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USNESENÍ Č. 6/2007

z 6. zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného dne 10. prosince 2007 v 18 hodin
v zasedací síni modřické radnice
1 Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 14, jmenovitě viz prezenční
listina)
1.2 zápis z minulého ZMM je řádně
vyhotoven dle zákona bez připomínek
2 ZMM schvaluje
2.1 ověřovatele zápisu 6. zasedání
ZMM Ivana Dolečka a Ing. Jaroslava Vykoukala
2.2 zapisovatelku zasedání ZMM Bc.
Andreu Kovářovou
2.3 pořízení zvukového záznamu z 6.
zasedání ZMM
2.4 navržený program 6. zasedání
ZMM
2.5 vyhotovené tiskopisy na podávání
návrhů usnesení zastupitelů, aby
pro zjednodušení komunikace se
zapisovatelkou byly návrhy usnesení předkládány zastupiteli písemně
2.6 adresný prodej pozemků p. č.
1315/13 zastavěná plocha a nádvoří
o výměře 379m2 a p. č.1315/32 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
5m2 žadateli ﬁrmě Reo Amos s. r. o.
za částku 1.500,-/m2
2.7 odkoupení pozemku a komunikace od ﬁrmy Allod a. s. za 1.000,- Kč

14

pozemek a 1.000,- Kč komunikace na
pozemek p. č. 228/2, 242/1, 242/36,
242/37, 242/38 a 2025/17. Předložené
smlouvy budou uzavřeny starostou
po doplnění požadovaném v dopise
ze dne 24.11.2007, č.j. Mod 2457/07 a
po prověření textu a právního obsahu smluv právníkem
2.8 město Modřice je připraveno dostát
veškerým svým závazkům vyplývajícím z uzavřené smlouvy blokační
ze dne 14.2.2006 ve znění dodatku k
této smlouvě blokační uzavřeného
dne 17.10.2007 a má nadále zájem
o 20 bytových jednotek v domě s
upravitelnými byty, který buduje
společnost Sceptrum a. s. na ulici
Masarykové v Modřicích na pozemku p. č. 460/4, 460/43 a 460/42 v
k.ú. Modřice. Město Modřice nevidí
důvod navýšení ceny a trvá na ceně
uvedené v dodatku ke smlouvě
blokační ze dne 17.10.2007 tj. 26 172
000 Kč bez DPH neboť do dnešního
dne nebyly ze strany města Modřice
vzneseny žádné speciální požadavky
k provedení díla, nedošlo k takové
revoluční změně cen stavebních materiálů, která by zapříčinila zvýšení
ceny díla, nebyly předloženy žádné
nezbytné změny projektu jejichž realizací by byla ohrožena plánovaná
výstavba bytových jednotek
2.9 rozpočtové opatření č. 4/2007
2.10 znění vyhlášky č. 3/2007 o podmínkách spalování suchých rostlinných
materiálů včetně navržené změny p.
Zpravodaj 1/2008

Bernátovou o rozšíření termínu do
listopadu se změnou v čl. 2 odst. 2 a
3 termín svozu do listopadu a úpravy souvisejících vyhlášek č. 5/2007 a
č. 6/2007
2.11 výši pololetních odměn členům FV
a KV dle předloženého návrhu
2.12 aby vypracovaný dokument návod
na schvalování ﬁnancování z prostředků města Modřice výtah ze zákona č. 128/2000 Sb. O obcích sloužil
jako interní dokument FV a KV
2.13 předložený rozpočet města na rok
2008 jako schodkový včetně rozpočtu mezd na rok 2008, plán příjmů a
výdajů sociálního fondu na rok 2008
a hmotnou zainteresovanost neuvolněných zastupitelů na rok 2008.
Schodek rozpočtu bude uhrazen z
rozpočtové rezervy města Modřice
2.14 Plán činnosti orgánů města na
rok 2008 dle předloženého návrhu
vypracovaného starostou města
2.15 dohodu o úpravě vzájemných práv
a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací města Modřice
a obce Želešice
2.16 návrh dodatku č.4 ke smlouvě o
zajišťování ﬁnancování systému IDS
JMK a ﬁnanční příspěvek do fondu
IDS na jednoho obyvatele ve výši
50,- Kč pro rok 2008. Počet obyvatel
je 3963
2.17 zabezpečení přestupkového řízení
z vlastních zdrojů MěÚ Modřice a to
prostřednictvím pracovníka oprávněného k těmto úkonům
3 ZMM neschvaluje
3.1 adresný prodej pozemku p. č. 2033
ostatní plocha, ostatní komunikace
www.mesto-modrice.cz

o výměře cca 231m2 žadatelům
manželům Homolkovým, Modřice
za cenu 1.500,- Kč na ul. Hybešova
a požaduje prověřit existenci sítí
a tento bod předložit na dalším
zasedání ZMM
4 ZMM bere na vědomí
4.1 zprávu starosty o činnosti úřadu v
období od 10.9.2007 do 10.12.2007,
která bude součástí zápisu z jednání ZMM
4.2 ústní omluvu p. MUDr. Tomandlové za chybné uvedení jednotkové
nákupní ceny pozemku p. RNDr.
Ptáčkové
4.3 rozhodnutí RMM nezařadit odprodej pozemku p. č. 72/1 a 73 p.
Homolkovi a p. Fleišingerovi do
programu jednání ZMM
4.4 rozhodnutí RMM nezařadit vyrovnání duplicitního zápisu v LV č.
1538 na pozemky p. č. 801/1, 801/5,
801/8, 797, 798 a 800 mezi p. Slaným
a městem Modřice na jednání ZMM
4.5 zápisy č. 007, 008 a 009/2007 z FV a
odpověď starosty města na dotazy
FV plynoucí ze zápisu č. 007 a č.
008
4.6 zápisy KV ze dne 25.9. a 23.10.2007,
zápis z kontroly činnosti městské
policie ze dne 18.10.2007, vyjádření
kontrolované osoby k zápisu o
kontrole městské policie a zprávu
z místního šetření provozovny
zinkovny na ul. Poděbradové
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5 ZMM pověřuje
5.1 Mgr. Petru Hrachy řešením všech
nezbytných právních kroků za
účelem řešení situace, že společ51
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schválení posledního rozpočtového
opatření na straně výdajů pouze
přesun mezi jednotlivými paragrafy a na straně příjmové z důvodu
možného navýšení většího příjmu ze
strany státních daní
5.4 starostu vydáním pokynu na inventarizaci majetku města pro rok 2008
nejpozději v měsíci červnu
6 ZMM vydává
6.1 aktualizaci změny č. I ÚPN SÚ
Modřice opatřením obecné povahy
č. 1/2007
7 ZMM ukládá
7.1 inventarizační komisi č. 5 ukončení
inventury ke 31.12.2007

USNESENÍ Č. 14/2007
z 14. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 10. prosince 2007 v 15 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. Andreu Kovářovou
2.2 program 14. schůze RMM dle
předloženého návrhu starosty
2.3 nahrávání schůze RMM na záznamové zařízení
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2.4 vyhotovení tiskopisů na návrhy
usnesení zastupitelů, aby pro
zjednodušení komunikace se zapisovatelkou ZMM byly tyto návrhy
předkládány zastupiteli písemně
2.5 smlouvu s dechovou hudbou Bojané na produkci na městském plesu
dne 9. února 2007 za cenu 18 tis. Kč
včetně dopravného
2.6 žádost Mysliveckého sdružení
Modřice o možnost provedení sběru
železného šrotu ve městě Modřice
ve dnech 11. a 12. dubna 2008
2.7 předložení žádosti ﬁrmy Sceptrum
a. s. o prodej pozemku ve vlastnictví
města Modřice p. č. 460/30 o výměře 295 m2 za pozemek p. č. 460/44
Zpravodaj 1/2008

v majetku ﬁrmy Sceptrum a. s. o
výměře 782 m2 na nejbližší jednání
ZMM
2.8 stanoviska a závěry SDK uvedené
v zápisu č. 11/2007 k jednotlivým
posuzovaným žádostem
2.9 stanoviska a závěry KÚPR uvedené
v zápisu č. 10/2007 k jednotlivým
posuzovaným žádostem
2.10 návrh starosty na uložení úkolů
KŽP
2.11 předložení návrhu odměn členům
Muzejního spolku za přípravu výstav v roce 2007
2.12 provést opravu objednávky k
faktuře č. 879 – byla uvedena cena,
ale bez DPH
2.13 objednávku a fakturu č. 787, která
byla hrazena z paragrafu 2219 – oprava zpevněné plochy chodníku na
travnatém hřišti v majetku města
2.14 označení smluv (i zpětně) schvalovacím razítkem, jakým orgánem bylo
schváleno
2.15 příspěvek zaměstnavatele na stravování zaměstnanců ve výši 25 Kč
na jednoho pracovníka a den
2.16 změny organizačního řádu: přejmenování odborů: OSMM – na odbor
majetkový a OPEK na odbor správní
a ﬁnanční. Zřizuje se útvar Kancelář
starosty, který zahrnuje asistentku
starosty a právníka
2.17 předložený ceník služeb a poplatků
městské knihovny Modřice
2.18 objednání časopisů pro městskou
knihovnu Modřice na rok 2008 dle
předloženého návrhu p. Kubíkové
2.19 úhradu nájmu za sál pro myslivecké sdružení Modřice na myslivecký
ples, který se koná 12.1.2008 v ceně
www.mesto-modrice.cz

do 7.000,2.20 cenovou nabídku ﬁrmy 4IT.cz
Rostislav Brabec na pořízení počítačového vybavení pro nového
právníka, která bude hrazena z
dotace JMK na zřízení agendy
Czech Point ve výši 37.700,- Kč
včetně DPH
3 RMM neschvaluje
3.1 dotaci na protihluková okna rodinného domu v majetku ﬁrmy MSDZ
Promt
3.2 prodej předzahrádek, ale navrhne
uživatelům uzavření nájemních
smluv
3.3 prezentaci města Modřice v časopise Jihomoravské hospodářství
3.4 zařazení města Modřice do internetového portálu výletník.cz
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nost Sceptrum a. s. nesplnila svoje
povinnosti vůči městu z uzavřených smluv
5.2 RMM zajištěním výběrového
řízení na nezávislou renomovanou
právní kancelář do konce února
2008. Nadále zůstává v platnosti
bod 5.2 usnesení č. 3/2007 z 3.
zasedání ZMM konaného 12.3.2007
ve věci pověření Ing. hany Chybíkové jako odpovědné osoby
z řad zastupitelů a kontrolu o
dodržování uzavřených smluv se
společností Sceptrum a. s. včetně
odpovědnosti za uzavírání nových
smluv a dodatků v rámci výstavby
domu pro seniory
5.3 ohledně technického zabezpečení
konce roku starostu pravomocí ke

4 RMM pověřuje
4.1 starostu a místostarostku jednáním s předsedou Muzejnímu spolku PhDr. Procházkou o systému
dalšího ﬁnancování
4.2 vedoucí odboru správního a
ﬁnančního k administraci projektu
Czech Point (vydávání ověřených
výpisů z KN, OR, ŽR) a vytvořením interních směrnic k této
problematice
4.3 KŠK posouzením nabídky na kouzelnické vystoupení dua Radek a
Simona a předložení návrhu na
dalším jednání RMM
4.4 asistentku starosty úkoly spojenými se zapojením města Modřice
do projektu Czech Point (vydávání ověřených výpisů z KN, OR,
ŽR), zastupováním v nepřítomnos71
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9 RMM navrhuje
11.1 aby byl Muzejní spolek zahrnut do
organizačních složek města

5 RMM bere na vědomí
5.1 zprávu soudního exekutora Mgr.
Lenky Černoškové pro město
Modřice na exekuci p. Štefaňákové na nedobytnou částku 6 tis. Kč
5.2 zápis č. 11/2007 z jednání SDK ze
dne 6.12.2007
5.3 návrh zápisu č. 10/2007 ze dne
5.12.2007 z jednání KÚPR
5.4 přehled činnosti Městské policie
za měsíc listopad 2007
5.5 zápis z jednání Finančního výboru č. 9/2007 ze dne 21.11.2007
5.6 zápis ze zasedání Kontrolního
výboru ze dne 20.11.2007
5.7 vypracovanou evidenci předzahrádek v k.ú. Modřice
5.8 písemný záznam o činnosti SZK

FV - Finanční výbor
KV - Kontrolní výbor
SDK - Stavebně dopravní komise
KÚPR - Komise územního plánování
a rozvoje
KŽP - Komise životního prostředí
OSMM - Odbor správy majetku města
OPEK - Odbor personální ekonomiky
a kontroly
KN - Katastr nemovitostí
OR - Obchodní rejstřík
ŽR - Živnostenský rejstřík
JMK - Jihomoravský kraj
MSDZ Promt - Moravskoslezské
drůbežářské závody
SZK - Sociálně zdravotní komise

6 RMM postupuje
6.1 žádost p. Kamenické o dotaci
na protihluková okna rodinného
domu majiteli nemovitosti ﬁrmě
MSDZ Promt
7 RMM stanovuje
7.1 Petře Havelkové plat v platovém
tarifu 10/1 od 1.12.2007 (14.890 Kč)
dle návrhu Bc. Andreji Kovářové
8 RMM povoluje
8.1 pořádání tomboly při akci
Myslivecký ples pro Myslivecké
sdružení Modřice
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Seznam použitých zkratek:

SDĚLENÍ RADNICE OBČANŮM:
Brněnský deník

ROVNOST

přinese ve středu

30. ledna

zvlášní přílohu o Modřicích

Nové pravomoci
Městského úřadu Modřice
od 1. ledna 2008
Město Modřice se rozhodnutím Rady města Modřice ze dne 10. prosince 2007 zapojilo do projektu Czech Point. Tento projekt umožňuje městu Modřice vydávat občanům ověřené výpisu z veřejných registrů, a to
konkrétně výpisy z Katastru nemovitostí, Obchodního a živnostenského
rejstříku a Rejstříku trestů s účinností od 1. ledna 2008. Tyto výpisy budou opatřeny ověřovací doložkou příslušného pracovníka města Modřice a jedná se po ověření o veřejnou listinu. Podmínky vydávání výpisů
a pravomoc města k vydávání těchto výpisů upravuje zákon č. 365/200
Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění novely účinné
od 1. ledna 2008. Výpis vydaný městem Modřice bude občana stát stejný
poplatek, jako by uhradil např. Katastru nemovitostí (řídí se zákonem č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Zprávy z radnice

ti pak vedoucí odboru správního
a ﬁnančního a právníka kanceláře
starosty s promítnutím příslušných změn do Organizačního
řádu města Modřice a informace
občanům

Ověřené výpisy bude vydávat v úřední dny:
•asistentka starostky (Kancelář starosty, I. poschodí radnice,
dveře č. 13)
•v případě nepřítomnosti asistentky starosty vedoucí odboru správního
a ﬁnančního nebo právník Kanceláře starosty
Občan nemusí vyplňovat žádnou písemnou žádost (týká se výpisů z
Obchodního a Živnostenského rejstříku a Katastru nemovitostí), stačí
se dostavit na Městský úřad Modřice, znát příslušné identiﬁkační údaje
(obecně: u výpisu z katastru nemovitostí číslo listu vlastnictví, u podnikatelských rejstříku identiﬁkační číslo podnikatele) a mít u sebe příslušnou
ﬁnanční hotovost, bez které nelze výpis vydat. U výpisu z Rejstříku trestů
je nutné, aby se dostavil oprávněný žadatel (tzn. osoba, které se výpis
týká), žádost bude vypsána přímo na Městském úřadu. Žadatel musí mít
u sebe platný doklad totožnosti.
Vzhledem k tomu, že pro město Modřice je vydávání výpisů novinkou,
prosíme občany o shovívavost a trpělivost při případném čekání na vydání výpisu, zejména v prvních dnech realizace projektu!
Výpisy se budou vydávat od 7. ledna 2008!!! I tak věříme, že se tímto
krokem občanům přiblížíme. Děkujeme za pochopení!
Bc. Andrea Kovářová za město Modřice
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ÚHRADY MÍSTNÍCH POPLATKŮ

1. Poplatek za svoz komunálního
odpadu ve výši 370,00 Kč na poplatníka.
- Poplatníkem je fyzická osoba s trvalým pobytem ve městě Modřice
- Poplatníkem je fyzická osoba vlastnící ve městě Modřice stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k
trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
V případě převodu poplatku společným zástupcem nebo za domácnost
nebo bytový dům, je společný zástupce povinen oznámit jména a příjmení,
trvalý pobyt a datum narození osoby,
za které je poplatek placen.
Poplatek je splatný do 31. března
2008.
Po tomto termínu neoznačené popelnice (nálepkou SITA,a.s. pro rok 2008)
nebudou sváženy!
Směsný komunální odpad se sváží v
PÁTEK.

Informace pro občany

Koncepce zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP)
a lékárenské pohotovostní služby v Jihomoravském kraji pro rok 2008

2. Poplatek ze psů.
- Poplatek ze psů platí držitel psa ze psů
starších 3 měsíců. Držitelem se rozumí
fyzická nebo právnická osoba, která
má trvalý pobyt nebo sídlo na území
města Modřice.
Základní sazby poplatku ze psů činí:
- za psa, jehož držitel má trvalý pobyt či
sídlo v bytovém domě 500,-- Kč za 1
psa ročně
- za psa, jehož držitel má trvalý pobyt či
sídlo v rodinném domě 100,-- Kč za 1
psa ročně
- za druhého a každého dalšího psa se
základní sazba zvyšuje o 50 %

1

Informace pro občany

Zprávy z radnice

Obecně závaznou vyhláškou města Modřice č. 1/2007 o místních poplatcích,
byly stanoveny zejména tyto poplatky:

i

Poplatek pro držitele, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského
nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů nebo je
poživatelem sirotčího důchodu, činí 100,- Kč za 1 psa ročně.
Splatnost poplatku: poplatek ze psů, který činí 500,-- Kč a více ročně, může poplatník zaplatit ve dvou splátkách. První
polovina poplatku je splatná do 31. března každého roku a druhá polovina je
splatná do 31. srpna každého roku.

Tyto poplatky můžete zaplatit:
- v hotovosti na správě majetku města 1. patro, dveře č. 13 Městského úřadu v
Modřicích u paní Dagmar Fňukalové, DiS
v úřední dny: pondělí a středa 7:30 - 11:30 12:00 - 17:00
- bezhotovostně na účet České spořitelny č.ú. 19-2051183379/0800 (variabilním symbolem je vždy rodné číslo poplatníka)
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Bezplatné spojení města s OC Olympia – služba občanům každý čtvrtek

Informace pro občany

730355 Modřice,Olympia
− Modřice
730355
Modřice,Olympia

− Modřice

Informace pro občany

Občanské sdružení „Ochrana zdravého života a krajiny města Modřice a okolních
obcí“ (dále OS) požádalo na podzim roku 2007 vedení OC Olympia o umožnění
bezplatné autobusové přepravy obyvatel města Modřice do OC a zpět. Smyslem
této akce je umožnit zejména starším občanům bez vlastního dopravního prostředku, lidem nemocným a rodinám s dětmi pohodlný rodinný nákup před víkendem, vždy ve čtvrtek po dni změny nabídky zboží v Hypernově.
Vedení OC v zastoupení paní ředitelkou Pavlou Bumbálkovou bylo k žádosti OS
velmi vstřícné. Zároveň však upozornilo, že bezplatné autobusové spojení je pro
OC ﬁnančně náročné a bude trvale zachováno, pokud obyvatelé města budou
nasazenou linku dostatečně využívat.
Navržený jízdní řád byl stanoven s ohledem na počet obyvatel města tj. předpokládaný počet zákazníků OC. Detailní jízdní řád bude vyvěšen na zastávkách
autobusů.
Po dohodě OC Olympia s provozovatelem dopravy byla zvolena následující
trasa se zastávkami:
1.
OC Olympia
2.
OC Olympia - jih
3.
Modřice, náměstí Svobody (zastávka u zeleniny)
4.
Modřice, Masarykova
5.
Modřice, Husova (zastávka u samoobsluhy)
6.
Modřice, žel. stanice
7.
Modřice, Brněnská (zastávka u Trávníčka)
8.
OC Olympia.
Odjezdy autobusů od OC Olympia do města Modřice jsou vždy ve čtvrtek dopoledne v 9,30 a v 11,30 hodin a odpoledne v 16,30 a v 18,30 hodin.
OC Olympia oznámila zahájení provozu od čtvrtka 3.1.2008.
Zkušební jízdní řád je zatím OC stanoven na dobu neurčitou a hodnocení výtěžnosti a časů bude provedeno v dohodnutém termínu.

Platí od 1.1.2008 do 13.12.2008

Platí od 1.1.2008 do 13.12.2008

Přepravu zajišťuje : ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 66501 Rosice, tel: 546411053−7, fax: 546411135, IČO: 49448170
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blíží se konec roku 2007 a to je vždy čas, kdy se hodnotí, co se v daném roce povedlo více a
co méně. Ráda bych ve svém příspěvku zhodnotila delší období, než jeden rok a spíše než
hodnocení to bude vzpomínání. Můj příspěvek do lednového modřického Zpravodaje se bude
týkat vztahu a spolupráce Olympia centra a města Modřice, který se počítá už na roky.
První kontakt s vedením města se uskutečnil na jaře roku 1997, kdy jsme se poprvé setkali
na modřické radnici s bývalým starostou panem Valentou a představili mu projekt, který v té
době byl docela odvážný a netradiční- nakupování pod jednou střechou. Od té doby uplynulo
už deset let a od té doby se také tradují a dále rozvíjejí naše vzájemné dobré vztahy s vedením
modřické radnice, ať už bývalým nebo stávajícím pod vedením starosty pana Josefa Šišky.
Pro nás, kteří Olympia centrum vedeme, byl a je důležitý vztah k městu, do kterého územně
i legislativně patříme. Do loňského roku to bylo pouze město Modřice, nyní se částečně „pohybujeme“ i na území města Brna (Brno-jih) a s oběma radnicemi chceme vstřícně spolupracovat.
Jedním z projektů, které naše společnost v úplném počátku výstavby Olympia centra realizovala, je protihluková stěna podél části silnice II/152. Technické parametry se od doby vzniku
tohoto díla změnily, stejně tak i normy, podle kterých se staví dnes. Po dohodě se starostou
panem Josefem Šiškou a paní místostarostkou Hanou Chybíkovou budeme začátkem příštího
roku provádět celkovou rekonstrukci stávající protihlukové stěny tak, aby vyhověla stávajícím normám na tento typ staveb a stavět část nového úseku protihlukové stěny. Kromě této
nákladné investice jsme dohodnuti na sponzorování mládežnických akcí a dalších aktivit v
místní komunitě.
Jednou z otázek, které jsme v minulosti již několikrát s vedením radnice diskutovali, je možnost bezplatného autobusového spojení z Modřic do Olympia centra. V současné době mohou
obyvatelé Modřic využívat MHD, která je ovšem hrazenou službou a zvláště pro starší občany
je zakoupení jízdenky několikrát v týdnu nepříjemným zásahem do jejich ﬁnančního rozpočtu. Proto jsme s naším autobusovým dopravcem společností Adosa prověřili různé možnosti
zapojení stávajících linek autobusu Olympia do průjezdu Modřicemi, ale všechny uvedené
možnosti měly určitá úskalí, ať už dopravní nebo časová. Jednou z diskutovaných variant byla
i samostatná bezplatná autobusová linka jezdící z Olympia centra do Modřic. Podrobnosti
této varianty, týkající se vybraného dne, časů odjezdů a příjezdů a trasy se zastávkami jsme
projednali se zástupci modřického občanského sdružení paní Miladou Ptáčkovou a panem
Gregorovičem s tím, že vytíženost autobusu po dvou měsících provozování vyhodnotíme a v
případě potřeby provedeme úpravu jízdního řádu. Od ledna 2008 tedy bude jedenkrát týdně
vždy ve čtvrtek v dopoledních a v podvečerních hodinách jezdit po určené a označené trase
bezplatný Olympia autobus. Věříme, že autobus bude hojně využíván a že tato služba bude
občany Modřic vnímána pozitivně.

ž
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Život v našem městě

Betlémy ve Vranově nad Dyjí
Vedle stromku patří k Vánocům také
betlém. A protože ty co máme doma i
náš kostelní dobře známe, chtěli jsme
poznat další. Den před Silvestrem jsme
se za nimi vypravili do skvostu barokní architektury, na zámek ve Vranově
nad Dyjí. Nezůstalo jen u nich. Již tradiční výstavu volně rozšířily a obohatily obrazy, sochy a dalších předměty
věnované tématu Panny Marie. Byla
to šťastná volba, neboť narození Ježíše
a jeho Matka jsou dva neodlučitelné
symboly živé křesťanské víry.
Betlémy, které vyšly z umných rukou
dávných i současných tvůrců, byly
zhotoveny z rozličných materiálů - ze
dřeva, plátna, keramiky, porcelánu,
kovu, drátu, papíru a perníku, nití i kukuřičného šustí. Vyzařovaly cit, lásku
a tvůrčí mistrovství. Vystavené předměty nás svou krásou okouzlovaly a
vracely k radostným okamžikům nedávných Vánoc. Těšili jsme se z něžného betlému z paličkované krajky, který

vytvořila Naďa Bělíková.
Do přípravy výstavy se zapůjčením
exponátů významně zapojil také Muzejní spolek Modřice a vedle již vzpomenuté autorky paličkovaného betlému také MUDr. Jan Mareček a náš
duchovní správce P. František Hemala. Celkem 11 objektů z Modřic obohatilo příjemnou a poměrně rozsáhlou
expozici.
Naše další kroky vedly do zámeckých
prostor, kterým na sklonku 17. století
podle projektu Jana Bernarda Fischera z Erlachu, vtiskl současnou podobu
hraběcí rod Althannů. V impozantním
sále předků nás paní průvodkyně seznámila s dlouhou, do 11. století sahající historií této jedinečné, na skalnatém ostrohu stojící památky. Zpěváci,
členové farního sboru, sklidili potlesk
za vánoční hymnus Adeste ﬁdeles. Návštěva končila v kapli Nejsvětější Trojice. Rozloučili jsme se forte zpívaným
chvalozpěvem Narodil se Kristus Pán.

Život v našem městě

Informace pro občany

Vážení občané města Modřice,

Josef Chybík

Přála bych si, aby vzájemná spolupráce naší společnosti s městem Modřice pokračovala roce
2008 i nadále v přátelském duchu.
Ráda bych využila této příležitosti a popřála všem občanům Modřic hodně zdraví, pohody a
spokojenosti v roce 2008.
Ing.arch.Pavla Bumbálková, ředitelka Olympia centra
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Vracím se s krátkou úvahou ještě v
předvánoční čas. Neztratit nervy a
udržet si dobrou náladu při předvánočním shonu, to chce opravdu profesionála. Mezilidské vztahy se v posledním čase zhoršují a kdo doufal, že
se to alespoň v předvánočním čase
zlepší byl mnohdy zklamán. A profesionalita? Jak kde.
Obdivovala jsem ve velkoobchodech
pokladní jak profesionálně a mnohdy
i s úsměvem a dobrým slovem zvládly
nápor a nervozitu nakupujících. Zato
v modřické samoobsluze na nám. Svobody o zlaté neděli se prodávající za
obslužným pultem divila – cože ještě
v tuto dobu ti blbí lidé chtějí, copak
nevaří, že jdou otravovat s nákupem,
když ona doma ještě nemá nic hotovo.
Prostě ji zákazníci v ten den asi velice obtěžovali. Ostatně i v jiné dny se
nechová o moc zdvořileji. Lidé si totiž
velmi všímají, že neodpoví na pozdrav,
natož aby sama pozdravila. A úsměv

Zahrádkářský spolek Modřice
pořádaný v sobotu 1. března
v sále hotelu Gregor v Modřicích

vstupenka 90,-, místenka do sálu 30,- Kč

začátek 19.30 hod

– co by stál asi její úsměv? Možná, že
někdo jiný by místo té naštvané paní
nám úsměv a pozdrav přidal ke koupenému zboží zadarmo jako bonus.
Ještě, že ten negativní pocit zahnala
usměvavá paní pokladní.
My zahrádkáři jsem se starým rokem
rozloučili s úsměvem a dobrou náladou při „Vánočním stole zahrádkáře“,
tentokrát v přátelském prostředí v restauraci „U Trávníčka“ a doufám, že
dobrá nálada a úsměv nás po celý další rok neopustí.
Vám k tomu Novému roku 2008 přeji,
aby byl takový jaký ho právě vy chcete mít.
Nezáleží na nikom jiném než na Vás
co si necháte líbit a jestli se na sebe
budeme usmívat, zdravit se a na pozdravení odpovídat, ať už na ulici, v
obchodě i jinde.
S úsměvem jde totiž všechno lépe i
život.
TOJA

Vás srdečně zve na

ZAHRÁDKÁŘSKÝ

PLES

hraje NOTA BENE

Květinová výzdoba Zahradnictví Brabec
polonéza tombola
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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
13 - 16

Přejeme našim čtenářům všechno nejlepší v roce 2008 a ostatní zveme na návštěvu knihovny, protože je
z čeho vybírat. V roce 2007 jsme nakoupili 1.010 nových knih (306 naučných a 704 beletrie) a odebírali 35
titulů nejrůznějších časopisů. V knihovně se zaregistrovalo 532 čtenářů (z toho 172 dětí do 15 let), 6.317
návštěvníků si vypůjčilo 26.409 knih a časopisů a 1.742 návštěvníků brouzdalo 1.041 hodin po internetu.
Naše webové stránky navštívilo 2.730 uživatelů internetu a na www.katalog bylo 13.376 dotazů.

NEJČASTĚJI ŽÁDANÉ TITULY
BELETRIE pro dospělé
Deveraux: První dojem
Kleypas: Zimní naděje
Garlock: Osten lásky
Garwood: Nevěsty Claybornů
Roberts: Modrý záliv
BELETRIE pro děti
Disney: Popelka
Disney: Lady a Tramp
Tajemství železné masky (Čtyřlístek)
Kimpton: Eliška má tajný plán
Kamov: Jen počkej!
NAUČNÁ literatura pro dospělé
Liškutín: Bouřlivá oblaka
Nečas: Milena Dvorská
Knopp: Exodus
Procházka: Modřice 1141-2001
Suvorov: Všechno bylo jinak
NAUČNÁ literatura pro děti
Clutton: Koně
Henderson: Všechno o koních
Tarnowsi: Rytíři
Gänsler: Papírové obrázky do oken
Neuman: Krásné vlasy

www.mesto-modrice.cz

CENÍK SLUŽEB A POPLATKŮ
(Platí od 1.1. 2008
SLUŽBY:
Zápis nového čtenáře
Roční poplatek
Práce s internetem
Tisk z internetu
Kopírování 1 str. A4
A3
Poplatek za meziknihovní
výpůjční službu (MVS)

Život v našem městě - KNIHOVNA

Život v našem městě - ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Co stojí úsměv?

KNIHOVNA
Městská knihovna
v Modřicích

30,- Kč
20,- Kč
zdarma
2,- Kč
2,- Kč
4,-Kč
15,+ poštovné

SANKČNÍ POPLATKY
Poplatek z prodlení- vybírá se bez písemné
upomínky po 2 týdnech po překročení
měsíční výpůjční lhůty
5,- Kč
1. písemná upomínka
15,- Kč
2. písemná upomínka
40,- Kč
3. písemná upomínka
60,- Kč
Upomínací dopis
100,- Kč
Vystavení náhradní čtenářské legitimace
při ztrátě
10,- Kč
Poškození čárového kódu
10,- Kč
Poškození vazby knihy
20,- Kč
Ztráta knihy

20,+ cena knihy
Ztráta časopisu
10,+ cena časopisu
Vyřazené knihy a časopisy
2,- Kč
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KOMORNÍ
KONCERT

Koncerty na radnici
a Smíšený pěvecký sbor města
Modřice

32.

Listopadový komorní koncert přinesl zajímavé vystoupení mladých umělců. Zpěvák Josef Škarka (basbaryton) a klavírista
Richard Pohl nám připravili „Podzimní zamyšlení s klasiky“. Nejvíce zaujaly Čajkovského romance a písně Antonína Dvořák,
instrumentálně pak Beethovenova klavírní
sonáta „Měsíční svit“. Tradiční „Předvánoční hudební setkání“ s modřickým pěveckým sborem mělo dvojí ladění. Nejprve
hosté v lidovém tónu - houslista a zpěvák
- nový umělecký šéf BROLNu František
Černý a cimbalista Jan Telecký. Vrcholem
jejich vystoupení byl určitě přídavek - pomalá lyrická „Prší, prší, len sa leje ...“. Pěvecký sbor, který tentokrát dirigovaly Jana
Šuplerová a Lucie Vitásková, pak přednesl
sérii koled z anglické jazykové oblasti, z
nichž mnohé jsou celosvětově populární.
Fotoreportáže z obou koncertů a podrobné programy s odkazy na další stránky
jsou na internetu mim.voda.cz/koncerty.
htm . Na konec ledna je připraveno další pozvání - koncert Collegium Musicum.
Většinu účinkujících jsme už měli možnost
u nás slyšet - se souborem La Gambetta i
jindy, ale především ve vynikajícím pásmu
z renesančních „neřestí a slastí“ - pamětníci určitě potvrdí, že se máme na co těšit.
Takže je i všechny ostatní zájemce srdečně
zveme - Vlastimil Čevela
Realizační tým komorních koncertů a pěvecký sbor děkují příznivcům hudebních
zážitků - rodinám, návštěvníkům i vedení
města za poskytovanou podporu a všem
přejí hodně zdraví a dobrou pohodu v
následujícím roce 2008.

118

Město Modřice připravilo
pro všechny příznivce hudebních zážitků
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Život v našem městě - KULTURA

KULTURA

NA RADNICI

Židovská barokní hudba
LE-EL ELIM
Účinkují:
Collegium Musicum Brno - umělecká vedoucí Elen Machová
http://www.cmbrno.com/
v obsazení:
Ivana Krejčiříková - zpěv, Elen Machová a Jiří Květon - barokní housle,
Věra Mikulášková - viola da gamba, Simona Holubcová - theorbovaná loutna,
Lucie Fišerová - cembalo

Středa 30. ledna 2008 v 19 hodin

Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
foto: M. Hájek
Zpravodaj 1/2008
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
pro školní rok 2008/2009 se koná v pátek 18. ledna 2008
od 13.00 do 19.00 h

v budově školy na Komenského ulici.
Náhradní termín je v pátek 25. ledna 2008 od 13.00 do 17.00 h.
K zápisu zveme děti narozené od 1.9. 2001 do 31.8. 2002.
Do nového roku 2008 přejeme všem modřickým
spoluobčanům pevné zdraví, hodně spokojenosti, radosti,
lásky a milých setkání.

U zápisu předloží rodiče rodný list dítěte.
Prosíme rodiče dětí narozených od 1.9.2000 do 31.8.2001, kterým byl v
loňském roce umožněn odklad školní docházky, aby přišli k zápisu potvrdit
nástup dítěte do naší školy.

Ředitelství a kolektiv učitelů ZŠ Modřice
Těšíme se na setkání s budoucími prvňáčky.

Školní dotované mléko – změny cen

PaedDr.Jana Šenkýřová

Sdělení Laktea, o.p.s.: Bohužel jsme nuceni Vám oznámit, že vzhledem ke změně
DPH a výrazně zvýšeným cenám surovin se mění některé ceny našich nedotovaných výrobků a od 1. 1. 2008 rozhodlo MF o navýšení ceny o 0,50 Kč i u
dotovaných výrobků.
V tabulce uvádím starou cenu výrobků (platnou do 31.12.2007) a novou cenu
výrobků (platnou od 1.1.2008):
Název výrobku
Dotované výrobky (žák hradí část ceny)
Mléko
Školní jogurt
Smetanový krém Lipánek
Nedotované výrobky (žák hradí celou cenu)
Hello Simpsnovi - nápoje
Twiggy Duo – jahodové tyčinky
Twiggy Cerix a kokosová tyč.
Croissant
BeBe Brumík
BeBe Dobré ráno
Diskíto

Stará cena

Nová cena

3,50 Kč
4,00 Kč
4,00 Kč

4,00 Kč
4,50 Kč
4,50 Kč

8,00 Kč
5,00 Kč
4,00 Kč
7,00 Kč
7,00 Kč
7,00 Kč
7,00 Kč

8,00 Kč
6,00 Kč
5,00 Kč
8,00 Kč
8,00 Kč
8,00 Kč
7,00 Kč

Počty výrobků, které žák může odebrat, zůstávají stejné:
- dotované výrobky: 4 kusy mléka a 1 kus jogurtu nebo lipánku za týden
Mgr. Martina Žáková, učitelka ZŠ Modřice
- nedotované výrobky: bez omezení
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Zápis žáků do 1. ročníku Základní školy Modřice
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Lyžařský výcvikový zájezd
Rok uplynul a žáci nejen sedmých tříd naší školy se už začínají opět těšit na lyžařský výchovně
vzdělávací zájezd. Letos je v termínu 1. – 8. března. Po dobrých několikaletých zkušenostech
opět zamíříme do Jeseníků, do Suché Rudné,
kde máme ubytování u hotelu Paramon. Zde se
o nás dobře postarají nejen při ubytování, ale
i s dobrou stravou po celý týden. A když nám
bude přát i počasí a dostatek sněhu, tak určitě
budeme využívat sjezdovky hned za hotelem. A při nepřízni? Nebudeme sedět
a nudit se, ale za sněhem si dojedeme do okolí a třeba i na Ovčárnu. A relaxační
odpoledne prožijeme v Bruntále, ve zdejším krytém bazénu.
Aktivit pro žáky je přichystáno spousta. Tak nám držte palce, ať zdraví odjedeme, prožijeme pěkný týden a zase ve zdraví se vrátíme.
Za kolektiv učitelek ZŠ Modřice Vaculíková Iva

www.mesto-modrice.cz
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SPORT

1

Různé
Rallye show Modřice, Vonka team

Život v našem městě - SPORT

Různé

Trojice úsp�šných automobilových závodník� týmu
SK Industrietechnik Mod�ice na galave�eru mezinárodní automobilové
federace FIA v srbském B�lehradu v záv�ru listopadu, kde p�evzali
ocen�ní za výsledky roku 2007 z rukou prezidenta FIA Maxe Mosleye
(zleva):

Petr TYKAL
FIA mistr Evropy a mistr FIA Zóny st�ední Evropa ZAV HA v CAT. 4
formulové vozy, �erstvý držitel nejvyššího �eského motoristického vyznamenání
„Zlatá spona“

Kamila STARÁ
3. místo ve FIA mistrovství Evropy ZAV HA v CAT. 4 formulové vozy (ex equo s
druhým)
2. místo v mistrovství FIA Zóny st�ední Evropa ZAV HA v CAT. 4 formulové vozy

Vladimír KONICAR
mistr FIA Zóny st�ední Evropa a 5. místo ve FIA mistrovství Evropy ZAV HA v
CAT. 1 cestovní vozy

122

Zpravodaj 1/2008

foto: M. Hájek
www.mesto-modrice.cz

231

Různé

Různé

Vánoční výstavy dětí ze ZŠ a ZUŠ
Zdá se, že máme v Modřicích další pěknou kulturní tradici - vánoční výstavy v
Základní škole na Komenského ulici a v Městské knihovně, kde vystavovaly děti
z výtvarného oboru zdejší pobočky Základní umělecké školy. V obou případech
byla k vidění různá výtvarná technika včetně modelů či koláží a především keramika. Není důležité, komu se to lépe povedlo či kdo neměl tak přesnou ruku
- nejcennější je totiž už sám fakt, že paní učitelky a pan učitel dokážou takovou
činností děti zaujmout. Těch příležitostí pro aktivní trávení volného času zas tak
moc není a bez tvůrčích návyků dnešních dětí, nebudou v budoucnu aktivně
přemýšlející dospělí lidé. On totiž nejen inženýr či řemeslník, ale i kvalitní údržbář nebo podnikový manažér, natožpak vědecký badatel - každý z nich nějakou
větší či menší porci té tvůrčí fantazie k úspěchu ve svém povolání potřebuje.
Rozsah zde dovoluje pouze ilustrativní záběry - podrobnější fotoreportáže z
obou výstav přináší mim.voda.cz .
Vlastimil Čevela

Rozsvícení
vánočního
stromu

foto: M. Hájek
foto: Vlastimil Čevela
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Ohlédnutí za adventní výstavou

Už více než dva roky existuje v blízkém sousedství Modřic, v areálu rajhradského
kláštera, velice zajímavá kulturní instituce - Památník písemnictví na Moravě,
který funguje jako součást Muzea Brněnska. Kromě trvalých expozic a různých
kulturních akcí, pořádá Památník též krátkodobé výstavy a jednu z nich, která právě probíhá, se pokusím blíže představit.
Průvodkyní po klášterních chodbách s výstavními vitrinami (je tam teď zima - chce
to dobré oblečení) mi byla kurátorka výstavy - Petra Křivová. Dozvěděl jsem se, že
se jedná o mapová díla z 18. až 19. století z fondu knihovny Benediktinského opatství Rajhrad, kterou spolu s knihovnou Muzea Brněnska Památník spravuje. Kromě
krásně barevně vytištěných a bohatě vyzdobených map Evropy i některých státních útvarů - Francie, Španělska, Pruska, Uher, Moravy a dalších, jsou vystavovány
velice zajímavé plány měst. Je z nich možné si udělat představu, jak před asi dvěma sty lety vypadal Berlín, Londýn, Stokholm, Amsterdam. A taky Řím, kde ještě
nebylo vykopáno Forum Romanum, Paříž - zatím bez Moulin Rouge a především
podrobně zobrazenou Vídeň, s mohutným pásem městského opevnění v místech
dnešních „Ringů“, zámky Schönbrunn i Belvedery a veliké zelené plochy směrem
k tehdy ještě přírodnímu korytu Dunaje.

K opravdovému prožití adventu, v kontrastu s předvánočním nákupním šílenstvím, přispěla loni v Modřicích výstava v městském muzeu, nazvaná MALÁ
ZNAMENÍ VÍRY. Uskutečnila se ke konci
prvního adventního týdne, tedy od pátku do neděle, a uspořádal ji Muzejní spolek v Modřicích. Tématem výstavy pak
bylo ukázat drobné náboženské předměty z domácností modřických občanů.
A snad každý z těch více než dvou set
návštěvníků, kteří využili příležitost a
výstavu navštívili, musel přiznat, že bylo
na co se dívat.
Že však nešlo jen o vážnou až patetickou akci se mohli návštěvníci přesvědčit hned u vchodu. Na panelech bylo
možné si přečíst vzpomínky několika
starších spoluobčanů o některých církevních zvycích ze života modřické
a okolních farností. A často šlo o vtipné historky, které byly vylíčeny přímo
barvitě. Například historka o jednom z
účastníků procesí, který se i s křížkem
v ruce pustil honit zajíce po poli, než ho
ostatní poutníci uklidnili, nebo ta, která
líčí, jak unavení poutníci do textu poutní písně, předzpěvované předzpěvákem
aktuálně zařadili upozornění na blátivou
cestu, před kterou je chtěl předzpěvák
varovat.

V hlavním výstavním prostoru pak návštěvníky uvítala řada sošek, obrazů,
reliéfů, výšivek, ikon, růženců a dalších předmětů z různých materiálů od
dřeva, přes textil až po sklo a porcelán,
a to jak ozdobných tak i užitkových. A
že nešlo jen o ledajaké předměty dokumentují i jména některých autorů.
Hlava Krista na kříži od ak. sochaře J.
Štursy z r. 1921, obrazy od ak. malířů
J. Škarohlída, V. Hložníka, L. Voneše
a dalších pařily k ozdobám výstavy.
Ale i nesignované předměty, často
několik desítek let staré, dokumentovaly, že byly s úctou uchovávány generacemi lidí i v dobách, které víře v
Boha nepřály. A domnívám se, že úcta
a pokora před naší minulostí byť vyjádřená prostými předměty z našich
domácností, je to, co pro dnešek i pro
budoucnost potřebujeme.
Proto díky Muzejnímu spolku v Modřicích a především autorce výstavy,
paní Ing. Libuši Kolářové za toto předvánoční pohlazení po duši, všem občanům, kteří zapůjčili pro tuto výstavu
předměty ze svých domácností ale i
návštěvníkům, kteří v předvánočním
shonu dali přednost tichému kulturnímu zážitku
(Mar.)

Různé

Různé

Pozvánka na výstavu
Staré mapy v Rajhradě

Výstava potrvá do 3. února 2008, ale dokončuje se katalogizace, která umožní si
v „badatelně“ knihovny takové i další dokumenty v klidu prohlédnout a detailně
prostudovat. Na internetu mim.voda.cz/r/rajhrad.htm jsou odkazy na stránky Památníku a knihovny s popisem podmínek pro bádání i na další souvislosti.
Vlastimil Čevela
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Různé

Různé

M�sto Mod�ice
po�ádá

10. Mu z i k a n t ský bál
v sobotu 9. února 2008 ve 20 hodin
ve velkém sále hotelu Gregor v Mod�icích.

s

P�edprodej vstupenek u paní Havlátové (obchod s textilem)
na Havlí�kové ul. v Mod�icích.
128
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Vítáme do života
Zlámalová Ester
Vidović Max Emanuel
Sedláčková Anna

Rozloučili jsme se
Kratochvil František
Peška Zdeněk
Krystýnek Josef

Inzerce

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

www.mesto-modrice.cz

1
Inzerce

i

Vstupné 100,- K� v�etn� místenky.

Významného kulatého
výročí se dožívají
Láníková Růžena
Oprchalová Marie
Minaříková Růžena
Batelková Jarmila
Pešková Vlasta
Ing. Sandaný Miroslav
Ing. Šiška Josef st.

V programu vystoupí tane�ní páry s ukázkou
latinskoamerických tanc�,
je p�ipravená bohatá tombola.

1

Společenská kronika

Společenská kronika

K poslechu a tanci hraje dechová hudba
Bojané .

291

NABÍDKOVÝ LIST PRODEJE OB�D� ZE ZÁVODNÍ KUCHYN�
MSDZ PROMT a.s.

Chrlická 522, 664 42 Mod�ice

Inzerce

Inzerce

IT řešení přímo pro Vás

M

• 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

Cukrářství ČERMÁK

Dobrovodského 339, 664 42 Modřice

tel.: 547 243 592
vykupujeme loupané vlašské ořechy,
cena 80,- Kč/kg

nabízíme:
Koupím objekt vhodný na klempířskou dílnu
cca 100 m2, nebo pozemek vhodný pro tento
objekt cca 300m2. Tel: 737 986 319.

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

•
•
•
•
•

výb�r ze dvou jídel teplých i studených
bezmasá jídla
dovoz na ranní i odpolední sm�nu
zajišt�ní ob�erstvení na mimo�ádných akcích
ekonomické a flexibilní �ešení

Vaše objednávky p�ijímáme:

ČIŠTĚNÍ

tel: 544 529 003
Jašková Jarmila
vedoucí závodní kuchyn�

• koberců
• sedaček
• čalouněných povrchů v bytech i kancelářích
• zátěžových koberců
• autosedaček
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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

tel: 544 529 112
e-mail: marie.kamenicka@promt.cz
Marie Kamenická

Konečná cena se určuje dle stavu a míry znečištění. Doprava zdarma!
tel.: 775 242 041, e-mail: jmcisteni@seznam.cz

v Mod�icích dne 19.11.2007

Zpravodaj 1/2008

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: Ludmila Procházková
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Dne: 25.1. 2008
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.

