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1Zprávy z radnicez

USNESENÍ ZMM č. 2/2014

Vážení spoluobčané!

Nedávno jsme se společně rozloučili se starým rokem 2014 a přivítali rok nový, rok 
2015. Před 12 měsíci si každý říkal, že má celý další rok před sebou, a dnes se již s 
tímto rokem loučí. Člověk si nestačil ani užít zimních radovánek, nadýchat se svěžího 
jarního vzduchu, a už tu bylo léto se svými parnými dny, které rychlostí větru přešlo 
přes barevný podzim do adventního času a najednou jsme opět připraveni vítat rok 
nový, rok 2015. Ani jsme se pořádně nestačili rozkoukat a pustit se do plnění novo-
ročních závazků, a máme tu opět čas na bilancování a hodnocení. Pro některé to byl 
rok úspěšný, pro některé zase smolný. I přes tyto rozdílné póly se ale musí člověk 
především dívat pořád dál do budoucnosti, do dalšího nového období, a pevně věřit, 
že ten další rok bude přece jen tím lepším. Každý z Vás si provedl své vlastní malé 
vyhodnocení roku 2014, sečetl zdary i nezdary a dal si nová předsevzetí a závazky do 
nového roku 2015. Totéž mi dovolte, abych provedl i na úrovni našeho společného 
města.  

Na politické scéně byly v roce 2014 hlavní událostí především komunální volby do 
zastupitelstev měst a obcí, které se uskutečnily v měsíci říjnu. Také Vy, občané, jste si 
zvolili v Modřicích nové zastupitele a ti pak nové vedení města. Díky Vašemu postoji 
a rozhodnutí jsme se stali jedním z několika měst, ve kterých nedošlo k zásadním 
změnám v nejužším vedení města. Pevně věřím, že se Vám Vaše rozhodnutí obra-
tem vrátí v podobě dalšího plánovaného rozvoje Modřic ku prospěchu Vás všech.
V případě budování a rozvoje našeho města se podařilo v roce 2014 dokončit výstav-
bu a téměř stoprocentně naplnit kapacitu Pasivního bytového domu pro seniory, 
realizovat vodní plochu při soutoku Moravanského potoka s mlýnským náhonem, 
vybudovat chybějící bezpečný chodník do OC Olympia ve spodní části nám. Svobo-
dy, dokončit kabát budovy ZUŠ a zahájit tak očekávanou, ale z fi nančních důvodů 
postupnou rekonstrukci chodníků v celém městě. Současně se podařilo, po převodu 
majetku místní TJ Sokol, nastartovat přípravu jednoho z nejvýznamnějších projektů 
v Modřicích, výstavbu nové víceúčelové kulturně-sportovní haly.

Dnes si nikdo z nás ale nedokáže odpovědět na otázku: „Co nám přinese rok 2015?“ V 
politické sféře by se mělo snad jednat o rok poklidný. Z našich aktivit a plánovaných 
investic je město připraveno pokračovat v zahájené postupné opravě chodníků dru-
hou etapou ulice Husovy, připravit a doufejme i zrealizovat výstavbu komunikace, 
parkovacích stání a chodníku při budově MŠ Modřice, dokončit rekonstrukci objektu 
Poděbradova 413 k zajištění zdravotních služeb občanům a pokračovat v projekčních 

pracích pro budoucí výstavbu víceúčelové haly. V rámci projektu haly máme zájem 
Vás občany co nejvíce zapojit do etapy příprav vzhledu a obsahu vlastní haly. Sou-
časně by měla být počátkem měsíce února konečně zahájena hromadná doprava 
do lokality Bobrava. K těmto hlavním úkolům se pak řadí spousta drobných aktivit, 
které by měly vést zejména ke zkvalitnění života v našem městě.

Věřím, že to, co je naplánováno na rok 2015, se vedení města bude dařit plnit. Součas-
ně jsem přesvědčen, že Vy všichni budete jednou z hlavních hybných sil při plnění 
vytčených cílů a také hlavním kritikem při vyhodnocování splněných úkolů.

Dovolte mi závěrem, vážení spoluobčané, jménem vedení města Modřice i jménem 
svým, Vám popřát do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí, pracovních a společen-
ských úspěchů a plno nefalšované lásky. Přeji Vám, aby se Vám v novém roce splnila 
všechna Vaše předsevzetí a naplnily vytčené cíle.

Ať žije rok 2015. 
Ing. Josef Šiška

ZPRÁVA STAROSTY

Komentář k usnesení č. 2/2014 z
2. zasedání ZMM konaného dne
8. 12. 2014

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, 
že
 1.1 ZMM je plně usnášeníschopné (v 
počtu 15 zastupitelů, jmenovitě viz pre-
zenční listina)

Usnesení 2Z-Ú/2014: ZMM schvaluje po-
řízení zvukového záznamu dnešního 
jednání.

ZMM schvaluje zapisovatelkou 2. řádné-
ho veřejného zasedání ZMM Dagmar 
Hoškovou. 

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 2. 
řádného veřejného zasedání ZMM 
zastupitele Luďka Slaného a zastupi-
tele Tomáše Kratochvíla.

ZMM schvaluje program 2. řádného ve-
řejného zasedání ZMM beze změn. 

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 1 – projednání a schválení Jed-
nacího řádu ZMM pro volební období 
2014–2018
Usnesení 2Z-1.1/2014: ZMM schvaluje 

Jednací řád ZMM pro volební obdo-
bí 2014–2018 se schválenými jednotli-
vými změnami: 

- doplnění článku 3. o bod 3. „Po 
ukončení mandátu zastupitele vrátí 
zastupitel průkaz zastupitele staros-
tovi města“.

- úprava v článku 7. bod 6. „Doba 
vystoupení je omezena u předklada-
tele či zpracovatele projednávaného 
materiálu na 15 minut (původně 10 
minut), u ostatních na 5 minut (pů-
vodně 3 minuty)“.

- aktualizace číslování občanského 
zákoníku odkazovaného v článku 8. 
bod 8. na zákon č. 89/2012 Sb. občan-
ský zákoník.

Hlasování: 13 pro, 2 proti (Bernátová, Procházka), 

0 se zdrželo 
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Bod 2 – Kontrola úkolů
Nebylo přijato žádné usnesení.

Bod 3 – Projednání a schválení slože-
ní Finančního výboru a Kontrolního 
výboru.
Usnesení 2Z-3.1/2014: ZMM schvaluje 

ustanovení Finančního výboru v 
celkovém počtu 5 členů.

Hlasování: 8 pro, 7 proti (Skalník, Mikuš, Konvalin-

ková, Procházka, Bernátová, Kratochvíl, Tomandl), 

0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-3.2/2014: ZMM schvaluje 
ustanovení Kontrolního výboru v 
celkovém počtu 7 členů. 

Hlasování: 11 pro, 1 proti (Chybíková), 3 se zdrželi 

(Brabec, Šulová, Havlátová)

Usnesení 2Z-3.3/2014: ZMM schvaluje 
složení Finančního výboru ZMM pro 
volební období 2014–2018 v tomto 
obsazení: Kamila Šulová – předsed-
kyně, členové – Milan Obdržálek, 
Jan Skalník, Blanka Dolečková a 
Luděk Slaný.

Hlasování: 13 pro, 2 proti (Bernátová, Procházka), 

0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-3.4/2014: ZMM schvaluje 
složení Kontrolního výboru ZMM 
pro volební období 2014–2018 v 
tomto obsazení: Richard Tomandl 
– předseda, členové – Jiří Tůma, 
Erik Mikuš, Libor Procházka, Tomáš 
Kratochvíl, Alexandra Konvalinková 
a Alena Poláková.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržela (Chybíková)

Bod 4 – Projednání majetkových 
transakcí
Usnesení 2Z-4.1.1/2014: ZMM zamítá 

Kupní smlouvy na prodej pozemku 
par. č. 2027/3 v k. ú. Modřice mezi 
městem Modřice (prodávající) a 

společností E.ON. Distribuce, a. s. 
(kupující).

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Komentář: Jedná se o pozemek pod budoucí 

trafostanicí na ulici Havlíčkové.

Usnesení 2Z-4.1.2/2014: ZMM ukládá 
RMM uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
za úplatu na pozemek par. č. 2027/3 
v k. ú. Modřice mezi městem Modři-
ce (budoucí povinný) a společností 
E.ON. Distribuce, a. s. (budoucí 
oprávněný).

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-4.2/2014: ZMM schva-
luje text Smlouvy o budoucím 
bezúplatném převodu příjezdové 
komunikace mezi městem Modřice 
(nabyvatel) a společností EL-INSTA 
CZECH s. r. o. (převodce) a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy 
po předložení kladných stanovisek 
ke studii dopravního řešení dotčené 
lokality od Dotčených orgánů státní 
správy.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 1 se zdržela (Bernátová)

Komentář: Jedná se o lokalitu v blízkosti sjezdu 

ze silnice I/52 –Brno–Mikulov do Modřic, kde 

dotčená fi rma má zájem vybudovat na svých 

pozemcích školicí areál fi rmy.

Bod 5 – Projednání hospodaření 
města
Usnesení 2Z-5.1/2014: ZMM bere na vě-

domí zprávu o hospodaření města 
Modřice v období 1–10/2014.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-5.2/2014: ZMM bere na vě-
domí rozpočtové opatření č. 7/2014 
provedené RMM dle usnesení ZMM 
č. 7.4.1.2/2012.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-5.3/2014: ZMM bere na vě-
domí rozpočtové opatření č. 8/2014 
provedené RMM dle usnesení ZMM 
č. 7.4.1.2/2012.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-5.4/2014: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření platů č. 3/2014 
bez výhrad.

Hlasování: 10 pro, 2 proti (Procházka, Bernátová), 

3 se zdrželi (Tomandl, Mikuš, Skalník)

Komentář: Rozpočtové opatření platů bylo předlo-

ženo ze dvou důvodů:

1) Z rozpočtu je možné vyřadit platby odstupného 

pro uvolněné zastupitele, neboť ti zůstali po 

volbách ve svých funkcích, a nebude se tak 

proplácet. Jedná se o částku 470 000 Kč.

2) Novelizací nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o pla-

tových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách, došlo k navýšení základních odměn 

pro zaměstnance, a to cca o 3,5 %, které je 

nutné zohlednit v rozpočtu platů, neboť s tímto 

navýšením nebylo počítáno.

Usnesení 2Z-5.5./2014: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 9/2014 na stra-
ně příjmů po rozpočtovém opatření 
99 937 900 Kč, na straně výdajů po 
rozpočtovém opatření 103 831 600 
Kč, fi nancování čerpáním úvěru ve 
výši 13 149 700 Kč a splátky úvěru ve 
výši 4 800 000 Kč. Schodek rozpočtu 
bude vyrovnán z rozpočtové rezer-
vy let minulých.

Hlasování: 12 pro, 2 proti (Procházka, Bernátová), 

1 se zdržel (Mikuš)

Komentář: Rozpočtové opatření č. 9/2014 rozpočtu 

města spočívá v navýšení stravy příjmů o 6 687 

300 Kč, a to zejména z důvodu zvýšeného daňo-

vého výnosu pro město (3,7 mil. Kč) a poskytnutí 

dotace na stavbu „Vodní nádrže a tůně Modřice 

(2 126 300 Kč). Na straně výdajů se tyto celkově 

ponižují o 4 411 600 Kč, a to zejména z důvodu 

úspory 1,3 mil. Kč v rámci výběrového řízení na 

investiční akce (chodníky, rybník), přesunu 2,5 

mil. Kč na rekonstrukci RD Poděbradova do roku 

2015, úspory na provozu kanalizace ve výši 0,4 

mil. Kč a úspory za neproplacené odstupné pro 

uvolněné zastupitele (0,47 mil. Kč).

Schodek rozpočtu města z počátku roku 2014 ve 

výši 22 164 400 Kč byl tímto rozpočtovým opatře-

ním snížen na 3 893 700 Kč. Na snížení se podílí 

nejen zvýšené daňové výnosy a přiznané dotace, 

ale také dobré hospodaření města se získáváním 

výhodných cen na realizované investiční akce.

Bod 6 – Projednání rozpočtu města 
na rok 2015
Usnesení 2Z-6.1/2014: ZMM schvaluje 

rozpočet platů zaměstnanců města 
Modřice na rok 2015 bez výhrad.

Hlasování: 10 pro, 2 proti (Procházka, Bernátová), 

3 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Kratochvíl)

Usnesení 2Z-6.2/2014: ZMM schvaluje 
rozpočet sociálního fondu města 
Modřice na rok 2015 bez výhrad.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Usnesení 2Z-6.3/2014: ZMM schvaluje 
odměny neuvolněným zastupitelům 
města Modřice pro volební období 
2014–2018 ve výši: Ventruba 23 440 
Kč; Šulová 3304 Kč; Slaný 3160 Kč; 
Tomandl 1776 Kč; Brabec 1776 Kč; 
Havlátová 1776 Kč; Procházka 1632 
Kč; Mikuš 1632 Kč; Kratochvíl 1632 
Kč; Skalník 1632 Kč; Doleček 1632 
Kč; Konvalinková 1632 Kč; Bernátová 
1632 Kč.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-6.4.1/2014: ZMM schvalu-
je rozpočet města Modřice na rok 
2015 ve výši 88 594 900 Kč na straně 
příjmů a ve výši 91 040 100 Kč na 
straně výdajů jako schodkový, bez 
výhrad. Schodek rozpočtu ve výši 2 
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445 200 Kč bude vyrovnán využitím 
rozpočtové rezervy města Modřice z 
předchozích let.

Hlasování: 12 pro, 2 proti (Procházka, Bernátová), 

1 se zdržel (Mikuš)

Komentář: Rozpočet je navržen jako schodkový se 

schodkem 2 445 200 Kč. Na výdajové straně jsou 

zahrnuty tyto investiční akce:

- rekonstrukce chodníku Husova – II. etapa

3 500 000 Kč

- rekonstrukce chodníku a komunikace u MŠ

4 000 000 Kč

- prodloužení dešťové kanalizace ulice U Hřiště

2 500 000 Kč

- dokončení rekonstrukce RD Poděbradova 413

2 500 000 Kč

- splátka zateplení ZUŠ                             450 000 Kč

- veřejné osvětlení ulice Žižkova          1 500 000 Kč

- příprava PD sportovní haly, architektonická sou-

těž                                                           1 500 000 Kč

V rozpočtu jsou dále začleněny fi nanční prostřed-

ky na kulturní, sportovní a společenské akce 

pořádané městem Modřice v celkové výši

715 000 Kč s předpokládanými příjmy 250 000 Kč a 

pro jiné subjekty jsou v rozpočtu zahrnuty dotace 

v celkové výši 2 310 500 Kč (např. sportovci, 

zahrádkáři, hasiči, myslivci a jiné).

Usnesení 2Z-6.4.2/2014: ZMM stanovuje 
jako závazný ukazatel rozpočtu měs-
ta Modřice roku 2015 oddělení para-
graf odvětvového třídění dle Vyhláš-
ky ministerstva fi nancí o rozpočtové 
skladbě č. 323/2002 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů. Dále stanovuje 
jako závazný ukazatel Třídy druho-
vého třídění dle Vyhlášky minister-
stva fi nancí o rozpočtové skladbě 
č. 323/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. ZMM stanovuje jako závaz-
ný ukazatel rozpočtu města Modřice 
na rok 2015 schválené dotace na rok 
2015 a schválené příspěvky klientům 
Pasivního bytového domu pro senio-
ry na rok 2015.

Hlasování: 10 pro, 2 proti (Bernátová, Procházka), 

3 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Konvalinková)

Usnesení 2Z-6.4.3/2014: ZMM vyslovuje 
souhlas s investicemi zařazenými do 
rozpočtu města Modřice na rok 2015.

Hlasování: 12 pro, 2 proti (Bernátová, Procházka), 

1 se zdržela (Konvalinková)

Usnesení 2Z-6.4.4/2014: ZMM stanovuje 
příspěvkové organizaci Mateřská 
škola Modřice závazné ukazatele 
rozpočtu na rok 2015, kterými jsou 
celkové provozní výnosy ve výši 
2 196 000 Kč, zlepšený výsledek 
hospodaření v maximální výši 3 % 
provozního příspěvku 2 196 000 Kč a 
náklady na mzdy SU 521 ve výši 299 
000 Kč.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Mikuš, 

Procházka, Bernátová)

Usnesení 2Z-6.4.5/2014: ZMM stanovuje 
příspěvkové organizaci Základní 
škola Modřice závazné ukazatele 
rozpočtu na rok 2015, kterými jsou 
celkové provozní výnosy ve výši 
6 500 000 Kč, zlepšený výsledek 
hospodaření v maximální výši 3 % 
provozního příspěvku 6 500 000,- Kč 
a náklady na mzdy SU 521 ve výši 1 
464 000 Kč.

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 3 se zdrželi (Mikuš, 

Procházka, Bernátová)

Usnesení 2Z-6.5/2014: ZMM schvaluje 
uvolnění fi nančních dotací pro rok 
2015 od 1. 1. 2015 těmto subjektům: 
ZUŠ Ořechov 50 000 Kč; Muzejní 
spolek Modřice 260 000 Kč; Římsko-
katolická farnost Modřice 500 000 
Kč; X-trim 60 000 Kč; YMCA Brno 80 
000 Kč; Jan Vonka-VONKA RACING 

20 000 Kč; MFK Modřice o. s. 530 000 
Kč; TJ Sokol Modřice 210 000 Kč; Re-
aly show Modřice VONKA RACING 
AČR 35 000 Kč; Myslivecké sdružení 
Modřice 30 000 Kč; Diecézní charita 
Brno 100 000 Kč; SDH Modřice o. s. 
287 000 Kč.

Hlasování: 9 pro, 2 proti (Bernátová, Procházka), 4 

se zdrželi (Tomandl, Mikuš, Konvalinková, Skalník)

Usnesení 2Z-6.6/2014: ZMM schvaluje 
smlouvu o vykonání přezkoumání 
hospodaření města Modřice za rok 
2015 s nezávislou auditorkou Ing. 
Alenkou Bozděchovou a pověřuje 
starostu města podpisem smlouvy.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 7 – Projednání rozpočtových 
výhledů na rok 2016 a 2017
Usnesení 2Z-7.1/2014: ZMM schvaluje 

bez výhrad rozpočtové opatření č. 
1/2016 rozpočtového výhledu na rok 
2016 ve výši příjmů 87 751 000 Kč a 
ve výši výdajů 82 127 000 Kč jako 
přebytkový se splátkou úvěrů 4 150 
000 Kč. Přebytek bude převeden do 
rozpočtové rezervy na příští roky.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bernátová, 

Procházka)

Komentář: V rozpočtovém výhledu dochází k 

úpravě zejména vlivem posunu začátku vlastní re-

alizace víceúčelové haly. V rozpočtu jsou celkem 

zahrnuty investiční akce ve výši 21 950 000 Kč.

Usnesení 2Z-7.2/2014: ZMM schvaluje 
bez výhrad rozpočtový výhled na 
rok 2017 ve výši příjmů 87 751 000 
Kč a ve výši výdajů 109 498 000 Kč 
jako schodkový se splátkou úvěrů 3 
700 000 Kč. Schodek rozpočtu bude 
vyrovnán z rozpočtové rezervy 
minulých let.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 2 se zdrželi (Bernátová, 

Procházka)

Komentář: Rozpočtový výhled je navržen jako 

schodkový, kde hlavní vliv na schodek má výstav-

ba víceúčelové haly, která by měla v roce 2017 být 

hlavní investiční akcí města.

Bod 8 – Víceúčelová sportovní hala – 
zahájení příprav k realizaci
Usnesení 2Z.8.1.1/2014: ZMM schvaluje 

záměr výstavby víceúčelové spor-
tovní haly a jejího umístění s pří-
mým napojením na budovu Základní 
školy v prostoru stávající sokolovny, 
rodinného domu Benešova 280 
včetně zahrady, parku přilehlého k 
Základní škole Benešova na pozem-
cích par. č. 913, 916, 917 a 918/3 a na 
částech pozemků par. č. 912, 914, 
915/4 a 915/1 v k. ú. Modřice.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z.8.1.2/2014: ZMM schvaluje 
vypsání architektonické soutěže o 
návrh stavby víceúčelové sportovní 
haly a pověřuje jejím provedením 
RMM na doporučení pracovní sku-
piny.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z.8.1.3/2014: ZMM pověřuje 
RMM přípravou výběrového řízení 
na zpracovatele projektu víceúčelo-
vé sportovní haly navazujícího na 
architektonickou soutěž.

Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z.8.1.4/2014: ZMM schvaluje 
Poradní pracovní skupinu pro sesta-
vení stavebního programu víceúče-
lové sportovní haly ve složení: Josef 
Šiška, Hana Chybíková, Pavel Dole-
ček, Erik Mikuš, Tomáš Kratochvíl, 
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Libor Procházka a Richard Tomandl.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 9 – Pojmenování nové ulice
Usnesení 2Z-9.1/2014: ZMM schvaluje 
pojmenování ulice v obchodní zóně za 
dálnicí D2 jako Splaviska.
Hlasování:8 pro, 3 proti (Tomandl, Bernátová, 

Procházka), 3 se zdrželi (Mikuš, Skalník, Konva-

linková)

Bod 10 – Složení inventarizačních 
komisí
Usnesení 2Z-10.1/2014: ZMM bere na 

vědomí Přílohu č. 1 ke směrnici o 
inventarizaci majetku města Modřice 
– Plán inventur nárok 2014.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 11 – Projednáni obecně závaz-
ných vyhlášek
Usnesení 2Z-11.1/2014: ZMM zamítá 

doplnění OZV č. 2/2012 „O stanovení 
míst a času, ve kterých lze provo-
zovat loterie a jiné podobné hry“ o 
ulici Splaviska.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 12 – Zvolení pověřeného strážní-
ka Městské policie Modřice
Usnesení 2Z-12.1/2014: ZMM pověřuje 

Kontrolní výbor a zastupitele Vent-
rubu provedením šetření u Městské 
policie Modřice za účelem doporu-
čení na pověřeného určeného stráž-
níka městské policie s předložením 
výsledku na březnovém ZMM 2015.

Hlasování: 9 pro, 1 proti (Doleček), 4 se zdrželi 

(Ventruba, Šulová, Slaný, Havlátová)

Komentář: Na zasedání ZMM navrhl velitel 

MP starosta města na pověřeného určeného 

strážníka MP Modřice pana Lukáše Krakowczy-

ka. V rámci diskuse a názorů, zejména ze strany 

sdružení ANO a občanského sdružení Za čisté a 

klidné Modřice, na jeho věk a nezkušenost, bylo 

navrženo a schváleno pověření KV a zastupitele 

Ventruby k provedení šetření u MP za účelem 

předložení návrhu na obsazení postu pověřeného 

určeného strážníka.

Bod 13 – Projednání plánu činnosti 
orgánů města Modřice v roce 2015
Usnesení 2Z-13.1/2014: ZMM schvaluje 

plán činnosti orgánů města Modřice 
v roce 2015.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Bod 14 – Různé, diskuse
Usnesení 2Z-14.1/2014: ZMM bere na 

vědomí odmítnutí schváleného 
fi nančního daru ve výši 50 000 Kč 
na opravu rodinného domu nám. 
Svobody 171 paní Olgou Vaňkovou.

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-14.2/2014: ZMM schvaluje 
tarif stočného ve městě Modřice ve 
výši 33,36 Kč/m3 bez DPH a cenu 
nájemného za užívání kanalizační 
sítě města Modřice ve výši 4 750 000 
Kč bez DPH.

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržela (Bernátová) 

Usnesení 2Z-14.3/2014: ZMM schvaluje 
fi nanční příspěvek města Modřice 
do fondu fi nancování IDS JmK na 
rok 2015 ve výši 244 650 Kč.

Hlasování: 13 pro, 1 proti (Bernátová), 0 se zdrželo 

Usnesení 2Z-14.4/2014: ZMM schvaluje 
dle čl. V. odst. 5 Smlouvy o zajištění 
fi nancování systému IDS JmK fi nanč-
ní příspěvek za nadstandard doprav-
ní obslužnosti pro město Modřice v 
roce 2015 částku ve výši 459 506 Kč.

Hlasování: 13 pro, 1 proti (Bernátová), 0 se zdrželo 

USNESENÍ RMM č. 1/2014

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 2. schůze RMM konané dne
8. 12. 2014

Ustanovení komisí
Na schůzi RMM byly ustanoveny komi-
se RMM coby poradní orgány a do nich 
jmenováni jednotliví členové.

Složení komisí:
Komise stavebně dopravní a územní-
ho plánování
předseda – Hana Chybíková
členové – Libor Hökl, Pavel Doleček, 
Michal Zeman, Radek Vostrejš
Komise životního prostředí
předseda – Jiří Brabec
členové – Jan Mareček, Ivan Dole-
ček, Jaroslava Tomandlová, Pavla 
Pokorná
Sociálně zdravotní komise
předseda – Marie Havlátová
členové – Libuše Homolková, Radva-
na Ergensová, Sylva Bernátová
Kulturně školská komise
předseda – Jiří Ventruba
členové – Dagmar Bradová, Hana 
Woodová, Lenka Studýnková, Regina 
Cupalová, Kateřina Koubková, Milan 
Putna, Markéta Krautová, Tomáš 
Hejtmánek, Tomáš Kratochvíl, Lenka 
Ventrubová, Roman Brenner, Jarosla-
va Brennerová, Martin Kačín
Redakční rada zpravodaje
předseda – Kateřina Koubková
členové – Jan Mareček, Miroslav 
Hájek, Eva Strnadová, Vlasta Zápeco-
vá, Alexandra Konvalinková, Lenka 
Ventrubová

(k usnesení 2R-2.1/2014, 2R-2.2/2014, 2R2.3/2014, 

2R-2.4/2014 a 2R-2.5/2014)

Pojištění města na rok 2015
RMM schválila nabídky na pojištění ma-
jetku města u společnosti Kooperativa 
pojišťovna, a. s., za cenu 99 040 Kč/rok a 
na pojištění vozidel města u společnosti 
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., za 
cenu 59 027 Kč/rok.
(k usnesení 2R-3.1/2014)

Hromadná doprava na Bobravu
RMM schválila smlouvu se společnosti 
TOURBUS, a. s., na zajištění hromadné 
dopravy do lokality Bobrava v ceně 
31,45 Kč/km bez DPH a bez mýtného, 
která bude zahájena v měsíci únoru 
2015.
(k usnesení 2R-3.2/2014)

Obsazení Pasivního bytového domu 
pro seniory
Bylo schváleno obsazení poslední byto-
vé jednotky 1+kk a nyní jsou k dispozici 
jen poslední 4 volné bytové jednotky 
2+kk. Současně již byli další žadatelé 
zařazeni do pořadníku na umístění.
(k usnesení 2R-5.1.1/2014 a 2R-5.1.2/2014)

Zabezpečení budovy ZUŠ Benešova 
264
RMM schválila nabídku fi rmy Livenet 
systém, s. r. o., na dodávku a montáž 
domovního telefonu a na zprovoznění 
zabezpečovacího systému budovy ZUŠ 
Benešova 268 ve výši 24 783,22 Kč s 
DPH.

(k usnesení 2R-8.9/2014)

Finanční podpory
RMM schválila jednorázovou fi nanční 
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Letošním symbolem Vánoc našeho města se stal krásně rostlý stříbrný smrk, který 
byl slavnostně rozsvícen na nám. Svobody dne 2. 12. 2014.

Strom darovala městu modřická občanka paní Dana Drápalová, za což jí patří velké 
poděkování.  

město Modřice

113112

1Informace pro občanyi
Termíny zadávání příspěvků do zpravodajů 

Prosím autory všech příspěvků, které mají být vloženy do čísla zpravodaje města 
vycházejícího v následujícím měsíci, aby své inzerce, články, plakáty nebo fotografi e 
vkládali nejpozději do posledního pracovního dne v měsíci. Pokud bude nutno 
příspěvek upravovat nebo konzultovat jeho zpracování, je lépe zaslat jej dříve, aby 
se potřebné kroky stihly k výše uvedenému datu. 

Příspěvky zadávané prvního dne v měsíci budou zařazeny do čísla následujícího! 
Příklad: článek, který autor odešle 1. 2., bude publikován v březnovém vydání.

Chápu, že akce, které se konají předposlední nebo poslední den v měsíci, není mož-
né zpracovat do uzávěrky. V těchto výjimečných případech je nutné domluvit se 
e-mailem lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz nebo telefonicky 537 001 017, 774 007 
710 na termínu a rozsahu zadávaného příspěvku. 

Usnadníte tak práci redakční radě a především urychlíte tisk zpravodaje. 
Děkuji a těším se na Vaše příspěvky.

Lenka Ventrubová

podporu ve výši 5000 Kč společnosti 
pro podporu lidí s mentálním postiže-
ním v ČR, městská organizace Brno na 
organizaci 31. Společenského odpole-
dne v sále hotelu Gregor konané dne 
22. 11. 2014 a jednorázovou fi nanční 
podporu ve výši 5000 Kč na pořádání 
Vánočního koncertu sboru Kantiléna 
a formace Cimbál Classic v kostele sv. 
Gotharda dne 26. 12. 2014.
(k usnesení 2R-8.10/2014 a 2R-8.12/2014)

Prezentace města
RMM schválila prezentaci města Modři-
ce v publikaci „Česká republika – města 
a obce“ v rozsahu celé strany A4 za 
cenu 10 000 Kč bez DPH a objednání 2 

výtisků této publikace v ceně 1200 Kč s 
DPH.
(k usnesení 2R-8.11/2014)

Podpora Brněnské laťky
RMM zamítla fi nanční podporu 20. 
ročníku mezinárodní sportovní akce 
„Brněnská laťka 2015“ konané v obchod-
ním centru Olympia.
(k usnesení 2R-8.13/2014)

Studentská stáž
RMM schválila vykonávání pracovní stá-
že studentovi Veřejnosprávní akademie 
Brno – obor Veřejnosprávní činnost na 
Městském úřadu Modřice.
(k usnesení 2R-8.15/2014).

Zpravodaj slaví čtvrt století

Autentický přepis úryvku z kroniky Modřic:
Ihned po ustanovení nových orgánů obce vychází v prosinci 1990 nulté číslo Mod-
řického zpravodaje.
Řádnou informovanost občanů měly ve svých programech všechny volební strany 
a hnutí. Toto nulté číslo mělo 1 list formátu A4 tištěný v tiskárně závodu Fruta. V zá-
hlaví mělo uvedený název, znak obce a letopočty 1141–1991 (oznamující nastávající 
850. výročí vzniku obce). 
První řádné číslo vychází v lednu 1991. Jeho záhlaví, které bude již tradiční (s obmě-
nou pořadového čísla v příslušném roce), grafi cky zpracovala výtvarnice paní Hana 
Megová. Náplň a vydávání Modřického zpravodaje zabezpečuje školská a kulturní 
komise vedená panem Stanislavem Nesvadbou, který je z titulu této své funkce au-
tomaticky jeho šéfredaktorem. Redakční radu tvoří již uvedená paní Hana Megová, 
dále pak paní Iva Halíková (korektura) a Jiřina Hájková (čistopis). Velkou službou 
obci byla nabídka Junáků zabezpečovat kolportáž. Tím se nejen ušetřilo poštovné, 
ale hlavně se urychlila distribuce k občanům a tím aktuálnost informací z hlediska 
časového.
Zpravodaj obsahuje všechny zásadní informace pro občany časově stabilního cha-
rakteru. Stálými rubrikami se staly:

-- Slovo starosty, obsahující vždy všechny závažné zprávy o dění v obci, o 
připravovaných, schválených či realizovaných akcích i opatřeních.

- Zprávy z Obecního úřadu, zahrnující aktuality v oblasti státní správy i samo-
správy.
- Zprávy z matriky, společenská rubrika obsahující jubilanty, novorozence, 
sňatky i pohřby. 
- Služby, tj. inzertní rubrika. 

Dále jsou zveřejňovány důležité zprávy. Rozsah 2 až 3 listy. 
Tento důležitý informační prostředek tvoří spolu s místním rozhlasem informační 
systém obce.   

(U novodobějších příspěvků se autor vyhledává hůře, podle podpisu pod prvním 
zápisem v kronice, psaným stejnou rukou, se jedná pravděpodobně o paní novinář-
ku Janu Kasalovou.)                                                                                                   Velen 
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Co do kanalizace 
nepatří
Kanalizace není odpadkový koš

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Brno, PSČ 657 33

Telefon: +420 543 433 111
Fax: +420 543 433 000

E-mail: bvk@bvk.cz
www.bvk.cz

Kam tedy s odpadem?

K likvidaci zbytků potravin a hygienických potřeb použijeme 
nádoby na tuhý domovní odpad – popelnice. Po svozu je 
odpad spálen v moderní brněnské spalovně, kde dochází k 
jeho likvidaci při teplotách dosahujících 1 000°C. Odpad 
hoří sám bez přidání paliva. Získané teplo vyrábí páru, která 
je dodávána do systému vytápění města Brna a pokrývá 
spotřebu pro cca 16 tisíc obyvatel.     

Tuky z domácností, ale i motorové oleje, po jejich vychlazení 
slijeme do PET lahví a odevzdáme ve sběrném středisku, 
které následně zajistí jejich odbornou likvidaci.

Obdobně postupujeme při likvidaci ředidel, kyselin, mořidel, 
louhů a barev - vždy odevzdáme do sběrného střediska – tzv. 
Ekodvora. 

Nespotřebované nebo prošlé léky odneseme do lékáren, kde 
je vhodíme do nádob k tomu určeným.

         Uvědomme si,
     že odpady nejsou totéž co odpadní vody.

Opakovaně si připomínejme, že „voda je život“. Myslíme 
však vždy tu vodu čistou. Z vody znečištěné nemůže být 
život kvalitní a zdravý. Udržme si zdravý rozum a nezne-
čišťujme vodu jen za cenu svého pohodlí. 
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Co do kanalizace 
nepatří
Kanalizace není odpadkový koš

bují zanášení kanalizace usazenými pevnými látkami,
na které se váži zejména tuky, což může mít za následek 
snížení průtočnosti kanalizačních přípojek až do úrovně plné 
neprůtočnosti. Co taková skutečnost může v nemovitosti
napáchat  je snad každému zcela zřejmé. Skutečností je, 
že používání drtičů domovního odpadu způsobuje vážné 
problémy nejen s odvedením odpadních vod kanalizační sítí, 
ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků. 
Z tohoto důvodu je používání drtičů výslovně zakázáno.

Do kanalizace nepatří ani žádné hygienické potřeby, jako 
například dětské pleny, vlhčené ubrousky, dámské hygienic-
ké potřeby, vatové tyčinky a jiné čistící textilní materiály. 
V nich jsou kromě celulózového podílu  také vyztužené 
vrstvy tvořené plastovými foliemi na bázi polyetylenu, 
polypropylenu a polyetylentereftalátů. Plastové části těchto 
potřeb ve vodě nepodléhají, na rozdíl od toaletního papíru, 
rozkladu a dokáží zanést, případně zcela zničit čerpadla v 
čerpacích stanicích odpadních vod. Následná nefunkčnost 
čerpací stanice  může vést k nebezpečí zatopení kanali-
zace i suterénů napojených nemovitostí. V případě, že 
přece jen takový materiál projde celým procesem v čistírně 
odpadních vod, skončí bez jakéhokoliv úbytku v odpadu, 
produkovaném čistírnou odpadních vod a je třeba jej na 
náklady nás všech také jako součást odpadu zlikvidovat.  

Provoz čistírny odpadních vod může výrazně zkomplikovat  
řada chemických a nebezpečných látek, z nichž některé 
jsou vysoce jedovaté  a výbušné, a mají výrazný negativní 
vliv na biologické procesy čištění odpadních vod.  Jedná se 
o ropné látky, louhy, kyseliny, ředidla, tuky, oleje. I relativně 
malé množství těchto látek může zcela zlikvidovat bakterie, 
které v čistírnách odstraňují biologicky odbouratelné látky.  
Rovněž nadměrné užívání  čistících, pracích a dezinfekčních 
prostředků přírodě rozhodně neprospívá. 

Firemní producenti odpadních vod

Poměrně velké množství odpadních vod tvoří odpadní 
vody od průmyslových podniků, zdravotnických zařízení 
a provozoven služeb. Významným producentům odpadních
vod z řad firem jsou stanoveny individuální limity pro 
znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizační sítě. 
Dodržování limitů je pravidelně kontrolováno laboratořemi 
naší společnosti.

Mnoho lidí na celém světě si uvědomuje velké problémy 
s vodou a jejím vlivem na prostředí a život kolem nás.
S její ochranou by měl každý z nás ale začít především sám 
u sebe. Je to velmi jednoduché, jen je třeba se trochu nad 
svým jednáním zamyslet.

Všechno má svůj řád - tedy i kanalizace 

Do kanalizační  sítě je odváděna odpadní voda z jednot-
livých domácností a firem. Kanalizace je určena k odvádění 
odpadních vod – tj. vody mírně znečištěné během běžné 
denní hygieny, užívání toalety, úklidu, praní, mytí nádobí.
Co do kanalizace patří a co ne, určuje Kanalizační řád. Ten 
je k dispozici na internetových stránkách  naší společnosti 
– www.bvk.cz. Podmínky pro vypouštění odpadních vod 
jsou stanoveny na základě možností a schopností  Čistírny 
odpadních vod Brno - Modřice odpadní  vodu vyčistit
a plnit předepsané limity při vypouštění vyčištěných
odpadních vod do recipientu – řeky Svratky.

Co do kanalizace nepatří a je zákonem zakázáno 
do ní vypouštět:

• biologický odpad – zbytky jídel, odpad z kuchyňských 
  drtičů 
• tuky – fritovací oleje, motorové oleje
• veškeré hygienické potřeby  
• chemikálie a další nebezpečné látky
• léky

Záchodová mísa není odpadkový koš

Tím, že něco vyhodíte nebo vylijete do záchodu nebo dřezu, 
tím problém s odpadem nezmizí, ale začíná.

Do kanalizace nepatří zbytky potravin, kterými přispí-
váme k blahodárnému životu potkanů, a to ani po jejich
rozmělnění v kuchyňských drtičích odpadů. Drtiče způso-



20. ZAHRÁDKÁŘSKÝ

PLES
pořádaný v pátek

20. února 2015

v sále hotelu Gregor v Modřicích
vstupenka s místenkou do sálu 120,- Kč,

vstupenka do přísálí 100,- Kč

začátek 19.30 hod.
hraje NOTA BENE

Zahrádkářský
spolek Modřice

Vás srdečně zve na

Květinová výzdoba Zahradnické centrum Brabec polonéza, tombola
Prodej vstupenek 5. února 2015 na členské schůzi a v knihovně u p. Pokorné
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17. M stský ples
v pátek 30. ledna 2015 od 20 hodin 

     ve velkém sále hotelu Gregor v Mod icích. 
 

 
 
 

u p.Ventrubové,  
tel.: 537 001 017 nebo 774 007 710 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vánoční výstava keramiky

Kdo chtěl načerpat tu správnou vánoční atmosféru, navštívil jistě naši tradiční výsta-

vu keramiky. K vidění byly práce dětí navštěvujících kroužky keramiky pod vedením 

Denisy Hudkové, Elišky Novotné a Kateřiny Veselé. Děti v kroužcích pracují s velkou 

chutí, což je vidět na krásných výrobcích. A aby návštěvníci neodcházeli domů s 

prázdnou, vytvořily děti výrobky určené k prodeji. Takovým dárečkem určitě každý 

potěší.
Autor článku i fotografi í: Mgr. Eliška Novotná

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOD ICE 

zve všechny d ti narozené 1. 9. 2008 

až 30. 8. 2009 a jejich rodi e 

K ZÁPISU DO 

1. T ÍDY ZŠ, 

který se koná 16. ledna 2015 od 13 hod. do 19 hod. v budov  ZŠ 

na ulici Komenského. 

Náhradní termín zápisu je 6. února 2015 od 13 hod. do 17 hod. 
tamtéž. 

 

S sebou p ineste doklad totožnosti a rodný list dít te. 

Zárove  prosíme rodi e d tí, kterým byl umožn n odklad školní 
docházky, aby p išli potvrdit nástup dít te do naší školy. 

 

Na shledanou se t ší kolektiv u itelek I. stupn  ZŠ Mod ice. 



www.mesto-modrice.cz 123122 Zpravodaj 1/2015Život v našem městě Život v našem městě 

Speciální ocenění od Nadačního fondu Dětský čin roku

Ve čtvrtek 4. prosince 2014 proběhlo předávání cen Nadačního fondu Dětského činu 
roku, které se konalo v Brožíkově sále Staroměstské radnice v Praze.

Do jubilejního 10. ročníku projektu Dětský čin roku bylo zasláno více než 800 pří-
běhů, které popisovaly dobrý skutek samotného autora či skutek jeho vrstevníků. 
Kromě tradičních sedmi soutěžních kategorií bylo uděleno také několik speciálních 
cen. Do hlasování se zapojilo přes 2500 dětí prostřednictvím internetového hlasování 
na stránkách www.detskycinroku.cz.

Vítězové dostali drobné dárky a šek na 10 000 Kč na nákup školních pomůcek pro 
školu, kterou navštěvují. Oceněné příběhy si můžete přečíst na internetovém odkazu 
připojeném na konci článku.

Mezi nejvíce emotivní a dramatické hrdinské činy letošního vyhlašování patřily zá-
chrana života mladého muže při autonehodě, pomoc kamarádovi při prolomení ledu 
na rybníce či aktivity zpestřující stáří seniorů.

Slavnostní předávání ocenění moderoval čestný předseda Nadačního fondu Dětský 
čin roku, herec a hudebník Aleš Háma. Poslechli jsme si příběhy, které četli vítězové 
společně s patrony jednotlivých soutěžních kategorií, konkrétně herec Jan Révai, 
herečka Jitka Čvančarová, zpěvačka Petra Černocká, moderátorka Lucie Křížková, 
vícenásobný paralympionik a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek, moderátorka Zora 
Jandová a zpěvák Ben Cristovao.   

Pro ZŠ Modřice jsme přebíraly s Natálkou Gregorovou speciální ocenění Na-
dačního fondu Dětského činu roku za poslaný příběh „Chudoba cti netratí“. Na-
tálka převzala od Barbory Špotákové a Zbyňka Drdy drobné dárky. Dále jsme 
obdržely šek na 5000 Kč na nákup školních pomůcek a dárek pro Romanku 
Shyplyak, která přišla s myšlenkou darovat dětem hračky do nemocnice.

V rámci odpoledního programu si děti společně s patrony užily příjemné odpoled-
ne v pražském muzeu voskových fi gurín Grévin. Pro školy nabízí Grévin speciální 
tematické okruhy vedené zkušenými lektory, které muzeum připravilo i pro vítěze 
letošního ročníku Dětského činu roku. Díky tomu se měli možnost dozvědět nevšed-
ní formou informace spojené s historií, literaturou nebo se společenskými vědami v 
přítomnosti významných osobností daného oboru.

Projekt Dětský čin roku byl zakládán s myšlenkou, že ohleduplnost a dobrota mají v 
naší společnosti stále velmi důležitou roli. Prostřednictvím zasílaných příběhů dětí 
upozorňují a oceňují jejich statečnost, obětavost a radost z pomoci. Během slavnost-
ního předávání ocenění vítězům několikrát zazněla tato myšlenka: „Základem toho, 
jak se děti chovají k lidem kolem sebe, je výchova v rodině a předávaní hodnot od 
lidí dětem nejbližších.“ Pro oceněné vítěze patří pomoc bližnímu a morální zodpo-
vědnost k základním hodnotám.

Autor: Valérie Štoksová, vychovatelka při ZŠ Modřice 

 

Odkaz:

http://www.detskycinroku.cz/tiskove-zpravy/hrdinove-detskeho-cinu-roku-2014-zachranovali-pri-autonehode-

-i-tonuti-67

Fotogalerie: http://www.detskycinroku.cz/fotogalerie/20141204-slavnostni-vyhlaseni

s Bárou Špotákovou, foto: p. Lenka Gregorová

s Alešem Hámou, foto: Valérie Štoksová

společné foto- Dětský čin roku
foto: archiv- Dětský čin roku

Natálka s oceněním pro ZŠ Modřice
foto: Valérie Štoksová
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Ježíšek do družiny

V minulém školním roce 2013/2014 jsme započali dávání dárečků na Vánoce do škol-
ní družiny. I letos jsme zajišťovali Ježíška do družiny. Paní vychovatelky si napsaly 
přáníčka pro svá družinová oddělení. A tak jsme se snažili přáníčka splnit. Společně 
děti dostaly 19. 12. 2014 na družinové vánoční besídce Ottovu školní encyklopedii AŽ 
a společenskou hru Dixit.

V 1. oddělení u paní Štoksové dostaly šablony na malování, karty a materiál k výrobě 
bižuterie.

V 2. oddělení u paní Kafkové dostaly šablony na malování, soubor her, jo-jo a materiál 
na gumičkování.

Ve 3. oddělení u paní Špačkové dostaly šablony na malování, stavebnici a společen-
skou hru Tučňáci na ledu.

Ve 4. oddělení u paní Švancarové dostaly šablony na malování a různé společenské 
hry.

V 5. oddělení u paní Veselé dostaly šablony na malování, jo-jo, soubor her a míč.

Doufám, že i letos jsme dětičky v družině  s dárečky potěšili a budou rádi vyrábět a 
hrát společenské hry.

Za SRPŠ Jitka Vystrčilová

Betlémské světlo v Modřicích

Betlémské světlo pořádané naším oddílem začíná být v Modřicích tradiční a známá 
akce. V prosinci si přišlo pro světýlko asi 40 lidí a většina si ho nenechá jen pro sebe 
:-) Věříme, že všem přineslo klid a pohodu nejen do Vánoc.

Text a foto: Veronika Morongová, www.quercus.estranky.cz

SKAUTI
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BRABROUCI

Vánoční besídka Brabrouků

V sobotu 13. 12. se večer naposledy sešli Brabrouci před vánočními svátky v klubov-
ně. Všichni přinesli nějaké cukroví a dárky, které byly předem určeny komu. Každá 
skupinka seděla pohromadě u jednoho stolu. Během besídky předvedla pár hraných 
nebo natočených scének. Během večera se konalo „Vánoční klání“. Vedoucí Babča 
vylosovala dva soutěžící z každé skupinky, kteří hráli pantomimu na vánoční téma. 
Když se přehrály všechny scénky, začaly vybrané děti z jedné skupinky rozdávat 
dárky. Tentokrát to byla skupinka jménem Píďalky. Po rozdávání dárků vedoucí Bab-
ča hrála na fl étnu různé vánoční koledy a zpěvem ji doprovázela Áda. Ostatní se k 
nim přidali. Na konci besídky jsme si popřáli veselé Vánoce a šťastný nový rok a 
odešli jsme domů.   

Špion, 12 let, Foto: Pavla Pokorná
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Mikuláš 5. 12. 2014Rozsvícení vánočního stromu 2. 12. 2014

Foto: M.HájekFoto: M.Hájek
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Silvestr 2014

Oslava příchodu nového roku proběhla jako již tradičně před radnicí v 17 hodin. Úvo-
dem uvítal občany místostarosta a předseda KŠK Dr. Ventruba. Státní hymnu živě 
zazpívali oba místostarostové. Novoroční projev starosty Ing. Josefa Šišky byl reka-
pitulací roku minulého a přáním úspěšného roku nastávajícího. Náměstí se zaplnilo. 
Takovou účast nikdo nečekal a troufám si říci, že letos byla rekordní.     

Po úvodním projevu se začal rozlévat sekt a z polní kuchyně nabízet teplé nápoje. 
Horký čaj a svařené víno přišlo k chuti, především díky mrazu, který zalézal za nehty 
a štípal do tváří. O občerstvení se starali členové KŠK a SDH města Modřice. Oběma 
spolkům, které úzce spolupracují, patří velký dík a mnoho zdaru do další práce. 

Při ohňostroji se zrak všech zúčastněných obrátil k nebi a v němém úžasu mohli 
sledovat tanec světel v doprovodu hudby, který se rozzářil nad naším městem. Lidé 
se postupně rozcházeli a odnášeli si domů dobrou náladu, které bude třeba nejen k 
prvnímu kroku do nového roku, ale především k šťastnému prožití každého dne roku 
2015.                                                                                                                             Velen

foto: Martin Kačín foto: Jiří Ventruba
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KULTURA

73. komorní koncert na radnici 10. 12. 2014

Foto: M.Hájek

pf 2015
Smíšený pěvecký sbor města Modřice a Realizační tým komorních koncertů na radnici 

děkují příznivcům hudebních zážitků - rodinám, návštěvníkům i vedení města za posky-

tovanou podporu a všem přejí hodně zdraví a dobrou pohodu v počínajícím roce 2015.
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MUZEUM

Vernisáž výstavy betlémů v muzeu 5. 12. 2014

Foto: M.Hájek

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

Je hlupák ten, pro koho majetek,
bohatství, moc a velikost
má větší cenu než poklad,
jímž je věrný přítel.

Euripidés 

Vánoce a jarní počasí, kdy kvetou 
sedmikrásky a pampelišky, sice nejdou 
k sobě, ale na ledajaké překvapení už 
jsme si zvykli. Hlavně že jsme ještě 
viděli zasněžené Modřice alespoň tu 
poslední neděli v roce 2014.

Vánoční svátky však jsme prožili v kli-
du, a kdo navštívil předvánoční koncert 
BROLNu a Modřického pěveckého 
sboru na radnici a 26. prosince koncert 
CIMBAL CLASSIC a KANTILÉNY v mod-
řickém chrámu sv. Gottharda, mohl mít 
opravdový pocit něčeho, co se vlastně 
ani nedá popsat – snad to, že to byla 
„balada“, jak říká jedna naše občanka.
I náš zahrádkářský „vánoční stůl“ pro-
běhl ve velmi srdečném duchu. Takže 
ani to jarní počasí nám vánoční náladu 
nepokazilo.
Teď se ještě budeme těšit na společné-
ho silvestra a 11. ledna na další koncert 
v kostele a také možná na sněhovou 
nadílku.

A co nám rok 2015 přinese? Podle 
čínského kalendáře to bude rok 
OVCE a po rušném a energickém roce 
Koně má být klidným, vyrovnaným 
rokem s hladkým průběhem. Tempo 
tohoto roku bude mnohem pomalejší 
a budeme všichni nějak sentimentál-

nější a více podléhat citům. Bude to 
rok vhodný k relaxaci a k usmíření se 
sebou samým i s ostatními. Ovce nás 
přitahuje k domovu a k našim rodinám. 
Více se budeme věnovat lidem, kteří 
jsou nám blízcí, a také budeme s penězi 
hospodařit umírněněji.
Ovce je také patronka umění, takže se 
bude dařit v uměleckých a estetických 
oborech.
Ale Ovce vyzařuje také pesimistické 
vibrace, které v nás mohou vyvolat pře-
citlivělost, podrážděnost a rozčarování 
nad maličkostmi. Ke všem nedostatkům 
a neúspěchům budeme až moc kritič-
tí. Co je nadějné, že na světové scéně 
zavládne klid; vztahy budou umírněné 
a utlumené.

Udělejte si čas, věnujte se zálibám, 
cestujte, investujte do umění a starožit-
ností, poznávejte nové přátele, ale…!!! 
Držte peněženku pevně v ruce! Přílišné 
utrácení může mít vážné následky.
Snad nás vláda Ovce tento rok uchrání 
od převratných událostí. Války, meziná-
rodní konfl ikty a veškeré nepřátelství 
v roce Ovce obvykle končí. Ovce totiž 
miluje harmonii, čistotu a klid, a tím 
zpomaluje cílevědomé a aktivní jedince, 
rušné a bouřlivé aktivity.
Tak uvidíme, zda to vyjde a lidé pře-
stanou válčit. Hlavně buďme k sobě 
navzájem slušní, vstřícní a pomáhejme 
si, pak bude náš rok šťastný, veselý a 
spokojený a naše město usměvavější a 
možná se také navzájem budeme zdra-
vit a usmívat se na sebe.
Tak ahoj!

TOJA
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FARNOST

Ohlédnutí za vánocemi

Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. 
Předchází jim čtyřtýdenní doba adventu naplněná radostným očekáváním narození 
Spasitele. Je to období zklidnění, spojené se zahájením nového liturgického roku, v 
němž křesťané na celém světě přistupují ke svátosti eucharistie, rozjímají a také se 
věnují dobročinnosti.
Symbolem adventu je světlo, které zesiluje každý týden s rozsvícením další svíce na 
adventním věnci. I v modřickém chrámu našlo toto znamení blížících se Vánoc své 
místo. Spolu s ním bylo v kostele sv. Gotharda požehnáno jedenadvacet adventních 
věnců, které přinesli farníci. 
V první adventní neděli se na prostranství před kostelem konal farní jarmark. Již 
podruhé jej připravili rodiče se svými dětmi. Nabízely se malované sklenice a hrnky, 
zvonečky, přáníčka, ozdoby, proutěné košíky, vánoční hvězdy i fi gurky. Nezapomně-
lo se ani na občerstvení, které přivítali jak dospělí, tak především chladem prokřehlé 
děti. 
S adventem souvisí i rozsvícení vánočního stromu. Navazuje se jím na křesťanskou 
událost, která připomíná, že Bůh přišel na svět jako světlo. Na náměstí Svobody se 
strom rozsvítil za přítomnosti vedení města, účasti občanů, žáků mateřské, základní 
a základní umělecké školy a městského pěveckého sboru.
Ve druhé adventní neděli sehrály děti v kostele scénku, ve které představily starý 
příběh. Uvedly v něm biskupa Mikuláše, který tajně v noci přicházel za sirotky, aby 
je obdaroval. Třeba takto vznikla tradice, na kterou se každý rok těší děti i dospělí. 
Po chvíli čekání se ti nejmenší konečně dočkali Mikuláše s andělem, kteří jim pro 
radost přinesli dárky. 
V osmdesátých letech minulého století se rozvinul obyčej roznášet z Kristova rodi-
ště po světě světlo. Lidé pak k němu přicházejí a odnášejí je do svých domovů. U 
svátečního stolu jim připomíná událost, kterou před dávnými dobami v judském 
Betlémě prožili Marie a Josef. Tento zvyk dobře zakořenil i v naší zemi. Před čtvrtou 
adventní nedělí si kdokoliv mohl z náměstí Svobody nebo z kostela odnést domů 
hořící plamínek. Do našeho města jej z Vídně, stejně jako již v předchozích letech, 
přivezl oddíl skautů.
Stalo se již tradicí, že sváteční štědrovečerní vigilie je ozdobena společným vystou-
pením chrámového pěveckého sboru a orchestru. Na zkouškách se scházeli zpěváci 
a muzikanti, aby pod vedením Markéty Klangové nacvičili skladby, které připravi-
li Dagmar a Jiří Bradovi. Do kostela, s ozdobenými jedlemi a betlémem, přišlo za 
duchovním zážitkem nejen mnoho jeho pravidelných návštěvníků, ale i těch, kteří 
do domu Páně zavítají jen občas. Již první tóny dávaly tušit, že se letošní hudební 
doprovod stane důstojnou ozdobou slavnosti. V závěru to ocenil i celebrující kněz P. 
Adam Wolny OFMConv a srdečný potlesk.

Na Boží hod vánoční – slavnosti Narození Páně, představily děti, které navštěvují ho-
diny náboženství, biblický příběh o narození Ježíše Krista. Nacvičily jej pod vedením 
učitelky Alžběty Grünvaldové a Markéty Klangové. 
Druhý vánoční svátek je spojen s připomínkou prvomučedníka sv. Štěpána. V kos-
tele jej na evangelijní straně chrámové lodi připomíná socha s kameny složenými 
u světcovy nohy. V Modřicích se již několik let tento den pojí se svatoštěpánským 
žehnáním vína. Duchovní správce P. Robert Mayer OFMConv požehnal obsah přine-
sených sklenic. 
V podvečer svátku sv. Štěpána se v kostele konal vánoční koncert. Pod vedením Mar-
tina Franze vystoupil velký smíšený sbor Kantiléna. Zcela zaplněný kostel se „promě-
nil“ v koncertní síň, která zprostředkovala vynikající umělecký zážitek. Vedle starších 
skladeb odezněla také premiéra nového díla Dalibora Štrunce nazvaného „Klanění 
Ježíškovi“. Zpěváci a hudebníci našli kvalitní zázemí v nově opravené farní budově.
Na svátek svaté Rodiny, tedy společenství Ježíše Krista, Panny Marie a sv. Josefa, ob-
novují manželé slib. V tento slavnostní den tak v chrámu Páně učinilo patnáct párů.
Tradičním vánočním počinem modřických farníků je návštěva betlémů. Šestadvacet 
Modřičanů navštívilo zdařile opravený a do provozu uvedený chrám sv. Josefa, který 
nyní jako farní kostel slouží potřebám řeckokatolické církve. Jeho pohnutou historii 
přiblížil kněz P. Sergej Matskula. Cesta pokračovala na brněnské náměstí Svobody, 
k velkému betlému vytvořenému řezbářem Jiřím Halouzkou z Jiříkova u Rýmařo-
va. Další zastávka byla v prostorách kapucínského kláštera pod Petrovem. Uzounká 
středověká ulička nás dovedla k výstavním prostorám s instalací moravské vesnice s 
pohyblivými fi gurkami a betlémem. V mrazivém podvečeru putování zakončila mod-
litba v opraveném kostele sv. Máří Magdaleny. 
Z výčtu je zřejmé, že křesťanské Vánoce jsou v Modřicích radostným obdobím, které 
duchovně prožívá mnoho obyvatel města. Společně s připomenutím narození na-
šeho Pána je to také čas, kdy se častěji, alespoň v myšlenkách, přenášíme k našim 
bližním, kteří svátky nemohou prožít společně s námi. Vzpomínkami a modlitbou se 
vracíme i k těm, kteří nás již v cestě na věčnost předešli.

Text a foto Josef Chybík
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PRO DĚTI

Böhm: Hlava v hlavě

Bull: Šikulka (náměty pro šikovné 

ruce)

Bystrov: Nech ten mech

Eislerová: První čtení pro děti

Grisham: Theodore Boone – Právník 

školou povinný, Únos, Obviněný

Malý: Příhody matky Přírody, Moře 

slané vody

PRO ŽENY

Bashir: Slzy pouště

Bradfordová: Příliš silné pouto, Tajem-

ství minulosti

Ciprová: Uvězněná královna

Collins: Zpověď divošky

Coufal: Vzpomněnky

Černá: Zakázaná láska

Darke: Spoutaná křídla

Haran: Za rudým obzorem

Horáková: Brněnské Židovky

Woward: Cizí tvář

Kalogridis: Inkvizitorova žena

Keenan: Zlomená

Roberts: Rudý šál, Závrať všedních 

dnů

Whitton: Kunhuta Přemyslovna

PRO SILNÉ NERVY

Clark: Nikdy není pozdě

McDermid: Omnibus

Patterson: Černý tygr, Dokonalá iluze

Rankin: Poslední rébus, Jména mrt-

vých

PRO POUČENÍ

Bauer: Jak umírá král

Dvořáčková-Mala: Přemyslovský dvůr

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích

Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

Pondělí   9–12 13–18
Úterý   9–12 13–16
Středa  13–18
Pátek   9–12 13–16

Půjčovní doba:

KNIHOVNA

LOVCI PEREL – soutěž pro děti
30. listopadu skončil 1. ročník soutěže pro děti na podporu čtenářství Lovci perel.

Soutěže se zúčastnilo 32 „lovců“, kteří „ulovili“ tj. přečetli celkem 224 knih „perloro-

dek“. 

Nejúspěšnějšími „lovkyněmi“ byly Bradáčová Lilian-Jana – 47 knih, Pařízková Mia – 30 

knih a Císařová Helena – 22 knih. Nejmladším „lovcem“ byla Jana Hlaváčková ze 2. 

třídy, která přečetla 8 knih.

Všichni soutěžící dostanou za své úsilí získané perličky i sladkou odměnu a od ledna 

mohou začít soutěžit nanovo. Perlorodek je dost a dost a stále nové přibývají.
M. Kubíková – vedoucí knihovny

 

M stská knihovna v Mod icích 
vás zve na cestovatelskou besedu 

Ji ího Máry 

USA a HAVAJ 
 

Beseda se uskute ní ve tvrtek 22. ledna 2015 
v 17 hodin v klubovn  nad knihovnou 

 
 
 
 

 
M stská knihovna v Mod icích 

 
vás zve na cestovatelskou besedu 

 

ROBINZONI Z MORAVY 
aneb Rodi ovská dovolená na plachetnici 

 
O své zážitky se s vámi pod lí Jana Kulová 

ve tvrtek 12. února 2015  od 17 hod. 
 v klubovn  nad knihovnou 
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Zajímavé události měsíce prosince, které řešili strážníci Městské 

policie Modřice: 

Dne 1. 12. strážníci usměrňovali provoz při kácení a převozu vánočního stromu na 
nám. Svobody, následně 2. 12. dbali na bezpečnost při akci Rozsvícení vá-
nočního stromu.

Dne 3. 12. se nacházel v areálu OC Olympia zmatený muž, který vlezl k neznámým 
lidem do vozidla a nechtěl vystoupit. Muž hlídku uposlechl a byl autobu-
sem poslán domů.

Dne 4. 12. do našeho města zavítali podomní prodejci nabízející levnější energii. Muži 
strážníkům uvedli, že dělají jen „průzkum trhu“. Hlídka však zjistila, že 
jedné seniorce se snažili vnutit „levnějšího“ dodavatele energií. Proto byli 
oba muži oznámeni ke správnímu orgánu k dořešení.

Dne 9. 12. hlídka MP Modřice při kontrolní činnosti zahlédla sražený motocykl na 
sjezdu z rychlostní komunikace. Strážníci provedli ošetření řidiče motocy-
klu, který dodal, že vozidlo které jej srazilo, z místa ujelo. Poraněný muž 
také sdělil, že na místo události již zavolal PČR. Poté jela hlídka pátrat po 
podezřelém vozidle, které strážníci nalezli v nedaleké průmyslové zóně. 
Toto vozidlo mělo odpovídající poškození po srážce, které udal zraněný 
řidič motocyklu. Z toho důvodu byl řidič dodávky předán republikové do-
pravní policii, která podezření potvrdila, díky nalezení úlomků směrových 
světel na místě nehody, které odpovídaly poškozeným směrovým světlům 
podezřelého vozidla.

Dne 16. 12. si hlídka MP u OC Olympia všimla muže, který nasedá do vozidla a odjíždí 
pryč. V minulosti však strážníci již tohoto muže řešili, neboť řídil bez plat-
ného řidičského oprávnění. Hlídka se za vozidlem ihned vydala. Muž na 
výzvy k zastavení vozidla nereagoval a hlídce ujížděl až k domovu, kde mu 
nezbylo nic jiného než zastavit a se strážníky komunikovat. Bylo zjištěno, 
že se opravdu jedná o muže, který již byl řešen za řízení bez ŘP. Jelikož se 
v tomto případě jednalo o podezření z trestného činu, věc strážníci předali 
republikové policii k dalším úkonům.

Dne 20. 12. vyjížděli strážníci na oznámení, kdy se měl někdo hrubým násilím dobý-
vat do herny na ul. Husova. Po příjezdu však na místě ani v bezprostřed-
ním okolí nikdo nebyl nalezen. Jelikož nevznikla žádná škoda na majetku, 
věc byla na místě vyřešena.

Dne 24. 12. ve večerních hodinách byli strážníci upozorněni státní policií, že okolí 
Brna objíždí neznámý muž a vykrádá automaty na jízdenky. Hlídka proto 
celou noc místní automaty monitorovala. Zloděj se naštěstí našemu městu 
vyhnul.

Dne 29. 12. přijala hlídka MP oznámení o opilém muži, který seděl vedle svého jízdní-
ho kola. Jelikož muž nebyl schopen jízdy, byl dopraven domů a kolo bylo 
uschováno na služebně MP.

Dne 31. 12. strážníci dbali na bezpečnost účastníků oslav Silvestra na nám. Svobody.

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks 

NOHEJBAL

Nohejbalový turnaj

Letošního ročníku tradičního nohejbalového turnaje trojic neregistrovaných hráčů o 
Vánoční pohár se dne 27. 12. 2014 zúčastnil opět plný počet dvanácti družstev.

Složení mužstev bylo toto:
Modřice A: Čonka, Jeneš, Jahoda
Modřice B: Němec, Lukl, Lukl
Modřice C: Brabec, Frimmel, Kotouček
Milani: Jandera, Bodó, Crhák 
Poslední šance: Vohradský ml., Vohradský st., Holeček
Želešice: Mareček Jiří, Soukal Roman, +1
Spešov: Komárek, Komárek, Truhlář
Rebešovice: Pazdera, Klíma, Pohorelec
Orel Řečkovice: Dočkal, Dočkal, Hladík
Hulvates: Florián, Šmarda, Zechmeister
Kameňáci: Kamenský, Svoboda, Brabenec
Moravská Třebová: Polák, Nepeřil, Pospíšil

Pořadatel do čela tří skupin nasadil týmy Modřice A, Modřice B a Hulvates. 
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První dvě mužstva ze skupin postoupila do play-off přímo a ze tří třetích míst z doda-
tečné kvalifi kace pak postoupila mužstva Spešova a Hulvates.

Čtvrtfi nále:
Modřice A x Milani   postup  Milani 
Poslední šance x Hulvates  postup Hulvates
Kameňáci x Moravská Třebová postup Moravská Třebová
Modřice B x Spešov postup Modřice B

Semifi nále:
Hulvates x Moravská Třebová postup Moravská Třebová
Modřice B x Milani postup Milani

O 3. místo:
Modřice B x Hulvates   1:2

Finále:
Milani x Moravská Třebová  2:0  

Ve fi nále proti sobě nastoupila suverénně nejlepší mužstva dne a obě shodou okol-
ností s levonohými smečaři. I když na sety vypadá výsledek jasně, zápas byl velmi 
vyrovnaný a v obou setech rozhodoval poslední možný míč, kdy se na straně Milanů 
projevila větší zkušenost a klid v koncovce.

Závěrem bych chtěl všem mužstvům poděkovat za prezentované výkony, fair-play 
a současně děkuji všem, kteří mně s organizací turnaje pomáhali. Tradičně skvělou 
kuchyň zajistil Milan Frimmel.
Speciální dík pak patří městu Modřice za poskytnutou fi nanční dotaci, kterou jako již 
řadu let napomáhá rozvoji aktivit rekreačních sportovců v našem městě.

Za pořádající skupinu  OLD BOYS oddílu Sokol SDS EXMOST Modřice Petr Jahoda

Skupina A

1. Poslední šance
2. Modřice A
3. Želešice
4. Modřice C

Skupina B

1. Modřice B
2. Kameňáci
3. Spešov
4. Orel Řečkovice

Skupina C

1. Milani
2. Moravská Třebová
3. Hulvates
4. Rebešovice

1Společenská kronikas
Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to 
nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň 
je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve 
Zpravodaji města Modřice.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s 
trvalým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřá-
ní jubilantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o 
osobní návštěvu starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s 
gratulací, aby vyplnili a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních 
údajů. 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně ně-
kterých zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat 
osobní návštěvy vedení města Modřice. 

Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské 

rubrice ve Zpravodaji města Modřice.

Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo 

Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Zbytek týmů se přilosoval a skupiny skončily takto:



 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 

Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 
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Koupím byt
3+1 (3+kk nebo větší 2+1, 

2+kk) v Modřicích,
nejlépe s balkonem.

Telefon: 728 832 677

VEDENÍ Ú ETNICTVÍ RYCHLE A SPOLEHLIV
Pro fyzické a právnické osoby

ádné zaú tování doklad , vyhotovování tiskových podklad

(da ová evidence, výsledovka, rozvaha, apod.)

Zpracování p iznání k DPH, silni ní da , ro ní uzáv rka v etn všech výkaz

Komplexní zpracování mezd

Zastupování na ú adech ( FÚ, ZP, OSSZ )

Kontakt:

Ing. Drahomíra echová

Tel.: 603 149 059 Email:bcechova.d@quick.cz

Hubnutí v Modřicích. 
Speciální akce od 20. 1. do 10. 2. 2015! 

Provedeme vám ZDARMA Analýzu stavby těla ( běžná cena od 350 Kč,- ) na 
základě které vám vygenerujeme poměr tuků a svalů v těle, jaké máte 

spalování, dále tzv. metabolický věk a další zajímavé hodnoty. Analýzu vám 
provedeme přímo v Modřicích, nebo v našem studiu v Brně - dle toho, co je pro 

vás lépe vyhovující. 
 

Na základě analýzy vám navrhneme případně řešení i s úpravou stravovacího 
plánu pro dosažení optimální hmotnosti. 

 
Nyní stačí navštívit naše stránky www.studiohubnuti.cz , vyplnit krátký dotazník 

a my se s vámi následně spojíme. 
 

Nebo nám můžete zaslat SMS na tel.: 603 520 919 ; 734 353 707. 

1Inzercei
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

čt 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fi t40tydnu.webnode.cz

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

19.00 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Lenka Ventrubová

Opakovaně týdně

22. 1. 2015 USA a Havaj - přednáška v knihovně

28. 1. 2015 74. komorní koncert na radnici

30. 1. 2015 Městský ples

6. 2. 2015 Náhradní termín zápisu do 1. třídy ZŠ

12. 2. 2015 Robinzoni z Moravy - přednáška v knihovně

20. 2. 2015 Zahrádkářský ples

Události

Inzerce Modřický kalendář

 
 
 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 
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 – zabezpe ovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

Nabízím veškerý servis
počítačů a notebooků.

Nabízím tvorbu webových stránek. 

Více na www.hr-computers.cz
Bc. Jan Ryšávka

tel.: +420 604 535 647
info@hr-computers.cz

Hledám ke koupi
dům v Modřicích,

opravy nevadí,
zahradu uvítám.

Tel.: 607 496 332

Hledám bydlení
v Modřicích a v okolí
menší RD se zahrádkou 

nebo byt 2-3+1 s balkonem.

Tel: 722 063 341



Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Miroslav Hájek, Kateřina Koubko-

vá (předseda), Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka 

Ventrubová, Vlasta Zápecová

Editor vydání: Vlasta Zápecová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Koncepce" 
schválená Radou města (k dispozici na radnici a na 
www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání 
přes uživatelské formuláře na internetových strán-
kách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty 
i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka je vždy poslední den v měsíci 
(pro dotazy už 20. kalendářní den).
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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