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Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřice spolu s městským úřadem

přejí všem občanům krásné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 

2016 přejeme mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů.

Těšíme se na setkání při akci
Silvestr na náměstí s občerstvením
a tradičně krásným ohňostrojem.

Začátek je v 17 hodin. 

Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k rozvoji města
i mezilidských vztahů v roce 2015.
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USNESENÍ RMM č. 13/2015

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 13. schůze RMM 
konané dne 3. 11. 2015
Kompletní znění usnesení je zveřejněno 
na www.mesto-modrice.cz.

Územní plán
V rámci provedení druhého veřejného 
projednání územního plánu je nutné 
provést aktualizaci dokumentu dle 
připomínek a námitek, které byly do 
dokumentu zapracovány. Výkresovou 
část provede zpracovatel územního 
plánu Ing. arch. Košťálová v ceně 45 000 
Kč bez DPH.
(k usnesení 13R-2.1/2015)

Architektonická soutěž
Jelikož porota architektonické soutěže 
o návrh Víceúčelové sportovní haly 
Modřice prodloužila průběh soutěže o 
jedno zasedání, z důvodu odborného 
a právního posouzení předložených 
návrhů druhého kola, bylo nutné 
prodloužit činnost organizátora soutěže 
fi rmě DEA Energetická agentura, s. r. o., 
za cenu 8000 Kč bez DPH (prodloužení 
o 1 měsíc). 
(k usnesení 13R-2.7/2015)

Jednací řízení bez uveřejnění na 
dodavatele projektové dokumentace 
Víceúčelové sportovní haly 
Po skončení architektonické soutěže 
ZMM jednohlasně pověřilo (usnese-

ním č. 5Z-3.1/2015) RMM  provedením 
výběrového řízení – jednacího řízení 
bez uveřejnění na dodavatele kompletní 
projektové dokumentace akce „Víceú-
čelová sportovní hala Modřice“. RMM 
projednala texty Výzvy k podání nabí-
dek a Zadávací dokumentace, pověřila 
starostu a místostarostku jejich dopra-
cováním a projednáním v ustanovené 
hodnotící komisi. Následně bude tato 
dokumentace RMM schválena.
Jako členové komise byli schváleni: 
Josef Šiška, Hana Chybíková, Ludvík 
Grym, Eva Mattušová, Květoslava 
Höklová, Libor Kočíř, Erik Mikuš, Libor 
Procházka, Tomáš Kratochvíl, Richard 
Tomandl a Pavel Doleček. Současně byli 
schváleni i jejich náhradníci. V komisi 
mají zastoupení všechny politické sub-
jekty zastoupené v ZMM. 
(k usnesení 13R-7.1/2015, 13R-7.2/2015, 13R-7.3/2015 

a 13R7.4/2015)

Zimní údržba a sjízdnost komunikací 
města
RMM schválila aktualizaci Interní 
směrnice č. 24/2015 Plán zimní údržby 
místních komunikací a Nařízení města 
č. 1/2015, kterým se vymezují úseky 
místních komunikací a chodníků, na 
nichž se pro jejich malý dopravní vý-
znam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňování sněhu a náledí včetně 
rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování.
(k usnesení 13R-8.1/2015 a 13R-8.2/2015)

Veřejný pořádek ve městě
RMM začala připravovat text obecně zá-
vazné vyhlášky k zabezpečení místních 
náležitostí veřejného pořádku ve městě 
Modřice.
(k usnesení 13R-8.3/2015)

Personální doplnění a změny měst-
ského úřadu
RMM schválila výzvy na pracovní pozi-
ci asistentka starosty (zástup za mateř-
skou dovolenou), knihovník/knihovnice 
(plánovaný odchod do důchodu) a 
strážník městské policie (doplnění sbo-
ru a plánovaný odchod do důchodu).
(k usnesení 13R-8.4/2015, 13R-8.5/2015 a 13R-

8.6/2015)

Pojištění majetku města
Na základě Analýzy pojistného trhu 
a posouzení rozsahu a výhodnosti 
platného sjednaného pojištění schválila 
RMM pojištění majetku a odpovědnosti 
u Kooperativa pojišťovna, a. s., v ceně 
95 890 Kč/rok a pojištění vozidel u 
České podnikatelské pojišťovny, a. s., v 
ceně 55 047 Kč, kde u přepracovaného 
pojištění vozidel dochází k meziroční 
úspoře 4920 Kč za shodných pojistných 
podmínek.
(k usnesení 13R-8.8/2015)

Manuál zelených ploch
RMM vzala na vědomí cenovou nabíd-
ku na vypracování dokumentu „Manuál 
zelených ploch“ v ceně 112 380 Kč bez 
DPH od Ing. Jakuba Fingera – odborníka 
na výsadbu a údržbu zeleně.
(k usnesení 13R-8.9/2015)

Zimní údržba města
Po převzetí části komunikací v lokalitě 
Bobrava je nutné zajistit jejich zimní 
údržbu, kterou bude schválením RMM 
provádět fi rma FALKY, spol. s r. o., za 
cenu 28 980 Kč/měsíčně s DPH.
(k usnesení 13R-8.10/2015)
Věcný dar Základní škole Modřice
RMM schválila Základní škole Modřice 
přijetí věcného daru od SRPŠ při ZŠ 
Modřice v podobě 4 ks pingpongových 
sad a 111 ks plastových podsedáků, vše 
v celkové hodnotě 9804 Kč.
(k usnesení 13R-8.12/2015)

Prezentace města
RMM schválila prezentaci města v 
publikaci Městská heraldika vydávaná 
společností KAM po Česku za cenu 1450 
Kč bez DPH. V ceně je 10 výtisků knihy 
pro město.
(k usnesení 13R-8.16/2015)
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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru

V souladu s plánem, prezentovaným na 4. jednání ZMM proběhla analýza činnosti 
Redakční rady. Podrobnou zprávu z kontroly najdete na stránkách města mezi do-
kumenty k prosincovému jednání ZMM. Doporučení, postupy pro průběh šetření a 
vyhodnocení výsledků jsme čerpali z Analýzy radničních periodik 2014 (ARP), 
zpracované nevládní, neziskovou organizací, která prosazuje principy transparentní 
veřejné správy a udržitelného rozvoje Bez korupce - Oživení,o.s..  Celou analýzu 
radničních periodik této organizace najdete zde:
http://www.bezkorupce.cz/wp-content/uploads/2015/09/Studie_periodika_Ozive-
ni_0915_web.pdf

Přečtěte si prosím naše zjištění, závěry a doporučení.

O vydávání Zpravodaje města, jako „informačního prostředku orgánů města s přísně 
apolitickým charakterem“ bylo rozhodnuto usnesením č. 1/2006 Rady města Modřice 
(RMM) konané 20. listopadu 2006. 
Politika z řeckého polis – obec, politiké techné – správa obce. Z defi nice vyplývá, že 
již samotné ustanovení RMM je od počátku v rozporu, jelikož orgány města jsou „po-
litické orgány města“ a veškerá rozhodnutí týkající se správy města jsou „politická 
rozhodnutí“ komunálních politiků. Tzn. komentáře, ustanovení a zprávy starosty, či 
místostarostky jsou politickými příspěvky.

Znění Informačního řádu platného od roku 2012 bylo novými aktualizacemi rozšíře-
no výhradně o ustanovení limitující prostor k publikování názorů zastupitelů, 
kteří nejsou zaměstnanci Městského úřadu Modřice, tedy „orgánu města“. Vzhledem 
k platné legislativě (tiskový zákon) nebylo nutné tato ustanovení doplňovat. Defi no-
vaná „přiměřenost“ rozsahu měla být ponechána v kompetenci členů Redakční rady 
(RR) a jimi stanovených pravidel. Zápis RMM neobsahuje, kdo předložil (zpracoval) 
návrhy změn v nově schválených směrnicích IŘ. Není jasně defi nováno, jaký příspě-
vek autorizovaný zastupitelem lze označit jako „materiál orgánu města“, nebo „příspě-
vek vyjadřující názor zastupitele“. Rozhodnutí je výhradně na členech RR.

Ohledně personálního obsazení Redakční rady se členové Kontrolního výboru (KV) 
ztotožňují se závěry ARP: „Redakční radu by měli tvořit zvolení členové zastupitelstva 
a další osoby se společenskou autoritou v daném místě. Je vhodné, aby tyto dvě sku-
piny tvořily zhruba poloviny, aby v sobě zahrnovaly odpovídající názorovou 
různost. Členy redakční rady mají být i zástupci opozice, a to v míře odpovídající 
přinejmenším jejímu zastoupení v zastupitelstvu, anebo i s paritním zastoupením‚ 
např. každý politický subjekt po jednom zástupci.“
Dále souhlasíme s názorem, že „pro účely dohledu by měla být RR ustavena zastu-
pitelstvem a to, jako výbor zastupitelstva, který dohlíží na plnění cílů a účelu 
místního periodika. Redakční rada by měla být svojí činností odpovědná zastu-
pitelstvu, nikoli výkonným složkám samosprávy (radě, starostovi).“ 

Aktuálně je složení Redakční rady z většiny názorově jednostranné. To lze přisou-
dit i dlouholetým personálním stálicím s vazbami na vládnoucí koalici: zaměstnanci 
města
To lze přisoudit i dlouholetým personálním stálicím s vazbami na vládnoucí koali-
ci:  Mgr. Koubková a p.Ventrubová (zaměstnanci města), p. Hájek (fotodokumentace 
akcí města), MUDr. Mareček. Od těchto členů lze očekávat jen malou podporu alter-
nativních názorů a kritických příspěvků na adresu zastupitelů pověřených vedením 
města. Vzhledem k této skutečnosti, lze považovat Redakční radu za orgán nezávislý 
jen s výhradami.
Oba členové KV, kteří se účastnili schůzky členů RR, byli překvapeni mírou verbál-
ních útoků a vyjadřování nesouhlasu ke sdělením a příspěvkům p. Konvalinkové.
Tento závěr KV potvrzuje i „vyjádření RR“ zveřejněné v č. 7-8/2015, kde členové 
(vyjma p. Konvalinkové) sdělují svou představu o obsahu a formě publikování ve 
Zpravodaji. 
Z dotazníků, které členové RR vyplnili a jimi vyřčených názorů vyplynulo, že před-
stavou většiny členů RR je, aby Zpravodaj byl pouze určitým kulturně - sportovním 
měsíčníkem. Sdělení týkající se správy města by měla být stručná a informovat jen o 
závěrech a rozhodnutích, bez obsáhlých komentářů.
Jak bylo však opakovaně řečeno, většina usnesení, která padnou na jednání ZMM 
je již předem rozhodnuta, díky podmínkám koaliční smlouvy a nadpoloviční většině 
hlasů koaličních zastupitelů. Proto opozice byla dosud nazývána „tichou opozicí“, 
jelikož její názory nebyly občanům v dostatečné míře prezentovány.

„Účelem radničních novin je informovat občany o lokálních nebo regionálních záleži-
tostech, které nejsou natolik zajímavé pro komerční média, ani pro celostátní veřejno-
právní média, aby se jimi zabývala. Radnice v nich též plní svou povinnost poskytovat 
občanům potřebné informace.“ (ARP)

„Přiměřený prostor“ dle zákona č. 46/2000 Sb. není dosud konkrétně defi nován. 
Synonyma ke slovu přiměřený jsou „odpovídající“ a „úměrný“, „obdobného rozsahu“ 
jako je příspěvek na nějž autor reaguje. Je-li součástí příspěvku obrázek, který obsa-
huje text, je i tento text v obrázku započítáván do povoleného rozsahu 2800 znaků.
Pokud je autorovi adresována výzva, nebo dopis, které jsou publikovány od několika 
autorů v jednom čísle Zpravodaje, adresát nemá možnost reagovat na tyto příspěvky 
ve stejném rozsahu. Může být zveřejněna pouze jedna odpověď a další až v čísle 
následujícím, případně může za osloveného autora reagovat někdo jiný, což je ab-
surdní. Pisatel výzvy (dopisu) se při této praxi dočká odpovědi za cca 2-3 měsíce. 
Členové RR nerozlišují článek, který je reakcí (odpovědí) na příspěvek adresovaný 
zastupiteli a článek libovolného tématu od zastupitele. Čtenář pak nemá ucelené in-
formace a v době zveřejnění odpovědi již nemusí mít původní text, na který je zastu-
pitelem reagováno, k dispozici.
RR nemůže posoudit dle bodu 4.1., zda prezentované informace jsou pravdivé. 
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Z analýzy příspěvků ve Zpravodaji vyplývá, že 7 organizací řízených, nebo dotova-
ných městem v roce 2015 řádně neinformovalo občany prostřednictvím Zpravodaje 
o své činnosti. Nelze považovat za informaci o činnosti pozvánku, výzvu občanům, 
nebo foto prezentaci. RR na svých jednáních dosud tuto povinnost vyplývající z čl. 
1, odstavec 4) IŘ neřešila.
Občas se autoři v příspěvku odkazují na vyhlášku města, či jiný právní předpis, ale 
bez bližší specifi kace. To je pro čtenáře nic neříkající, nekonkrétní sdělení. Proto je 
vhodné uvádět identifi kační kód předpisu (např. vyhláška 2/2015,  zákon č. 128/2000 
Sb. atd.). 

Na základě uvedených zjištění a závěrů překládá KV níže uvedená doporučení, která 
jsou v souladu s doporučeními v ARP 2014.

KV předložilo k projednání na nejbližším jednání ZMM tyto návrhy: 
•Vyhrazení výhradní pravomoci ZMM k dohledu nad sdělovacími prostředky 

místní samosprávy. ZMM bude mít v kompetenci schvalovat personální složení 
RR, informační řád, odměny členům RR, případně další související rozhodnutí, 
která se týkají sdělovacích prostředků města Modřice.

•Vypustit ustanovení 5.1.3. pro nadbytečnost, jelikož skupina „kohokoliv“ v usta-
novení 5.1.2. zahrnuje všechny bez výjimky, která není nijak specifi kována – 
tedy vč. zastupitelů.

•Doplnit ustanovení: „Do rozsahu stanoveného pro sdělení kohokoliv nelze za-
počítávat citace a prezentace čerpané z podkladů orgánů města, které jsou ve 
sdělení následně komentovány.“

•Kapitola 3., odst. 6: nahradit  „členem RR s hlasem poradním“ termínem „porad-
cem, bez možnosti účastnit se hlasování RR“.

•Personální složení RR: 
•Ustanovit funkci Redaktor (nahradí fci předsedy) - měl by mít všemi přiznanou 

funkci „strážce brány“ (gate keeper), tedy až na předem určené typy výjimek 
defi nitivně rozhodovat o výsledné podobě či zařazení určitého příspěvku. Pod-
mínky – minimální vazby na Modřice, zkušenosti s novinářskou prací, nebo 
činností v redakční radě.

•Jmenovat 2-6 členů RR z kandidátů: 
a)  navržených jednotlivými zastupitelskými kluby.
b)  vybraných na základě výběrové řízení před komisí složenou z vybraných  

zastupitelů opozice i koalice (př. 2 opoziční, 2 koaliční a Redaktor - nezávislý).
•Zveřejnit prostřednictvím všech dostupných prostředků Informačního systé-

mu města výzvu občanům, aby se přihlásili na pozici člena RR. 
•Zajistit dostatečnou motivaci (např. fi nanční odměny), aby počet zájemců byl 

vyšší, než je kapacita členů RR. 
c) kombinace obou výše uvedených skupin s důrazem na názorovou různo-

rodost.

•Stálým externím konzultantem RR s hlasem poradním a oprávněním účastnit se 
jednání RR bude pověřený zaměstnanec města Modřice, není však oprávněn 
hlasovat o návrzích RR.

•Následně rozpustit Redakční radu vzhledem k průkaznému zpochybnění nutné 
„nezávislosti“ předsedy a členů s vazbami na Městský úřad Modřice (zaměst-
nanci, zpracovatelé zakázek pro město..atd.). Zaměstnavatel – Město Modřice je 
vydavatelem Zpravodaje a rozhoduje o pracovním poměru (zadání zakázky), o 
výši platu, vč. odměn těchto členů.

•Nové složení RR bude schváleno na jednání ZMM.

KV doporučuje Redakční radě:
•Soupis pravidel, která by zamezila případným sporům ohledně povolení pu-

blikování jednotlivých příspěvků a zajistila by rovné podmínky pro všechny 
přispěvatele. Každý člen by měl být s těmito pravidly seznámen a podpisem 
vyjádřit souhlas. 

•Vypracovaný zápis z jednotlivých schůzek RR bude do 3 prac. dní od jejich 
konání zaslán elektronicky všem členům RR.

•Zajistit avízo. S přiměřeným předstihem informovat představitele opozice v 
zastupitelstvu o hlavních tématech místní komunální politiky připravovaných 
k uveřejnění tak, aby mohli alternativní názor poskytnout do uzávěrky. To se 
týká jak zpráv, tak komentářů. Pokud přesto RR neobdrží alternativní sdělení, 
přiměřeně o tom čtenáře informuje. 

•Respektovat „přiměřený prostor“ dle zákona č. 46/2000 Sb. Synonyma ke slo-
vu přiměřený jsou „odpovídající“ a „úměrný“ - odpovídající rozsahem.

•Zprostředkovat doručení výzev i otevřených dopisů adresátovi (více adresá-
tům), které jsou určeny jedné konkrétní osobě, či uzavřené skupině osob (např. 
ZMM, RMM...). Umožnit adresátům reakci na tyto výzvy (dopisy). Následně oba 
příspěvky publikovat v jednom vydání Zpravodaje.

•Dohled nad zajištěním informování občanů minimálně 1x ročně od organizací 
městem řízených a dotovaných, zároveň zajistit publikování alespoň výroční 
zprávy o činnosti KV, FV a komisí města.

•Dbát, aby autoři příspěvků uváděli zdroje citací, případně identifi kovali sro-
zumitelně právní předpisy na které se v příspěvku odkazují (číslo předpisu, 
paragraf, odstavec)

•Zveřejnit schválenou korekturu na webu města ve stejný den, kdy byl dán 
souhlas k jejímu tisku. Prodleva je několik dní i více než týden.

Na základě zjištěných skutečností zpracoval Kontrolní výbor.

Jak námi předložené návrhy vyhodnotili zastupitelé na prosincovém jednání ZMM se 
můžete dočíst v podrobném zápise na stránkách města, nebo až po jeho zveřejnění 
v lednovém čísle Zpravodaje. 

Za KV předseda Richard Tomandl

Zpravodaj 12/2015
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Blíží se konec roku a s ním ohlédnutí za prací lidí pro město, o kterých se nemluví a 
přece udělali velký kus práce. Z mé pozice předsedy kulturně školské komise mohu 
zhodnotit práci členů: MgA. Dagmar Bradové, Romana Brennera, Jaroslavy Brenne-
rové, Reginy Cupalové, Tomáše Hejtmánka, Martina Kačína, Mgr. Kateřiny Koubkové, 
Bc., Mgr. Tomáše Kratochvíla, Ing., Bc. Markéty Krautové, Milana Putny, Lenky Vent-
rubové a Ing. Hany Woodové. 

Všem výše zmiňovaným děkuji za píli, vstřícnost a ochotu, kterou věnují práci v ko-
misi při přípravě téměř všech kulturních akcí města Modřice.

MUDr. Jiří Ventruba, CSc.

místostarosta a předseda KŠK MM

Vážení spoluob ané, 
 

p ejeme vám p íjemné prožití váno ních svátk  a do nového roku 2016: 
     hodn  pohody 
     žádné nehody 
     š astné náhody 

     významné dohody 
     legra ní p íhody 
     a další života výhody 

 
           Zastupitelé za hnutí ANO 2011 v Mod icích 
 
 
Ochutnejte naše oblíbené váno ní recepty 
 
Rybí polévka, jak ji možná neznáte 
 
Na plný hrnec polévky pot ebujete:  

 1 rybí hlavu a dalších masitých od ezk  (ocasní konec a podobn ),  
 200 g rybího masa,  
 2–3 mrkve,  
 1 petržel,  
 1/2 malého celeru,  
 1 cibuli s istou slupkou,  
 kousek pórku,  
 erný pep  a s l.  
 jikry  (máte-li k dispozici) 

 
Krutony na 4 porce: 2 rohlíky, trochu rostlinného oleje 
 
Rybí hlavu bez o í (m žete je nechat - záleží na Vás) spolu s ostatními kousky masa a ocasní konec 
bez ploutve d kladn  omyjte vodou. Takto p ipravenou rybu vložte do hrnce s cca 2 litry vody. 
Celer, petržel, mrkev a pórek o ist te, nakrájejte na kousky a p idejte do hrnce s rybou. Nakonec 
opláchn te cibuli i se slupkou a vložte ji také do hrnce též (slupka dodá polévce nazlátlou barvu). 
Polévku osolte, lehce opep ete a va te do m kka asi 30 minut. 
Rohlíky nakrájejte, nebo natrhejte na malé kousky, dejte do peká ku, zakápn te troškou oleje a 
vložte asi na 10 minut do trouby vyh áté na 200 stup . 
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Po uva ení polévky vyndejte všechny kusy ryby.  Maso rozeberte na kousky a rozd lte do talí  
spolu s kousky zeleniny. Nakonec zalijte dochuceným vývarem. P ed podáváním je m žete ozdobit  
jemn  nasekanou petrželkou. 
          
         Dobrou chu  p eje Erik Mikuš 

 
Kap í karbanátky, aneb zkuste kapra jinak 
 

 1000 g kap ího masa 
 200 g strouhanky 
 100 g špenátových list  
 1 vají ko 
 1 lži ka majoránky 
 s l 
 pep  
 2 šalotky nebo malá cibule 
 4 lžíce oleje 

 
Kap í maso rozemelte nebo nasekejte na fašírku. P idejte krátce spa ený špenát, nakrájený nahrubo. 
Zbytek p ísad spole n  s kap ím mletým masem dejte do misky a ádn  promíchejte. Zprudka 
smažte na rozpáleném oleji. Podávat lze s bramborovým salátem, druhý den jsou karbanátky 
báje né studené, pokud si je dáte s chlebem. 
          
         Dobrou chu  p eje Jan Skalník 
 

 
Váno ka jako od babi ky 
 

 230g hladké mouky 
 100g polohrubé mouky 
 20g droždí 
 115ml vlažného mléka 
 60g cukru 
 8g vanilkového cukru 
 70g zm klého másla 
 4g soli 
 k ra z 1 citrónu 
 1 vejce 
 35g rozinek 
 35g mandlí na plátky nebo posekaných 
 1 rozšlehané vejce na pot ení a plátky mandlí na posypání 

 
V míse smíchejte mouky a vytvo te d lek, do kterého nalijte 2/3 mléka a rozdrobte droždí. Ze stran 
pomalu vmíchávejte mouku tak, aby vzniklo t sto husté tak, jako na lívance. Posypejte trochou 
mouky, mísu p ikryjte a nechte 30min. vzejít. 

Do mísy p idejte oba cukry, máslo, vejce, s l a citrónovou k ru, dolijte zbytek mléka a vypracujte 
hebké t sto, které se nelepí na st ny mísy. Nakonec do t sta zamíchejte mandle a rozinky. Vyklopte 
na lehce pomou enou pracovní desku a p ikryjte potraviná skou fólií. T sto uzraje za 30min. 
 
Zaple te váno ku a na plechu s pe ícím papírem nechte 1 hod. nakynout. Pot ete rozšlehaným 
vejcem (m  se osv d ilo i rozpušt né sádlo – váno ka je k upav jší), posypte plátky mandlí a pe te 
na 160°C 40-50 min. 
 
Pletení váno ky ze 6 pramen  podle R. Va ka: 
Prameny rozd líme na polovinu, tedy na 3 a 3 prameny. 
P ek ížíme levou ruku p es pravou a chytneme oba vn jší prameny (levou rukou držíme pravý, 
pravou levý pramen). P ek ížené ruce vrátíme do normální polohy, tedy vedle sebe. Pramen v pravé 
ruce položíme do vnit ní levé strany. 
1. Levou rukou zespodu uchopíme pravý vn jší pramen a p ek ížené ruce vrátíme do normální 
polohy, tedy vedle sebe. Pramen v pravé ruce položíme do vnit ní levé strany. 
2. Pravou rukou zespodu uchopíme levý vn jší pramen a ruce vrátíme do normální polohy, tedy 
vedle sebe a pramen v levé ruce položíme do vnit ní pravé strany. 
3. Levou rukou zespodu uchopíme pravý vn jší pramen a p ek ížené ruce vrátíme do normální 
polohy, tedy vedle sebe. Pramen v pravé ruce položíme do vnit ní levé strany. 
4. Pokra ujeme stejn  jako v bod  2 a postupy st ídáme dokud nezapleteme všechny prameny. 
 
Obrazový návod:  

foto : Simona VRABCOVÁ  
 
       Dobrou chu  p eje Alexandra Konvalinková 
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Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Zemědělci u Primálu se dočkali, ale…

Jak jsme se mohli dočíst ve Zprávě o plnění úkolů, které prezentoval starosta na 
ZMM dne 7. září 2015, GAS Transport měl do konce září provést veškeré práce na 
terénních úpravách v lokalitě Primál na "zajištění znovuobnovení využívání pozem-
ku k zemědělským účelům". Firmě jsme dali ještě další měsíc k dobru a 3. listopadu 
jsme se vyrazili podívat, jak se daří naší zemědělcům v hospodaření na upravených 
pozemcích. Pořízené fotky mluví za vše...

Foto: Sylva Bernátová

Nezbývá nám než popřát našim zemědělcům vysoké výnosy jejich sklizně :-).

Libor Procházka, osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz

Informace od zastupitelů Informace od zastupitelů

Vážení občané,

velmi se Vám omlouvám za značný rozsah a obsah posledních čísel městského Zpra-
vodaje, který jsme jako demokraticky zvolené vedení města nemohli ovlivnit, neboť 
bychom se rétorikou agresivní opozice stali netransparentní radnicí. Opozice, zejmé-
na zastoupená zastupiteli za sdružení ANO 2011 a Občanské sdružení Za Čisté a klid-
né Modřice neustále napadá a rozvrací nastolený rozvoj a výstavbu našeho města. 
Nechci zde obhajovat naše kroky. Ty Vám velmi rád objasním na jakémkoliv našem 
setkáním, ať osobním či veřejném, např. na zasedání zastupitelstva. Chci se naopak 
veřejně a transparentně zeptat „Křičící opozice“: Co jste pro Modřice zajistili? Co jste 
pro Modřice vybudovali? Co jste pro Modřice vyjednali? Odpovím si sám: „NIC“.

Určitě se budou tito zastupitelé ohánět tím, jak dojednali bezplatnou dopravu do OC 
Olympie, jak dojednali dopravu na Bobravu, jak zajistili opravu chodníků, jak pod-
porují rozvoj základní a mateřské školy a jak bedlivě hlídají, aby současné vedení 
nepoškozovalo a nerozkrádalo město. Zeptejte se jich, kde k těmto tvrzením mají 
podklady, že to tak bylo? 

Já žiji v Modřicích od narození. Před 50 lety to byla „vesnice“, kde projelo pár vozidel 
a občané pracovali vesměs v Kovolitu nebo ve Frutě či na poli. Dnes je i díky rozma-
chu bytové výstavby v Modřicích téměř o 2000 obyvatel více než v té době a počet 
vozidel je někde úplně jinde. Čím to asi bude? Tím, že „starousedlíci“ si nakoupili 
vozy a začali podnikat nebo tím, že přibyl téměř dvojnásobek obyvatel. 

Ano, Modřice jsou dnes rozvinuté obchodně-průmyslové centrum s nemalým pří-
jmem do obecní pokladny plynoucím z aktivit podnikatelů a občanů. Bez tohoto roz-
voje a těchto fi nancí by Modřice nebyly tam, kde dnes jsou. Daní za naši prosperitu 
je zvýšená doprava, průmyslová výstavba a naše obklíčenost silnicemi nadmístního 
významu (R52, D2). Musíme si tedy všichni uvědomit, zda chceme Modřice bohaté, 
sportovně a kulturně aktivní nebo budeme všechny aktivity pro růst města potlačo-
vat. V mém zájmu je fungování města, jeho rozvoj a prosperita.

Váš demokraticky zvolený starosta Ing. Josef Šiška
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1Informace pro občanyi
Informace o zimní údržbě místních komunikací v Modřicích

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a 
schůdnosti na nich vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky, a to tak, aby 
zimní údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně 
jedné a ekonomickým možnostem vlastníka místních komunikací na straně druhé. 
Závadou ve schůdnosti nebo sjízdnosti je taková změna, kterou chodec nebo řidič 
nemůže předvídat při pohybu chodce nebo vozidla přizpůsobenému povětrnostním 
situacím a jejich důsledkům.

Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací
•Zajistit potřebné fi nanční prostředky na provádění zimní údržby
•Zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou
•Kontrolovat včasnost a kvalitu prací při provádění zimní údržby
•V průběhu zimního období zmírňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti 
•Řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby, úzce spolupracovat s 

Městskou policií

Základní povinnosti uživatelů místních komunikací
•Přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý
•Při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se zmírňují závady ve schůd-

nosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. 
zmrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov apod.)

•Při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypo-
vým materiálem

•Při přecházení použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž 
jsou zmírňovány závady ve schůdnosti

Místní komunikace se udržují v pořadí podle důležitosti a to v časových limitech:
I. pořadí důležitosti do 4 hodin od pokynu k zahájení
II. pořadí důležitosti do 12 hodin od pokynu k zahájení
III. pořadí důležitosti do 48 hodin od pokynu k zahájení.

Teprve po dokončení zimní údržby strojní technikou se provádí ruční údržba ze-
jména v místech pro stroje nepřístupných (úzké chodníky, schodky zasahující do 
chodníku, dešťové svody).

Tam, kde brání strojní údržbě zaparkovaná auta, město úklid nezajišťuje!

Co se týče chodníků, jsou do I. a II. stupně zařazeny hlavní komunikační chodní-
ky, kde se pohybuje nejvíce lidí.  Vedlejší chodníky, co jsou zejména propojky od 
hlavních komunikačních chodníků k bytovým domům, jsou zařazeny do III. pořadí 
důležitosti. Pracovníci čety musí také dodržovat zákonem stanovené přestávky, po-
dobně také při dlouhodobém sněžení nebo námraze není v silách města dokonalou 
údržbu zajistit. Zodpovědnost za případné úrazy způsobené špatnou zimní údržbou 
místních komunikací má obec, která je na toto náležitě pojištěna.

Z toho vyplývá, že pokud majitel přilehlé nemovitosti bude chtít mít chodník uklizen 
dříve, musí si ho uklidit sám.  

Těžko se dá dopředu odhadnout, jaká bude zima a jaká potřeba zimní údržby 
vyvstane.

Proto se na Vás obracíme se zdvořilou žádostí a výzvou, abyste nám se zimní 
údržbou chodníků pomohli. Tak jako se většina občanů stará o předzahrádky a 
okolí svých domů včetně chodníků bez ohledu na jejich vlastnictví po celý rok, 
nezapomeňte, prosím, na chodníky u svých domů ani v zimě.
Všem, kteří tak činí a i nadále budou činit, patří náš velký dík.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Informace ke svozu bioodpadu v zimních měsících

Pravidelný svoz biopopelnic bude probíhat, tak jako každý rok, od prosince
do března 1 x měsíčně první středu v měsíci - 2. 12. 2015, 6. 1. 2016, 3. 2. 2016,
2. 3. 2016.

Kontejnery na biodopad u fotbalového hřiště se v zimních měsících nepři-
stavují.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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 M sto Mod ice ve spolupráci s KŠK po ádá  

   v pátek 5. února 2016 od 20 hodin 
   v sále hotelu Gregor v Mod icích 

 18. M stský ples 

 
 

  K poslechu a tanci hraje skupina Hamrla Boys. 
Program zahájí polonéza v nastudování žák  ZŠ Mod ice. 

 
 Vstupné 100,- K  v etn  místenky. 

 
P edprodej vstupenek bude zahájen od 4. ledna 2016 

na recepci M stského ú adu v Mod icích u p. Ventrubové,  
telefon: 537 001 017 nebo 774 007 710 

Myslivecký ples

 

Hamrla-boys

1Život v našem městěž

Předprodej vstupenek u paní Havlátové od 14. 12. 2015.
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Vyjádření k článku v modřickém zpravodaji 11/2015 : Neformální 

komentář k vítěznému návrhu Výstavba víceúčelové haly Modři-

ce.

I přes naše přesvědčení, že se architekti mají stranit politikaření, jsme se přece jen 
rozhodli reagovat na kritický článek a volný komentář autorů 2. místa soutěže o ná-
vrh nové sportovní haly, konkrétněji architektů z architektonické kanceláře GRIDO. 
Článek, který vyšel ve zpravodaji z pera autorů 2. místa v soutěži, má jednoznačný 
podtext: Ovlivnit veřejné mínění na svou stranu pomocí kritiky vítězného návrhu, 
která předpovídá neúspěšnost a pozdější nesprávnost řady technických řešení včet-
ně provozních a funkčních dopadů.

Je třeba se ptát, kdo si tento článek objednal, a jaký je jeho účel. Je to snad součást 
politického boje? Je zřejmé, že se ze strany autorů nejedná o dobře míněnou kolegiál-
ní kritiku, ale o zcela neprofesionální, neetickou obchodní praktiku. Očerňovat práci 
či profesionalitu jiných architektů z ryze obchodních důvodů je nepřijatelné nejen 
z pohledu obecně společenských, ale i dle §27 profesního a etického řádu České 
komory architektů.

Svým článkem dělá ze soutěžní poroty skupinu diletantů, kterým je potřeba koneč-
ně vysvětlit pomocí domnělých negativ projektu soupeře naprostou kvalitu návrhu 
svého. Žádný soutěžní návrh neřeší do důsledku všechny technické detaily, ale musí 
vytvořit v základním konceptu předpoklady schopného vývoje do úspěšné realiza-
ce. Základem koncepce vítězného návrhu je urbanisticko-hmotové řešení, funkční a 
provozní uspořádání a odpovídající ekonomie stavby. Nemá smysl oponovat nebo se 
hájit vůči kritice autorů článku, neboť její účel není konstruktivní, ale zcela manipula-
tivní. Opírá se o profesní polopravdy nebo záměrně zkresluje či předjímá dílčí tech-
nická nebo provozní řešení. Kritiky návrhu pana Sticzay-Gromského se vzdáváme ne 
snad z důvodů, že by byl jeho návrh bezchybný, ale protože považujeme tuto cestu 
za neetickou, neprofesionální a ryze účelovou. Architekt by se takového jednání měl 
vyvarovat. Získání projektu pro veřejného zadavatele formou architektonické sou-
těže o návrh považujeme za nejvyšší míru kultivace veřejného prostředí a investor-
ského zvláště, neboť výsledek soutěže je konsenzus názorů porotců, z nichž je vždy 
polovina z řad odborníků, a v případě Modřic šlo však o skutečné kapacity v oboru.
Tým autorů 1.místa v soutěži

Doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer
Ing. arch. Vojtěch Sosna
Ing. arch. Jáchym Svoboda
Ing. arch. Jakub Straka

Architektonická soutěž na víceúčelovou halu Modřice

Vzhledem k jednostranně směřovanému monologu s cílem pohanit vítězný návrh 
a zpochybnit rozhodnutí poroty architektonické soutěže (zpravodaj 11/2015), coby 
člen oceněného autorského týmu si dovolím pár poznámek. Architektonická soutěž 
je jedním z možných způsobů zadávání veřejných zakázek. Neexistuje demokratičtěj-
ší, transparentnější možnost. Není cestou nejjednodušší, tudíž je logicky při zadávání 
veřejných zakázek v menšině. Nicméně má jedno neoddiskutovatelné pozitivum. In-
vestor nekupuje "zajíce v pytli". Získává množství názorů - soutěžních návrhů. A díky 
porotě, ve které má i své zástupce, pak ty nejlepší návrhy včetně pořadí doporučené 
k realizaci. Nezávislá (odborná) část poroty je garantem výběru nejlepších návrhů z 
hlediska kontextuálního, estetického, konstrukčního, ekonomického ap. Odbornou 
část poroty tvořila jména, jejichž profesní erudovanost na poli praktickém i teore-
tickém vzbuzuje oprávněný respekt. Kromě tématu, byl i toto důvod naší účasti v 
soutěži. S hodnocením poroty vítězného návrhu se ztotožňuji. Svou pokornou ar-
chetypální formou nejlépe z návrhů splňuje preambuli soutěže. Není jen kolbištěm 
novodobých gladiátorů, ale formou a atmosférou vnitřního prostoru se hlásí k funk-
ci komunitní, ve smyslu prvorepublikových sokoloven, či antických gymnazionů. A 
to aniž by se podbízel jakoukoliv módností podléhající času. Trojlodí umožňuje, při 
dodržení požadované minimální světlé výšky, neomezeně využívat hlavní hrací plo-
chu a zároveň přirozeně rytmizuje případné členění na požadované tři hrací plochy. 
Sportovní haly s televizními přenosy vyžadují rovnoměrné umělé světlo bez světla 
přirozeného. Avšak naopak školní a komunitní prostory jsou z psychologického hle-
diska bez možnosti přirozeného osvětlení, větrání a optického kontaktu s vnějškem 
minimálně diskutabilní. Vítězný návrh predikuje vnější stínění oken, které dává mož-
nost volby. Stejným způsobem lze toto řešit i u světlíků. Bez vzduchotechniky se 
dnes žádný sportovní sál neobejde. Z vlastní projektové zkušenosti (sport. hala v 
Bohumíně - největší zakrytá sport. plocha v ČR) si dovolím tvrdit, že hlavní rozvody 
vzduchotechniky budou menšího průměru než 1m a lze je vést pod vazníky v mís-
tech mimo vlastní hrací plochu. U vítězného návrhu jsem shledal důležitý klad, na 
který nebylo prozatím upozorněno. Díky orientaci hřiště rovnoběžně se stávající ško-
lou vznikl dostatečný odstup od stávající školy, oken učeben. Nebude tak problém s 
normovým přirozeným osvětlením učeben.

Ing.arch. Tomáš Bindr
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Pár poznámek k (modřickému) ZPRAVODAJI a nejen k němu…

Dvanáctým číslem byl uzavřen další ročník MODŘICKÉHO ZPRAVODAJE, který 
máme každý měsíc ve schránce. Patřím, a jistě nejen já, k jeho pravidelným čtená-
řům. Svého času jsem do něho i přispíval sloupkem “připodotýkám“. 

Dovolím si připodotknout pár poznámek ke ZPRAVODAJI a nejen k němu. Podle 
mého názoru by měl městský zpravodaj informovat o dění v městě. Tedy o kultu-
ře, sportu, společenských událostech… Teprve ve druhé řadě se věnovat půtkám 
opozice s koalicí. Opozice má plné právo vyjadřovat svoje názory, což jistě činí v 
dostatečném rozsahu. Tane mě na mysli ono známé: “Čeho je moc, toho je příliš“. 
Mnohdy stačí jedna, či dvě věty a čtenář má jasno o co opozici jde. Že jsou to někdy 
podpásovky, je věc druhá. Použije-li zastupitelka A. K. citát Platona: “Nakonec budou 
vládnout ti nejneschopnější z vás, to je trestem za neochotu podílet se na politice“. 
V podstatě je to stejné, jako kdyby napsala: vládnou nám pitomci a jen my jsme ti 
jediní, kteří dokážou dobře vládnout. 

Zastupitel E. M. říká, že po volbách možnost volby občanů končí. Ale o tom to je! 
“Vládnoucí koalice“ získává možnost řídit obec, město nebo stát. Právě tato koalice 
získává politický mandát, a především politickou odpovědnost. Když se jí nebude 
dařit, tak jí to voliči, tedy občané spočítají a pude krásně česky řečeno od válu…. 
Stejně jako ve vrcholné politice.  

V závěru roku se konala na radnici výstava návrhů sportovní haly. Jako sportovce v. 
v. mě velmi zajímala a souhlasím s výstavbou, na rozdíl od zastupitelky S. B., která 
říká, že je to další kontroverzní stavba (které jsou ty další?). Není. Zastupitel L. P. říká, 
že výstavba haly neposune naši obec k modernímu městu. Dovolím se zeptat - co 
posunuje k modernímu městu? L. P. patří ke kritikům všeho a všech (a má na to vý-
sostné právo). Kritizuje i nový most nad železnicí, zaplať pánbůh za něj. V pasivním 
bytovém domě prý pokulhává funkčnost. V čem pokulhává? Chce zbourat i hospodu 
“Sokec“, i o tom se dá diskutovat, ale myslím si, že tato stará budova k městu patří. A 
to neříkám jen proto, že tam zajdu na pivo.  

Možná někdo namítne, že tento příspěvek je pochlebující. Rozhodně nepatřím k těm, 
kteří padají před vedením města na zadek. Když se mně něco nelíbí, tak jim to řeknu. 
A světe div se, uši mně neutrhnou a minimálně se nad tím zamyslí. 

Na závěr chci říci, že záměrně nikoho nejmenuji, nejde o jména, ale o věc. A na úplný 
závěr si dovolím citovat zastupitelku A. K. “Ne každý čtenář pochopí obsah, tak jak to 
autor zamýšlí…“. Jan Werich svého času říkal, že mnohý autor si myslí, že co čtenář 
to blb…  

Tomáš Paufošima

Jak je to s veřejným prostranstvím

V minulém vydání Zpravodaje paní místostarostka velmi stručně a tudíž velmi ne-
dostatečně reagovala na můj příspěvek, ve kterém jsem položil otázku, proč město 
některé pozemky soukromých osob udržuje na náklady města a jiné ne. Paní mís-
tostarostka uvedla, že mnou zmíněný pozemek je vyhláškou města začleněn do sou-
boru pozemků tvořících Veřejné prostranství. Po přečtení této informace jsem si tedy 
položil otázku, co to má společného s údržbou na náklady města?

Legislativní rámec, kterým je zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v § 34 vymezuje po-
jem: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému 
užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Veřejná prostranství jsou ne-
zastavěné prostory mezi budovami v našich obcích a městech, ulice, náměstí atd. Tato 
prostranství jsou přístupná každému a slouží různým účelům“. K tomu doplňuje Ústav-
ní soud ve svém nálezu Pl.ÚS 21/02 ze dne 22.03.2005, že: „prostor splňující zákonné 
znaky veřejného prostranství je veřejným prostranstvím ex lege“ (ze zákona). Obecně 
závazná vyhláška obce tak jen deklaruje již existující stav. Z defi nice vyplývá, že ne-
záleží na druhu vlastnictví pozemku, ale na funkci, kterou plní.

Kdo má tedy platit údržbu veřejného prostranství? Dle právního názoru uvedeného 
v [1], povinnost obce udržovat veřejná prostranství není v zákoně výslovně stanove-
na. Lze dovodit pouze obecnou povinnost obce pečovat o své území. Naproti tomu 
soukromý vlastník má povinnost udržovat svůj pozemek a pokud tak nečiní, může 
mu být uložena pokuta až 20 000 Kč a v případě právnické osoby až 100 000 Kč.

Aby situace nebyla tak jednoduchá, je tu usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 32 Odo 
872/2003, dle kterého: „Obec nemá podle ustanovení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, právo na to, aby vlastník pozemku, který je součástí veřejného prostranství, str-
pěl jeho bezplatné užívání. Obci vzniká bezdůvodné obohacení plněním bez právního 
důvodu, není-li užívání takového pozemku upraveno smlouvou mezi jeho vlastníkem 
a obcí.“

Vyplývají z toho dvě skutečnosti, které mohou nastat. V prvním případě obec nemá 
uzavřenou smlouvu s vlastníkem pozemku – na straně obce vzniká bezdůvodné 
obohacení a vlastník má povinnost udržovat svůj pozemek. Pokud navíc obec tento 
pozemek udržuje, dopouští se nehospodárného nakládání s veřejnými prostředky.

V druhém případě má obec uzavřenou smlouvu s vlastníkem a potom může být 
smluvně ujednáno, že obec pozemek udržuje a neplatí nájem za jeho užívání.

Nevím, jak má město ošetřen tento stav a zda má zavedenou nějakou operativní evi-
denci 21. století jako jiná města, například zpracovaný pasport zeleně a komunikací.
Zdroj: [1] http://goo.gl/vc1w2N

Kamil Morong
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PROGRAM OSLAV VÁNOC V KOSTELE SV. GOTTHARDA V MOD ICÍCH 

datum as den pozn. 
20.12.2015 930 4. adventní ned le Mše svatá 
24.12.2015 1600 P íz enice tvrtek - Št drý den Mše svatá pro rodi e s d tmi 
24.12.2015 2200 tvrtek - Št drý den P lno ní Mše svatá  
25.12.2015 930 pátek - Hod Boží váno ní Mše svatá  
26.12.2015 9 30 sobota - svátek Sv. Št pána Mše svatá –  po mši žehnání vína na fa e 
27.12.2015 9 30 ned le - Svátek Svaté rodiny Mše svatá – obnova manželských slib  
31.12.2015 1600 tvrtek - Silvestr Mše svatá – pod kování za uplynulý rok 

1.1.2016 930 pátek - Nový rok Novoro ní Mše svatá 
3.1.2016 930 ned le Mše svatá 
6.1.2016 1800 st eda - svátek T í král  Mše svatá – žehnání kadidla,vody a k ídy 

 
Na oslavu p íchodu Pána jsou srde n  zváni všichni ob ané našeho m sta. 

FARNOST

První adventní neděle, 29. 11. 2015

Vážení modřičtí občané,

rád využívám možnost popřát Vám i Vašim rodinám k Vánočním svátkům hojnost 
radosti a pokoje od narozeného Ježíše. Myslím, že právě v dnešní době, plné nepo-
koje, nejistoty a strachu z toho, co nás Evropany čeká, je velice potřebné si uvědomit 
právě o Vánocích historickou pravdu, že se nám všem před dvěma tisíci let narodil 
Spasitel, Kristus Pán Bůh. Již v těch dobách byl nazván Emanuelem, to znamená Bo-
hem s námi a ne proti nám. Ježíš narozený ukazuje na Boha, který je láska a kterému 
záleží na každém člověku. Tento náš Bůh nebojuje proti lidem, ale naopak jim chce 
pomáhat. Myslím, že je správné si tuto pravdu nejen každodenně připomínat, ale s 
radostí ji znovu každoročně touto dobou i prožívat. 

Přál bych i letos alespoň o Vánocích nám všem, abychom si znovu tuto skutečnost 
uvědomovali a v dítěti Ježíškovi, ležícím v jesličkách, uviděli Boha, který má otevře-
nou náruč pro každého z nás. 

Požehnané Vánoce vyprošuji každému z Vás. 

Váš Robert Mayer, farář

j.m.

Tříkrálová sbírka - Každá koruna pomáhá

V těchto dnech vrcholí přípravy již šestnáctého ročníku Tříkrálové sbírky, která začne s 
Novým rokem a potrvá do 14. ledna 2016. Jedná se o největší dobrovolnickou akci v zemi, 
která je součástí tradice a umožňuje veřejnosti podílet se spolu s Charitou na pomoci po-
třebným a lidem v nouzi. Prostředky z Tříkrálové sbírky každoročně významně přispívají 
k udržení, zkvalitnění a rozšíření nabídky sociálních a zdravotních služeb poskytovaných 
v regionu působnosti Oblastní charity Rajhrad.

V roce 2015 bylo možné z prostředků Tříkrálové sbírky provést například:
• kompletní výměnu vadných plynových kotlů v hospici sv. Josefa 
• nákup koncentrátorů kyslíku a nových polohovacích lůžek pro klienty hospicových 

služeb 
• vybudování chodníkových cest a pořízení venkovního nábytku pro klienty Chráněné-

ho bydlení sv. Luisy v Rajhradě, určeného pro osoby s demencí
• nákup 2 nových vozů pro Mobilní hospic sv. Jana a Charitní pečovatelskou službu (za 

vozy již dosluhující)
Více o podpořených a dalších projektech najdete na www.rajhrad.charita.cz.

Pro rok 2016 je využití prostředků Tříkrálové sbírky plánováno pro:
• obnovu interiérového vybavení ve všech pokojích klientů rajhradského hospice. 
• pokračování realizace zahradních úprav v parku Chráněného bydlení sv. Luisy
• podporu činnosti dobrovolníků, kteří jsou nedílnou součástí hospicového týmu nebo 

pomáhají jako společníci klientů v Chráněném bydlení sv. Luisy
• další zkvalitňování služeb Nízkoprahového centra Vata v Židlochovicích, které slouží 

mládeži v rámci prevence ohrožení negativními společenskými jevy
• zakoupení nového vozu pro Charitní ošetřovatelskou službu 
• podporu salesiánského střediska Don Bosco Hospet v Indii, které vyhledává děti 

zneužívané k práci, poskytuje jim ubytování, vzdělávání, zdravotní péči a následné 
umístění do klasických škol

• Fond individuální pomoci určený na podporu rodin a osob v tíživé životní situaci
• humanitární pomoc v České republice a zahraničí v případě živelných katastrof 

Oblastní charita Rajhrad děkuje Vám všem, kteří vlídně přijmete koledníky, otevře-
te svá srdce a přispějete do jejich pokladniček.
Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete také zasláním dárcovské SMS KOLEDA na číslo 87 
777.
Velké díky patří i samotným tříkrálovým koledníkům, kteří věnují svůj čas ve prospěch 
pomoci druhým.
Koledníkům požehná otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle při mši svaté na Petrově v 
sobotu 2. ledna 2016 v 15 hodin. Tato akce je spojena s losováním kolednické soutěže a 
pro koledníky je připraveno občerstvení.

V neděli 10. ledna v 18 hodin bude na programu ČT1 ke zhlédnutí přímý přenos 
Tříkrálového koncertu z Městského divadla v Brně.

V Modřicích proběhne Tříkrálová sbírka od 4. do 10. ledna 2016.   

Koordinátorka sbírky za Oblastní charitu Rajhrad: 

Ing. Hana Bělehradová, mobil: 737 220 085, e-mail: hana.belehradova@rajhrad.charita.cz



ímskokatolická farnost Mod ice  
po ádá 

v pátek 15. ledna 2016 od 19:30 hodin 
v sále hotelu Gregor 

9. FARNÍ PLES 
k tanci a poslechu hraje kapela Lalia 

vystoupí Folklorní kroužek m sta Mod ice 
ukázky židovských tanc  

charitativní dražba 
vstupné 40 K  + místenka 90 K  

 

 
 

P edprodej vstupenek bude zahájen 4. ledna 2016 
u paní Marie Havlátové v obchod  s textilem 

 
Smíšený p vecký sbor m sta Mod ice 

a Mod ický chrámový sbor 
 
 

Vás zvou na 
 

Benefi ní koncert 
 

Ú inkují: 
 

Mod ický chrámový sbor   
 

hosté 
 

Smíšený p vecký sbor m sta Mod ice  
 
 
 

Na programu budou váno ní skladby a písn  
 

Ned le 10. 1. 2016 v 17 hodin 
 
 
 

Chrám sv. Gotharda v Mod icích 
Koncert se koná pod záštitou m sta Mod ice 

 
Výt žek koncertu bude v nován na opravu varhan a kostela 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vánoční jarmark na ZŠ Benešova 27. 11. 2015

Foto: M.Hájek

Zpravodaj 12/2015

Školní jarmark

Po roce se opět otevřela brána školy dokořán a my jsme mohli opět přivítat mnoho 
hostů našeho, v pořadí již pátého, vánočního jarmarku.

Je již dobrou tradicí, že s prvními podzimními dny se naše škola pečlivě na tuto udá-
lost připravuje. Více se otevírá modřické veřejnosti, konají se vánoční dílny, v nichž 
vznikají za pomoci rodičů úžasné dekorace, připravují se žákovská vystoupení. Vy-
vrcholením těchto příprav je pak jarmark spojený s bohatým hudebním programem.  
Ten se konal v pátek 27. listopadu. Rádi jsme mezi sebou i tentokrát přivítali bývalé 
kolegy, potěšila nás i hojná účast našich bývalých žáků, takže škola se opravdu stala 
místem mnoha setkání.

Od ranních hodin se vše pilně připravovalo, stavěl se hlavní stan, areál školy zača-
ly postupně zaplňovat stánky s nejrůznějším vánočním zbožím. Mohli jste tu najít 
rukodělné výrobky našich dětí, adventní věnce, keramiku, drobné šperky i textilní 
dekorace.

Hlavním bodem jarmarku byl však žákovský program. Pod stromečkem nesměla 
chybět vánoční poezie a koledy, které vždy nejmileji zní z úst našich nejmenších, 
tedy dětí folklorního kroužku, modřické mateřské školy a přípravného ročníku na-
šich předškoláků, do programu přispěla krásnými melodiemi i ZUŠ. Na pódiu se pak 
vystřídali žáci mnoha ročníků – tancovalo se, zpívalo česky i anglicky, zkrátka bylo 
tu veselo. Diváci mohli zhlédnout hudebně i tanečně upravenou verzi pohádky An-
děl Páně, kterou s velkou chutí i hereckým nasazením sehráli naši nejstarší žáci. Ve 
spojení s pěveckým sborem vzniklo milé dílko, které nám snad trochu připomnělo 
duchovní poselství těchto svátků.

Závěrem děkujeme představitelům města za pomoc a podporu při organizaci této 
akce. Především jsme ocenili profesionální osvětlení a ozvučení, jež dalo vyniknout 
všem sedmnácti vystoupením. Chtěli bychom poděkovat i obětavým maminkám ze 
SRPŠ, které po celou dobu zajišťovaly v chladném listopadovém počasí vítané ob-
čerstvení.

Školní jarmark tedy skončil, počal se adventní čas. Kéž přinese světlo, klid, lásku a 
pohodu v nás.  

Mgr. Jana Havlíčková, ZŘŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE
zve všechny děti narozené 1. 9. 2009 až 30. 8. 2010 a jejich rodiče

který se koná 15. ledna 2016 od 13 hod do 19 hod v budově 
ZŠ na ulici Komenského. Náhradní termín zápisu je

12. února 2016 od 13 hod do 17 hod tamtéž.

S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.
Zároveň prosíme rodiče dětí, kterým byl umožněn odklad školní docházky, aby přišli 

potvrdit nástup dítěte do naší školy.

Na shledanou se těší kolektiv učitelek I. stupně ZŠ Modřice

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ,

ZUŠ

Vážení občané.

Začátek adventního času, do kterého vstupujeme, je spojen s očekáváním a sou-
časně jistě, nejen u nás, v Základní umělecké škole Ořechov, s potřebou a přáním 
poděkovat v závěru kalendářního roku 2015 za přízeň a důvěru všem, kteří podporují 
činnost Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Modřicích a odloučeným 
pracovištěm Syrovicích. 

Dovolte mi na tomto místě vyjádřit velký dík městu Modřice, jeho zastupitelům, ve-
dení města, panu starostovi Ing. Josefu Šiškovi, paní místostarostce Ing. Haně Chybí-
kové a všem zaměstnancům Městského úřadu za vstřícnost a podporu, které se nám 
dlouhodobě a opakovaně dostává. Vždy zde nacházíme pochopení a snahu pomoci, 
přestože město Modřice není naším zřizovatelem. O to více si jí ceníme. Je dokladem 
zájmu o námi poskytovaný druh uměleckého vzdělávání dětí, které jsou budoucnos-
tí Vašeho města. 
Podpora má i své vyjádření v přidělení dotace ve výši 50 000 Kč,- pro rok 2015, za 
kterou jsme nakoupili žesťový nástroj – tubu pro školní dechový orchestr, 2 kytary a 
učební pomůcky pro výuku bicích nástrojů.

Spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy, v čele s jeho předsedkyní paní Irenou 
Pšeničkovou, je spojovníkem, který nám pomáhá vytvářet a rozvíjet i vztahy s rodiči 
našich žáků, které jsou pro nás velmi podstatné.

Rádi se s Vámi setkáme na vánočních koncertech, které se budou konat 15. prosince 
od 16. 00 a 17. 30 hodin v koncertním sále školy na Benešově 271, či případně na 
zlatou neděli, 20. prosince od 11. 30 hodin v Brně na náměstí Svobody, kde vystoupí 
jako reprezentanti školy i města Modřice klarinetové a fl étnové kvarteto a dechová 
kapela Taškaříci.

Přeji Vám, občanům města Modřice, velmi příjemné prožití vánočních svátků, úspěš-
ný a dobrý nadcházející rok 2016. 

Mgr. Petr Křivánek, ředitel školy

p.f. 2016
Klidné Vánoce, hodně zdraví, lásky,
smíchu, milých překvapení i nových

setkání vám všem přeje do nového roku 2016

Základní škola Modřice
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SKAUTI

Uprchlíci – aktuální téma

Otázky migrace, příchodu velkého množství uprchlíků do České republiky (a ostat-
ních států Evropské unie) se staly předmětem celospolečenské diskuze. Cizinec, 
uprchlík, ekonomický migrant – často mezi těmito termíny neděláme rozdíl, ale rozdíl 
tu je. Cizincem obecně označujeme osobu s jiným státním občanstvím. Ekonomic-
ký migrant je osoba, která je dobrovolně na území jiného státu za účelem zlepšení 
své životní úrovně, ekonomické situace, vzdělání apod. Ke svému pobytu musí mít 
platné povolení dle legislativy daného státu. Oproti tomu status uprchlík je dán oso-
bě, která ze své země utíká z obav o svůj život a život jim blízkým. Má odůvodněný 
strach z války či z pronásledování v zemi svého původu. Česká republika se připojila 
k mezinárodním úmluvám a institut azylu/uprchlictví má upraven ve své legislativě 
v článku 43 Listiny základních práv a svobod.

Česká republika má podíl cizinců na úrovni 4,1 % k celkovému počtu obyvatelstva 
(což je přibližně stejně jako Nizozemsko, Portugalsko či Finsko), z toho 1,6 % tvoří 
občané z ostatních zemí Evropské unie (zdroj Eurostat, 2015). Nejčastějšími cizinci 
v České republice jsou občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu. Aktuální data za rok 
2015 uvádějí 1 245 žádostí o mezinárodní ochranu (azyl), kdy nejčastějšími žadateli 
jsou osoby z Ukrajiny, Kuby a Sýrie (zdroj Ministerstvo vnitra ČR). To ale nezname-
ná, že všem těmto osobám je azyl udělen. V roce 2014 byl azyl udělen 82 osobám z 1 
156, kteří o azyl požádali. 

Toto je jen velmi malá část faktů ohledně cizinců na území České republiky. A o fakta 
bychom se měli zajímat především. Skauti z Modřic ve spolupráci s vedením radnice 
uspořádali veřejnou besedu, kde se zájemci mohli o tomto tématu dozvědět více 
přímo od odborníků, kteří v této oblasti působí či z vlastních zkušeností migranta z 
Afganistánu. V průběhu listopadu také skauti ve spolupráci radnice, farnosti a školy 
v Modřicích uspořádali materiální sbírku, která je určená pro uprchlíky. Díky této 
iniciativě a vaší pomoci jsme potřebným poslali již dvě plná auta zimního oblečení a 
dalších potřebných věcí. Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli.

Jana Godarová, www.modrice.skauting.cz, foto: archiv oddílu
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Autorka obrázků Veronika Morongová.
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BRABROUCI

Zpravodaj 12/2015

Rozdělený výlet Brabrouků.

V sobotu 21. 11. 2015 proběhla již tradiční oddílová akce – Rozdělený výlet.  Vedoucí 
a děti se po družinkách scházejí celoročně v klubovně. Málokdy ale mají příležitost 
se sejít samostatně na víkendové akci. A právě to je rozdělený výlet. Je to možnost 
lepé se poznat u družinek s malými dětmi,  více si sebe navzájem užít u starších, a v 
neposlední řadě plně přizpůsobit program věku dětí. 

V letošním roce se nejmladší – Kobylky vydaly do Jundrovské obory, Vážky prozkou-
maly jeskyni Pekárna, Komáři  cestovali směrem na Kuřim, kde se potkali v aqva-
parku s Píďalkami (ty šly po stopách Hitlerovy dálnice), Čtvrteční  Mravenci zdolali 
několik rozhleden v okolí Ivančic a Pondělní Mravenci  překonávali lesní nástrahy v 
Podkomorských lesích.

Všechny výlety se podařily a na fotky z nich se můžete podívat na našich oddílových 
stránkách www.brabrouci.cz, a prosinci nás čeká nová akce a tou je Vánočka – vánoč-
ní výprava do Doubravníku.

Autorem textu i fotografi í je Mufl onka.

Kateřinská zábava 20. 11. 2015 ve fotografi ích Miroslava Hájka
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Koš martinských vín 28. 11. 2015 ve fotografi ích Miroslava Hájka

Zpravodaj 12/2015

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

PRO ŽENY

Appleyard: Doktorka z konce světa

Becková: Krásky z dálné Asie

Březinová: Pod kobercem

Ciprová: Láska a majestát

Denková: Poslední láska Václava II.

Dubská: Dcery

Ebert: 1813

Fellowes: Panství Downton

Forman: Kam jsi odešla

Green: Sněží, sněží

Hanišová: Anežka

Hošková: Zlatovlásky

Hrašková: Dokud jsi tady

Jakoubková: Než milenec na střeše-

-lepší manžel v hrsti?

Keleová-Vasiliková: Co to bude?

Moyes: Dívka, již jsi tu zanechal

Parks: Nevěsty bez ženichů

Pekárková: Pečená zebra

Potter: Tentokrát to bude jinak

Probst: Hledání dokonalé lásky

Robošová: Žárlivka

PRO SILNÉ NERVY

Bauer: Krvavé léto

Clark: Syndrom Anastasia

Dán: Popel všechny zarovná

May: Ostrov Entry

Morrell: Stopy mizí v mlze

Patterson: Smečka

Stevens: Úlovek

Uher: Stopa do minulosti

Vašíček: Největší tajemství templářů

PŮJČOVNÍ DOBA o vánočních prázdninách.
Ve dnech 23. 12. 2015 -  3. 1. 2016 bude knihovna zavřena.

Prvním půjčovním dnem v r. 2016 bude pondělí 4. ledna 2016.

 POZVÁNKA
Zveme vás ve čtvrtek 21. ledna 2016 v 17 hodin do knihovny na besedu s Jiřím Márou

FRANCIE a RAKOUSKO

Zapište si do kalendáře:
18. února 2016 (čtvrtek) v 17 hodin se uskuteční přednáška Tomáše Jandy – Nedokončená 

dálnice Vratislav-Brno-Vídeň (tzv. Hitlerova dálnice)



www.mesto-modrice.cz 141140Život v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 12/2015

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ KROUŽEK

Motto:
„To nejkrásnější na světě nejsou věci,
nýbrž chvíle, okamžiky,
nezachytitelné vteřiny“. 

                                            Karel Čapek

Nevím, kdy tento Zpravodaj vyjde, ale 
každopádně bych Vám, všem modřic-
kým občanům, chtěla popřát krásný 
Adventní čas.

Je to čas rozjímání, čas pečení a těšení 
se, a to nejen na dárky, ale hlavně na 
rodinnou pohodu a vánoční přípravy 
vůbec. Jak krásný pocit mají ženy, když 
v tom předvánočním shonu stihnou 
vše, co k adventu a vánočním svátkům 
patří a vidí kolem sebe spokojenost a 
radost. Pak nelitují únavy a shonu.
Nesmíme však zapomínat, že všeho 
moc škodí, a tak nějaký ten kulturní zá-
žitek a procházky k adventu také patří. 
Člověk musí také vydechnout.

Zajděte se třeba podívat za „Nové Mod-
řice“, i když ofi ciálně žádné neexistují, 
ale obyvatelé „Grand Residence“ a okolí 
svou lokalitu tak nazývají. Myslím, že 
máme jedno město Modřice a v něm v 
této lokalitě se nachází biotop s rybní-
kem a na něm se usadilo dvacet labutí. 
Stojí to za procházku a děti se potěší. 
Jen je škoda, že už se nepokračuje v 

úpravě okolí. Projekt to byl krásný a 
bývalý neuvolněný místostarosta Ivan 
Doleček se hodně činil, aby byl projekt 
dokončen. Stálo ho to dost úsilí a nyní, 
když už není ani v zastupitelstvu, jako 
by se projekt zastavil. Je to škoda – je to 
i tak okouzlující zákoutí, voda je čistá a 
labutě k tomu přispívají. Modřičtí obča-
né tak mají alespoň krásnou procházku. 
Ještě kdyby tam byla nějaká lavička pro 
ty starší. Třeba v budoucnu snad bude 
projekt dokončen a bude to krásné a 
oblíbené zákoutí.

A pamatujte, „nikdo není zbytečný na 
světě, kdo ulehčuje břemeno něko-
mu jinému“, to kdysi napsal Charles 
Dickens. 
Tak buďme na sebe hodní a pomáhejme 
si navzájem. 

Pohodový adventní čas, krásné a klidné 
vánoční svátky a do nového roku zdra-
ví, pohodu a dobrou náladu. V dnešním 
rozbouřeném světě to vše budeme 
potřebovat.

TOJA

Zdraví, št stí, spokojenost 

a elánu víc než dost. 

Starostí málo, radostí více – 

krásných zážitk  na tisíce. 

 

Veselé Vánoce a š astný  

Nový rok  

            Vám p eje 

                                                   
Zahrádká ský spolek Mod ice 

Valašský bál v Lidečku 

Byli jste někdy na valašském bále? Že ne? My, z modřického folklórního kroužku, 
také ne a tak s nadšením jsme využili možnosti se bálu zúčastnit. Hned se nám vyba-
vila písnička „ A já su synek z Polanky“, kde v její druhé sloce se zpívá:“A já su cérka 
z Lidečka“ a my do Lidečka na pozvání jedeme.

V sobotu  14. listopadu kolem osmé hodiny ranní z modřického náměstí odjížděl au-
tobus dětí a hrstky dospělých směrem na Valašsko. Poslední pusa, zavávat a jedeme! 
Cesta nám poměrně rychle ubíhala, protože jsme si ji krátili zpíváním. Než jsme se 
nadáli, vítala nás cedule Lidečko. A hurá na obhlídku okolí. Obec leží v údolí řeky 
Senice, mezi západním okrajem Javorníků a severovýchodním okrajem Vizovické 
vrchoviny. Na jejím úpatí ční přírodní skalní útvar Čertovy skály, které jsou dominan-
tou obce. Skály jsme obhlédli z dálky, neboť počasí nám neumožnilo bližší přístup. 
Ale pod nimi jsme si prošli zrekonstruovaný kulturní areál se zastřešeným pódiem a 
dětské hřiště. 
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Celý bál byl situován do nového kulturního domu, kde se děcka hned zabydlely 
jako doma.

Ještě jedna zkouška s harmonikou a už nás  pořadatelé lákají na oběd. Po obědě 
jdeme na malou procházku po obci. Nová školka, zrekonstruovaná škola, úhledný 
kostel s farou, nové dětské hřiště… Vše tak čisté, upravené. Okolo lesy a to ticho. 
Nádhera! Ale už se musíme vrátit, protože je nejvyšší čas na česání děvčat a oblé-
kání do krojů.

Bál začíná. Všechny soubory a kroužky jsou seřazeny a čekají na promenádu. Mimo 
našeho folklórního kroužku z Modřic se ještě účastní i Valášek z Horní Lidče, Valá-
šek z Lidečka a Divíšek z Horní Lhoty. Naše krásné kroje úplně vyčnívají mezi mod-
rotiskovými sukněmi a červenými kordulkami dětí z Valašska. A vycházíme na sál. 
Promenáda je vedena ve starodávném valašském tanečním kroku při libé hudbě 
cimbálové muziky Lidčan a tím tomu celému dodává  noblesu. Je to jako polonéza. 
Různé propojování a spojování párů, čtveřic, jednotlivců, chození pod brankami, 
průplety párů… A všude se rozdávají úsměvy, panuje příjemná atmosféra. Během 
programu měl každý soubor několikaminutový vstup a naše modřické děti opravdu 
zazářily. V takřka domácím prostředí, které pořadatelé vytvořili, děcka bez trémy 
zpívaly tak, že přezpívaly i domácí děti stejné věkové kategorie. Slova chvály od 
vedoucích Valášku jsme si všichni moc užívali…Ale na bále se také tančilo, vyučo-
valy se  tance, hrály hry a soutěže. I my jsme v Lidečku učili tanečky od Brna. V 
závěru bálu došlo i na tolik očekávanou tombolu. Ke konci, po těch čtyřech hodi-
nách aktivit, byla vidět únava. Ale po celou dobu se naše děti do všeho aktivně a s 
chutí zapojovaly a užívaly si té nezapojitelné atmosféry… Ještě večeře a už sedíme v 
autobuse směrem Horní Lideč, kde budeme mít nocleh. My totiž budeme nocovat v 

nové klubovně souboru Valášek z Horní Lidče. Velké prostorné místnosti, kuchyňka, 
sociální zařízení a jako třešnička na dortě zrcadlový sál. O tom se nám ani nesnilo… 
Před spaním ještě promítaná pohádka na dobrou noc.

Ráno jsme vstali vcelku brzy, nasnídali se a ještě něco na památku pro „tetu Vlaď-
ku“ nakreslili. „Teta Vlaďka“ je paní Bistrá - vedoucí souboru z Horní Lidče. Byla s 
námi po celou dobu. Ve dne i v noci. Hlavně její zásluhou jsme všichni prožili skvělý 
víkend na Valašsku. A to ještě má pro nás připravenou prohlídku místního nového 
pohyblivého betlému.

Čekala nás působivá expozice s promítáním, soubor více než 100 objektů a 220 fi gur. 
Z nich je 75 pohybujících a jejímž prostřednictvím ožívají stará řemesla a zvyky.

Věřte, nebo ne, ale velmi těžce se nám loučilo s partou tak úžasných, spontánních a 
dobrosrdečných lidí. Ještě na závěr  naši oblíbenou „A já su synek z Polanky“ s do-
datečnou modřickou slokou: „A my sme děcka od Modřic, umíme toho ještě víc.“ Za-
máváme a jedeme domů. V odpoledních hodinách jsme znaveni dorazili na náměstí 
a děti plné zážitků se vítaly s rodiči.Už se těšíme na nové kamarády z Lidečka a Horní 
Lidče, kteří k nám přijedou příští rok v měsíci červnu na Dětské folklórní setkání.

Ivana Cetlová  za DFK 

foto Jana Gajdušková, další fotografi e na stránkách folklorni-krouzek-modrice.cz
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Vážení obyvatelé M sta Mod ice,
Vážení p átelé motoristického sportu,

dovolte, abychom Vám do nové roku 2016 pop áli všechno nejlepší, hodn zdraví, št stí, osobní i
pracovní pohody.

Velké naše pod kování pat í M stu MOD ICE za podporu již 15.ro níku Rallye show Mod ice
a za podporu závodního týmu Jana Vonky a Vonka Racing.

D kujeme,
Jan VONKA & VONKA Racing

HASIČI

SPORT

KULTURA

78. komorní koncert - Moravské klavírní trio 20. 11. 2015

Foto: M.Hájek
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DOMOV SENIORŮ ANAVITA

Zpravodaj 12/2015

Klienti Anavity na výletě do Rajhradu za loutkami, které nikdy 

nespí. Prožili si krásné okamžiky plné reminiscence

Střídání činností, paměťový trénink a hlavně neustále nové podněty a vzruchy. To je 
to, co potřebují lidé, kteří onemocněli Alzheimerovou chorobou, aby se jejich nemoc 
zpomalila. Příjemné je tohle všechno ale také „běžným“ seniorům. Život má být totiž 
především o radosti a zábavný. A to i ve stáří. To je také jedním z pilířů fi lozofi e péče v 
Anavitě, kde se o to denně snaží tým aktivizačních pracovníků. Ti modřičtí vzali nedáv-
no klienty na krásný výlet a připravili jim před Adventem psychickou vzpruhu plnou 
nostalgie. Řekněte – kdo z nás nemiluje cesty za poznáním nebo takové, která nás vrátí 
alespoň na okamžik do bezstarostného dětství…
Nostalgickou výstavu "Loutky nikdy nespí" navštívili v jednom příjemném podzim-
ním dnu v nádherné historické budově Památníku písemnictví na Moravě v Rajhra-
dě na Brněnsku modřičtí klienti Domova seniorů Anavita. Výlet s neopakovatelnou 
atmosférou pro ně uspořádali tamní aktivizační pracovníci. 

"Uspořádali jsme pro naše klienty výlet do Památníku písemnictví na Moravě na 
výstavu loutek. Nejdříve jsme ale navštívili přilehlý kostel Benediktinského kláštera. 
Klienti tam obdivovali překrásný oltář a varhany. Výstavou nás provedla tamní prů-
vodkyně, seznámila nás s druhy loutek, z nichž některé si naši senioři mohli přímo 
osahat," vypráví o nevšedním zážitku modřická aktivizační pracovnice Bc. Lenka 
Honová. Ten si odnesla třeba klientka paní Drahanová. 

"Reagovala totiž na loutku šaška jako na živou bytost a začala s ní dokonce krásně 
komunikovat. Ostatní klienty zase zaujaly velké loutky zvané marionety, které měly 
veselý i smutný obličej, tedy vlastně dvě tváře. A také se jim velmi líbily loutky, 
zapůjčené z Divadla Radost," říká Lenka, která společně s kolegyněmi připravila kli-
entům nezapomenutelný den.

Na jeho konci byly nejen zážitky z loutek samotných a také z dýchnutí atmosféry 
historických prostor, ale také ze zprostředkování kontaktu se společností a změny 
prostředí. "Byla to vlastně taková krásná reminiscence, při níž senioři zavzpomínali i 
na vzdálenou dobu, kdy oni sami měli děti, které třeba i žily podobnými pohádkový-
mi postavami, jaké ten den měli možnost zhlédnout," dodala ještě aktivizační Lenka 
Honová. Výlet tak dostál smělému mottu organizátorů, že výstava loutek ve formě 
pohádkových postaviček směle pobaví všechny návštěvníky od 3 do 100 let.

Lenka Honová ještě slíbila, že podobný výlet za "brány" modřického Domova roz-
hodně nebyl poslední. Už nyní se klienti mohou těšit na vycházku do modřického 
muzea. Stejně jako v loňském roce se tam společně krásně naladí na vůni jehličí a 
pravou vánoční atmosféru, která už je zkrátka všudypřítomná.

Krásný advent všem!                                               Text: Hana Raiskubová, Foto: archiv Anavita
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Společné adventní chvíle   

Senioři se aktivně chystali na blížící se Vánoce a ještě v době, než začal adventní čas, 
byl Pasivní bytový dům pro seniory v Modřicích provoněn perníkovým kořením.  
Společně jsme upekli a nazdobili perníčky, nasušili ovoce a vánočně vyzdobili dům. 
S radostí a dobrou náladou si zájemci dotvořili

adventní věnce, které se budou vyjímat v jejich bytech, také při výrobě perníčků 
vládla vánoční atmosféra a sounáležitost. 

V průběhu adventního času nás čekají společné akce s vánoční tématikou. Děti z 
MŠ Modřice vystupují v PBDS pravidelně, rozdávají radost a na oplátku jim senioři 
pomohou s výrobou ozdob při společném tvoření. Také Zpěváček ze ZŠ Modřice, 
Folklórní kroužek a pěvecká skupina BANDa ze SŠ

pro zrakově postižené Kamenomlýnská nás potěší při svých vystoupeních u nazdo-
beného vánočního stromku. Také nás čeká divadelní pohádka, kterou předvedou 
děti ze ZŠ Modřice. Jako naše poděkování budou všichni vystupující odměněni per-
níčky z vlastní výroby a sladkostmi. Radost a úsměvy, vůně perníku a vánoční at-
mosféra nás bude provázet až do společné vánoční besídky, kdy si obyvatelé PBDS 
vymění drobné dárky pro potěšení. 

Naše velké poděkování patří Ing. Jiřímu Brabcovi, který daroval seniorům v PBDS 
adventní věnce. Také dětem, učitelkám a vedoucím zájmových kroužků patří velký 
dík za celoroční práci, pro nás všechny je každé jejich vystoupení poukázkou klidu 
a míru. Tak šťastné Vánoce nejen v PBDS, hodně zdraví a osobní pohody Vám všem. 

Text a foto: J. Kozumplíková

PBDS MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závaznější události měsíce listopadu, které řešili strážníci Měst-

ské policie Modřice

Dne 2. 11. asistovali strážníci při dopravní nehodě na ulici Benešova. Nehoda se obešla 
bez zranění osob.

Dne 6. 11. strážníci prezentovali přednášku pro žáky ZŠ Benešova na téma „projevy a 
důsledky kyberšikany“, jelikož se tento nešvar moderní doby stále více ob-
jevuje mezi žáky základních a středních škol a pro její oběti má často fatální 
následky, které někdy končí až sebevraždou.

 Téhož dne byly MP předány informace od PČR o dokonaných vloupáních 
do městských úřadů v okolních obcích. Z tohoto důvodu strážníci zvýšili do-
hled v nočních hodinách v okolí městského úřadu a přilehlých budovách.

Dne 8. 11. hlídka MP pátrala po pohřešovaných dětech (3 a 5 let). Dle informací od PČR 
byl jejich předpokládaný výskyt v prostoru nákupního centra Olympia. Do 
pátrání byly také zapojeny bezpečnostní složky nákupního centra s využi-
tím kamerového systému. Spolupráce probíhala také s MP Brno a PČR. Děti 
byly nalezeny okolo 16 hodiny v Brně hlídkou PČR. 

Dne 10. 11. byli strážníci podat svědeckou výpověď dle trestního řádu ve věci trestné-
ho činu řidiče, který řídil motorové vozidlo pod vlivem alkoholu, kterého 
strážníci MP Modřice při tomto protiprávním jednání zastavili.

Dne 11. 11. se strážníci podíleli na usměrňování dopravy a doprovodu lampionového 
průvodu dětí s rodiči ulicemi města. 

Dne 16. 11. měřili strážníci radarem rychlost vozidel na ulici Brněnská. Celkem bylo 
zastaveno 10 přestupců, z nich 9 bylo řešeno na místě udělením blokové po-
kuty, 1 přestupce byl oznámen na odbor dopravy MěÚ Šlapanice k dalšímu 
projednání. Rychlost vozidel se pohybovala od 63 do 74 km/h. 

 V této souvislosti by chtěli strážníci MP Modřice upozornit řidiče, že dodr-
žování stanovené rychlosti 50 km/h v obci není jen z důvodu bezpečnosti 
silničního provozu, ale také v důsledku zvýšené hlukové zátěže obyvatel 
domu přilehlých k silnici. Rychleji jedoucí vozidlo logicky produkuje více 
hluku a zvláště ve spojení s nekvalitním povrchem vozovky.

Dne 18. 11. řešili strážnici krádež jízdního kola z areálu ZŠ Benešova. Kolo patřilo jedno-
mu z žáků. Pachatel kolo odcizil po tom, co přestřihl zámek. Jelikož hodnota 
ukradeného kola přesahovala částku 5000,- Kč, byla celá události předána 
OOP Rajhrad jako podezření z trestného činu krádeže.

Dne 20. 11. přijali strážníci oznámení od operačního důstojníka PČR o řidiči linkového 
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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 některých 
zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány pozván-
ky 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 trva-
lým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilan-
tům“. 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 některých 
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní ná-
vštěvy vedení města Modřice. 
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rub-
rice 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. 

Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se

Koubek František

Dufek Dominik
Heloňová Monika

Leitgebová Helena
Bauer Jindřich
Ing. Jirsík Jaroslav
Hájek Jan

autobusu IDS JmK, který má řídit pod vlivem alkoholu. Hlídka řidiče autobu-
su zastavila a vyčkala s ním na místě do příjezdu hlídky PČR, která si celou 
události převzala k dalšímu šetření.

Dne 24. 11. si strážníci všimli na BČS Unicorn muže, který byl pod vlivem alkoholu a vy-
stoupil z motorového vozidla. Už poté odešel zpět k vozidlu, ale když spatřil 
strážníky, nasedl do motorového vozidla na místo spolujezdce. Jelikož muž 
seděl ve vozidle sám, vyčkali strážníci, zda do vozidla nastoupí jiná osoba 
na místo řidiče. Po chvíli se toto vozidlo rozjelo. Strážníci nabyli podezření, 
že vozidlo řídí výše uvedený podnapilý muž a proto se za vozidlem rozjeli. 
Strážníci vozidlo zastavili a zjistili, že vozidlo řídí uvedený podnapilý muž. 
Na místo byla následně přivolána hlídka PČR, která provedla u muže de-
chovou zkoušku na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 2,35 promile. 
Celá věc je dále šetřena jako podezření z trestného činu v kompetenci PČR.   

Dne 25. 11. přijali strážníci oznámení, že se po ulici Poděbradova pohybuje vozidlo 
s cizí poznávací značkou. Posádku vozu tvoří dva muži mluvící slovensky 
a nabízí montáž okapních rýn a svodů a jsou ve svém jednání neodbytní. 
Strážníci následně provedli pátrací akci, ale vozidlo a muže se jim nepoda-
řilo najít.

 Jelikož chování těchto mužů je strážníkům MP známé z minulosti a vždy se 
jednalo o protiprávní jednání v rovině přestupku nebo trestného činu, ape-
luje MP na občany, aby v případě, že se setkají s takovým jednáním, popř. 
osobami, které nabízejí tuto službu, neprodleně volali na linku 156 nebo tel. 
602 555 193.

 Téhož dne v nočních hodinách se neznámý pachatel vloupal do stánku ob-
čerstvení v areálu MFK Modřice. Hlídka byla na místě do minuty po obdr-
žení zprávy o aktivaci alarmu, ale pachatele na místě nezastihla. Jelikož byl 
jednáním pachatele spáchán trestný čin, převzala si událost PČR k dalšímu 
šetření.

Dne 26. 11. asistovali strážníci řidiči nákladního vozu, kterému při couvání zapadl ná-
věs do příkopu a hrozilo poškození okolního majetku a zaparkovaných vozi-
del. Strážníci kontaktovali provozovatele ohrožených vozidel. Po odstranění 
vozidel měl řidič dostatečný prostor, aby návěs pomocí tahače z příkopu 
vytáhl. 

Dne 27. 11. usměrňovali strážníci dopravu při transportu a stavění vánočního stromu 
na náměstí Svobody. V odpoledních hodinách pak dohlíželi nad veřejným 
pořádkem a bezpečnosti chodců na přechodu u ZŠ Benešova, kde se konal 
vánoční jarmark.

Závěrem by chtěla MP Modřice upozornit občany, zvláště pak majitele vozidel tovární 
značky Škoda, aby zvýšili zabezpečení svých vozidel proti odcizení. Dle získaných 
poznatků od OOP Rajhrad, eviduje PČR zvýšený nápad trestné činnosti spojený s krá-
dežemi výše uvedených vozidel v okrese Brno-venkov. V Modřicích jsou evidovány 
od měsíce září 3 případy odcizení vozidel na ulicích Přízřenická, Severní, Masarykova. 

www.mpmodrice.cz

Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma



 
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 

MUDr. Jarmila Kočí
Oční ambulance
Mariánské nám. 1(budova GiTy)
Brno-Komárov

Ordinační hodiny:

 Po 11-16 hod.

 Út   8-13 hod.

 St.   8-13 hod.

 Čt   8-11 hod.

tel. 777 268 848

HLEDÁ VRÁTNÉ
BRNO CHRLICE, SOKOLNICE, RAJHRAD

 POUZE PRO INVALIDNÍ DŮCHODCE
 VHODNÉ SPÍŠE PRO MUŽE 
 100,-Kč/hod, 10-15 000,-Kč/měsíc
 Benefi ty: ošatné, stravenky, mobil

TEL: 725 445 944,
Drahovzalová, 9-12 hod
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Firma TERRAMET, spol. s r. o.,
autorizovaný dealer pro stavební 
stroje JCB hledá vhodného kandidáta 
na pracovní pozici mechanik
pro servis stavebních strojů.

Požadujeme: vyučení a praxi v oboru 

autoelektrikář, opravář stavebních nebo 

zemědělských strojů, ŘP skup. B, C, 

uvítáme průkazy strojníka a svářeče. 

Nutná znalost a porozumění elektrických 

a hydraulických schémat, schopnost 

analyzovat a odstranit závadu. Pokud Vás 

tahle práce baví, jste pro nás ten pravý.

Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, 

dobré platové podmínky, zají-

mavé pracovní prostředí. 

Pracoviště v Modřicích. 

Kontakt: p. Pölzer, polzer@terramet.cz

pí Frantová, tel. 272 074 722,

frantova@terramet.cz.
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NABÍZÍ : 
 

kompletní klempí ské, pokrýva ské a izola ní práce 
montáž st ešních oken Velux- certifikovaná firma 

izolace plochých st ech 
montáž hromosvod  

 montáž sn hových zachyta  
 nát ry žlab  a svod  

 
 

Ivo Šubrt    tel:  777 121 219     Masarykova 118,   Mod ice 
E-mail: adach@adach.cz 

MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.

KOVO-PLAZMA s.r.o. 
STROJÍRENSKÁ SPOLE NOST ZABÝVAJÍCÍ SE P ESNÝM 
ZPRACOVÁNÍM PLECH , ZEJMÉNA EZÁNÍM LASEREM. 

 
HLEDÁME PRO VÝROBNÍ PROVOZ V MOD ICÍCH 

PRACOVNÍKY NA TYTO POZICE: 
 

 SKLADNÍK / MONTÁŽNÍ PRACOVNÍK 
 

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY: 
 

 Základní znalost práce s kovovými materiály a plechy. 
 Dobrý zdravotní stav - manipulace s b emeny. 

 Obsluha vysokozdvižného vozíku. 
 Samostatnost, spolehlivost a odpov dnost. 

 Vysoké pracovní nasazení s ob asnou prácí p es as. 
 Základní znalost práce s PC. 

 Trestní bezúhonnost. 
 

NABÍZÍME DOBRÉ PLATOVÉ PODMÍNKY 
A ZAJÍMAVÉ BENEFITY! 

 
Kontakt: 

KOVO-PLAZMA s.r.o. 
Brn nská 537, 664 42 Mod ice 

 
Ing. Helena Moravcová 

tel.: 602 500 944 
e-mail: moravcova@kovoplazma.cz 

 
Více informací na www.kovoplazma.cz 
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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 

Restaurace v Rajhradě
přijme pomocnou sílu 
do kuchyně, servírku/
číšníka.
Bližší informace na tel. č.: 
739510321.

Zpravodaj 12/2015

Koupím byt v Modřicích
 OV i DB, nejlépe s balkonem, 

není podmínkou.
Tel. 604 522 895

Hledám ke koupi RD
se zahrádkou v Modřicích

a v okolí do 15 km.
Tel. 607 496 359



b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr. Petra  Sedláková 
advokátka 

 
 
 
Právní služby v oboru práva ob anského, rodinného, obchodního a trestního,  
zejména:  

- kupní a darovací smlouvy o p evodu nemovitostí, v etn  zastupování v ízení p ed 
katastrálním ú adem,  

- zastupování v ízení o rozvod manželství a vypo ádání spole ného jm ní manžel ,  
- výživné na d ti, výživné na manželku, 
- obchodní smlouvy, soudní vymáhání pohledávek,  
- založení a zm ny obchodních korporací a podobn .  

 
 mobil: 731 465 514 

e-mail: aksedlakova@gmail.com 
www.sedlakova.com 

 
 

Brn nská 687
664 42 Mod ice

 

 
 
 

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 
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Zákaznické centrum 533 383 335 www.selfnet.cz

Předvánoční nadílku v podobě nových kanálů si od začátku prosince můžete 
užívat v síti Selfnet. Nabídku programů jsme pro Vás rozšířili o kanály Fanda HD, 
Barrandov Muzika, Nova sport 2 HD a JOJ Cinema SD/HD. Nově také máte 
možnost sestavit si ještě výhodněji svoji vlastní programovou nabídku oblíbených 
10 nebo 15 kanálů:

Děkujeme Vám za Vaši dosavadní přízeň.  
Přejeme Vám svátky plné klidu a odpočinku a mnoho zdraví v novém roce.

Mých 10   220 Kč  240 Kč Mých 15   300 Kč  360 Kč

NOVINKY 
v programové nabídce

163www.mesto-modrice.cz

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) …

11:00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

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

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

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

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015

datum hod. událost

31. 12. 2015 17:00 Silvestr na náměstí

8. 1. 2016 20:00 Myslivecký ples

10. 1. 2016 17:00 Benefi ční koncert

15. 1. 2016 13:00 - 19:00 Zápis do 1. třídy

15. 1. 2019 19:30 9. Farní ples

5. 2. 2016 20:00 18. Městský ples

Události

162 Zpravodaj 11/2015Inzerce

Záchrana smazaných 
nebo poškozených 
dat, servis pc, 
webové stránky
Bc. Jan Ryšávka,Vídeňská 99, 
tel.: +420 604 535 
hr-computers.cz



Periodický tisk územního samosprávného celku
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, Alexandra Konva-

linková, Kateřina Koubková (předseda),

Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, 

Vlasta Zápecová

Editor vydání: Kateřina Koubková
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační 
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovanou formou příspěvků je za-
dávání přes uživatelské formuláře na internetových 
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a 
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.  
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o., Hoštická 4,
642 00 Brno
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