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USNESENÍ RMM č. 3/2010

Z usnesení RMM č. 3/2011
komentář k vybraným bodům
ze schůze Rady města Modřice
(dále RMM), konané dne
10. ledna 2011

Kanalizace - smlouva o provozování
RMM schvaluje změnu nájemní a
provozní smlouvy ze dne 12.3.2002
(dodatek č. 22) mezi městem
Modřice (pronajímatel) a BVK, a.s.
(nájemce) na pronájem kanalizační
sítě Modřice. Jde o zvýšení nájmu
ze 3,4 na 4 mil Kč/rok, úhradu
zajištění majetkové a provozní
evidence kanalizační sítě za cenu
5.000,- Kč (jednorázově) a na úpravu stočného z 27,73 Kč/m3 na 29,19
Kč/m3 z důvodu zvýšení nákladů
na likvidaci odpadních vod. Uvedené ceny jsou bez DPH (4.1)
Rekonstrukce ZŠ Komenského
RMM schvaluje smlouvu o spolupráci mezi městem Modřice
(objednatel) a firmou Eurovision,
a.s. (obstaravatel) na zajištění
zadávacího výběrového řízení
veřejné zakázky a následné plnění
podmínek pro proplacení nákladů
její realizace z dotačního programu
Zelená úsporám na akci „Zateplení ZŠ Modřice“ v celkové výši
195.000,- Kč bez DPH. Cílem je kvalifikovaně zajistit výběrové řízení
na akci s již schválenou 80% dotací.
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Celkové rozpočtové náklady rekonstrukce jsou 4,7 milionu Kč (4.4)
Zadní otevřené hřiště - údržba
RMM schvaluje smlouvu o zajištění
údržby sportoviště mezi městem Modřice (objednatel) a Městským fotbalovým
klubem Modřice o.s. (zhotovitel) na
zajištění běžné údržby hrací plochy na
pozemku p.č. 994/1 v lokalitě „U Hřiště“
na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2011
za cenu 75.000,- Kč vč. DPH. Hřiště je v
majetku města, je veřejně přístupné a
není v žádném pronájmu. (4.9)
Městský ples - financování
RMM schvaluje darovací smlouvu mezi
městem Modřice (obdarovaný) a firmou
BACHL, spol. s r.o. (dárce) na poskytnutí peněžního daru ve výši 3.000,- Kč na
zakoupení věcných cen do tomboly na
akci Městský ples (4.10)
Údržba města - terminál tramvaje
Pro umožnění městu Modřice provádět údržbu přestupního terminálu na
Brněnské ulici do doby, než budou
vypořádány majetkové vztahy k pozemkům pod tímto terminálem (zatím v
majetku kraje), schvaluje RMM smlouvu mezi městem Modřice (výpůjčitel) a
JMK (půjčitel) na výpůjčku přestupního
terminálu Modřice – smyčka – I. etapa
(4.11)
Údržba ochranných pásem
RMM schvaluje dohodu o způsobu proZpravodaj 2/2011

vedení preventivní údržby ochranných
pásem vedení ČEPS, a.s., a urychlené
nápravě vadného stavu s vlastníkem
nemovitosti (pozemku) mezi městem
Modřice a společností ČEPS, a.s. - jde o
prořezy v prostoru polí a lesů. (4.12)
Městská knihovna - hodnocení
RMM schvaluje zprávu o hodnocení
činnosti městské knihovny Modřice
za rok 2010. Počtem přes 500 registrovaných čtenářů, 6 tisíci návštěvníky
půjčovny knih s 26,6 tisíci výpůjčkami a
další tisícovkou účastníků na 66 akcích
pro veřejnost, patří knihovna mezi
nejvýznamnější kulturní instituce ve
městě. (7.5)
Městský ples - financování
RMM schvaluje uvolnění částky 10.000,Kč na zajištění darů do tomboly na
Městský ples dne 4.2.2011 (7.6)
Komorní koncerty - financování
RMM schvaluje uvolnění částky 35.000,Kč na zajištění konání Komorních
koncertů na radnici v průběhu roku
2011. (7.7)
ZŠ Modřice - ředitelské volno
RMM schvaluje udělení ředitelského
volna ZŠ Modřice ve dnech 21.3.25.3.2011 pro zajištění přípravy rekonstrukce budovy na Komenského ulici a
nařizuje zajištění provozu školní družiny a jídelny po celou dobu ředitelského
volna (7.8)
Areál Pod Kaštany
RMM schvaluje Návštěvní řád areálu
Pod Kaštany a podmínky zvláštního
užívání areálu Pod Kaštany (7.9.1 a 2)
www.mesto-modrice.cz

Městský úřad - počítače
RMM schvaluje modernizaci počítačového vybavení ekonoma města a
matriky v celkové ceně 34.311,- Kč vč.
DPH (7.10)
Plesy - povolení tomboly
RMM povoluje Římskokatolické
farnosti Modřice pořádání výherní
tomboly v rámci konání společenské akce „Farní ples“ dne 14.1.2011,
Českomoravské myslivecké jednotě
Brno – jih pořádání Mysliveckého
plesu a tomboly dne 22.1.2011, městu
Modřice pořádání 13. Městského
plesu a tomboly dne 4.2.2011, Zahrádkářskému spolku Modřice pořádání
Zahrádkářského plesu a tomboly dne
19.2.2011 (7.11 až 14)
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Kanalizace - ul. Nádražní
RMM schvaluje jako dodavatele díla
„Modřice - kanalizace v ul. Nádražní“ firmu SDS Exmost spol. s r.o. za
částku 3.198.339,- Kč vč. DPH, spolu
se smlouvou na dodávku díla. Dále
schvaluje jako technický dozor investora této akce firmu INGMA spol.
s r.o. za částku 67.200,- Kč vč. DPH,
spolu s příslušnou mandátní smlouvou a pro obě smlouvy pověřuje
starostu jejich podpisem. (7.16 a 17)
Rekonstrukce ZŠ Komenského
RMM schvaluje jako technický dozor
investora a koordinátora BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
na akci „Rekonstrukce ZŠ Komenského“ firmu IKIS s.r.o. za částku
168.000,- Kč vč. DPH, spolu s příslušnou mandátní smlouvou a pověřuje
starostu jejím podpisem.
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Reprezentační fond starosty města
RMM schvaluje reprezentační fond
starosty města pro rok 2011 ve výši
15.000,- Kč. Částka je zahrnuta v oddělení paragrafu 6112 – zastupitelstvo obce
a je určena k pohoštění partnerů města
při jednáních (7.21)

Za zmínku také stojí celková bilance daně z nemovitostí, zahrnutá v tabulce příjmu na řádku 0000. Je pravda, že po jejím zvýšení by letos měli majitelé domů k
bydlení na této dani zaplatit necelé 2 miliony, ale dokonce o něco větší souhrnnou částku by měli všichni trvale bydlící občané ušetřit zrušením poplatků za
odvoz a likvidaci odpadu (řádek 3722) . Částka daně z firemních nemovitostí-provozoven by však letos měla představovat 14 milionů, což je příjem do pokladny
města o 6 milionů víc, než v navrženém rozpočtu na rok 2010 - viz komentář ve
Zpravodaji 1/2010-35.

Kronika města - vazba
RMM schvaluje objednání a nákup
nové kroniky města Modřice ve formátu A3 s 350 listy v ceně do 6.000,Kč od firmy Poring s.r.o. (7.20)

Připravil Ing. Josef Šiška - starosta města. Údaje
v závorce odkazují na příp. souvislosti a na body
úplného znění usnesení, které je k dispozici u
asistentky starosty nebo na www.mesto-modrice.
cz (red-ČeV)

Pro podrobnější informaci občanů je kromě příjmů a výdajů dále připojen rozpis
všech plánovaných investičních akcí v celkové hodnotě 64,4 miliony Kč a též
smluvně vázaných účelových dotací (Transfer) v hodnotě něco přes 2 miliony
Kč.

Zprávy z radnice

Oslavy 870 let zmínky o Modřicích
RMM bere na vědomí projednání
předběžného programu a příprav
oslav města k výročí 870 let od
první písemné zmínky o Modřicích a
schvaluje pořádání oslav spolu s ženáčskými hody ve dnech 6.5.-8.52011
(7.19)

Investiční akce :
OdPa
2219

Rozpočet 2011
Podobně jako před rokem, tak i letos komentuje publikovaný rozpočet starosta
města Ing. Josef Šiška.
Na rozdíl od dřívějška je letos rozpočet schodkový z důvodu větších investičních
akcí - především hygienicky vynucená rekonstrukce budovy ZŠ na ulici Komenského - cca 20 milionů, zahájení stavby domu pro seniory - 20 milionů a protihluková stěna u jižního obchvatu - doplatek 7,5 milionů Kč. Schodek ve výši přibližně
46 milionů Kč představuje vyčerpání téměř celé rozpočtové rezervy, vytvořené v
předchozích letech.
Rozpočtové příjmy */
Rozpočtové výdaje
Splátka úvěrů

66 963 600,00
109 839 100,00
2 850 000,00

Rozdíl

-45 725 500,00

3635
3639

*/ v rozpočtových příjmech není zahrnuta částka 1,906.900 Kč, která byla schválena Ministerstvem ŽP na pořízení biopopelnic. Do rozpočtu města může být zahrnuta až po obdržení
avíza JMK, prostřednictvím nehož bude připsána na účet města.
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2321
3113
3412
3612
3631

Zpravodaj 2/2011

3751
4357
6171

Investice
přechody Masarykova
vybudování cyklostezky u Olympie
chodníky most Benešova
kanalizace nádražní
rekonstrukce ZŠ Komenského
dětské hřiště
rekonstrukce kotelny BD Za Humny
VO Brněnská II - převod z r. 2010
VO Komenského, Sokolská - převod z r. 2010
VO most Benešova
projektové dokumentace
územní plán
pozemky
dům Benešova 247
protihluková stěna II/152
dům pro seniory
rekonstrukce objektu NS 90

Částka
550 000,00
500 000,00
2 700 000,00
7 000 000,00
18 600 000,00
100 000,00
500 000,00
600 000,00
1 800 000,00
1 250 000,00
100 000,00
250 000,00
1 900 000,00
100 000,00
8 400 000,00
20 000 000,00
50 000,00

Celkem :

64 400 000,00

www.mesto-modrice.cz
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snížení z 2,2 milionu na 0 vyplývá ze zrušení
poplatku za popelnice
1 000,00

0,00

4 005 000,00

30 000,00

10 000,00

100 000,00

210 000,00

1 700 000,00

350 000,00

270 000,00

5 000,00

1 920 000,00

0,00

300 000,00

0,00

50 000,00

250 000,00

212 000,00

500 000,00

11 100,00

66 963 600,00

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu

Pitná voda

Odvádění a čištění odpadních vod

Činnosti knihovnické

Rozhlas a televize

Ostatní záležitosti kultury, církví

Ostatní tělovýchovná činnost

Bytové hospodářství

Nebytové hospodářství

Veřejné osvětlení

Pohřebnictví

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

Sběr a svoz komunálních odpadů

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Ostatní činnosti k ochraně přírody a kraji

Bezpečnost a veřejný pořádek

Činnost místní správy

Obecné příjmy a výdaje z finančních operac

Finanční vypořádání minulých let

Celkem příjmy

2119

2310

2321

3314

3341

3399

3419

3612

3613

3631

3632

3639

3722

3725

3745

3749

5311

6171

6310

6402

navýšení o necelých 10 milionů vyplývá ze
zvýšení daně z nemovitostí
57 039 500,00
Bez OdPa
0000

Poznámka

2 129 100,00

4333
4351
4359

Schválený rozpočet

Celkem :

3419

Popis

Částka
35 000,00
10 000,00
500 000,00
10 000,00
10 000,00
82 500,00
40 000,00
35 000,00
35 000,00
228 600,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
10 000,00
60 000,00
100 000,00
10 000,00
50 000,00
60 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00
200 000,00
15 000,00
25 000,00
35 000,00
15 000,00
253 000,00
100 000,00
20 000,00
10 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00

OdPa

Transfer
Základní umělecká škola
Muzejní spolek
Modřická farnost
Zahrádkáři - ples, sál
Jindřichovský koncert jazz
YMCA - šermířský den
Vojensko historický klub - bitva Charkov
Jan Vonka - propagace města
VONKA RACING - Rallye show Modřice
TJ Sokol Modřice - dotace na provoz sokolovny
TJ Sokol Modřice - volejbal amatérská liga
TJ Sokol Modřice - cyklo závod Modřická 21
TJ Sokol Modřice - běh Modřicemi
TJ Sokol Modřice - nohejbal - turnaje senioři
žáci
dorost
činnost
TJ Sokol Modřice - příspěvek na vybavení
TJ Sokol Modřice - turnaj stolní tenis, kulturistika
MFK Modřice o.s. - turnaj
pronájem tělocvičny
vybavení
HOBIT - basket klub vozíčkářů
FC Blajkec
Diecézní charita Brno - Domov Sv. Markéty
Pečovatelská služba Židlochovice
Lumina
Diecézní charita Rajhrad - Pečovatelská služba
Diecézní charita Rajhrad - Hospic
Nadační fond Slunečnice
SDH města Modřice - na činnost a vybavení
Smlouva Chrlice - hasiči
Svaz měst a obcí
Svaz včelařů Rajhrad
Myslivecké sdružení
spolek Dobromysl Modřice - senioři
43. PS Vinohrady - Brabrouci

Rozpočtové příjmy 2011 - schválené dle ZMM

OdPa
3119
3315
3326
3399

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

Transfery :

www.mesto-modrice.cz
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23 823 500,00
777 400,00
802 400,00
407 300,00
30 000,00
540 000,00
40 000,00
250 000,00
721 300,00
228 000,00
760 100,00
5 000,00
2 551 500,00

Základní školy
Ostatní záležitosti předšk. výchovy
Činnosti knihovnické
Činnosti muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár.hist.
Rozhlas a televize
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.
Sportovní zařízení v majetku obce
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní ambulantní péče
Bytové hospodářství

3113
3119
3314
3315
3319
3326
3341
3349
3399
3412
3419
3519
3612

2 360 800,00
6 272 400,00
50 000,00
50 000,00
3 276 100,00
8 400 000,00
20 000,00
10 000,00
200 000,00
20 000 000,00
90 000,00
3 614 500,00
363 000,00
2 172 500,00
8 144 900,00
830 000,00
1 000 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů
Prevence vzniku odpadů
Ostatní nakládání s odpady
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Konstrukce a uplatnění protihluk.zaříz.
Domovy penzióny pro matky s dětmi
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepř
Osobní asist., peč.služba a podp. samost.
Domovy
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančn. operac
Ostatní finanční operace

3722
3727
3729
3745
3751
4333
4341
4351
4357
4359
5311
5512
6112
6171
6310
6399

109 839 100,00
2 850 000,00

Celkem výdaje
Splátka úvěru

12 700,00

270 000,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3639

6402

71 000,00

Pohřebnictví
Územní plánování

3632
3635

4 851 000,00

1 878 500,00

Předškolní zařízení

3111

Veřejné osvětlení

7 810 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod

2321

3631

60 000,00

Pitná voda

2310

800 000,00

130 000,00

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2229

Nebytové hospodářství

730 800,00

Provoz veřejné silniční dopravy

2221

3613

4 215 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2219

Schválený rozpočet

1 201 400,00

Silnice

2212

Popis

18 000,00

Cestovní ruch

2143

OdPa

Schválený rozpočet

Popis

OdPa

Rozpočtové výdaje 2011 - schválené dle ZMM

dům pro seniory

protihluková stěna

nákup pozemků

VO Brněnská II, Komenského-Sokolská, most
Benešova, PD

Poznámka

z toho činí 500 tisíc příspěvek na opravu
kostela a fary

rekonstrukce ZŠ Komenského

kanalizace Nádražní

přechody Masarykova, vybudování cyklostezky
u Olympie, chodníky most Benešova
poplatek na provozování KORDIS,
příspěvek na 1 obyvatele

Poznámka

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice
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INFO-servis

www.mesto-modrice.cz/info
Přispěvky tentokrát připravili
starosta města Josef Šiška (JŠ)
místostarostka Hana Chybíková (Ch)
místostarosta a předseda KŽP Ivan Doleček
(ID)
ved. majetkového odboru Květoslava Höklová
(KvH)
redakční spolupráce Vlastimil Čevela (red)

Témata INFO-servisu na webu
radnice
009-(doplnění 2/2011)

Díky tomu, že již v minulém funkčním období byla ustavena aktivně
fungující nezávislá Redakční rada
a vedení města začalo uplatňovat
otevřený dialog s občany, byly ve
Zpravodaji publikovány nejen obecně důležité informace, ale i konkretní
stanoviska jak od volených funkcionářů a úředníků radnice, tak od
občanů.
Informační fond 4 ročníků Zpravodaje je na webu radnice a od počátku
roku 2007 do února 2011 obsahuje
kolem 1500 stran. Za účelem jeho
zpřístupnění bylo pro INFO-servis redakčně vybráno na 150 tématicky členěných odkazů ke všem významným
námětům, ve Zpravodaji zmiňovaným. Zatím ve vybraných odkazech
nejsou volnočasové aktivity, kterým
se bude věnovat připravovaná samostatná studie.

112

Na tématicky členěný INFO-servis
vede přímý odkaz ze stránek radnice
www.mesto-modrice.cz. Autor počítačového řešení i redakčního výběru
doufá, že nové on-line možnosti vyhledávání důležitých informací o našem
městě budou užitečné jak pro ty, kteří
se řízením města zabývají, tak pro nás
občany, kteří si občas ledacos potřebujeme jen připomenout - (red)
Rozpočet města na rok 2011
021-(doplnění 2/2011)

Schválený rozpočet s doplňujícím komentářem je zveřejněn v samostatném
příspěvku - (JŠ).
Kulturně školská komise
024-(doplnění 2/2011)

se jako orgán, pověřený Radou města
mj. zabývá podporou kulturního
života ve městě. Činnost komise představuje její předseda v samostatném
příspěvku. Kromě této komise pak
v oblasti kultury ještě pod hlavičkou
města samostatně a nezávisle působí
dále uvedené kolektivy. - (red)
Realizační tým komorních koncertů
na radnici
068-2/2011

vyvíjí činnost na základě práce skupiny občanů. Vlastimil Čevela se stará o
inzerci a dramaturgii, tj. výběr účinkujících a obsahovou náplň, sestavení
textů programů a úvodní slovo. Eva
Mattušová, která byla iniciátorkou
Zpravodaj 2/2011

vzniku koncertů, spolupracuje na
tisku plakátů i programů a vlastní realizaci, při které jí pomáhá Věra Malíková. Marie Pokorná zajišťuje květiny
pro účinkující a pokladnu.
K úspěšnému konání a dobrému
jménu koncertů v nemalé míře přispívá též zájem a vstřícnost publika.
Koncerty se konají od listopadu 2002
pravidelně každé dva měsíce mimo
prázdnin - na březen 2011 je připravován už jubilejní padesátý ... - (red)

Zmiňované stromy nedosahovaly
parametrů (min. obvod kmene 80
cm, měřený ve výši 130 cm nad
zemí) pro vystavení rozhodnutí na
povolení kácení včetně náhradní výsadby. Proto KŽP vzala plánovanou
úpravu na vědomí a s provedením
souhlasila. Součástí požadavku ZŠ
byla i úprava zeleně před okny třídy
ze strany parku. Úprava koruny nejbližšího stromu u budovy školy byla
provedena koncem roku 2010.

Smíšený pěvecký sbor města Modřice

Dalším samostatným požadavkem
základní školy bylo vykácení zeleně
před budovou školy na ulici Komenského. S tímto vykácením vyslovila
komise životního prostředí souhlas
za podmínky vypracování projektu na nové ozelenění, které bude
zveřejněno ve Zpravodaji k veřejné
diskusi. Tato rozhodnutí učinila komise na svém zasedání dne 24.11.2010
a v současné době je již vystavena
objednávka na zpracování projektu.
- (ID)

069-2/2011

Uměleckou vedoucí sboru je Jana
Šuplerová - tč. na mateřské dovolené,
současnou dirigentkou Lucie Tomečková, zástupcem zřizovatele Hana
Chybíková a volenou organizační
vedoucí Zuzana Rouzková. Zkoušky
probíhají každý týden v úterý a na
práci sboru se podílí přes 20 členů,
především z Modřic, ale i z Brna a z
Moravan. Kromě vystoupení na jaře
a před Vánocemi v rámci koncertů na
radnici, se sbor modřickému publiku
pravidelně prezentuje na zahrádkářské výstavě o hodech, na rozsvícení
vánočního stromu a také reprezentuje
kulturu města na dalších tuzemských
(Brno) i zahraničních (např. Wien)
vystoupeních. - (red)
Péče o zeleň ve městě
Kde, kdy a jak bude provedena náhradní výsadba za vzrostlé stromy, pokácené před starým vchodem do budovy ZŠ
na ul. Benešova ?

Zprávy z radnice

Zprávy z radnice

i
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Prostor pro náhradní výsadbu
zeleně
V souvislosti s běžnými požadavky
na kácení vzrostlých stromů by bylo
určitě užitečné zveřejnit konkretní
prostory, které jsou v intravilánu
města pro náhradní zeleň určeny - pak
by pro jednotlivé případy již stačila
stručná odvolávka na termín, rozsah
a sortiment náhrady ...
072-2/2011

Námět pro Komisi životního prostředí - (red).

071-2/2011
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Terénní úpravy u Primálu
Stavební úřad Šlapanice vydal na
část pozemků v dotčené lokalitě dodatečné povolení terénních úprav (
č.j. OV/12628 – 10/494 – 2010/SVE ze
dne 20.10.2010). Práce byly zahájeny
a Městská policie celou akci monitoruje. - (Ch)
Úpravy břehu řeky Svratky
048-(doplnění 2/2011)

Na pravém břehu řeky Svratky mezi
mosty v Přízřenicích a Modřicích
realizuje Povodí Moravy opravu hráze a paty koryta. Akce by měla být
ukončena v měsíci březnu. - (Ch)
Výstavba kanalizace na ul. Nádražní

Náhradní výsadba jako kompenzace
je stanovena v rámci projektu vegetačních úprav připravované výstavby
bytového domu pro seniory na ul.
Nádražní. - (KvH)
Rekonstrukce VO a el. rozvodů na
ul. Komenského a Sokolská
075-2/2011

Stavební práce na rekonstrukci
veřejného osvětlení a s tím spojené
rekonstrukci elektrického vedení NN
(investor E.ON Česká republika s.r.o.)
budou zahájeny v měsíci březnu skutečný termín se bude odvíjet od
klimatických podmínek. Vzhledem k
tomu, že budou omezeny či zúženy
chodníky pro pěší prosíme občany,
aby dbali své osobní bezpečnosti a
opatrnosti. - (KvH)

074-2/2011

Stavební práce na této akci budou
zahájeny v měsíci březnu - skutečný
termín se bude odvíjet od klimatických podmínek. Trasa je vedena
ul. Nádražní s propojením do ul.
Komenského přes areál ZŠ. Vzhledem k tomu, že budou omezeny či
zúženy chodníky pro pěší prosíme občany, aby dbali své osobní
bezpečnosti a opatrnosti. Zároveň
bude v rámci výstavby kanalizace
kácena zeleň, zasahující do její trasy.

Nebezpečná louže na ul. Masarykova
027-(doplnění 2/2011)

Podnět k opravě byl přeposlán již
25.11.2010 správci komunikace - Správa a údržba silnic JMK. Místo bude ve
vhodných klimatických podmínkách
prohlédnuto a popřípadě provizorně
upraveno (vzhledem k stále plánované rekonstrukci celé komunikace ul.
Masarykova). - (Ch)

Poplatky za svoz komunálního odpadu
070-2/2011

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu se NEPLATÍ, protože z
rozhodnutí Zastupitelstva města Modřice v roce 2010 byl z příslušné Obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 vyjmut - ostatní ustanovení vyhlášky zůstávají v platnosti i pro tento rok 2011
Ing. Josef Šiška, starosta města
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Akce Kulturně-školské komise města Modřic /KŠK/ v roce 2011
V rámci přislíbeného postupného představení všech komisí Rady města má tentokrát slovo předseda KŠK - Prim. MUDr. Jiří Ventruba.
Kulturně-školská komise má v našem městě na starosti oblast školskou (tedy Mateřskou školu a Základní školu) a oblast kulturní. I když její dominantnější úloha
spočívá v oblasti školské, kde v případě potřeby spolupracuje s vedením škol a
Školskou radou, pro občany je neméně důležitá oblast kultury. Komise se schází
6-8x do roka, zpravidla vždy před důležitou akcí, kterou sama pořádá. Komise
se svou činností v kulturní oblasti snaží zpříjemnit život v Modřicích občanům
všech věkových kategorií, aby si každý mohl vybrat „podle svého gusta“.
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048-(doplnění 2/2011)

První naší akcí je tradičně již 13. městský ples s bohatou tombolou a půlnočním
překvapením, letos konaný v pátek 4. února v hotelu Gregor. Z pravidelných akcí,
které komise zajišťuje a pořádá každoročně, vás i letos chceme pozvat:. V sobotu
9. dubna na Dětský karneval (také v hotelu Gregor), letos rovněž s rejem dětských masek, sladkostmi a létajícími balónky, ale již s novými hereckými aktéry.
Doufáme, že přispějí k radosti každého caparta, který se jej zúčastní.
Novinkou v letošním roce je zajištění oslav 870 let od první písemné zmínky o
existenci Modřic. Tato vyjímečná událost, v termínu 6.-8. května, bude poslední
den rovněž zajišťována Kulturně-školskou komisí města. V červnu se KŠK podílí na přípravě a organizaci Šermířského dne, jehož představení se uskuteční
v sobotu 18.6. Věříme, že i letos bude nevšední velkolepou podívanou pro děti
i dospělé a že počasí již nebude zkoušet trpělivost organizátorů, účinkujících i
vás - diváků, jako v předchozích letech. Jako již tradičně se předseda KŠK spolu
se starostou a místostarostkou účastní slavnostního ukončení školního roku a
zahájení nového školního roku, které proběhne na ZŠ Benešova.
Letos uplyne 110 let od narození a 40 let od úmrtí L. Armstronga. Při této příležitosti KŠK plánuje na říjen či listopad uspořádání vzpomínkového koncertu „Good
evening, Satchmo“, s uvedením jeho nejznámějších skladeb v podání zpěváka a
trumpetisty Františka Procházky, s doprovodem předních brněnských jazzmanů.
Před Mikulášem začátkem prosince zajišťujeme tradiční Rozsvícení vánočního
stromu před radnicí. Na Silvestra pak tradičně zve KŠK všechny občany k zakončení roku 2011, kde se na vás budeme těšit a pokusíme se zajistit krásný start
do Nového roku.
/JV/
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26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku
800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do
schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem
vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do
dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost
najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška
formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem
sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak
ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný
okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání
uvést.
26. března 2011 V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
• Internet
• Předání sčítacímu komisaři
• Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011 Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře –
ať už je budou odesílat přes internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále
bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech.
Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.

ž
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Informace Českého statistického úřadu - základní termíny
sčítání lidu v roce 2011

Tříkrálová sbírka v Modřicích
Ve dnech 1. – 14. ledna proběhl v celé naší republice a ne jinak tomu bylo i v
Modřicích 11. Ročník Tříkrálové sbírky. Tato charitativní akce umožňuje veřejnosti zapojit se spolu s Charitou do pomoci sociálně slabým a znevýhodněným,
nevyléčitelně nemocným, mládeži a rodinám v nouzi. Letošní výtěžek Oblastní
charity Rajhrad, pod kterou patří Modřice, bude sloužit zejména pro rozšíření
nabídky sociálních služeb v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě, Mobilním hospici sv. Jana v Rajhradě, Charitativní a ošetřovatelské službě
Rajhrad a nízkoprahovém centru pro mládež v Židlochovicích. V Modřicích se
vybralo 67 539,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Velký dík patří všem koledníkům, kteří ve svém volném čase a někdy i v nepříznivém počasí napomáhají dobré věci a propagaci pozitivních hodnot. Zapojit se
do vybírání finančních prostředků chce nutnou dávku odvahy, protože ne vždy
se setkávají s pochopením a vstřícností.
Děkuji paní Růženě Žilkové, Martě Kotasové, Jitce Vystrčilové, Marii Havlátové,
Lence Studýnkové, Marii Sedlákové, Haně Woodové, Veronice Janské, Markétě
Klangové, panu Vojtovi Janskému, Pavlu Klangovi, Janu Hradeckému a všem
zúčastněným dětem - Natálii Lorinczové, Kristýně Kovaříkové, Danu a Veronice
Mikovým, Andree Hungrové, Jiřímu Večeřovi, Janě Nesvadbové, Josefu Šiškovi,
Gabriele Matýskové, Tereze Vystrčilové, Radku Vystrčilovi, Kateřině Vetterová,
Sáře Zetkové, Barboře Homolkové, Anně Woodové, Marií Čechovské, Karolině
Troubilové, Natálii Urbanové, Zdeňkovi Seidlovi, Davidu Burianovi, Anežce Klangové a Markétě Klangové.
Ing. Hana Chybíková, místní asistent sbírky

Podrobnější informace je možné získat na webových stránkách města Modřice
www.mesto-modrice.cz nebo na www.scitani.cz
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Zápis dětí do Mateřské školy v Modřicích
pro školní rok 2011/2012
Uskuteční v úterý 22.3.2011, od 14.00 do 17.00 hod.,
v budově mateřské školy na Zahradní ulici.
Vezměte s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
Přiveďte prosím děti, které chcete do MŠ umístit.
Nabízíme Vám prohlídku budovy MŠ.
Těšíme se na kluky a holčičky ve věku od 3 do 6 let.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Staňte se strávníky školní jídelny!
Zájemci o stravování v jídelně Základní školy Modřice se stále mohou hlásit v
kanceláři školní jídelny. Cena jednoho oběda je 41Kč. Úřední hodiny jsou každé
úterý v době od 9.00 do 11:00 a od 11:30 do 14:00 hodin, po telefonické domluvě lze
i v jiné dny /telefon 538 728 203/. Protože vaříme především pro děti, dbáme na to,
aby strava byla zdravá, chutná, pestrá a z kvalitních surovin. Obědy doplňujeme
ovocem, zeleninovými saláty, mléčnými dezerty nebo moučníky. O spokojenosti
strávníků nejvíce vypovídá jejich neustále se zvyšující počet. Jsme tomu velmi
rádi a těšíme se na další případné zájemce.
Markéta Ondrášková – vedoucí školní jídelny
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Jsem v souladu
s pulsem vesmíru
ve svém klidu a osamění
slyším melodie duše.
Vznáším se nad všedností,
věčnými námitkami a úpadkem –
já vítězím svou schopností se přizpůsobit,
svůj svět si barvím
jemnými pastelovými barvami,
ztělesňuji harmonii a vnitřní klid a mír,

JÁ JSEM KRÁLÍK
Rok 2011 podle čínského horoskopu je
rokem Králíka, který začal 3. února 2011.
Měl by být rokem poklidným a spokojeným, velice potřebný po předchozím divokém roku Tygra. Měli bychom se uchýlit na nějaké nerušené místo, abychom
si mohli po všech těch prodělaných bitvách a bojích „lízat rány“ a odpočinout
si.
Vše je ovlivněno dobrým vkusem a uhlazeností a lidé si uvědomují, že diskuse a
přesvědčování jsou lepší než hrubá síla.
Příznivá doba pro diplomacii, mezinárodní vztahy a politiku. Bez velkých potíží můžeme jednat uvážlivě a rozumně se
rozhodovat.
Mějme se však na pozoru před přílišnou
shovívavostí a pohodlností, abychom se
nezačali oddávat jen snění, pohodě a požitkům. Králík má velice škodlivý vliv na
morálku lidí, kteří mají příliš rádi pohodlí
– negativně ovlivňuje jejich pracovitost a
smysl pro povinnost.
V tomto roce se uvolní morálka, o dodržování zákonů a nařízení se příliš nedbá.
www.mesto-modrice.cz

Tyto nepříjemné skutečnosti zjevně
ani nikoho příliš netrápí. Lidé jsou
zaměstnáni tím, že baví sebe i jiné
a vše prostě berou na lehkou váhu.
Poklidný život může dospět až ke
stavu chorobné ospalosti a zahálky.
Všichni se snaží odkládat nepříjemné úkoly co nejdéle.
Peníze se v tomto roce vydělají snadno, bez velké námahy. Styl života je
malátný, ušlý a pohodlný. Dopřáváme si požitky, po nichž jsme vždy
toužili, prostě mírný rok s klidným a
nerušeným průběhem, bezstarostný
a šťastný, bez velkých událostí.
Čínský horoskop však spojuje znamení pěti základních živlů a to s
kovem, vodou, dřevem, ohněm a
zemí… Ty se střídají nezávisle na
horoskopu – kov rodí vodu, voda
dřevo, dřevo rodí oheň, oheň zemi,
země kov a tak se neustále střídá. Letošní rok Králíka je spojen s kovem.
A králík ve spojení s kovem je odolnější a houževnatější. Také není tak
smířlivý a přístupný ke kompromisu. Ve většině případů je přesvědčen, že zná správnou odpověď a to
pravé řešení svých problémů.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tak uvidíme, co nám rok Králíka
přinese nám všem i každému z nás
jednotlivě, ale ať už to bude cokoli,
rok 2012 je rokem Draka a ten by měl
být pro náš stát i nás rokem daleko
příznivějším.
TOJA
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KULTURA
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V pátek 4. února 2011 se konal jako již tradičně v hotelu Gregor 13. městský ples
MM. Akci organizovalo město Modřice spolu s KŠK a celým plesem nás provázel
Dr. Ventruba. K tanci a poslechu hrála skupina Fantazie, skladby střídavě pro mladou, střední i starší generaci. Při vstupu byla každému z hostů nabídnuta sklenička vína. Po úvodním přivítání představitelů města a všech hostů byl ples zahájen
polonézou předvedenou žáky místní ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. J.Kurečkové. Z rošťáků se rázem stali elegantní gentlemani, z děvčat krásné dámy a z paní
učitelky kantorka, která může být pyšná na svou práci při přípravě dětí na letošní
vystoupení. Další část večera patřila volné zábavě, při níž měl každý možnost si
zakoupit lístky do bohaté tomboly. Krásným zpestřením večera bylo vystoupení
profesionálních tanečníků – pana R. Muchy se slečnou V.Tyrnovou. Tento mladý
pár tancuje pod vedením manželů Kunešových z Modřic. Ve dvou oddělených
vstupech předvedl ukázku temperamentních latinsko-amerických tanců. Posledním vystoupením plesu byla taneční kreace modřických žen s názvem „Jedna
lepší než druhá“. Kdo neviděl, neuvěří, kdo ano, musí se bavit a tleskat. Dámy,
dovedete si sebe představit, jak tančíte před plným sálem jako baletka? Pánové,
umíte si představit svou drahou polovičku v baletním úboru? Ne?! Na letošním
plese se tato myšlenka prohnala jistě nejednou hlavou. Okolo 23. hodiny bylo
zahájeno losování tomboly. Ta byla letos opravdu bohatá o čemž svědčil i velký
počet hodnotných cen. Losováním tomboly byla pověřena paní ředitelka ZŠ Mgr.
K. Koubková. Za bohaté ceny patří dík všem sponzorům a samozřejmě vedení
města.
/velen/

Život v našem městě

Život v našem městě

13. Městský ples Modřice

foto: Miroslav Hájek
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Benefiční koncert 9.1. 2011 ve fotografiích M. Hájka

Již tradičně se první neděli v lednu sešli občané Modřic, aby se odpoledním
benefičním koncertem v našem kostele rozloučili s vánoční dobou a příjemně
přivítali nový občanský rok. Jako obvykle byl program koncertu sestaven z vystoupení dvou našich pěveckých sborů, které si k muzicírování pozvaly hosty.
Po úvodních několika slovech místostarostky města, paní Ing. Hany Chybíkové,
a duchovního správce naší farnosti, otce Mgr. Roberta Mayera, čekalo posluchače hned první překvapení. Místo očekávaného pěveckého tělesa se před zaplněným kostelem představil smyčcový kvartet, sestavený z mladých hudebních
nadšenců z Modřic a okolí, kteří se scházejí především proto, aby si spolu zahráli hudbu, která je baví. A pro své první vystoupení před veřejností nezvolili
právě snadnou skladbu. V jejich podání jsme si poslechli Malou noční hudbu
od Wolfganga Amadea Mozarta. Svým vystoupením nám pánové Jan Mareček
(1. housle), Milan Obdržálek (2. housle), Skot Edwards (viola) a Lukáš Mareček
(violoncello) připomněli doby, kdy večery lidí nebyly prosvíceny televizní obrazovkou či surfováním na internetu, ale aktivní zábavou, která přinášela potěchu
nejen účastníkům, ale i všem okolo. Díky jim za to.
Další část koncertu vyplnily čtyři skladby v podání Modřického chrámového
sboru, pod vedením paní Mgr. Markéty Klangové, za doprovodu instrumentalistů, pod vedením Jiřího Brady. Šlo o skladby méně známé i tradiční koledy v
zajímavém aranžmá.
V následující části se představil host odpoledne, pěvecký sbor Boni discipuli z
Brna-Obřan, pod vedením PhDr. Karly Havelkové. Vystoupení tohoto sboru bylo
oplátkou předchozího účinkování Smíšeného pěveckého sboru města Modřice
v Obřanech. Sbor sestavený z mladých lidí předvedl část svého vánočního repertoiru. Vynikající sopránové hlasy tohoto sboru potěšily zvláště ve výběru z
Hradilovy České mše vánoční.
Na závěr koncertu vystoupil Smíšený pěvecký sbor města Modřice, vedený Mgr.
Lucií Tomečkovou s vánočním programem postihujícím skladby čtyř staletí. Některé z provedených skladeb pak byly předvedeny v úpravě dirigentky.
O tom, že se koncert líbil, svědčil především dlouhý potlesk posluchačů po každé
skladbě a i na závěr, kdy si celý kostel zazpíval tradiční českou vánoční koledu,
Narodil se Kristus Pán. A protože koncert byl benefiční, peníze z vybraného dobrovolného vstupného (více než 7 000,- Kč) byly věnovány na nezbytné opravy
našeho chrámu. Proto díky nejen účinkujícím za pěkné hudební odpoledne, ale
všem účastníkům za vstřícnost, s jakou přijali snažení muzikantů, a za štědrost.
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Benefiční koncert v modřickém chrámu

Mar.
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Komorní koncert 26.1. 2011 ve fotografiích M. Hájka

49. komorní koncert na radnici

Někomu tenhle druh hudby zrovna nesedí - ale je nás dost, kdo jí máme rádi.
Nejspíš asi i proto, že připomíná zážitky z našeho mládí. Tak se tentokrát na radnici sešla naše starší generace s mládeží ze současného století jednadvacátého. V
rekordně přeplněném sále 120 posluchačů s očekáváním, které ani v nejmenším
nebylo zklamáno.
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Setkání generací při swingu

Nejprve zajímavě hrálo saxofonové kvarteto - Pavel Rosendorf (soprán a některé
úpravy skladeb), Hana Chybíková (alt), Jonáš Dyba (tenor) a David Hlavoň (baryton). Kromě Nebe na zemi a Ezopa od Jaroslava Ježka to byla "klasika" - Duke Ellington, Scott Joplin - Entertainer, A. Dominguez - Perfidia a J. Kander - New York,
New York. Směs melodií v duchu swingu pak předvedlo jazzové trio. Především
kytarista - nedávný sedmdesátník Milan Kašuba, který kromě externího působení
na JAMU učí hru na kytaru na místní ZUŠ - a jeho o něco mladší dávní kamarádí
- Miroslav Hanák (klavír) a Vincenc Kummer (kontrabas). Jména těchto "starších
pánů" moc neříkají - ale my "z minulého století" všichni známe jejich práci - totiž
desky a nahrávky orchestrů, ve kterých tehdy různě působili. Jen ty nejznámnější - Erik Knirsch, Mirko Foret, Gustav Brom, Studio Brno, Jožka Karen, Laďa
Kerndl, ale v případě V. Kummera i Karel Vlach, Ferdinand Havlík, Karel Velebný
či 10 let s Ladislavem Štaidlem jako doprovod Karla Gotta - už víte ?.
Ve druhé části pak "jazzové combo" společně předvedlo "prolínání generací" v
bezchybné souhře při skladbách "Chatanooga Cho Cho", "In the Mood" ve stylu
Glenn Millera, "Four Brothers", "Cantaloupe island" a především "Smoke gets in
Your Eyes" s perfektním sólem Hany Chybíkové. A tak se není co divit, že nadšené publikum si vytleskalo dokonce tři přídavky, ve kterých mj. zaznělo "See
You Later, Alligator" a svižná "Blue Bossa". Potlesku vůbec bylo myslím na tomto
koncertě taky rekordně - jazz i swing totiž, podobně jako lidové písně, dokážou
v posluchačích vzbuzovat silné emoce, takže se často tleskalo i po jednotlivých
sólech na otevřené scéně. Na závěr si dovolím tlumočit názor pana Kummera,
který mi podobně jako řada dřívějších účinkujících opět potvrdil, že v Modřicích
na radnici je nejen pěkný sál, ale též velice vnímavé a vstřícné publikum, takže se
mu u nás moc dobře hrálo - a on určitě ví, o čem mluví ...
Vlastimil Čevela
Fotoreportáž z koncertu, program a odkazy na kompletní nahrávku YouTube
přináší Modřický internetový magazín - mim.cemotel.cz/11-q1/kk49

124

Zpravodaj 2/2011

www.mesto-modrice.cz

253

24. listopadu se konal na radnici koncert pod názvem Mozartissimo…, kde účinkovali Jana Ryšánková – klavír, Jiří Jahoda – housle a Miroslav Zicha – violoncello.
Program tohoto tria, jenž doplnili zpěvem Alena Berková a David kříž, sestával z
děl W.A. Mozarta, L. van Beethovena a E. Krause. Díla slavných mistrů nám obě
umělecké skupiny přednesly skvěle a určitě posluchače, kteří si je přišli poslechnout, dobře pobavila. Děkujeme jim za hezký umělecký zážitek a přejeme jim
mnoho zdaru a hezkých skladeb.
Druhý koncert z 8. Prosince byl jiného žánru. Hrála v něm menší cimbálovka, tj.
primáš, sólista BROLNU, zpěvák František Černý a cimbalista Jan Telecký, kteří
vnesli do vystoupení pravý moravský temperament a naladili posluchače přímo
do tance.
Ve druhé části koncertu vystoupil náš „Modřický pěvecký sbor“, pod vedením
sbormistryně paní Lucie Tomečkové. Netřeba jistě zdůrazňovat, že písně i jejich
provedení bylo krásné a přímo hladilo na duši. Např. Tichá noc, Nad horama vyšla
hvězda atd. Zpěvem i výběrem skladeb vytvořili účinkující hezkou předvánoční
atmosféru. Děkujeme!
Třetím koncertem byl hudební večer v našem Modřickém kostele. Účinkoval v
něm „Modřický chrámový sbor“ pod vedením Mgr. Markéty Klangové s doprovodem instrumentální skupiny vedené J. Bradou, hostující sbor „Boni discipuli“ pod
vedením PhDr. Karly Havelkové za klavírního doprovodu B. Prachařové a „Smíšený pěvecký sbor města Modřice“ pod vedením Lucie Tomečkové.
Překvapením hned na začátku hudebního večera bylo vystoupení smyčcového
kvarteta, které zahájilo koncert Mozartovou skladbou „Malá noční hudba“ a pokračovalo dalšími díly.
Všechny tři soubory zazpívaly naše nejhezčí koledy a umělecky byly naprosto
vyrovnané.
Hudbu a zpěv doplnila také vánoční výzdoba v kostele a velká účast posluchačů.
Snad byli všichni spokojeni?
Závěrem ještě chci sdělit jednu zprávu. Do našeho kostela byl věnován obraz P.
Ježíše – Božího milosrdenství a byl také v koncertní neděli při mši sv. posvěcen
panem děkanem z Brna, jelikož byl tím slavnostně přijat jako náš Patron do kostela.
Ať všem účinkujícím, hudebníkům i zpěvákům, i těm co přišli na koncert, ŽEHNÁ!!
J. Štulpová
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KNIHOVNA
Půjčovní doba:

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně
a knihách získají zájemci na
www.modrice.knihovna.cz a děti na
www.knihovnamodrice.webk.cz

Pondělí
9 - 12
Úterý
9 - 12
Středa		
Pátek
9 - 12

13 - 18
13 - 16
13 - 18
13 - 16
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Několik slov o koncertech konaných na radnici a v kostele

POZVÁNKA
Zveme vás na besedu
s cestovatelem Jiřím

Márou

Japonskem s otevřenou pusou
Beseda se koná ve čtvrtek 24. února 2011 v 17 hodin
v klubovně nad knihovnou
(nám. Svobody 93)

VÝBĚR Z NOVINEK
Bagshawe: Podle nových pravidel
Bílek: První kněžna aneb Závrať moci
Coelho: Valkýry
Dahl: Od A do Z (povídky)
Dahl: Sólový let
Erskine: Dědictví minulosti
Fiolka: Kamar, hrdá Amazonka
Chase: Hřích panenské královny
Irving: Poslední noc na Klikaté Řece
Jackson: Čarodějka

www.mesto-modrice.cz

Lanczová: Třináctá komnata
Moran: Urozená vězeňkyně
Murakami: Po otřesech
Pawlowská: Ještě že nejsem papež
Plaidy: Slunce v plné slávě
Roberts: Sen v bílém
Roberts: To se ti jen zdá
Vanak: Návrat královny
Vondruška: Agape Satanas!
Whitton: Levandulová princezna
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Čtvrtý farní ples zahájila místostarostka Hana Chybíková a otec Robert. V celém
dalším průběhu jej vtipně a pohotově moderoval Vítězslav Janský. K dobré náladě
přispěla také muzika Lália, která ve zcela zaplněném sále hotelu Gregor vyhrávala
až do časných ranních hodin. Je již tradicí, že na farních plesech jsou nachystány
vrchovaté talíře s pohoštěním. I letos je zcela nezištně připravily naše farnice.
Vzácnými plesovými hosty byli Mons. Václav Slouk, děkan brněnský, otec František Hemala z Písku, otec Marek Kardaczyński, farní vikář od sv. Jakuba v Brně,
otec Jacek Kruczek, farář v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích, který se zasloužil o
finanční příspěvek na opravu kostela sv. Markéty v Přízřenicích, které jsou k Modřicím přifařeny, otec Řehoř Zich z farnosti při kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích,
náš duchovní správce Robert M. Mayer a kaplan Adam Wolny. Ples byl poctěn
také přítomností starosty Ing. Josefa Šišky, místostarosty Ivana Dolečka a předsedy kulturně školské komise MUDr. Jiřího Ventruby.
Plesový rej zahájila polonéza. Půvabným pohybem sladěným s tóny Dvořákovy
Rusalky, ji v nápadité choreografii a v krásných kostýmech zatančili elegantní tanečníci a krásné tanečnice z Modřic a okolí. Někteří z nich svůj talent odhalili až
v týdnech zkoušek. Bylo zážitkem pozorovat s jakou grácií se jim tanec vydařil.
Páry profesionálních tanečníků předvedly ukázky standardních i latinsko-amerických tanců. Taneční mistr potom velký počet tancechtivých hostů, mezi nimiž
nechyběl ani náš pan farář, zasvěcoval do tajů figur kubánské salsy.
Bohatá tombola nabídla více jak sto hodnotných cen, které poskytli farníci a firmy.
Losování tomboly zakončila cena útěchy. Výherkyně v ní získala kompaktní disk a
ještě něco navíc. Tím bylo vystoupení našich mužáků. Skotačivě a v klukovských
úborech, byli do sálu dovedeni paní učitelkou. Na melodii již několik desetiletí
starého, ale stále ještě nevyšumělého hitu zatančili dovádivý tanec. Pokračovali
scénkou, která připomněla minulá léta s pionýrskými šátky, svazáckými košilemi
a vojenským stejnokrojem československé i sovětské armády. Při písni „Pionýři
malované děti“ burácel celý sál. Jedinečný výstup ukončil skandovaný potlesk.
Přesně o půlnoci byla zahájena dražba archivního vína. Do aukce jej darovali jeho
loňští výherci pánové Rostislav Eigner a Karel Matýska. Z vyvolávací ceny 300 Kč,
se po divokém přetahování licitace zastavila na 2450 Kč, což předčilo výsledek z
minulého roku.
Organizátoři plesu upřímně děkují všem dobrodincům a mecenášům, kteří se podíleli na jeho přípravě a přispěli do tomboly.
text a foto Josef Chybík
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Farní ples

Pouť do Vranova nad Dyjí
Na samotnou výspu České republiky, do Vranova nad Dyjí, vedla naše první letošní pouť. Nejprve jsme navštívili farní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Stánek Boží
se podrobil důkladné rekonstrukci a tak byl téměř po celý rok 2010 uzavřen. Obnova této jedinečné kulturní památky se uskutečnila podle projektu „Tóny baroka“, financovaného norskými fondy, k nimž přispěl i Jihomoravský kraj a samotná
obec Vranov nad Dyjí. Práce začaly u vzácných barokních varhan, jejichž rekonstrukce stála rovné tři miliony korun. Následovaly oltáře, sochy a bohatá štuková
výzdoba. Při opravách byly pod nánosy maleb odkryty a posléze zrestaurovány původní fresky. Po pečlivé a fortelně odvedené práci byl kostel zpřístupněn
slavnostní štědrovečerní mší svatou. I nás přivítala vůně impregnovaného dřeva,
bělost omítek a zatím ještě nedokončený oltář. Kněz Adam Wolny, OFMConv nám
v nádherném a novotou svítícím chrámu udělil poutní požehnání.
Odtud naše cesta pokračovala na vranovský zámek. Nejprve jsme prošli výstavu
s názvem „Vánoce 2010 s mizejícími hračkami, loutkami a betlémy minulého století“. Rozsáhlá expozice, obsahovala na patnáct set předmětů, z nichž nejstarší
pocházely z konce devatenáctého století. Zapůjčila je muzea i soukromí sběratelé.
Našli jsme mezi nimi také hračky poskytnuté Modřičany – Vlastou Benešovou,
Zdeňkou a Sylvou Bernátovými, Marii Havlátovou, Libuší Kolářovou, Julii a Janem Marečkovými, Evou Mattušovou a městským muzeem v Modřicích.
Posléze jsme absolvovali prohlídku jedné z nejpozoruhodnějších staveb středoevropského baroka. Paní kastelánka nás zavedla do impozantního sálu předků
vystavěného geniálním Johanem Bernardem Fischerem z Erlachu a v kopuli vyzdobeném freskou Jana Michaela Rottmeyera. Odtud prohlídka pokračovala do
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text a foto Josef Chybík

Následujícího roku nás farní pouť zavedla do polského Krakova. Zde jsme se
setkali s arcibiskupem krakovským a přítelem Jana Pavla II, kardinálem Stanislavem Dziwiszem. Na jeho doporučení jsme navštívili Lagewniki, místo, kde žila sv.
Faustyna a byl postaven moderní, architektonicky zajímavý kostel Božího Milosrdenství.
Není proto překvapivé, že řada modřických farníků si přála, aby se tento obraz
stal také součástí našeho kostela. Za poměrně složitých a nám ne zcela známých
okolností se otci Robertovi přihlásil neznámý dárce, který byl ochoten modřické
farnosti obraz věnovat. Nese atributy, které přinášejí poselství, že je na správném
místě. Je to patrné již z jeho vnějších znaků, kdy například polychromie rámu ve
zlaté a zelené barvě, odpovídá barevnosti modřického hlavního oltáře. V důstojné poloze, na konci křížové cesty, symbolizuje naději ve věčný život.
Obraz při mši svaté, sloužené na svátek Křtu Páně, který připadl na 9. ledna 2011,
požehnal vzácný host, brněnský děkan Mons. Václav Slouk, kanovník Královské
stoliční kapituly svatého Petra a Pavla v Brně. Mši hudbou a zpěvy ozdobil farní
sbor a orchestr. Slavnost zakončilo přátelské setkání na faře.

Život v našem městě

interiérů zámeckých komnat, v nichž expozici doplňovala hladká keramika nazývaná wedgwood, kdysi vyráběná v místní manufaktuře. Prohlídka skončila v
zámecké kapli Nejsvětější Trojice.
Při návratu jsme „na skok“ odbočili do obce Šumná, s nedávno dokončeným kostelem. Je pozoruhodné, že farníci stavbu zahájili s pouhými sto tisíci korunami.
Výstavba však díky štědrosti dárců mohla po celou dobu plynule a bez přerušení
pokračovat. V roce 2010 kostel získal prestižní Cenu Klubu Za starou Prahu. Vyprojektoval jej architekt Marek Štěpán, s jehož jménem jsme se setkali při brněnské
návštěvě papeže Benedikta XVI., kde byl autorem návrhu areálu, v němž se uskutečnila slavnostní pontifikální mše svatá.
Na cestě k domovu jsme se k odpočinku a občerstvení zastavili v příjemné lechovické restauraci U Bazalů.

text a foto Josef Chybík

Žehnání obrazu Božího Milosrdenství
Obraz Božího Milosrdenství je pro modřické farníky významným symbolem víry.
Pojí je s prožitky, které je v posledních letech oslovily a vyvolaly v nich silný
duchovní zážitek. Ve stručnosti si je připomeňme.
V roce 2008 se správy naší farnosti ujali brněnští minorité. Mezi nimi novokněz
Robert M. Mayer, OFMConv, který farníkům daroval památeční obrázek s reprodukcí Krista – Božího Milosrdenství. Je připomínkou jeho studií v polské Lodži,
přijetí svátosti kněžství v Opavě a primice v rodné Čejči.
Na podzim téhož roku jsme se vydali na tradiční pouť. Cílem se stala Českomoravská vrchovina se zastávkami v Předklášteří u Tišnova, Doubravníku, Novém
Městě na Moravě a také ve Slavkovicích. Podle projektu architekta Kolka, tady
v roce 2008 vyrostl moderní poutní chrám zasvěcený svaté Faustyně a Božímu
Milosrdenství.
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1 od Modřice,Olympia . . . .
Modřice,Olympia Jih . .
2
Modřice,nám. . . . . . .
3
Modřice,Masarykova . .
4
Modřice,Husova . . . . .
5
Modřice,žel.st. . . . . . .
6
Modřice,Brněnská . . . .
7
8 př Modřice,Olympia . . . .
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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 12.12.2010 do 10.12.2011

Život v našem městě

V modřickém zpravodaji se za poslední léta představila celá řada sportovních
oddílů, které se pod hlavičkou Sokola Modřice nebo jako samostatné skupiny
sportovců (kopaná, nohejbal extra i neregistrovaní, cyklo atd.) věnují ve svém
volném čase sportu. Dnes bych Vám i já rád představil jeden z oddílů, který se
věnuje volejbalu. Je to jen dobrá parta neregistrovaných nadšenců, kteří mají rádi
pohyb a hru pod vysokou sítí. Pondělí a středa jsou našimi pravidelnými hracími
dny. Jsou mezi námi ženy a muži všech generací. Na věku prostě nezáleží. Vzimě
hrajeme v tělocvičně a v letních dnech na přilehlém antukovém kurtu.
Během roku se scházíme i s přáteli z okolních vesnic, kteří mají rádi volejbal.
Společně pořádáme velice oblíbené turnaje smíšených družstev, kde se všichni
snaží podat co nejlepší výkon. Vždy je nachystané bohaté občerstvaní na doplnění kalorií a pěkné ceny pro vítěze. Někdy se i nám zadaří, umístíme se na prvním
místě, a vyhrajeme pěkný pohár.
Vrcholem roku bývá, tradičně před vánočními svátky, turnaj všech oddílů Sokola
Modřice, kteří si rádi a s chutí vyzkouší hru pod vysokou sítí.
Závěrečné velké díky patří paní Martě Huňařové, která náš volejbalový oddíl již
dlouhá léta zastupuje ve výboru Sokola Modřice.

www.mesto-modrice.cz
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Volejbal

text a foto Pepa Šidlo
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Při pohledu na lednové výsledky našich Komeťáků, si nejeden fanoušek pokládá otázku:
„Co se to s nimi stalo?“ Důkazem je i protest fanouškovského jádra, které v posledním domácím utkání odmítlo fandit. Ale postupně:
Prvním soupeřem v novém roce byly v „OPEN AIR GAME“, tedy utkání pod otevřeným nebem, Pardubice. Přes skvělý vstup do utkání a vedení 2:0 pro Kometu, odcházeli naši hráči
z této rozhodně výjimečné události s hlavou svěšenou po prohře 4:2.
Prvním domácím kláním v letošním roce byl duel s plzeňskými Indiány. Ti vedeni kapitánem Strakou, nejproduktivnějším hráčem extraligy Vlasákem a v poslední době, ve skvělé
formě hrajícím Dudou přijeli do Brna, aby ho vyloupili. A to se jim podařilo. Podařilo se jim
vsítit o gól víc než Komeťákům a po vítězství 3:2 si připsali plný počet bodů.
Následující duel proti Kladnu byl z těch, které se musí vyhrávat. Jenže vše nasvědčuje
tomu, že to našim hráčům nikdo neřekl. Po bezzubém výkonu, kdy se sice Kometa ujala
vedení, další 2 třetiny prohrála a ani proti nejslabšímu týmu extraligy nedokázala bodovat.
Prohra 3:1 a tři body pro Kladno.
Další dva zápasy odehrála Kometa na venkovních kluzištích.
Nejdříve byla na řadě 02 Arena, kde Kometa, opět silně podporována zástupy fanoušků, tentokrát nestačila na domácí Slavii a odjížděla po prohře 4:1 s prázdnou. Odjížděla na led ještě
těžšího soupeře, a to Třince, který vládne letošní extralize rukou pevnou až diktátorskou.
Po dlouhé době jsme viděli v podání našich hráčů velmi bojovný a dobrý výkon, ovšem ani
tentokrát jej Kometa nedokázala přetavit v bodový zisk.
16. Ledna zavítal do Brna jeden z tradičně velmi neoblíbených týmů, BK Mladá Boleslav.
Po odečtu bodů se Boleslav krčí na posledním místě tabulky a výsledky jí moc v postupu
vzhůru nenapomáhají. Ovšem i tento soupeř dokázal kdysi nedobytné Rondo vyplenit a
odvézt si 3 body za vítězství 2:1.
V dalším zápase vyrážela Kometa na led Litvínova, dalšího z tradičních soupeřů, na jehož
ledě se jí tradičně nedaří. Tentokrát to ovšem naši hráči vzali za ten nejlepší možný konec,
a když po první třetině vedli 3:0, začalo se zdát, že se historie změní. A taky že jo.  Kometa
zvítězila 7:1 a po 12-ti zápasech v řadě si připsala plný počet bodů.
Možnost potvrdit body z Litvínova měla Kometa v domácím klání proti Zlínu. Naděje žila
ještě po dvou třetinách, kdy na ukazateli skóre svítilo 2:2. Třetí třetina ovšem přinesla další
góly pouze do brněnské sítě a Zlín si odvezl 3 body po vítězství 4:2.
Kometa vyrazila do lázeňského města s plánem získat body, ale zároveň s vědomím, že se
jim proti místním letos těžce nedaří. To ale tentokrát neplatilo a Kometa dokázala v Karlových Varech 4:2 zvítězit a připsat si veledůležité 3 body, proti jednomu ze soupeřů v boji o
předkolo play-off.
K poslednímu domácímu utkání v lednu si pozvala Kometa jednoho z největších rivalů a
to pražskou Spartu. Po velmi vyrovnaném boji, během kterého se ujala jedna jediná akce
si Kometa připsala další 3 body po výhře 1:0 a Spartu tím zápasem téměř jistě odkázala pro
letošní rok do skupiny play-out.
Potvrdit 2 výhry po sobě mohla Kometa na ledě Bílých tygrů v Liberci. Liberec ale v poslední době hraje ve skvělé formě a domácí prostředí si i tentokrát pohlídal a nepřipustil žádné
zaváhání. Kometa odjížděla po prohře 5:2 opět s prázdnou.
Tolik leden v Kometě. 11 zápasů a zisk devíti bodů z třiatřiceti možných? CO víc k tomu
dodat?!
Snad jen naději, že bude líp a VZHŮRU BRNO!
Martin Petřík
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Moc smutný leden pro Kometu
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Významného kulatého
výročí se dožívají
Štěpánková Věra
Homola Josef
Sklenář Jaroslav
Prof. Ing. Šafr Gustav
Drápal Luděk
Partyka Václav
Rössler František
Šturmová Jitka

Rozloučili jsme se
Kulík Jiří
Mašková Terezie
MVDr. Jana Procházková

Vítáme do života
Rašovská Simona
Horák Dominik
Horák Pavel
Troubilová Viktorie
Pravdíková Pavlína
Konečný Tibor
Bauer Pavel

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
KONCERT a BESEDA
VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, ZVEME VÁS NA SETKÁNÍ S JAZZOVÝMI LEGENDAMI.

KOšvanec – KAšuba - KOřínek

Vám budou nejen hrát, ale budou si s Vámi i povídat. Podělí se s Vámi o zážitky z koncertů, z natáčení, z cest, můžete se ptát, můžete se nechat inspirovat jejich jedinečnou hudbou, jazzovými improvizacemi, osobitým zvukem a
barvou jejich nástrojů. Jsou vzdělaní, zábavní, bezprostřední.
4. BŘEZNA 2011 V 18 HODIN V KONCERTNÍM SÁLE
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V MODŘICÍCH, Benešova 271
SVATOPLUK KOŠVANEC se díky svému talentu i neumdlévající píli stal předním

reprezentantem československého jazzu a od konce 60. let představuje evropskou
pozounovou špičku. Základy hry na nástroj si osvojil na LŠU a jako samouk. Účinkoval
s různými amatérskými tanečními a swingovými soubory. V r. 1959 navázal spolupráci s
klavíristou a vedoucím ústeckého souboru Jazz Combo
P. Štolbou. Zde se seznamuje s moderním jazzem a snaží
se proniknout dále a hlouběji do znalosti hudební teorie
a harmonie a současně zdokonalit technické ovládání
nástroje. Jeho idolem byl tehdy J. J. Johnson. Účinkoval
s Combem na jazzových festivalech, na turné v Dánsku
a Norsku, po celé Evropě. Na jazzovém festivalu v Dűsseldorfu a v Přerově byl vyhlášen nejlepším sólistou.
Navštívil 5krát mezinárodní jazzový festival v Curychu,
a především díky jeho přispění získal soubor při svém
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premiérovém vystoupení 1966 Velkou cenu města Curychu. Hostoval se zájezdovým pořadem Violy Komu patří jazz v německé verzi. V l. 1970 - 81 byl stálým členem předního
profesionálního souboru s Jazz Cellulou. R. 1972 nastoupil do pražského orchestru činohry
Národního divadla, vedeného L. Simonem. R. 1974 přešel do TOČR a JOČR, kde působí stále (dnes Orchestr Radio Praha). V červnu 1987 byl členem Mezinárodního orchestru míru
(Orchestra della Pace) Gerryho Mulligana na festivalu v San Remu. V současné době, kromě
svých koncertních aktivit, též vyučuje hru na trombon na Jazzové konzervatoři Jaroslava
Ježka v Praze. Slyšet jej můžete na gramofon. deskách a LP. CD 'Košvanec and Friends' a CD
Košvanec Quartet - Just Sqeeze Me vydaly společně firmy Metier Sound & Vision Ltd. z Velké
Británie a Cube Cz, s r.o. V r. 1997 vydal Český rozhlas CD s kvintetem Petra Kořínka - Porta
Coeli, kde hraje s Jaromírem Hniličkou na trubku a Danielem Guggenheimem na saxofon.

MILAN KAŠUBA jazzový kytarista a skladatel, původním povoláním zlatník. Od 7 do
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1

Společenská kronika

14 let hrál v hudební škole na housle. V Praze, kde se učil zlatníkem, se poprvé dostal ke
kytaře a u ní i zůstal. V roce 1962 nastoupil dráhu profesionálního jazzového kytaristy v Divadle Večerní Brno. Dál působil
s brněnskými kapelami. V té době hrál také s Kvartetem Ladislava Slezáka a významnou brněnskou kapelou Kombo, která
v Bratislavě na soutěži nejlepších jazzových kapel republiky
získala první cenu za nejlepší jazzový přednes. V druhé polovině sedmdesátých let spolupracoval s kytaristou Jiřím Adamem.
Vzniklo brněnské kytarové Duo. V r. 1978 se přidává zpěvačka
M. Křivánková a Jan Beránek na barytonové housle a tak vznikl jazzový Ornis, s nimiž Kašuba odehrál přes 120 vystoupení
po celé republice. O tři roky později kapela skončila a M. Kašuba se dal na sólovou dráhu. Na jazzovém festivalu v Kroměříži
získal dvakrát první cenu. Pravidelně hrál v pražské Redutě.
Spolupracuje s významnými umělci. V současnosti mimo svoji koncertní dráhu vyučuje jazzovou kytaru a improvizaci na JAMU a v ZUŠ Modřice. Milan Kašuba nahrál desítky skladeb
pro Český rozhlas Brno, mimo jiné v roce 1999 spolu s kontrabasistou Petrem Kořínkem
vydal CD Přátelé

PETR KOŘÍNEK představuje už řadu let českou kontrabasovou špičku (All-Stars 1972,
1973, 1974). Absolvoval v roce 1969. Státní konzervatoř v Brně, obor kontrabas a klavír. Během své bohaté kariéry jazzového hudebníka hrál ve skupinách, které dnes už znamenají milníky v historii čs. Jazzu: S+HQ
Karla Velebného, Jazz Cellula Laca Décziho, Big band Čs. Rozhlasu. Spolupracoval s J. Stivínem, R. Daškem, L. Gerhardem, J.
„Dodo“ Sošokou, E. Viklickým, K. Růžičkou, J. Vejvodou. Založil
„Pražské jazzové kvarteto „ a „ Moravského jazzového kvinteto
„ s E. Viklickým, S. Košvancem a bromovskými hráči bratry I.
a V. Vavrdovými. V r. 1998 založil na popud nakladatelství Jazz
Art Production „ Petr Kořínek Jazz Orchestra Na mezinárodní
jazzové scéně působil s významnými jazzovými osobnostmi
(Alan Praskin, Lee Harper, Charlie Mariano, Attila Zoller, Karen
Edwards, Jeff Gardner, a dalšími). V současné době vyučuje na
Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. Jeho kompoziční činnost
se datuje už od doby studií na konzervatoři a je zaměřena převážně na oblast jazzové hudby,
a to od obsazení komorního až po plné obsazení big-bandu.
www.mesto-modrice.cz
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Inzerce

MUDr. Eva Machačová
gynekologická ambulance
Ordinace Modřice
Benešova 437
664 42 Modřice
Tel: 547 216 202
Mobil: 604 108 523
E-mail: info@machacova.cz
www.machacova.cz

Ordinační hodiny:
Po
13.00 - 18.00
Út
07.00 - 14.00
St
07.00 - 16.00
Čt
07.00 - 13.30
Pá
07.00 - 14.00

Inzerce

Inzerce

i

Mimo uvedené hodiny po tel. domluvě

Poskytujeme komplexní
gynekologickou a porodnickou péči
včetně ultrazvukové diagnostiky
I v letošním roce je tu pro
Vás a Vaše psí miláčky PSÍ
SALON TINA a jeho služby:
koupání
stříhání
trimování
úprava podle standardu
nebo požadavku zákazníka
Individuální přístup, vlídné zacházení a solidní ceny jsou samozřejmostí.
Těším se na Vaši návštěvu
Objednávky na tel.:
604 821 228, 547 216 034
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Nádražní 540
Modřice 664 42

tel: 538 728 134
mob: 733 331 065
mob: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz









Elektromontáže, revize, správa
budov
inteligentní rozvody
STA - rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém

391

BENÁTKY karneval
+ ostrov Murano

26.8. - 4.9.2011 (pátek – neděle)
Olympská riviera Paralia
Hotel Poseidon***+

4.3. – 6.3.2011 ( pátek večer -

Hotel Poseidon***+
Poloha: cca 60 m od pláže
Pokoje: plně vybavené dvoulůžkové, třílůžkové a čtyřlůžkové apartmá. ( sociální zařízení,
klimatizace, TV, balkon, lednice)
Vybavení hotelu: vstupní hala s recepcí, bar, TV místnost, klimatizovaná restaurace, taneční
terasa, herna.
Popis oblasti: Českými turisty zatím nepříliš objevené, ale vyhlášené místo, kde najdete vše, co od pobytu
u moře očekáváte. Příjemné písečné pláže s pozvolným vstupem do vody, čisté moře, srdečné obyvatele a
samozřejmě kavárny, cukrárny, stánky s rychlým občerstvením, ovocem, restaurace, taverny, bary či diskotéky,
ve kterých lze popít skvělé frappé, ochutnat místní speciality, mlsat a večer se dobře bavit. Je zde rovněž
množství obchůdků s potravinami i suvenýry, bankomat, půjčovny automobilů a motorek atd. Dominantu tvoří
velký kostel, široká promenáda, najdete zde i rybářský přístav.Na pláži je možnost pronajmout si šlapadla, nebo
zkusit trochu adrenalinovější zábavu – třeba jízdu na banánu. Zdejší oblast se proslulá bájnými pohořími,
Olympem (s nejvyšším vrcholem Mytikas 2917 m n. m. a Pierii (s nejvyšším vrcholem Flambouro, 2192 m n.
m.). Také se zde, blízko vesničky Kolindors nachází vesnice Katafigi, kde se narodil Alexis Zorba (pravým
jménem Georgios Zorba), který inspiroval Nikose Kazantzakise k napsání známého románu Řek
Alexis Zorba.Vzdálenost od Thessaloniki: cca 70 km.
Cena zájezdu: dosp. osoba 7.780,- Kč
dítě do 15 let 6.950,- Kč

Cena: 1.790,-Kč
Odjezd: Modřice 19.30 hod., nám. Svobody
Brno 20.00 hod., Janáčkovo divadlo

Rej masek v ulicích není jediným důvodem, proč do tohoto severoitalského přístavu zamířit. Řeč bude nejen o
karnevalu, ale také o „ostrovním“ městě Benátkách. Navštívíme hlavní benátskou dopravní tepnu Canal Grande,
zastavíme se na mostě Ponte di Rialto, posedíme na nám. Sv. Marka, navštívíme baziliku, Dóžecí palác. Lodí
doplujeme na ostrov Murano, kde navštívíme místní sklárnu. Hlavně však budeme potkávat Benátské
karnevalové masky a vychutnávat karnevalový rej. Čas zbude i na individuální program. Ve večerních hodinách
cca 21.00 hod. odjezd do ČR.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: lodní přepravu cca 16 € (tento lístek umožňuje využívat v průběhu dne spojení po kanálu
Grande a rovněž umožňuje přerušit cestu na některém z ostrovů). Orientační ceny vstupů: věž cca 6 €, Benátky
– Academia cca 7 € (studenti 4 €), Dóžecí palác+Museo Correale cca 13 € (studenti 6 €), Námořní muzeum cca
2€.

ŽENEVA návštěva autosalonu

+ prohlídka města

11. – 13. 3. 2011

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí, doprava luxusním autobusem, služby delegáta.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění.
Důležité upozornění: k cestě do Řecka je nutný platný cestovní pas.
Uhrazení zálohy: 5.000,- Kč/1 osoba do 28.2.2011
Doplatek: do 31.5.2011

Cena: 2550 Kč
Odjezd: Brno, Janáčkovo divadlo 17.30 hod.
Praha, u hotelu Corinthia Tower 20.00 hod.
Plzeň, u Výstaviště 21.45 hod.

Odjezd: 26.8. v 10.30 hod., nám. Svobody, Modřice
11.00 hod., Janáčkovo divadlo, Brno
Příjezd: 4.9.2011 v odpoledních hodinách
Možnost fakultativního výletu: Thessaloniki ( Soluň ), termín 31.8.2011.

TERMÁLNÍ LÁZNĚ
Györ – Maďarsko

12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4.2011
Cena: doprava a vstupné 580,- Kč dospělá osoba / 520,- Kč dítě do 14 let
Odjezd: Modřice 5.30 hod., nám. Svobody
Brno 6.00 hod., Janáčkovo divadlo od restaurace Bohéma
Odjezd z Györu v 16.00 hod.
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Ženevský autosalon je událostí, která počátkem března ovládne všechny nadšence automobilů. A proto, zda jste
nikdy neměli možnost se na největší autosalon podívat anebo chcete se podívat znovu, pojeďte s námi a s dalšími
nadšenci si vychutnat atmosféru a krásu tohoto autosalonu. Jako každý rok nebude chybět nikdo z významných
výrobců automobilů, na výstavišti se objeví i významní úpravci vozů, jeden menší pavilon budou mít vyhrazené
pouze „zelené“ vozy. Autosalon v Ženevě tento rok, bude větší oproti minulému roku. Krize pominula a
automobilky chtějí předvést své nové vozy. Výstava probíhá ve více než 6 pavilonech o velikosti několika
fotbalových hřišť. Zaručujeme Vám, že program Vás nezklame a domů se vrátíte nejen s plnou paměťovou kartou
z foťáku, ale také se zážitky, které nezažijete na autosalonu v Brně či v Lipsku v Německu, až si důkladně
prohlídnete výstavu, tak se autobusem přesunete do centra města a poznáte, jak toto překrásné švýcarské
městečko vypadá. Krásně osvětlená Ženeva, je k nezaplacení. A dámy, pokud Vás nenadchne autosalon, tak pro
Vás je připraven program s prohlídkou města a obrovskými nákupními centry. Tak pokud chcete zažít nákupní
horečku v Ženevě, neváhejte a pojeďte taky. 
V ceně je zahrnuto: doprava autobusem, pojištění léčebných výloh v zahraničí, delegát, celodenní vstup
na veletrh, 2× snídaně v autobusu.

V případném zájmu a bližších informací volejte: 724 067 100, p. Raboňová nebo pište na
e-mail coufalik@expressbus.cz. Zájezdy pořádá firma EXPRESSBUS Coufalík.
Možnost úhrady zájezdu: TEXTIL Modřice, Havlíčkova 210, p. Havlátová
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nový dvojpodlažní dům o užitné

tel.: 604 536 766

ploše 150 m2 v Modřicích u Brna

www.jcendelin.kvalitne.cz

(Bobrava) se čtyřmi pokoji,
zařízenou kuchyní,

• účetnictví, daňová evidence vč. DPH
• mzdy, personalistika
•daňové poradenství, daň. přiznání

www.ucetnictviprofi.cz

příslušenstvím,garáží
a zahradou 500 m2.

Zahrádkářský ples, sál Hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 1/2011

beseda s cestovatelem Márou v knihovně od 17:00

Zpravodaj 2/2011

so 26.2.

Hasičský ples, sál Hotelu Gregor od 20:00

Zpravodaj 2/2011

pá 4.3.

koncert a beseda v sále ZUŠ Modřice od 18:00

Zpravodaj 2/2011

so 5.3.

Modřický běžecký pohár u sokolovny

Zpravodaj 2/2011

po 7.3.

začíná sčítání lidu

Zpravodaj 2/2011

út 22.3.

zápis dětí do MŠ Modřice

út

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

17:00

TJ Sokol tancování pro děti do 9 let – sál na radnici

Zpravodaj 10/2009

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

18:00

TJ Sokol tancování pro juniory a seniory – sál na radnici

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

Prodám

Zpravodaj 10/2009
Zpravodaj 9/2009
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

Zpravodaj 9/2009

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Zpravodaj 3/2009

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

e-mail:pt43@seznam.cz

+420 604 787 382
e-mail: cendelinova@ucetnictviprofi.cz

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

17:30

9:30

mobil: +420 777 055 760

Zpravodaj 2/2011

Opakovaně týdně
po

KOMPLEXNÍ ÚČETNÍ SLUŽBY

so 19.2.
čt 24.2.

Modřický kalendář

MALÍŘSKÉ
A NATĚRAČSKÉ
PRÁCE

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

Shodně jako 9:30

mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st

chatku s pozemkem, který
je majetkem zahrádkářského spolku v Modřicích.
Oblast – Svratka.

čt

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 7:30 -11:30, 12:00-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18, Zpravodaj „Knihovna“

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

- klubovna nad knihovnou na radnici

Kontakt: 739 857 430

pá
ne
pá

V rámci úvah o možnosti zřízení folklorního kroužku
pro malé děti a předškoláky v Modřicích, hledáme
někoho pro placenou metodickou spolupráci
tel. 603 543 327

ne

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

Shodně jako út

17:30

Ŕímskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

>>>

18:30 a 19:30 - cvičení v baletním sálku ZUŠ

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16, Zpravodaj „Knihovna“

www.volny.cz/mkmodrice

17:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov

Shodně jako út
www.biskupstvi.cz/petrov
Zpravodaj 9/2009

Zpravodaj 9/2009

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Bc. Kateřina Homolková

(JS)
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