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USNESENÍ Č. 15/2008

z 15. schůze Rady města Modřice
(dále jen „RMM“), konané 14. ledna
2008 v 16 hodin v zasedací síni
modřické radnice
1 Řídící Ing. Šiška konstatuje, že
1.1 RMM je usnášení schopná v počtu
5, jmenovitě viz prezenční listina
2 RMM schvaluje
2.1 zapisovatelku Bc. Kateřinu Homolkovou
2.2 program 15. schůze RMM dle předloženého návrhu starosty
2.3 nahrávání schůze RMM na záznamové zařízení
2.4 objednávku a smlouvu s ﬁrmou
Auto-Bayer s. r. o. na nákup osobního vozu Škoda Octavia Elegance
1,9TDi za cenu 609.900,- včetně
DPH pro potřeby úřadu. Částka
je zahrnuta v rozpočtu odstavec
paragraf 6171 položka 6123
2.5 dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
mezi městem Modřice a ﬁrmou
Ezamont Group a. s. Na zhotovení
PD a získání stavebního povolení
na realizaci VO Modřice – ul. Poděbradova, Husova, Masarykova, Benešova a to na prodloužení termínu
z 30.8.2007 do 15.2.2008
2.6 smlouvu o dílo mezi městem Modřice a ﬁrmou AQE Advisors, a. s. na
zpracování dokumentu strategického plánu rozvoje města Modřice za
cenu 200.000,- + 19% DPH
2.7 dohodu mezi městem Modřice a
ﬁrmou Energ servis a. s. na využí-

14

vání pozemků veřejného prostranství a chodníků za účelem realizace
investiční akce „Rekonstrukce
kabelových rozvodů VN, Modřice ul.
Masarykova, Poděbradova, Pilcova“
od 15.1.2008 do 29.2.2008
2.8 dodatek č. 16 nájemní a provozní
smlouvy ze dne 12.3.2002 mezi
městem Modřice a ﬁrmou BVaK a.
s. na změnu ceny stočného ve výši
26,41 Kč/m3 bez DPH, na nájemné
za užívání majetku města ve výši
2.800.000,- Kč a na úplatu za zajišťování majetkové a provozní evidence
za rok 2007 ve výši 5000,- Kč
2.9 dodatek č. 17 nájemní a provozní
smlouvy ze dne 12.3.2002 mezi městem Modřice a ﬁrmou BVaK a. s. na
pronájem majetku města
2.10 smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a
ﬁrmou TV stav Brno na realizaci přípojky kanalizace, vodovodu a plynu
na pozemku 2051/1 pro novostavbu
2 ks RD
2.11 smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a ﬁrmou Somerston Olympia CZ, s. r. o.
na realizaci úpravy stávající protihlukové stěny u silnice II/152
2.12 smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi
městem Modřice a Jihomoravským
krajem na realizaci „Rekonstrukce
VO Modřice – ul. Benešova, Masarykova, Poděbradova, Husova“ na
zřízení protlaků pro zemní vedení
p.č. 2038 a 2040 za cenu 250,- Kč/mb
Zpravodaj 2/2008

+ 19 %DPH
2.13 smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi městem Modřice a ﬁrmou Telefonica O2
Czech Republic a. s. na vybudování
veřejné komunikační sítě „0512/07
Kooperativa pojišťovna BO MK“ na
p.č. 2058 a 2067/2 za cenu 50,-/mb
vedení
2.14 smlouvu o umožnění provedení
stavby mezi městem Modřice a
ﬁrmou ZZM, spol. s r. o. na zřízení
přípojky NN pro stavbu vlastního
areálu na p.č. 2090 za podmínky poskytnutí daru 100.000,- Kč na veřejnou zeleň za zabřemenění pozemku
2.15 přípravu kupní smlouvy na odkoupení pozemků a komunikace v lokalitě Za Humny mezi městem Modřice
a ﬁrmou ALLOD CZ, a. s.
2.16 vyvěšení záměru o volném pronájmu pozemku p.č. 460/9 na úřední
tabuli města za navrhovanou částku
120,- Kč/m2/rok
2.17 závěry a navržená stanoviska uvedená v zápise KŽP k jednotlivým
posuzovaným žádostem
2.18 závěry a navržená stanoviska
uvedená v zápise SDK k jednotlivým
posuzovaným žádostem
2.19 odvolání členky RNDr. Milady
Ptáčkové z KÚPR na vlastní žádost
a jmenování Ivana Dolečka členem
KÚPR
2.20 závěry a navržená stanoviska uvedená v zápise KÚPR k jednotlivým
posuzovaným žádostem. Ke stanovisku pro územní řízení na výstavbu
CTPark Brno-Modřice III bude navíc
doplněn požadavek města na realizaci protihlukové stěny silnice II/152 v
úseku od křižovatky s ulicí Havlíčkowww.mesto-modrice.cz

vou po železniční trať podmiňující
vydání stavebního povolení
2.21 odpovědi starosty FV na body
uvedené v zápise č. 010 FV ze dne
11.12.2007
2.22 rozpočet provozních prostředků
na rok 2008 pro ZŠ Modřice ve výši
vyrovnaného rozpočtu na straně
příjmů i výdajů ve výši 5.370.000,-Kč
2.23 rozpočet provozních prostředků
na rok 2008 pro MŠ Modřice ve
výši vyrovnaného rozpočtu na
straně příjmů i výdajů ve výši
1.997.000,-Kč
2.24 pořízení nového kopírovacího
stroje pro potřebu odboru správního a ﬁnančního za částku 9740,-Kč
+ 19% DPH. Částka bude čerpána
z odstavce paragrafu 6171 položka
5137
2.25 pořízení 2 ks monitorů značky
Acer 1717F pro majetkový odbor a
do malé zasedací místnosti v ceně
4629,- včetně DPH/ ks. Částka bude
čerpána z odstavce paragrafu 6171
položka 5171
2.26 nábytkové dovybavení kanceláře právníka úřadu dle soupisu
do částky 15000,-Kč. Částka bude
čerpána z odstavce paragrafu 6171
položka 5137
2.27 po odsouhlasení ceny FV prodej
vyřazené tiskárny z kanceláře starosty města za částku 300,-Kč
2.28 prodej vyřazeného PC za cenu
2000,-Kč p. Höklové
3 RMM neschvaluje
3.1 vybudování rychloservisu a pneuservisu v zadní části zahrady na
vlastním pozemku p.č. 192 za RD z
důvodu nesouladu s ÚP
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4 RMM pověřuje
4.1 starostu a místostarostku k oslovení min. 3 nezávislých renomovaných právních kanceláří a přípravou nabídek do příští RMM
4.2 starostu oprávněním schvalování
úhrad došlých faktur
4.3 předsedu KŠK posouzením nabídky v komisi a vyhodnocením na
příští RMM s případným zařazením do kulturního programu
města
5 RMM bere na vědomí

16

5.1 rozpočtové opatření č.5 za rok 2007
5.2 informace o ﬁnančním stavu města
Modřice
5.3 ukončení spolupráce mezi městem
Modřice, městem Brnem a městem
Kuřim na realizaci kanalizace Masarykova
5.4 zápis a informace z KŽP ze 7. zasedání KŽP ze dne 7.1.2008
5.5 zápis č. 1/2008 z jednání SDK ze dne
10.1.2008
5.6 zápis č. 011 z jednání KÚPR ze dne
9.1.2008
5.7 zápis č. 010 z jednání FV ze dne
11.12.2007
5.8 přehled činnosti MP za měsíc prosinec 2007
5.9 podávání oznámení ke střetu zájmů
nejpozději k 30.6.2008
5.10 Pokyn starosty č. 1/2008 o Rozpočetnictví města Modřice
5.11 výroční zprávu města Modřice za
rok 2007 o poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
5.12 dopis Římskokatolické farnosti
Modřice podnikatelským subjektům na žádost o ﬁnanční podporu
při opravách kostela sv. Gottharda
v Modřicích a plně tuto aktivitu
podporuje
5.13 poděkování od předsedy nohejbalového oddílu TJ Sokol Modřice a
současně zprávu o činnosti nohejbalového oddílu v roce 2007
5.14 informaci starosty o 2 stránkové
příloze, na které bude prezentováno
město Modřice v deníku Rovnost
dne 30.1.2008
6 RMM stanovuje
6.1jako orgán příslušný v souladu s
Zpravodaj 2/2008

ustanovením § 103 odst. 4 písm. b)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů slečně
Petře Havelkové, DiS. plat za funkci
vedoucí odboru správního a ﬁnančního Městského úřadu Modřice
na návrh Bc. Andreji Kovářové v
platovém tarifu 10/1, a příplatek za
vedení ve výši 5% s účinností od 1.
února 2008
7 RMM odpovídá
7.1 na žádost o vyjádření k záměru
obce na využití pozemků v lokalitě
Zahrádky od pí Sedlákové Jiřiny dle
platného územního plánu a připravovaného nového ÚP
8 RMM povoluje
8.1 pořádání tomboly na farním plese
Římskokatolické farnosti Modřice
dne 25.1.2008 v sále hotelu Gregor
8.2 pořádání tomboly na zahrádkářském plese Zahrádkářského spolku
Modřice dne 1.3.2008 v sále hotelu

Gregor
8.3 pořádání tradičního mysliveckého plesu ČMMJ Brno-jih dne
19.1.2008
8.4 pořádání tomboly na tradičním
mysliveckém plese dne 19.1.2008
v sále hotelu Gregor
9 RMM navrhuje
9.1 předložit na březnové zasedání
ZMM rozpočtové opatření č. 5 za
rok 2007
9.2 předložení prodeje pozemku p.č.
781/1 o výměře 11m2 a pozemku
p.č. 777/2 o výměře 11m2 za účelem výstavby lodžií u BD Poděbradova 577 bytovému družstvu
Družba do ZMM v měsíci březnu
za částku obvyklou 1.500,- Kč/m2
9.3 předložit prodej obecního
pozemku p.č. 2047/3 o výměře
2 m2 za účelem změny vnějšího
obvodu budovy RD p. Arnošta
Vettera do ZMM v měsíci březnu
za částku obvyklou 1.500,- Kč/m2
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3.2 využití prostor MěÚ ve velké zasedací místnosti od ﬁrmy TLC-Top
Language Centre, s. r. o. na setkání
s občany města jako potencionálními uchazeči o zaměstnání v
termínu 31.1.2008 v 18 hod. nebo
4.2.2008 v 17 hod.
3.3 povolení stání v prostorách dvoru
radnice dodávkového vozu Mercedes Sprinter p. Davida Petláka 1-2
x týdně od 21 hod. do 6 hoh.
3.4 odměňování členů komisí dle
předloženého návrhu a zachovává
stávající způsob odměňování
3.5 poskytnutí dotace pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Oblastní organizace Brno-venkov
na rok 2008 z důvodu nezahrnutí
do rozpočtu města a vyzývá organizaci k podání žádosti o dotaci na
rok 2009 nejpozději 30.10.2008
3.6 poskytnutí dotace Fondu ohrožených dětí na rok 2008 z důvodu
nezahrnutí do rozpočtu města a
vyzývá Fond ohrožených dětí k
podání žádosti o dotaci na rok
2009 nejpozději 30.10.2008

USNESENÍ Č. 3/2008
z 3. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice
(dále jen „ZMM“), konaného Dne 14.
ledna 2008 v 19 hodin v zasedací síni
modřické radnice
1 Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 13, jmenovitě viz prezenční
listina)

www.mesto-modrice.cz

2 ZMM schvaluje
2.1 ověřovatele zápisu 3. mimořádného
zasedání ZMM MUDr. Radvanu Ergensovou a MUDr. Jaroslavu Tomandlovou
2.2 zapisovatelku zasedání ZMM Bc.
Kateřinu Homolkovou
2.3 předložený návrh programu
2.4 zadání změny č. VII ÚPN SÚ Modřice s doplněním v bodě h o požadavky na ochranu veřejného zdraví
a vlivů na ŽP řešit v dokumentaci
záměru k žádosti o vydání územního
rozhodnutí
71

CO NOVÉHO V TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

ze 4. mimořádného veřejného
zasedání Zastupitelstva města
Modřice (dále jen „ZMM“), konaného dne 28. ledna 2008 v 18 hodin v
zasedací síni modřické radnice
1 Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v
počtu 13, jmenovitě viz prezenční
listina)
2 ZMM schvaluje
2.1 ověřovatele zápisu 4. mimořádného zasedání ZMM Ing. Jaroslava
Vykoukala a Františka Bubniaka
2.2 zapisovatelku zasedání ZMM Bc.
Kateřinu Homolkovou
2.3 předložený návrh programu

2.4 text „Smlouvy o budoucí smlouvě
kupní č. 3101“ (nový návrh města
Modřice ze dne 28.1.2008) mezi městem Modřice a společností Sceptrum
a. s. ve věci budoucího zakoupení
20 bytových jednotek v objektu
„Dům s upravitelnými byty použitelnými zejména pro starší občany s
přidruženými prostorami pro služby
občanům“ společnosti Sceptrum, a.
s. na ulici Masarykova na pozemcích
p.č. 460/42 a 460/43 v k.ú. Modřice
3 ZMM pověřuje
3.1 starostu města Ing. Šišku uzavřením
výše uvedené a schválené smlouvy
se společností Sceptrum a. s.

Biodpad je:
•Tráva, seno, slámu, zahradní odpad – stonky rajčat okurků apod.
•Keře – větvičky do průměru 4,5 cm, hobliny, dřevní odřezky
•Zbytky ovoce a zeleniny
•Zeminu, drny, smetky,

Seznam použitých zkratek:
RMM Rada města Modřic
PD Projektová dokumentace
VO Veřejné osvětlení
VN Vysoké napětí
NN Nízké napětí
KŽP Komise životního prostředí
SDK Stavebně dopravní komise
KÚPR Komise územního plánování a rozvoje

V našem městě bude od března 2008 zaveden sběr nápojových kartonů. Jsou
to obaly od trvanlivého mléka, džusů, vína a podobně. Odkládat je budeme do
žlutých kontejnerů spolu s plastovými láhvemi. Kontejnery budou od března
označeny patřičnou nálepkou. Před odložením do sběrné nádoby je prosím vypláchněte (zabrání se tím šíření zápachu zejména v letních měsících) a zmáčkněte.
Od dubna 2008 budeme pokračovat ve sběru bioodpadu, tak jak to bylo zavedeno na podzim minulého roku.
Kontejnery na biodpad – jeden bude umístěn na sběrovém dvoře trvale a
další bude umístěn každé lichý týden v pondělí celý den v období od dubna do
prosince od 9:00 hodin u zahrádkářské kolonie u travnatého fotbalového hřiště.
První přistavení bude 7.4.2008
Svoz od občanů - bude svážen bioodpad v pytlích, každý lichý týden v pondělí
v období od dubna do prosince. Svoz bude zajišťovat naše pracovní četa.Ve
výše ručené dny musí být zavázané pytle umístěny před domem na viditelném
místě do 9.00 hodin. První sběr bude 7.4.2008.
Pytle lze zakoupit na městském úřadě u p. Fňukalové 1 ks za cenu do 10,- Kč
Minimální odběr 5 pytlů, maximální odběr do konce roku 2008 je 20 pytlů.

Informace pro občany

Zprávy z radnice - USNESENÍ

USNESENÍ Č. 4/2008

FV
ZŠ
ÚP
MěÚ
MP
KŠK
ZMM
BD
ŽP

Finanční výbor
Základní škola
Územní plán
Městský úřad
Městská policie
Kulturně školská komise
Zastupitelstvo města Modřic
Bytový dům
Životní prostředí

Bioodpady nesmí obsahovat:
•Znečišťující látky (nesmí být zaolejované nebo znečištěné chemickými
látkami)
•Zbytky plastů, neželezné ani železné kovy a ostatní příměsi nevhodné
ke kompostování
•Maso a kosti
•Zeminu se zbytky kamení a betonu
Děkujeme, že třídíte odpady. Chráníte tak životní prostředí.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Výkladem je pověřena zpracovatelka nového územního plánu města,
Ing.arch.Alena Košťálová

Prezentace je nad rámec zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, jejímž cílem je seznámit veřejnost
s dokumentem, který je jedním z podkladů pro tvorbu nového územního
plánu města

V Modřicích dne 23.ledna 2008
Ing. Josef Šiška
starosta města

Zpracovala : Höklová Květoslava, majetkový odbor

Zpravodaj 2/2008

V souvislosti s přípravami podkladů pro nový územní plán města Modřice
zveme občany a širokou veřejnost

na prezentaci

„Průzkumů a rozborů“ mapujících
současný stav katastrálního území
Modřic
dne 5.března 2008 v 18,00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
Modřice

www.mesto-modrice.cz
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Jezdí ve čtvrtek, pkud není státem uznaný svátek.
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1 od Modřice,Olympia . . . .
2
Modřice,Olympia Jih . .
3
Modřice,nám. . . . . . .
4
Modřice,Masarykova . .
5
Modřice,Husova . . . . .
6
Modřice,žel.st. . . . . . .
7
Modřice,Brněnská . . . .
8 př Modřice,Olympia . . . .

kmTč

Přepravu zajišťuje : ADOSA a.s., Zastávecká 1030, 66501 Rosice, tel: 546411053−7, fax: 546411135, IČO: 49448170

730355 Modřice,Olympia − Modřice
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Platí od 1.1.2008 do 13

Připomínáme, že byla zavedena bezplatná autobusová doprava do Olympie a zpět. Autobusy jezdí pravidelně ve čtvrtek (pokud tento není státem uznaný svátek) podle níže uvedeného jízdního řádu.
Připomínky k odjezdům autobusů je možno podávat na podatelně městského úřadu u Bc. Kateřiny Homolkové, tel: 547243391, podatelna@mesto-modrice.cz.
Případná úprava jízdního řádu bude provedena podle možností dopravce.
Neváhejte bezplatnou dopravu využít!

Informace pro občany

Informace pro občany
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Bezplatná
autobusová doprava do Olympie
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pozvánka
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Život v našem městě
ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

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

Motto:
Dnes jsme byli na kočičkách
Sedí tiše na větvičkách
Necháme je pro ozdobu
Vrátíme se zase domů
Když se rostliny budí ze zimního spánku, občas se objeví vadnoucí listy,
nevábné květy – květina nám dává najevo, že je s jejím životním prostředím
něco špatně.
Na vině může být i naše přehnaná
péče. Je to možná tím, že je občas moc
zaléváme a hnojíme, ale i to, že jim je
květináč malý. Poznáte to jednoduše
– stačí povytáhnou kořenový bal z květináče. Jsou-li kořeny omotány kolem
substrátu, pak rostlina nemůže dýchat
a tím pádem ani dál růst a sílit. Je na
čase začít „zahradničit“ a rostlinu přesadit. Vezmeme nový větší květináč a
vhodný substrát a můžeme začít přesazovat.
Opatrně vyjměte rostlinu z nádoby
– pokud je květináč doslova narvaný
kořeny, pak si můžeme vypomoci nožem tak, že si vsuneme nůž mezi stěnu
a kořeny jím uvolníme.
Odstraňte vrchní vrstvu substrátu a
opatrně vyklepejte substrát i z kořenů.
Ostříhejte kořeny – ne ty velké a vláknité, ty vyživují rostlinu. Odstraňte ty
silnější a nevláknité – ty můžete zkrátit
až o čtvrtinu. Opatrně umístěte kořenový bal do nádoby a doplňte čerstvým
substrátem.
Kolem kořenů upěchujte, aby v půdě
nezůstaly vzduchové kapsy. Po přesa-

KNIHOVNA
Městská knihovna
v Modřicích

Půjčovní doba:
Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

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

13 - 18
13 - 16
13 - 16

AKCE V BŘEZNU • BŘEZEN-MĚSÍC INTERNETU

zení dobře zavlažte a dejte na stanoviště.
Vždy při přesazování dávejte velký
pozor, abyste nepoškodili mladé výhonky a listy a držte rostlinu opatrně
za hlavní stonek. Pokud přesazujete
kaktus nebo rostliny s trny, zabalte ji
do novin – nepopícháte se. Naopak
nedoporučuji balit do látky, která se
na ostny přichytí může ji víc poškodit
než ochránit.
A až půjdete v pěkný slunečný den na
procházku a uvidíte rozkvétající kočičky, nelamte je. Když už je budete
mermomocí chtít, tak je odřežte nebo
odstřihněte. Není horší pohled než na
visící cáry ulámaných větviček

Omlouváme se všem našim příznivcům za špatně přetištěnou pozvánku
na Zahrádkářský ples. Hlavně za to,
že se na stránku nedostal řádek, kde
bylo uvedeno datum a místo předprodeje. Nebylo to námi zaviněné nedopatření ani náš úmysl
TOJA
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Úterní podvečery s internetemkaždé úterý od 16.30 do 17.30 hod. lekce o Internetu pro úplné začátečníky
(zájemci si musí účast předem v knihovně domluvit)
Noc s Andersenem – pátek 28. 3. 2008 – výlet pro vybrané malé dětské čtenáře do
knihovny v Mokré na Večer u samovaru s ruskou pohádkou a přespání v knihovně
Anketa o nejhezčí dětskou knihu v roce 2007 – anketní lístky k dispozici v knihovně,
uzávěrka 20. 3. 2008
Slavnostní vyhlášení cen dětí v Praze 9. 4. 2008

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY
Brownová: Mrazivý chlad
Lindsey: Pirátská nevěsta
Němcová: Andula a ty druhé
O‘Connor: Hvězda moří
Přibský: Má čtvrtá žena Alžběta
Trollope: Druhé líbánky
Walló: Kráčel po nestejně napjatých
lanech
PRO MILOVNÍKY ČESKÝCH DETEKTIVEK
Bešťák: Vražda v předstihu
Brožíková: Rošáda
Cílek: Sen o šibenici
Dovrtělová: Sólo pro plavčíka
Eidler: Muž na špinavou práci , Sebranka
Hamerová: Zasloužíš si smrt!, Příliš
tenkej led
Hardenová: Nezvěstný z El Hierro ,
Smrt starého záletníka, Záhada vily
www.mesto-modrice.cz
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Herbst
Horáková: Dáma v modrém, Vlk na
vodítku
Kačírková: Liška na dálnici
Kuťák: Smrt pod sedmým grýnem ,
Zločin na golfu
Moravcová: Pinč baskervillský,
Smrt nenosí brýle
Novák: Olejové stopy
Solan: Štíhlá paní s bílým kolem
Svejkovský: Mrtvý ze Zlaté stoky
Zamora: Případ rozhádaných spolužáků
PRO POUČENÍ
Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 11
Stanﬁeldová: První háčkování
Volfová: Dějin a mýtů hrátky ošidné
Wachter: Migréna
Zvelebil: Na vandru s Reﬂexem
131

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SPORT

Život v našem městě - SPORT

Mgr. Kateřina Koubková
učitelka ZŠ

Život v našem městě - ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Žáci druhého stupně naší základní školy se zapojili do celorepublikové hry
Případy detektiva Packala. V tomto projektu mají možnost získávat body na
portálu www.zaskolou.cz tím způsobem, že vypracovávají interaktivní cvičení. Žáci různých škol soutěží nejen mezi sebou, ale hlavně nenásilnou formou opakují látku matematiky, českého jazyka, cizího jazyka, přírodovědy,
zeměpisu, fyziky … Družstvo s největším počtem bodů může postoupit až do
televizního ﬁnále. Držme palce, ať se některému z našich týmů toto podaří!

KULTURA

Život v našem městě - KULTURA
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mimořádný

Povánoční beneﬁční koncert
Zaplněný modřický kostel, přes čtyři desítky účinkujících, zajímavý hudební zážitek a 9 400,- Kč na opravu kostela. Tak by se dal stručně charakterizovat
Beneﬁční povánoční koncert v neděli 6. ledna. Záštitu města Modřice tentokrát
úvodním slovem reprezentovala místostarostka Hana Chybíková, v němž mimo
jiné přivítala i vzácného hosta, kterým byl hejtman JMK Stanislav Juránek s chotí.
Modřický chrámový sbor pak pod taktovkou Markéty Klangové za doprovodu
instrumentální skupiny (manželé Bradovi a spol.) přednesl výběr z cyklu „Čas
radosti veselosti“ od Zdeňka Pololáníka. Poslední číslo - „Půjdem spolu do Betléma“ předznamenalo pásmo západních koled, zazpívaných Smíšeným pěveckým
sborem města Modřice, který vede Jana Šuplerová. Poslední část koncertu patřila hostům - souboru PASQUIL ze Židlochovic. Ten byl asi před rokem založen
lidmi, kteří vyrostli z dětských let ve sboru Skřivánek a k potěše své i druhých
pod vedením Petra Soudka nadále nacvičují a jak předvedli též svižně prezentují
především spirituály a gospely. Závěrem pak správce ř. k. farnosti p. František
Hemala poděkoval za účast i za ﬁnanční příspěvky a všichni účinkující, společně
s posluchači zazpívali „Narodil se Kristus Pán“. Určitě to bylo zdařilé a důstojné
připomenutí tradičního svátku Tří králů.
text ČeV - foto Miroslav Hájek

KOMORNÍ
KONCERT

Život v našem městě - KULTURA

Vokální soubor Sol et Sedes Brno,
známý ze spoluúčinkování s modřickým pěveckým sborem,
zve všechny zájemce na

na kterém vystoupí vokální soubor

Sol et Sedes Brno

http://soletsedes.sweb.cz/
pod uměleckým vedením Ondřeje Múčky
ve složení:
Linda Keprtová a Jana Krajčovičová (soprán)
Jana Šuplerová a Lenka Čermáková (alt)
Tomáš Lajtkep a Ondřej Múčka (tenor)
Václav Kovář (bas) a Patrik Matyášek (baryton)
Program:

Česká duchovní tvorba v průběhu staletí
až do současné doby

Úterý 4. března 2008 v 19 hodin
Nová radnice na náměstí Svobody v Modřicích
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Muzejní spolek informuje

Přestože nejviditelnější stránkou každého muzea jsou expozice a výstavy,
tim nejdůležitějším („duší muzea“)
jsou jeho sbírky. Na druhé straně
máme trpce ověřeno, že muzeum bez
stálé expozice v očích veřejnosti neexistuje, i kdyby ve svých temnotách
skrývalo nejcennější poklady! Nejpozději od doby osvícenské uchovávají v
Čechách, a o pár let dříve na Moravě,
veřejné muzejní sbírky cenné doklady,
na kterých se – většinou s bezděčnou
samozřejmostí – zakládá vědomí identity různých historických celků - národů, národností, států, zemí, měst, městeček, městských částí ….
S jistou nadsázkou lze tvrdit, že muzejní sbírky a knihovny spoluvytvářejí (s
literaturou, živým jazykem, kulturní
krajinou a citlivými lidmi) „paměť národa“. Konkrétně: pokud se současní
obyvatelé Modřic cítí příslušníky jistého celku „města Modřic“, přirozeně se
na vytváření jeho hmotné paměti – muzejního fondu (včetně knih, písemností, osobních pozůstalostí, fotograﬁí) budou podílet, jako na své vlastní věci.
Jako celek mají tyto ojedinělé stopy minulosti, pečlivě dokumentované v muzejích, daleko větší hodnotu než souhrn cenností, prodávaných na bleších
trzích, ve starožitnostech a antikvariátech, a pak nesouvisle roztroušené v
soukromí svých nových majitelů jako
pozoruhodné hračky, sirotci neznámých rodičů.
Muzejní hodnotu může mít (oproti
těmto ciméliím-raritám) každá maličkost, pokud je náležitě dokumentova-

118

ná, popsaná vzhledem k celku a přístupná veřejnosti prostřednictvím muzejních
institucí.
Sbírkový fond modřického muzea zahrnoval ke konci roku 2007 necelý tisíc
sbírkových předmětů „historické sbírky“, mimo stále doplňované muzejní
knihovny (přes 800 svazků) a dočasně
uložených archeologických nálezů z výzkumů na modřickém katastru. Hodně
předmětů, písemností a knih pochází z
pozůstalosti pana Ladislava Šebestíka,
které tvoří vlastně základ fondu. Ten
bychom rádi dále rozšířovali a obohatili
především o předměty běžně používané
v minulém dvacátém století. Většinou již
neexistují, ale stále máme šanci objevit
například láhev na sodovku s keramickým uzávěrem, nebo oděvní součásti
vyrobené na Brněnsku před nástupem
masové tovární produkce; i věci tak obyčejné, že si jejich zánik ani nemusíme
uvědomit.
Modřickou specialitou jsou památky na
pěstování a zpracování zeleniny, i doklady o výjimečné historicko-geograﬁcké
roli nynějšího města Modřice: sice na
dohled od Brna, ale již s vlastními výlučnostmi. V průběhu staletí to bylo sídlo biskupských manů a administrativní
centrum biskupů olomouckých, městečko sjednocující okolní vesnice německého jazykového ostrova na Brněnsku a v
současnosti pak předmět zájmu velkých
obchodních řetězců i průmyslových podniků. Cílem snažení Muzejního spolku je
nejen uchovávat s tím vším související
doklady, ale též příslušně informovat
veřejnost. Tento příspěvek je prvním ze
série dalších článků, které pro Zpravodaj
připravujeme.
Mgr. Petr Fiala
Zpravodaj 2/2008
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Život v našem městě - MUZEJNÍ SPOLEK

Sbírky jako paměť minulosti

r

Farní ples 2008
Poměrně bohatou nabídku modřických plesů rozšířil 1. farní ples. 25.
ledna 2008 se jeho pořadatelství ujala
Farnost Modřice a KDU ČSL.
Pozvání přijala řada vzácných hostů.
Vedle našeho pana starosty Ing. Josefa
Šišky, a místostarosty Ivana Dolečka,
také starosta Nebovid Milan Mojžíš a
starosta Šlapanic Ing. arch. Jaroslav
Klaška. Spolu s nimi kněží od Máří
Magdalény P. Damián a P. Tomáš.
U vstupu do společenského sálu hotelu Gregor, čekalo malé překvapení.
Pořadatelé předali všem ženám květy
rozkvetlých orchidejí a gerber. Stoly
zdobily živé rostliny a vrchovaté talíře
s domácím cukrovím.
Krátkými projevy ples zahájili doc.
RNDr. Petr Sládek, místostarosta Ing.
Hana Chybíková a duchovní správce
P. Mgr. František L. Hemala.
V pestrém programu, téměř před dvěma stovkami návštěvníků, vystoupili s
pásmem valašských písní a tanců zpěváci a tanečníci z folklórního souboru
Javorníček.
www.mesto-modrice.cz

Okouzlila přehlídka klobouků. Naše
manekýnky zprvu jen s rozpaky absolvovaly první předváděcí kolo. Posléze
si již s bravurou profesionálních modelek užívaly obdivu a nekončícího potlesku zaplněného sálu. Bylo se opravdu nač dívat.
Bohatá tombola s více jak stovkou výher a první cenou, kterou byl tandemový seskok z letadla, lákala ke koupi
losů. Zájem byl tak velký, že se u prodeje vytvořila dlouhá fronta.
Když zábava vrcholila, semklo se prvních šest odvážných mužů do čtvrtkruhu, ve kterém zapěli táhlé moravské
písničky. Dokonce vzniknul nápad, aby
se chlapi scházeli v mužáckém souboru.
Původně, na druhou hodinu ranní plánovaný konec se značně prodloužil.
Ještě ve tři se ve stále dobře zaplněném sále tancovalo.
Snad byla položena nová tradice farních plesů. Na příští se můžeme těšit
v lednu 2009.
191

Různé

a výkopové práce, Peers CZ, s.r.o., Penzion Katka
- S. Homolková, Potraviny Ulbrichová, Reklamní
agentura – Svobodová, Římskokatolická farnost
Modřice, Salon Dantes, s.r.o., Sita CZ, a.s., Sládkovi, Slaní, Somerston Olympia CZ, s.r.o., Stavospol,
s.r.o., Studio Pohoda – E., Hřebíčková, Šiškovi,
Textilní zboží – M. Havlátová, Urbania – V. Otevřel,
Van Gansewinkel, a.s., Zahradnictví Brabec.

s

Josef Chybík

Hudební předvánoční večer.
Dne 12. prosince 2007 se na naši radnici konal hudební večer. Měl dvě části, hudební se zpěvem a pěvecký.
V první části vystoupili hosté houslista a zpěvák pan František Černý a pan Jan
Telecký, který doprovázel pana Černého hrou na cimbál. Přednesli nám lidové a
starodávné písně z Valašska, ze Strážnice, Bílovské a Sedlcké, písně z Podluží a
samozřejmě také písně vánoční, „Ten vánoční čas“.
Přesvědčili jsem se, jak jsou naše písně krásné hovoří přímo k srdci, zvláště když
je zazpívají profesionálové. Jejich vystoupení se všem posluchačům velmi líbilo a
odměnili je velkým potleskem.
Po krátké přestávce vystoupil náš modřický „Smíšený pěvecký sbor“ pod vedením paní Jany Šuplerové a Lucie Vitáskové.
Tentokráte zazpíval písně z Anglie, z Rakouska, Švédska, Finska, USA, Francie a
samozřejmě s vánoční tématikou. Zpívali dobře i anglicky. Jejich přednes se posluchačům velmi líbil, zanechal příjemný hudební zážitek a proto byl odměněn po
zásluze také velkým potleskem.
Velmi hezké zakončení hudebního večera bylo společné zazpívání koledy „Narodil se Kristus Pán.“ Po předvánočním shonu, kdy jsem slyšeli jak obchody praskají ve švech, to bylo příjemné pohlazení po duši a také uklidnění.
A když jsem vyšli z budovy radnice na náměstí ozářené vánočním stromem a
ostatními světly, byla předvánoční atmosféra dokonalá. Jistě si mnozí uvědomili,
že Vánoce, vánoce přicházejí.

Významného kulatého
výročí se dožívají
Peloušková Julie
Kratochvilová Alena
Landsmanová Ludmila
Havlát Josef
Koubková Marie

Pohoštění připravili: p. Čačková, p. Čechovská, p.
Havlátová, p. Homolková, p. Chybíková, p. Karhánková, p. Kittnerová, p. Komínková, p. Kotasová, p.
Koubková, p. Kozlová, p. Luxová, p. Mahovská, p.
Malíková, p. Marečková, p. Odehnalová, p. Pelcová, p. Rouzková, p. Smetanová, p. Vystrčilová, p.
Weiglová, p. Žilková.

i
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Společenská kronika
Vítáme do života
Tůma David
Šarounová Elen
Navrátilová Bára
Kroutil Jošt

Inzerce

Pořadatelé vyslovují dík všem, kteří se na úspěšné přípravě a průběhu podíleli. Do tomboly přispěli: Ager spol. s r.o., Agro Brno - Tuřany, a.s.
– provoz Přízřenice, Agro Brno - Tuřany, a.s.
– provoz Tuřany, Autoopravna Homolka, Bachl,
spol. s r.o., Beta Brno, s.r.o., Drogerie J. Hájková,
Granneservice, s.r.o., Homolkovi, Honor, spol. s
r.o., Hotel Gregor, Chybíkovi, Janští, Jarpet, spol.
s r.o., Klangovi, Kolářovi, Koubkovi, Lékárna Diana, Mahu, s.r.o., Marečkovi, Mazálkovi, Metso
mineralis - J. Kuruc, Moravíno, s.r.o., Otáhalovi,
Ovoce a zelenina - K. Ghazal, p. Bednář, p. Čačková, p. Janásek, p. Kachlířová, p. Komínková,
p. Lorencová, p. Luxová, p. Marholdová, p. Matysková, p. Moravcová, p. Němečková, p. Nohelová, p. Odehnal, p. Odehnalová, p. Pelcová,
p. Rouzková, p. Slámová, p. Smetanová, p. Tylmannová, p. Vystrčilová, Pavlík Antonín - zemní

Rozloučili jsme se
Ondráčková Věra
Trumpeš Josef
Vrbka Jaroslav

1

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

IT řešení přímo pro Vás
• 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

Jiřina Štulpová, Modřice
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se sídlem:
Modřice 664 42, U Hřiště 746
e-mail: recmanikova@tiscali.cz
mobil: 728 400 920

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

Cukrářství
ČERMÁK
Dobrovodského 339,
664 42 Modřice

telefon:
547 243 592

Slezská Makléřská Společnost a. s.

www.sms- as.eu

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

Různé

Různé

JUDr. Marie Recmaniková
advokátka

www.cukrarstvi-cermak.cz

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

Hledám

garáž

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

v Modřicích
k pronájmu.

až 24 000- Kč úspora na daních!!!

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

Telefon:
775 077 766
122

nebo nás navštivte v Modřicích,Havlíčkova 548
po tel. dohodě 739 523 802
www.pravdikova@sms-as.eu
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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: Radek Bohuš
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Dne: 15.2. 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.

