicemi by měly zůstat jako „zelená zóna“. bez
bydlení. Oblast kolem cyklostezky by měl propojit „zelený koridor“ k sídlišti „u Fruty“.V severní „zelené zóně“ u Svratky se nabízí myšlenka, vybudovat tam koupaliště a
přírodní rekreační areál. Další podrobnosti k tomuto návrhu jsem uvedl do samostatného příspěvku ve Zpravodaji č. 10/2007.
Pro rekreační účely by se měl též vhodně upravit hliník bývalé cihelny „pod kaštany“ a mimo sklizeň umožnit procházkovou a v zimě běžkařskou turistiku v sadech
„na Vajglu“ a zvážit vybudování vyhlídkového místa či rozhledny (obzor od Brna
po Pálavu).
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Život v našem městě

Život v našem městě

d

1

Dotazy a názory

ž

Dotazy a názory

Na podnět města Modřice provedly Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se
sídlem v Brně, Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Brno a Krajský
úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí prošetření chemického zápachu
v Modřicích, který se šíří směrem od ﬁrem KOVOLIT a.s. a REMET spol. s r.o. Pokusím se
krátce shrnout závěry uvedené ve vyjádřeních výše uvedených kontrolních orgánů:
Všechny zdroje znečištění v obou ﬁrmách jsou řádně povoleny. Z výsledků předložených protokolů z autorizovaných měření vyplývá, že emisní limity jsou dodržovány,
nebyla zjištěna žádná pochybení ze strany provozovatelů zdrojů znečištění. REMET spol.
s r.o. má vydáno integrované povolení od Krajského úřadu Jihomoravského kraje a tento
úřad v současné době projednává žádost o integrované povolení i ﬁrmy KOVOLIT a.s.
Těmito povoleními jsou upravovány podmínky provozování z hlediska všech složek životního prostředí. Obě ﬁrmy věnují maximální pozornost provozu technologie a doplňují
další stupně čištění.
Ve ﬁrmě REMET může dojít v důsledku výpadku elektrického proudu k vyřazení odsávání na dobu 1-2 minuty (do doby zapnutí náhradního zdroje) a tím úniku zápachu z
tavírny světlíky či vraty. Tato záležitost byla několikrát řešena s distributorem energie.
Dále se vlivem zvýšení atmosférické vlhkosti může uvolňovat ze strusky charakteristický zápach. Toto je v současnosti řešeno výstavbou haly na strusku, která má být dokončena do poloviny roku 2008. Vyjádření výše uvedených orgánů jsou k nahlédnutí na
městském úřadě u místostarostky Ing. Hany Chybíkové.
Při zjištění kouře či zápachu v dané oblasti je možno kontaktovat neprodleně Krajský
úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, tel. 541652628, který provede v
místě neohlášenou kontrolu spolu se zástupci města Modřice.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

V zájmu „rekreace a odpočinku v místě bydliště“ by se mělo zajistit ekologické spojení
- především pěšky a na kole - se zajímavou přirodou na katastrech sousedních obcí - Moravany + Želešice (přes „Vajgl“), Popovice (přes „Rybníky“ a říčku Bobravu), Rebešovice
(po levém břehu Svratky) a Přízřenice (po obou březích podél Svratky).
Je samozřejmé, že danou problematiku mohou různí lidé vidět různě a v daném rozsahu
nelze všechny náměty podrobněji rozvádět ani zdůvodňovat. Domnívám se však, že příprava
rozvojových plánů je natolik důležitou věcí, že by se o ní mělo hovořit a psát. Proto doufám, že
se k nim ve Zpravodaji objeví nejen průběžně vysvětlující informace ze strany těch, kteří je připravují, ale i názory od občanů, kterým není jedno, jak bude naše město za pár let vypadat.
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Cena primátora statutárního města Brna
do Modřic Miroslavu Hájkovi
Začátkem listopadu se v Mahenově knihovně v Brně za účasti hejtmana JMK Stanislava
Juránka a primátora Romana Onderky konalo slavnostní vyhlášení výsledků fotosoutěže k ohňostrojům Ignis Brunensis 2007. Velikého uznání zde dosáhl fotograf amatér
Miroslav Hájek, který je modřické veřejnosti dobře známý nejen z hodových výstav,
ale i z pravidelných příspěvků do Zpravodaje, CD ročenek a Modřického internetového
magazinu. V kolekcích snímků byl oceněn v první desítce z téměř čtyřiceti autorů, ale
především získal zvláštní cenu primátora Brna, který si ze všech 213 fotograﬁí tu jeho
vybral jako nejzajímavější - srdečně mu k tomuto úspěchu blahopřejeme !
Redakční rada
www.mesto-modrice.cz
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Život v našem městě
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Slovo provoněné pryskyřicí, jehličím a
domovem – To jsou Vánoce.
Jistě všichni vzpomínáme na chvíle
dychtivého očekávání a vzrušení na
výjimečnost okamžiku, kdy všichni členové rodiny ať jsou kdekoli, spěchají v
tuto dobu ke společnému stolu. Je to
chvíle rodinné soudržnosti, kdy maminka se snaží nachystat vše předem, aby
beze spěchu zasedla aspoň jednou za
rok ke štědrovečerní večeři. Tradice a
zvyk takto přikazoval, že nikdo nesměl
od stolu v tuto chvíli vstát. A bylo to
moudré. Symboly a zvyky měly z velké
části vždy praktický význam. Vycházely z potřeby a nutnosti, nebo se snažily
vyrovnávat to, co společnost vyrovnat
nedovedla. Byly takovou malou lidskou
spravedlností, což dokládají například
koledy a koledníci, kteří bývali z těch
nejchudších. A koledám se připisoval „magický“ dosah taky, že ten kdo
by nepodaroval koledníka byl by sám
postižen. Dnes, kdy sedáme k bohatě
prostřenému stolu si tyto zvyky připomínáme pro kontrast a poučení. Spěch
v tuto chvíli nesvědčí ani nám a pohodu
a klid nevytváří jen bohatý stůl, ale atmosféra, kterou musíme vytvořit sami.
Vneseme do našich domovů trochu
poezie v předmětech těch nejprostších.
Těch, které zdobily stůl mnohem jednodušší a prostší a přesto se tato chvíle ve
vzpomínkách spojovala vždy s teplem
Zpravodaj 12/2007
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domova. I když tu bylo více symbolů
lepšího života, než plné mísy. Ale poezie tu nechyběla. Ošatka jablek a oříšků
stačila k podnícení fantazie. Také lodička z ořechové skořápky s malinkou svíčičkou, puštěná po vodě v míse – jak
daleko se dostanu od domova, rozkrojené jablíčko – bude v něm křížek
nebo hvězdička? Lilo se také roztavené
olovo do vody rozpuštěné a z tvarů se
hádalo, co koho čeká. Z jablíček se také
určovala plodnost podle množství jadérek. Sušené ovoce nechybělo nikdy
na vánočním stole vedle jablíček a ořechů, hrozinek a fíků, dnes už i pomerančů, banánů a jiného cizokrajného
ovoce. Ze sušeného ovoce se vyráběly
ozdoby. Nedílnou součástí každého vánočního stolu je samozřejmě cukroví,
jehož vůně provoní celý byt a dodává
tak onu nezapomenutelnou atmosféru.
Dokonce i do dneška se někde zachoval zvyk pečení dekorativního a ﬁgurálního pečiva např. vizovického.
A tak záleží na fantazii každého z nás,
jak obohatíme letošní vánoční stůl např.
tím, že si zhotovíme svícínek z jablíčka. Poezie předmětů provázející tento
čas, snaha o lidské sblížení a rodinnou
soudržnost i pohled na obyčejné věci
očima tvůrčího ať s trochou i pohádkového kouzla provází naše vánoce.
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Až bude pokácen poslední strom
Až bude poslední řeka otrávená
Až bude chycena poslední ryba
Tehdy poznáte, že peníze se nedají jíst.

Ježíšku, prosím Tě, přečti si mé psaní, je
krátké,
Mám k Tobě jen jedno přání:
Ať jsou všichni v Novém roce, takoví jak
na Vánoce!
Ať jsou milí, míň se mračí
Děkuji Ti, to mi stačí.
TOJA
171

Máme uklizeno, napečeno, adventní
věnec na stole a přece nám něco chybí
– ano je nejvyšší čas zlepšit si vánoční
náladu krásou živých květin, které do
předvánočního času přinesou příslib
jara.
Je to především Vánoční hvězda – poinsettia pulcherrima – květina, bez jejíchž
červených hvězdicových květů si již
zimní svátky nedovedou představit. Díky
šlechtitelům si můžeme pořídit také růžovou, lososovou, šarlatovou i žlutou.
Aby vydržela dlouho pěkná, vyžaduje
stálou pokojovou teplotu 16 – 20 °C a dostatečně vlhkou půdu. Zalévat vlažnou
vodou a jednou za týden přihnojit. Vyhovuje ji světlé místo bez přímých slunečních paprsků a nesnáší průvan.
Po odkvětu se rostlina seřízne na výšku
15 cm a do května se udržuje v suchu při
teplotě 12 – 15 °C. Jakmile se objeví nové
výhonky, přesadíme ji a umístíme do teplejší místnosti. Během růstu od května do
listopadu se rostlina pravidelně, ale mírně zalévá a každé dva týdny přihnojuje.
Také si můžeme pro radost pořídit Vánoční kaktus – schlumbergera – scutellaria. Kvete v barvách od bílé přes růžové,
červené až po ﬁalovou.
Po celý rok vyžaduje světlé stanoviště,
v létě může být venku. V období klidu
potřebuje teplotu 12 – 15 °C. Asi tři měsíce před požadovanou dobou kvetení se
rostlina udržuje v suchu a chladu. Po měsíci se opět umístí na teplejší místo. Když
se objeví poupata, zvýší se dávky vody
a každé dva týdny se slabě přihnojí. Po
odkvětu se zařadí opět krátké období klidu.

Také si můžeme pořídit brambořík, který obdivujeme pro půvabné
květy mnoha odrůd a barev od bílé,
růžové, ﬁalové, červené až karmínové. Protože v teple rychle dokvétají
potřebují stanoviště v chladnějším
polostínu s teplotou mezi 12 – 18 °C.
Můžeme si také pořídit minibrambořík, který snáší větší teplotu. Zalévají
se do misky měkkou vodou. Po odkvětu se od května omezuje zálivka.
V srpnu je vhodné přesadit do čerstvé zeminy (listovka, rašelina, písek). Jedna třetina hlízy má být nad
úrovní půdy. Pravidelná péče, vhodná teplota a přiměřená zálivka nás
odmění záplavou nových květů.
Tak a teď víme jak na to, aby hrnkové rostliny přežily vánoce a nám přispěly ke kouzlu Vánoc.
TOJA

Tak zase po roce máme tu Vánoce
Vánoční nálada všechny nás ovládá
Chci Vám jen za sebe poslat pár řádků
Příjemné prožití vánočních svátků
Cukroví s vanilkou, šupinku pro štěstí
A spoustu světýlek na každém rozcestí
Hodně dárků na Vánoce
Ať se daří v Novém roce
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Vánoce s květinami

To Vám přeje
Zahrádkářský spolek
Modřice

Zvířátka nemilují Silvestra
Ačkoli vy už nemůžete dospat radostným očekáváním, jak bujaře vstoupíte do
Nového roku, vaše domácí zvířátko by tento hlučný svátek raději vymazalo.
Dělbuchy a ohňostroje znamenají velké trauma pro většinu zvířat. Měli by si to
uvědomit jejich majitelé. Hrůzou běsnící zvíře totiž nemůžeme opustit a nelze
vedle něj ani spokojeně oslavovat. Konec roku je velmi problémový. Mnoho lidí,
hlavně pubescenti začínají s oslavami již dlouho dopředu a proto je setkání s
dělbuchem velmi nepředvídatelné. Pokud vás postihne zrovna při venčení, pes
se lekne, začne v panice utíkat a může se velmi lehce ztratit.
Proto se držte zásad, které ochrání vašeho mazlíčka:
Omezte v tuto dobu vycházky – venčení
Psa voďte vždy na vodítku
I když má psí známku, napište na obojek jeho jméno a telefon majitele
Chraňte jej před rámusem, shlukem lidí a různými zvukovými efekty
Po poradě s veterinářem jim můžeme dát uklidňující prostředky
Buďte zvířeti na blízku, hlaďte je, mluvte tak dlouho, dokud zvíře nepochopí
z tónu vašeho hlasu, že se nemusí bát. Neopouštějte je, pokud to jde, dopřejte
mu, aby na vás vidělo nebo vám spalo u nohou.
Určitě vám bude velmi vděčné. Šťastný a veselý Nový rok!
TOJA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZUŠ Ořechov – Modřice

V úterý 9. října 2007 se žáci Základní školy v Modřicích zúčastnili exkurze do
jaderné elektrárny Dukovany a vodní přečerpávací elektrárny Dalešice. Tato exkurze je organizovaná pro 9. ročník v rámci výuky učiva jaderná energie ve fyzice
a chemii.
V Dukovanech je dvouhodinová návštěva Informačního centra, které je v bezprostředním sousedství vlastní JE. Žáci se dozví vše o historii a provozu elektrárny,
mohou do ní přes okno a plot „nahlížet“. Vidí maketu celého provozu, model jaderného reaktoru a mohou vstoupit do modelu samotného reaktoru. Vše okolo
výroby elektrické energie je vysvětleno pomocí úvodního ﬁlmu, modelů, animací
a informačních panelů.
V Dalešicích jsme navštívili výrobní halu a velín elektrárny. Poté jsme sestoupili
do podzemí až na dno hráze. Letos jsme měli štěstí, neboť jsme slyšeli provoz turbíny, viděli otáčející se čepel a slyšeli přitékající vodu.
Exkurze byla velmi zajímavá a pro žáky přínosná.
Mgr. Martina Žáková, za pedagogický doprovod, ZŠ Modřice

Školní kolo Astronomické olympiády na Základní škole v Modřicích
Ve čtvrtek 15. listopadu 2007 se konalo školní kolo Astronomické olympiády. Soutěž je určena žákům 6. až 9. ročníků, kteří mají zájem o astronomii, zajímá je vesmír,
hvězdy a to, co se děje nám všem nad hlavou.
Žáci během 40 minut odpovídali na otázky. Jako zdroj informací mohli použít internet nebo encyklopedie.
Zapojilo se celkem 20 žáků.

vánoční výstava
Práce žáků výtvarného
oboru. Městská knihovna Modřice
– výstava potrvá od
7.12.2007 do 8.1.2008 a
bude přístupná v půjčovní době knihovny.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Exkurze v elektrárnách

Učitel VO Zdeněk Bernát
Ředitelka ZUŠ Barbora
Křemenáková

V kategorii 6. a 7. ročníků si nejlépe vedla Markéta Makovská z VI. třídy, která
získala 30 bodů a obsadila 1. místo. Další umístění:
2. místo – Zuzana Nesvadbová VI.tř. – 29 bodů
3. místo – Klára Běloševičová VI.tř. - 27,5 bodů

Nhť se vaše srdce během svátků vánočních op naplní spokojeností, úsměvem
a láskou z příjemných chvil prožitých se svými blízkými.
Ať do nového roku 2008 vstoupíte naplněni nadějí a radostí z dnů příštích, dnů
všedních, ve kterých je to nejkrásnější voňavé šttí života schováno v malých,
krátkých okamžicích, které přicházejí jako padající hvězda…,
ale op se rychle vytratí a je jen na nás, zda si jich povšimneme a prožijeme.

V kategorii 8. a 9. ročníků zvítězil Jakub Konečný z IX. třídy, který získal 26
bodů.
O 2. místo se dělily žákyně VIII.tř. Lucie Franclová a Simona Kubáčová s 25 body.

Alžba Zavadilová
a kolegové Základní umělké školy v Modřicích a v Ořhově

Mgr. Martina Žáková, učitelka ZŠ Modřice
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Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci
na www.volny.cz/mkmodrice

KULTURA
Půjčovní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

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

13 - 18
13 - 16
13 - 16

V pondělí 31. prosince 2007 bude knihovna uzavřena.
AKCE v prosinci
7. 12. 2007 – 7. 1. 2008 Vánoční výstava prací žáků Základní umělecké školy
1. – 30. 12. 2007 – Vánoční pohádková soutěž pro děti plná „knihovnické bašty“
VÝBĚR Z NOVINEK
PRO DĚTI
Blytonová: Záhada tajného přístavu
Braunová: Ztraceni v čase
Březinová: Báro, nebreč, Holky na
vodítku-jmenuji se Martina
Cox: Ještě hororovější příběhy
Dědková. Slunce pro čokoládovou
holku
Ježková: Příběhy českých knížat a
králů
Vondruška: Fiorella a záhada mrtvého netopýra
PRO ŽENY
Brown: Poslední interview
Cartlandová: Čarodějka, Jak přichází láska, Žít pro lásku
Formanová: Trojdílné plavky
Francková: Nekonečný pád, Nevinná
Chamberlain: Krutá volba
Ilibagiza: Přežila jsem
Körnerová: Hodina po půlnoci
Kubátová: Možná přijde i kominík
Pelant: Škola Na Výsluní
Peterson: Chlapec k dětem
Roberts: Tanec větru
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Tomešová: ... a muž ti vládnout bude
Varga Llosa: Zlobivá holka
PRO SILNÉ NERVY
Hamerová: Hlídej si svou holčičku!
Hapka: Ztraceni
Hassel: Vojenská káznice
Chase: To není moje věc
Kačírková: Musíš mě zabít
Kessel: Operace Leningrad, Operace
Irák
King: Lisey a její příběh, Srovnáno se
zemí, Dračí oči
McNab: Zelenáč
Mailer: Lesní zámek aneb Hitlerův
přízrak
Nowak: Za vlast a za chlast
PRO POUČENÍ
Diehl: Historie kanibalismu
Dvořák: Neuvěřitelné jevy a podivuhodné bytosti
Friedler: Svědkové z továrny na smrt
Kalina: Kompostování a péče o půdu
Ravik: Kronika polistopadového
vývoje
Masson: Když sloni pláčou
Vejvoda: Pomsta pozdních partyzánů
Vše o úsporách energií
Zpravodaj 12/2007

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
ve spolupráci s Modřickým chrámovým sborem
Vás zve na

POVÁNOČNÍ

BENEFIČNÍ

Život v našem městě - KULTURA

Život v našem městě - KNIHOVNA

KNIHOVNA
Městská knihovna
v Modřicích

KONCERT
Účinkují:
Modřický chrámový sbor - pod vedením Markéty Klangové
PASQIL Židlochovice - pod vedením Petra Soudka
Smíšený pěvecký sbor města Modřice - pod vedením Jany Šuplerové
Na programu budou vánoční skladby, spirituály a jiné písně

Neděle 6. ledna 2008 v 17 hodin
Chrám sv. Gotharda v Modřicích

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

www.mesto-modrice.cz
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Jezeřany - Maršovice 24. listopadu

Koncert
duchovní hudby
Smíšený pěvecký sbor města Modřice pod vedením Jany Šuplerové byl pozván
na společný koncert pěveckých sborů v Jezeřanech-Maršovicích. Naše město
jsme reprezentovali úspěšným provedením zpívané mše Williama Byrda z doby
renesanční Anglie a v průvodním rozhovoru jsme posluchačům přiblížili kulturní
dění v Modřicích. Kromě nás se setkání sborů zúčastnil Smíšený pěvecký sbor
Vranovice a Hustopeče (dirigenti Pavla Toncrová a Robert Zeman), hostitelem byl
místní Smíšený pěvecký sbor Cantamus Corde za řízení Bohuslava Heikenwäldera. Atmosféru koncertu, který probíhal v sympatickém kostele z roku 1936 za velikého zájmu publika ze širokého okolí, přibližuje několik fotograﬁí od pořadatelů.
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Poskytovatel internetu VODA IT consulting

CD ročenka MIM - Modřice 2007

Myslivecký
ples
který se koná

v sobotu 12. ledna 2008
v sále hotelu Gregor v Modřicích
začátek ve 20.00 hodin
bohatá tombola

k tanci a poslechu hraje
Panorama band
vstupné 70,- Kč + 10 Kč místenka
předprodej u paní Havlátové - prodejna textilu na nám. Svobody

V době vydání tohoto čísla Zpravodaje by
už měla být ke koupi v Městské knihovně a
v prodejně Textil paní Havlátové za 30.- Kč
nová CD ročenka MIM. Obsahuje souběžně
stránky z Modřického internetového magazinu (sport, výstavy, koncerty atd ...)
od roku 2005 přibližně do poloviny listopadu 2007 - navíc pak velikou kolekci 75
fotograﬁí z letošních brněnských ohňostrojů, všech 150 fotograﬁí z výstavy „Příroda zblízka“ a třináct dalších tipů (219 foto) na vycházky a výlety. Jako novinka
je pro vybrané složky na CD umožněn přechod na automatickou celoobrazovkou
prezentaci Windows XP. Stránky v rubrice Modřice jsou pro pohodlnější vyhledávání nově tématicky rozděleny. Doplněné odkazy na „Souvislosti“ pak umožňují
sledovat historii pravidelných akcí. Celkově CD obsahuje na 4000 fotograﬁí ve velice zajímavém rozlišení, takže může být vítaným zpestřením volných chvil pro
občany Modřic i jejich známé.
Všem přejeme příjemné prohlížení v krásné a klidné vánoční pohodě !

Život v našem městě - RŮZNÉ

Život v našem městě - KULTURA

r

Myslivecké sdružení v Modřicích
Vás srdečně zve na

1

Různé

Tomáš Vrána, Vlastimil Čevela a Miroslav Hájek

Modřický internetový magazin

KDY - KDE - CO
Na základě požadavků čtenářů a spolupracujících partnerů z Modřic i dalších míst
byla na adrese http://mim.voda.cz/kdy-kde-co/ zřízena nová rubrika. Její koncepce umožňuje průběžnou aktualizaci stručného přehledu o všech zajímavých
kulturně-společenských a sportovních akcích v Modřicích i okolí a s využitím nástrojů internetového prohlížeče též vyhledávání v rámci stránky. Snahou bude dle
možností automaticky přebírat oznámení zadaná do Zpravodaje Modřice. Mohou
ale být zveřejněny i další akce, pokud jejich organizátoři budou mít zájem a ozvou
se mailem na cevelavl@vol.cz nebo předají jiný písemný podklad. Protože se jedná o neplacenou službu v rámci dobrovolné občanské aktivity, nemůže vydavatel
MIM podklady vyhledávat, ověřovat, ani garantovat jejich správnost či úplnost.
I přesto se ale domnívám, že by mohla být rubrika užitečná - zveřejnění může
dle situace proběhnout třeba během několika hodin nebo dnů. Hodně bude záležet na aktivní spolupráci ze strany těch, kteří pořádání kulturně-společenských a
sportovních akcí zajišťují.
Vlastimil Čevela
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Významného kulatého
výročí se dožívají
Holub Josef
Šmídová Zdeňka
Zelinková Marie
Jakl Stanislav
Ing. Kula Josef
Kuncová Marie
Matoušková Marie
Sklenářová Bohumila

i

1

Společenská kronika
Vítáme do života
Spoustová Barbora
Melousková Denisa
Drobílek David
Košáblová Kateřina
Čuma Jiří

Inzerce

Společenská kronika

s

Rozloučili jsme se
Chudáček Rajmund
Sklenská Františka
Josefa Horaisová

1

Inzerce

Inzerce

PŘIJMEME NA RESTAURACI GREGOR VÝPOMOC
PRO OBSLUHU. INFORMACE V RESTAURACI
ČIŠTĚNÍ

• koberců
• sedaček
• čalouněných povrchů v bytech i kancelářích
• zátěžových koberců
• autosedaček
Čištění je prováděno moderními profesionálními extraktory s vysokým sacím
účinkem. Používáme kvalitní čistící prostředky s automatickou vůní.
Ceny od: • koberec- 10 Kč/m2
• sedací souprava - jedno sed - 80 Kč/m2
Konečná cena se určuje dle stavu a míry znečištění. Doprava zdarma!
tel.: 775 242 041, e-mail: jmcisteni@seznam.cz
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Inzerce

Popis bytu v Brně:
cihlový nájemní dům, jižní strana, 5 minut od MHD
a 10 minut od centra
první poschodí s výhledem do parku
vlastní plynové etážové topení
plastová okna
balkon do zahrady z kuchyně
pokoj 1-5x4,5m, pokoj 5x5m, kuchyně 4x3m,
komora 2x2m

Kontaktní číslo: 728

ÚČETNICTVÍ • DANĚ
Kvalitně a levně

Tel.: 608 969 575

Inzerce

VÝMĚNA BYTU

Vyměním velký 2+1 – 80m2 byt v Brně, Černá pole
za byt 3+1 nebo 3kk v Modřicích

804 029

Prodám garáž
v Modřicích U Hřiště.
Cena 170.000,-.
tel. 722 564 781

Koupím družstevní byt 2+1 v Modřicích. Tel: 721 388 521
Koupím rodinný dům
v Modřicích a okolí.
Platba hotově.
Za nabídku předem děkuji.

Tel:

776 206 702

Cukrářství
ČERMÁK
Dobrovodského 339,
664 42 Modřice

telefon:
547 243 592
www.cukrarstvi-cermak.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: Libor Procházka
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Dne: 17.12. 2007
Příspěvky: Zásady vydávání určuje „Koncepce“
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.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Graﬁcká úprava, tisk: Poring s.r.o.

