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Zastupitelstvo, rada a starosta města, spolu s Městským úřadem Modřice 
přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků

a do nového roku 2019
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 2018.
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USNESENÍ ZMM č. 1/2018

Usnesení Z1-4.2/2018: ZMM schvaluje 
volbu uvolněného starosty.

Hlasování: 15 pro   
0 proti  
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-4.3/2018: ZMM schvaluje 
volbu 1. uvolněného místostarosty.

Hlasování: 15 pro  
0 proti  
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-4.4/2018: ZMM schvaluje 
volbu 2. neuvolněného místostaros-
ty.

Hlasování: 15 pro 
0 proti   
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-4.5/2018: ZMM schvaluje 
provedení volby uvolněného staros-
ty, jednoho uvolněného místostaros-
ty, jednoho neuvolněného místosta-
rosty, dvou neuvolněných radních, 
předsedy Kontrolního výboru a 
předsedy Finančního výboru tajným 
hlasováním. 

Hlasování:15 pro   
0 proti      
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-4.6/2014: ZMM schvaluje 
Volební řád 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání ZMM ve voleb-
ním období 2018 – 2022 beze změn. 

Hlasování:15 pro   
0 proti      
0 se zdrželo  

Bod 5 – Volba volební komise
Usnesení Z1-5.1/2018: ZMM volí volební 

komisi pro volbu starosty, místosta-

rostů, radních a předsedů KV a FV 
ve složení zast. Jiří Ventruba, zast. 
Libor Procházka, zast. Erika Mikuše.

Hlasování:15 pro  
0 proti       
0 se zdrželo  

Bod 6 – Provedení volby starosty, 
místostarostů, radních a předsedů 
výborů dle schváleného volebního 
řádu
Usnesení Z1-6.1/2018: ZMM volí uvol-

něným starostou města Modřice 
pro volební období 2018–-2022 Ing. 
Josefa Šišku.

Hlasování: 15 pro  
0 proti       
0 se zdrželo  

 
Usnesení Z1-6.2/2018: ZMM volí uvolně-

nou místostarostkou města Modřice 
pro volební období 2018–-2022 Ing. 
Hanu Chybíkovou.

Hlasování: 15 pro   
0 proti      
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-6.3/2018: ZMM volí neuvol-
něným místostarostou města Mod-
řice pro volební období 2018–-2022 
MUDr. Jiřího Ventrubu, CSc.

Hlasování: 15 pro   
0 proti  
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-6.4/2018: ZMM volí 
prvním radním Rady města Modřice 
pro volební období 2018–-2022 MVDr. 
Luďka Slaného.

Hlasování: 15 pro   
0 proti 
0 se zdrželo  
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z 1. ustavujícího zasedání Zastupitel-
stva města Modřice (dále jen „ZMM“), 
konaného dne 5. listopadu 2018 v 
18 hodin v zasedací síni modřické 
radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Ustavující Zastupitelstvo města Modřice 

bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je 
plně usnášeníschopné (v počtu 15, 
jmenovitě viz prezenční listina)

Bod 1 – Úvod
Usnesení Z1-1.2/2018: ZMM volí zapi-

sovatelkou 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice p. Lenku Knotkovou, 
DiS.

Hlasování: 15 pro
0 proti
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-1.3/2018: ZMM volí ověřo-
vateli zápisu 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice zast. Libora Procház-
ku a zast. Jiřího Ventrubu.

Hlasování: 15 pro  
0 proti 
0 se zdrželo  

Bod 2 – Zákonné formality zasedání
Usnesení Z1-2.1/2018: ZMM skládá slib 
zastupitele v souladu s ust. § 69 odst. 

2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.  
Hlasování: 15 pro  
0 proti  
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-2.2/2018: ZMM schvaluje 
program 1. ustavujícího řádného ve-
řejného zasedání ZMM s doplněním 
pod bodu 7.5 Pověření k zastupování 
města v DSO Šlapanicko.

Hlasování: 15 pro   
0 proti       
0 se zdrželo  

 
Bod 3 – Projednání a schválení jed-
nacího řádu ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Modřice
Usnesení Z1-3.1/2018: ZMM schvaluje 

jednací řád 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice ve volebním období 
2018–-2022 v předloženém znění.

Hlasování: 15 pro  
0 proti   
0 se zdrželo  

Bod 4 – Projednání a schválení voleb-
ního řádu
Usnesení Z1-4.1/2018: ZMM schvaluje 

počet členů Rady města Modřice ve 
výši 5.

Hlasování: 15 pro  
0 proti 
0 se zdrželo  
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Usnesení Z1-6.5/2018: ZMM volí druhým 
radním Rady města Modřice pro 
volební období 2018–-2022 Ing. Pavla 
Dolečka.

Hlasování: 15 pro   
0 proti   
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-6.6/2018: ZMM volí před-
sedou Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Modřice pro volební 
období 2018–-2022 Ing. Libora 
Procházku, MBA.

Hlasování: 15 pro   
0 proti       
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-6.7/2018: ZMM volí před-
sedkyní Finančního výboru zastupi-
telstva města Modřice pro volební 
období 2018–-2022 Mgr. Kateřinu 
Koubkovou.

Hlasování: 15 pro   
0 proti       

0 se zdrželo  

Bod 7 – Ostatní zákonné záležitosti
Usnesení Z1-7.1.1/2018: ZMM volí obřad-

níky města Modřice starostu města 
Ing. Josefa Šišku, uvolněnou mís-
tostarostku Ing. Hanu Chybíkovou a 
neuvolněného místostarostu MUDr. 
Jiřího Ventrubu, CSc.

Hlasování: 15 pro   
0 proti       
0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.1.2/2018: ZMM stanovuje 
místem pro uzavírání manželství 
obřadní síň Městského úřadu Mod-
řice v budově nám. Svobody 93, 
Modřice.

Hlasování: 15 pro   
0 proti       
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-7.2/2018: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v Do-
zorčí radě Sdružení obcí a měst Jižní 
Moravy starostu města Ing. Josefa 
Šišku. 

Hlasování: 15 pro   
0 proti  
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-7.3/2018: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v 
Představenstvu Virského oblastního 
vodovodu, s. o. m., uvolněnou mís-
tostarostku Ing. Hanu Chybíkovou.

Hlasování: 15 pro  
0 proti     
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-7.4/2018: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice ve 
Správní radě Sdružení  obcí a měst 
Cyklistická stezka Brno–-Vídeň, d. s. 
o.,. ve volebním období 2018–-2022  
radního  Ing. Pavla Dolečka.

Hlasování: 15 pro   
0 proti       
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-7.5/2018: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v DSO Šla-
panicko ve volebním období 2018–-2022 
starostu města Ing. Josefa Šišku.
Hlasování: 15 pro   
0 proti  
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-7.6/2018: ZMM schvaluje 
výše odměny neuvolněným členům 
zastupitelstva města Modřice s účin-

ností od 5. 11. 2018 ve výši: Ventruba 
30.412,- Kč, Slaný a Doleček 6.758,- Kč, 
Koubková a Procházka 3.379 ,-Kč, 
Hökl, Putna, Brabec, Chybík, Mikuš, 
Bernátová, Skalník, Tomandl 1.690,- 
Kč.

Hlasování: 15 pro   
0 proti  
0 se zdrželo  

Usnesení Z1-7.7.1/2018: ZMM schvaluje 
neuvolněným zastupitelům Bernátové 
a, Procházkovi, kteří nejsou v pracov-
ním nebo jiném obdobném poměru, 
náhradu výdělku ušlého v souvislosti 
s výkonem funkce zastupitele ve 
volebním období 2018–-2022 ve výši 
350,- Kč/hod. Náhrady budou posky-
továny od 5. 11. 2018 formou měsíč-
ních úhrad.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 
Brabec, Ventruba, Chybík, Slaný, Putna, Koubková, 
Hökl)
0 proti
5 se zdrželo (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl, 
Bernátová)

Usnesení Z1-7.7.2/2018: ZMM schvaluje 
tyto činnosti, za které lze náhradu vý-
dělku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce zastupitele požadovat, jsou to: 
účast na jednání z pověření ZMM a 
účast na jednání z pověření RMM.

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 
Brabec, Ventruba, Chybík, Slaný, Putna, Koubková, 
Hökl)
0 proti
5 se zdrželo (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl, 
Bernátová)

Usnesení Z1-7.7.3/2018: ZMM schva-
luje k proplácení náhrad výdělku 
ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce zastupitele doložit tyto 
doklady:

- čestné prohlášení o skutečné délce 
činnosti pro město

- pozvánka, potvrzení, osvědčení o 
účasti na jednání z pověření ZMM 
nebo RMM

- usnesení ZMM nebo RMM o pově-
ření k účasti na jednání za město 
Modřice

Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, 
Brabec, Ventruba, Chybík, Slaný, Putna, Koubko-
vá, Hökl)
0 proti
5 se zdrželo (Mikuš, Procházka, Skalník, Toman-

dl, Bernátová)

Usnesení Z1-7.8/2018: ZMM prohlašuje 
kontinuitu místní legislativy mezi 
volebním obdobím 2014– - 2018 a 
volebním obdobím 2018 – 2022.

Hlasování: 15 pro 
0 proti
0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.9/2018: ZMM bere na 
vědomí nástin činnosti orgánů 
města ve volebním období 2018– - 
2022.

Hlasování: 15 pro 
0 proti
0 se zdrželo 

Bod 8 – Různé, diskuze
Nebyla přijata žádná usnesení.

Zprávy z radnice Zprávy z radnice
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z 1. ustavujícího řádného veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Mod-
řic (dále jen „ZMM“), konaného 5. 
listopadu 2018 v 18 hodin v zasedací 
síni modřické radnice

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef 
Šiška v 18 hodin v zasedací síni mod-
řické radnice, a to z pozice dosavad-
ního starosty města.  

Konstatoval, že ustavující řádné veřejné 
zasedání Zastupitelstva města Mod-
řice bylo řádně svoláno a vyhlášeno, 
je přítomno 15 zastupitelů a tím je 
zastupitelstvo usnášeníschopné 
(jmenovitě viz prezenční listina).

Předsedající podal návrh na pořízení 
zvukového záznamu z dnešního 
jednání pro správné a přesné vyho-
tovení zápisu. 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje poří-
zení zvukového záznamu dnešního 
jednání.

Hlasování o návrhu:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat.

Bod 1 programu – Úvod
1.1 – Předání osvědčení o zvolení zastu-

pitelům
Předsedající vyzval jednotlivé zastupi-

tele, aby si po vyzvání asistentkou 
starosty paní Lenkou Knotkovou, 
DiS, přišli pro osvědčení zastupitele 
a prokázali svou totožnost platným 
dokladem. 

Zastupitelé převzali osvědčení na zákla-
dě předložených osobních dokladů.   

1.2 – Volba zapisovatelky
Předsedající navrhl zapisovatelku – asi-

stentku starosty paní Lenku Knotko-
vou, DiS.  

Jiné návrhy nebyly předloženy.

Návrh na usnesení: ZMM volí zapisova-
telkou 1. ustavujícího řádného veřej-
ného zasedání Zastupitelstva města 
Modřice p. Lenku Knotkovou, DiS. 

Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-1.2/2018    

1.3 – Volba dvou ověřovatelů zápisu 
Předsedající navrhl na ověřovatele 

zápisu zastupitele (dále jen „zast.“) 
Libora Procházku, zast. Jiřího Vent-
rubu.  

Jiné návrhy nebyly předloženy.

Návrh na usnesení: ZMM volí ověřova-
teli zápisu 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice zast. Libora Procház-
ku a zast. Jiřího Ventrubu. 

Hlasování o návrhu usnesení:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-1.3/2018

Bod 2 programu – Zákonné formality 
zasedání
2.1 – Složení slibu zastupitele 

Přečten hlasitě všem zastupitelům slib 
dle ust. § 69 odst. 2 zákona o obcích. 
Všichni zastupitelé pronesli hlasitě 
„slibuji“ a stvrdili tento slib svým 
podpisem na předepsané listině. 

Návrh na usnesení: ZMM skládá slib 
zastupitele v souladu s ust. § 69 odst. 
2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-2.1/2018   

2.2 – Schválení programu 1. ustavujícího 
řádného veřejného zasedání ZMM

Zastupitelé obdrželi v podkladech 
předem.

V pozvánce zastupitelé obdrželi spo-
lečně s podklady návrh programu 
1. ustavující řádného veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Mod-
řice. Předsedající navrhl doplnit do 
programu jako podbod bodu 7 bod 
7.5 Pověření k zastupování města v 
DSO Šlapanicko a všechny ostatní 
podbody v tomto bodu posunout. 

Program: 
Zahájení
1) Úvod

1.1 Předání osvědčení o zvolení zastu-
pitelům

1.2 Volba zapisovatelky
1.3 Volba dvou ověřovatelů zápisu

2) Zákonné formality zasedání
2.1 Složení slibu zastupitele
2.2 Schválení programu ustavujícího 

zasedání zastupitelstva města 
Modřice

3) Projednání a schválení jednacího 
řádu ustavujícího zastupitelstva města 
Modřice
4) Projednání a schválení volebního 
řádu
5) Volba volební komise
6) Provedení volby Rady města Modřice 
a předsedů ustanovených výborů dle 
schváleného volebního řádu

6.1 Volba starosty
6.2 Volba uvolněného místostarosty
6.3 Volba neuvolněného místostarosty
6.4 Volba 1. radního
6.5 Volba 2. radního
6.6 Volba předsedy KV
6.7 Volba předsedy FV

7) Ostatní zákonné náležitosti
7.1 Volba obřadníků
7.2 Pověření k zastupování města v 

Dozorčí radě Sdružení obcí a měst 
Jižní Moravy

7.3 Pověření k zastupování města v 
Představenstvu Vírského oblastní-
ho vodovodu

7.4 Pověření k zastupování města ve 
Správní radě Cyklostezky Brno–
Vídeň

7.5 Pověření k zastupování města v 
DSO Šlapanicko

7.6 Projednání odměn neuvolněným 
členům zastupitelstva

7.7 Projednání náhrad neuvolněným 
členům zastupitelstva

7.8 Prohlášení kontinuity místní legis-
lativy

7.9 Nástin další činnosti orgánů města
8) Různé – diskuse

ZÁPIS ZMM č. 1/2018
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Návrh na usnesení: ZMM schvaluje 
program 1. ustavujícího řádného ve-
řejného zasedání ZMM s doplněním 
podbodu 7.5 Pověření k zastupování 
města v DSO Šlapanicko.

Hlasování o návrhu programu: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem Z1-

2.2/2018   

Bod 3 programu – Projednání 
a schválení jednacího řádu 1. ustavu-
jícího řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva města Modřice
Podklady obdrželi zastupitelé předem.
V podkladech zastupitelé obdrželi 

návrh jednacího řádu pro 1. ustavu-
jící řádné veřejné zasedání ZMM. 
Předložený jednací řád se schvaluje 
pouze pro ustavující řádné veřejné 
zasedání. Na dalším veřejném zase-
dání ZMM bude předložen jednací 
řád zastupitelstva pro celé volební 
období 2018–2022.

Připomínky k předloženému návrhu 
nebyly.

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje 
jednací řád 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání Zastupitelstva 
města Modřice ve volebním období 
2018–2022 v předloženém znění.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-3.1/2018

Bod 4 programu – Projednání a 
schválení volebního řádu
Podklady obdrželi zastupitelé předem.

V podkladech zastupitelé obdrželi 
návrh Volebního řádu pro zasedání 
nového zastupitelstva města Modři-
ce. Před projednáním vlastního textu 
se ze zákona schvaluje počet členů 
RMM, uvolnění či neuvolnění staros-
ty, počet a uvolnění či neuvolnění 
místostarostů a jakým způsobem 
bude volba probíhat.

Předsedající upozornil na ustanovení § 
99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpi-
sů, že počet členů Rady města musí 
být lichý a činí nejméně 5 a nejvíce 
11 členů, přičemž nesmí přesáhnout 
jednu třetinu počtu členů zastupi-
telstva města. Současně se členy 
RMM stávají automaticky starosta a 
místostarostové.

Předsedající navrhl: 
Počet členů rady celkem 5 (starosta, 2 

místostarostové a 2 členové rady). 
Volbu uvolněného starosty.
Volbu jednoho uvolněného a jednoho 

neuvolněného místostarosty.
Volbu dvou členů rady.
Volbu předsedy Finančního výboru 

a Kontrolního výboru plynoucí ze 
zákona.

Všechny volby provést tajným hlasová-
ním.

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje 
počet členů Rady města Modřice ve 
výši 5. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-4.1/2018  

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje 
volbu uvolněného starosty.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-4.2/2018

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje vol-
bu 1. uvolněného místostarosty.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-4.3/2018

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje vol-
bu 2. neuvolněného místostarosty.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-4.4/2018 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje pro-
vedení volby uvolněného starosty, 
jednoho uvolněného místostarosty, 
jednoho neuvolněného místosta-
rosty, dvou neuvolněných radních, 
předsedy Kontrolního výboru a 
předsedy Finančního výboru tajným 
hlasováním. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-4.5/2018 

4.6. Volební řád
Návrh Volebního řádu nového ZMM 

obdrželi zastupitelé předem. 

Nebyly předloženy pozměňovací návr-
hy.

Hlasování o předloženém návrhu:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Návrh byl přijat.

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje 
Volební řád 1. ustavujícího řádného 
veřejného zasedání ZMM ve voleb-
ním období 2018–2022 beze změn. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-4.6/2018

Bod 5 programu – Volba volební 
komise
Komentář přednesl předsedající. 
Volební komise bude řídit tajné hlasová-

ní při volbě starosty, místostarostů, 
radních a předsedů KV a  FV. 

Předsedající navrhl toto složení komise:  
Volební komise: zast. Ventruba, zast. 

Procházka, zast. Mikuš 
Kandidáti s kandidaturou souhlasili.

Nebyly předloženy další návrhy.
Hlasování o předloženém návrhu:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Návrh byl přijat.

Návrh na usnesení: ZMM volí volební 
komisi pro volbu starosty, místosta-
rostů, radních a předsedů KV a FV 
ve složení zast. Jiří Ventruba, zast. 
Libor Procházka, zast. Erik Mikuš.
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Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-5.1/2018 

Komise si za předsedu zvolila zast. 
Jiřího Ventrubu.

Bod 6 programu – Provedení volby 
starosty, místostarostů, radních a 
předsedů výborů dle schváleného 
volebního řádu
Komentář přednesl předsedající. Volba 

provedena tajným hlasováním. Ke 
každé volbě obdrželi zastupitelé vo-
lební lístek s patřičným označením, 
na který zastupitel napsal všechny 
navržené kandidáty na daný volený 
post. Poté se každý jednotlivě ode-
bral za plentu, kde škrtl kandidáty, 
které nevolí, a takto upravený lístek 
vhodil do volební urny. Volební 
komise sečetla hlasy pro jednotlivé 
kandidáty a vyhlásila výsledky jed-
notlivé volby. 

6.1 Volba starosty 
Rozdány hlasovací lístky s označením 

Hlasovací lístek – volba č. 1
Návrhy:
• Luděk Slaný navrhl Josefa Šišku 

Vyjádření kandidátů k návrhu: Šiška 
kandidaturu přijal

Přistoupeno k hlasování, hlasy sečetla 
volební komise.

Hlasování (volba uvolněného starosty):
Josef Šiška – 12 hlasů – zvolen starostou 

města

Ing. Šiška volbu přijal, poděkoval za 
projevenou důvěru a vyjádřil přání 
nezklamat občany a zastupitele v této 
funkci. 

Návrh na usnesení: ZMM volí uvolně-
ným starostou města Modřice pro 
volební období 2018–2022 Ing. Josefa 
Šišku.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-6.1/2018 

6.2 Volba uvolněného místostarosty
Rozdány hlasovací lístky s označením 

Hlasovací lístek – volba č. 2
Návrhy:
• Jiří Ventruba navrhl Hanu Chybíkovou 
•Erik Mikuš navrhl Josefa Chybíka
Vyjádření kandidátů k návrhu: Chybí-

ková kandidaturu přijala, Chybík 
kandidaturu nepřijal

Přistoupeno k volbě, hlasy sečetla voleb-
ní komise.

Hlasování (volba uvolněného místostarosty):
Ing. Hana Chybíková – 10 hlasů – zvolena uvol-
něnou místostarostkou

Hana Chybíková volbu přijala a poděko-
vala za projevenou důvěru.

Návrh na usnesení: ZMM volí uvolněnou 
místostarostkou města Modřice pro 
volební období 2018–2022 Ing. Hanu 
Chybíkovou.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-6.2/2018 

6.3 Volba neuvolněného místostarosty
Rozdány hlasovací lístky s označením 

Hlasovací lístek – volba č. 3 
Návrhy:
• Jan Brabec navrhl Jiřího Ventrubu
• Richard Tomandl navrhl Pavla Dolečka
Vyjádření kandidátů k návrhu: Ventruba 

kandidaturu přijal, Doleček kandida-
turu nepřijal.

Přistoupeno k volbě, hlasy sečetla voleb-
ní komise. 

Hlasování (volba neuvolněného místostarosty):
Jiří Ventruba – 15 hlasů – zvolen neuvolněným 
místostarostou

Jiří Ventruba volbu přijal a poděkoval za 
projevenou důvěru.

Návrh na usnesení: ZMM volí neuvolně-
ným místostarostou města Modřice 
pro volební období 2018–2022 MUDr. 
Jiřího Ventrubu, CSc.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-6.3/2018 

6.4 Volba prvního radního 
Rozdány hlasovací lístky s označením 

Hlasovací lístek – volba č. 4
Návrhy:
• Jan Skalník navrhl Erika Mikuše
• Hana Chybíková navrhla Luďka Slané-

ho
Vyjádření kandidátů k návrhu: Mikuš 

kandidaturu přijal, Slaný kandidaturu 
přijal.

Přistoupeno k volbě, hlasy sečetla voleb-
ní komise.

Hlasování (volba prvního člena Rady města):
Erik Mikuš – 5 hlasů – nezvolen
Luděk Slaný– 10 hlasů – zvolen prvním 
radním

Luděk Slaný volbu přijal a poděkoval 
za projevenou důvěru.

Návrh na usnesení: ZMM volí prvním 
radním Rady města Modřice pro 
volební období 2018–2022 MVDr. 
Luďka Slaného.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-6.4/2018

6.5 Volba druhého radního
Rozdány hlasovací lístky s označením 

Hlasovací lístek – volba č. 5
Návrhy:
• Josef Chybík navrhl Pavla Dolečka
• Sylva Bernátová navrhla Libora 

Procházku
Vyjádření kandidátů k návrhům: Dole-

ček kandidaturu přijal, Procházka 
kandidaturu přijal.

Přistoupeno k hlasování, volební komi-
se sečetla hlasy.

Hlasování (volba druhého člena Rady 
města):
Pavel Doleček – 11 hlasů – zvolen druhým 
radním
Libor Procházka – 4 hlasy – nezvolen

Pavel Doleček volbu přijal a poděkoval 
za projevenou důvěru.

Návrh na usnesení: ZMM volí druhým 
radním Rady města Modřice pro 
volební období 2018–2022 Ing. Pav-
la Dolečka.
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Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-6.5/2018

6.6 Volba předsedy Kontrolního výboru 
Rozdány hlasovací lístky s označením 

Hlasovací lístek – volba č. 6 
Návrhy:
• Richard Tomandl navrhl Libora Pro-

cházku
Vyjádření kandidátů k návrhům: Pro-

cházka kandidaturu přijal

Přistoupeno k volbě, volební komise 
sečetla hlasy.

Hlasování (volba předsedy Kontrolního 
výboru):
Libor Procházka –  15 hlasů – zvolen předse-
dou Kontrolního výboru

Libor Procházka volbu přijal a poděko-
val za projevenou důvěru.

Návrh na usnesení: ZMM volí předse-
dou Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Modřice pro volební 
období 2018–2022 Ing. Libora Pro-
cházku, MBA.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-6.6/2018 

6.7 Volba předsedy Finančního výboru 
Rozdány hlasovací lístky s označením 

Hlasovací lístek – volba č. 7 
Návrhy:

• Luděk Slaný navrhl Kateřinu Koub-
kovou

• Libor Procházka navrhl Jana Skalníka
Vyjádření kandidátů k návrhům: Koub-

ková kandidaturu přijala, Skalník 
kandidaturu přijal.

Přistoupeno k volbě, volební komise 
sečetla hlasy.

Hlasování (volba předsedy Finančního výbo-
ru):
Kateřina Koubková – 10 hlasů – zvolena před-
sedkyní Finančního výboru
Jan Skalník – 5 hlasů – nezvolen

Kateřina Koubková volbu přijala a podě-
kovala za projevenou důvěru.

Návrh na usnesení: ZMM volí předsed-
kyní Finančního výboru zastupi-
telstva města Modřice pro volební 
období 2018–2022 Mgr. Kateřinu 
Koubkovou.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-6.7/2018 

Bod 7 – Ostatní zákonné záležitosti

7.1 Volba obřadníků
ZMM na svém 1. ustavujícím zasedání 

musí zvolit obřadníky města, kteří 
budou oprávněni provádět svatební 
obřady, vítání občánků a další pří-
padné obřady. Ze zákona jsou usta-
noveni starosta a místostarostové.  

Předsedající navrhl za obřadníky: 
starostu Josefa Šišku, místostarostku 
Hanu Chybíkovou a neuvolněného 
místostarostu Jiřího Ventrubu.

Dále musí ZMM stanovit místo pro uza-
vírání manželství, které předsedající 
navrhl v obřadní síni nám. Svobody 
93, Modřice.

Jiné návrhy nebyly předloženy.

Návrh na usnesení: ZMM volí obřadníky 
města Modřice starostu města Ing. 
Josefa Šišku, uvolněnou místostarost-
ku Ing. Hanu Chybíkovou a neuvol-
něného místostarostu MUDr. Jiřího 
Ventrubu, CSc.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.1.1/2018 

Návrh na usnesení: ZMM stanovuje mís-
tem pro uzavírání manželství obřadní 
síň Městského úřadu Modřice v budo-
vě nám. Svobody 93, Modřice. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.1.2/2018 

7.2.  Pověření k zastupování v Dozor-
čí radě Sdružení obcí a měst Jižní 
Moravy 

Město Modřice je členem Sdružení obcí 
a města Jižní Moravy, kde má zastou-
pení v Dozorčí radě tohoto sdružení. 
Dle § 84 odst. 2 písm. f) a g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, má ZMM pravo-
moc delegovat své zástupce do těchto 
organizací.  

Předsedající navrhl zachovat dosavad-
ní systém, tedy delegovat za město 

do orgánu SOM JM starostu města 
Josefa Šišku.

Jiné návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o předloženém návrhu:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Návrh byl přijat.

Návrh na usnesení: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v Do-
zorčí radě Sdružení obcí a měst Jižní 
Moravy starostu města Ing. Josefa 
Šišku. 

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.2/2018 

7.3 – Pověření k zastupování města v 
Představenstvu Vírského oblastního 
vodovodu, s. m. o. 

 Město Modřice je členem Svazku města 
a obcí Vírského oblastního vodovo-
du, s. m. o. Dle pravidla § 84 odst. 
2 písm. f) a g) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, o delegaci zástupce města 
rozhoduje zastupitelstvo.

Předsedající navrhl zachovat dosavad-
ní systém a za město delegovat do 
Představenstva Vírského oblastního 
vodovodu, s. o. m., uvolněnou mís-
tostarostku Ing. Hanu Chybíkovou.

Jiné návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o předloženém návrhu:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Návrh byl přijat.
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Návrh na usnesení: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v 
Představenstvu Vírského oblastního 
vodovodu, s. o. m., uvolněnou mís-
tostarostku Ing. Hanu Chybíkovou.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.3/2018.

7.4 – Pověření k zastupování města 
ve Správní radě Cyklistická stezka 
Brno–Vídeň, d. s. o.

Město Modřice je členem Sdružení obcí 
a měst Brno–Vídeň. Dle pravidla 
§ 84 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, musí město 
pověřit svého zástupce ve Správní 
radě sdružení. 

Předsedající navrhl za město Modřice 
do Správní Rady Sdružení obcí a 
měst Cyklistická stezka Brno–Vídeň, 
d. s. o., radního Pavla Dolečka.

Jiné návrhy předloženy nebyly. 
Hlasování o předloženém návrhu:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Návrh byl přijat.

Návrh na usnesení: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice ve 
Správní radě Sdružení obcí a měst 
Cyklistická stezka Brno–Vídeň, d. s. 
o., ve volebním období 2018–2022 
radního Ing. Pavla Dolečka.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.4/2018 

7.5 – Pověření k zastupování města v 
DSO Šlapanicko 

Město Modřice je členem DSO Šlapanic-
ko. Dle pravidla § 84 odst. 2 písm. f) 
a g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, o 
delegaci zástupce města rozhoduje 
zastupitelstvo.

Předsedající navrhl zachovat dosavadní 
systém a za město delegovat do DSO 
Šlapanicko statutárního zástupce 
města – starostu.

Jiné návrhy nebyly předloženy.
Hlasování o předloženém návrhu:
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Návrh byl přijat.

Návrh na usnesení: ZMM pověřuje 
zastupováním města Modřice v DSO 
Šlapanicko ve volebním období 
2018–2022 starostu města Ing. Josefa 
Šišku.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.5/2018 

7.6 Schválení odměn neuvolněným 
členům Zastupitelstva 

Podklady obdrželi zastupitelé předem.
V podkladech zastupitelé obdrželi vy-

pracovanou tabulku návrhu odměn 
neuvolněným zastupitelům na posty, 
které budou nebo již jsou z dnešní-
ho jednání jednoznačně stanoveny. 
Výše odměny je navržena na 80 % z 
maximální možné výše odměny za 
danou funkci. Odměny jsou navrže-

ny všem členům ZMM, neuvolněné-
mu místostarostovi, členům rady a 
předsedům výborů. 

Částky jsou: 
Neuvolněný místostarosta 24 330 Kč
Člen rady   5 407 Kč
Předseda výboru nebo komise 
2704 Kč
Zastupitel   1 352 Kč

Zast. Tomandl předložil protinávrh:
Výše odměny 100 % z maximální možné 

výše odměny za danou funkci.
Hlasování o předloženém protinávrhu: 
12 pro 
1 proti (Chybík)
2 se zdrželo (Ventruba, Chybíková)
Protinávrh byl přijat.

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje 
výše odměny neuvolněným čle-
nům zastupitelstva města Modřice 
s účinností od 5. 11. 2018 ve výši: 
Ventruba 30 412 Kč, Slaný a Doleček 
6758 Kč, Koubková a Procházka 3379 
Kč, Hökl, Putna, Brabec, Chybík, 
Mikuš, Bernátová, Skalník, Tomandl 
1690 Kč.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo   
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.6/2018 

7.7 Schválení náhrad neuvolněným 
členům Zastupitelstva 

Podklady obdrželi zastupitelé předem.
V podkladech zastupitelé obdrželi ko-

mentář k projednání těchto náhrad, 
a co vše v rámci jejich přiznání musí 
ZMM schválit.

Musí být schváleno:
1) Kterých zastupitelů se náhrady týkají 

– plyne ze zákona o obcích
2) Od kterého dne se budou poskytovat
3) V jaké výši se budou poskytovat
4) Za jaké činnosti se budou poskytovat
5) Jakým způsobem se bude nárok 

uplatňovat

Nejprve ZMM rozhodovalo, zda vůbec 
bude tyto náhrady proplácet a zda 
někdo bude náhrady požadovat.

Náhrady požadují:
Bernátová, Procházka, Mikuš (prověřit 

zda lze náhrady proplácet, pokud je 
zaměstnán i OSVČ)

Výše náhrady:
Návrh předsedajícího na výši náhrady 

300 Kč/hod.

Zast. Procházka předložil protinávrh:
Výše náhrady 350 Kč/hod.
Hlasování o předloženém protinávrhu: 
10 pro (Chybíková, Doleček, Brabec, Ventruba, 
Chybík, Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, 
Tomandl)
0 proti
5 se zdrželo (Šiška, Slaný, Putna, Koubková, Hökl)
Protinávrh byl přijat.

Návrh předsedajícího na poskytování 
náhrad od 5. 11. 2018.

Jiné návrhy předloženy nebyly a došlo 
ke shodě bez okamžitého hlasování.

Návrh předsedajícího, za jaké činnosti 
budou náhrady poskytovány:

- Zasedání ZMM
- Účast na jednání z pověření ZMM
- Účast na jednání z pověření RMM
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Zast. Hökl předložil protinávrh:
Za zasedání ZMM náhrady neproplácet.
Hlasování o předloženém protinávrhu:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Ventru-
ba, Chybík, Slaný, Putna, Koubková, Hökl)
5 proti (Mikuš, Skalník, Tomandl, Procházka, 
Bernátová)
0 se zdrželo
Protinávrh byl přijat. 

Návrh předsedajícího na způsob uplat-
nění nároku:

- Způsob doložení dokladů
- Prokázání ušlého výdělku
- Potvrzení či pozvánka o jednání
- Případně stanovit max. měsíční mož-

nou částku
Jiné návrhy předloženy nebyly.
Hlasování o předloženém návrhu:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Ventru-
ba, Chybík, Slaný, Putna, Koubková, Hökl)
0 proti
5 se zdrželo (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl, 
Bernátová)
Návrh byl přijat.

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje 
neuvolněným zastupitelům Berná-
tové, Procházkovi, kteří nejsou v 
pracovním nebo jiném obdobném 
poměru, náhradu výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce zastu-
pitele ve volebním období 2018–2022 
ve výši 350 Kč/hod. Náhrady budou 
poskytovány od 5. 11. 2018 formou 
měsíčních úhrad.

Hlasování o návrhu usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Ventru-
ba, Chybík, Slaný, Putna, Koubková, Hökl)
0 proti
5 se zdrželo (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl, 
Bernátová)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.7.1/2018 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje tyto 
činnosti, za které lze náhradu výděl-
ku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce zastupitele požadovat, jsou 
to: účast na jednání z pověření ZMM 
a účast na jednání z pověření RMM.

Hlasování o návrhu usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Ventru-
ba, Chybík, Slaný, Putna, Koubková, Hökl)
0 proti
5 se zdrželo (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl, 
Bernátová)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.7.2/2018 

Návrh na usnesení: ZMM schvaluje k 
proplácení náhrad výdělku ušlého v 
souvislosti s výkonem funkce zastu-
pitele doložit tyto doklady:

- čestné prohlášení o skutečné délce 
činnosti pro město

- pozvánka, potvrzení, osvědčení o 
účasti na jednání z pověření ZMM 
nebo RMM

- usnesení ZMM nebo RMM o pověření 
k účasti na jednání za město Modři-
ce

Hlasování o návrhu usnesení:
10 pro (Šiška, Chybíková, Doleček, Brabec, Ventru-
ba, Chybík, Slaný, Putna, Koubková, Hökl)
0 proti
5 se zdrželo (Mikuš, Procházka, Skalník, Tomandl, 
Bernátová)
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.7.3/2018 

7.8 Prohlášení kontinuity místní legisla-
tivy

Konáním komunálních voleb ve dnech 
5.–6. 10. 2018 ukončilo svoji činnost 
minulé zastupitelstvo města Mod-
řice. Nově zvolené zastupitelstvo 
přijalo kontinuitu mezi volebním 

obdobím 2014–2018 a 2018–2022. 
Tento akt je nezbytný pro řádný 
chod města se zachováním platnosti 
veškerých dokumentů schválených 
v předchozím volebním období.

Návrh na usnesení: ZMM prohlašuje 
kontinuitu místní legislativy mezi 
volebním obdobím 2014–2018 a vo-
lebním obdobím 2018–2022.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 

Z1-7.8/2018

7.9 Nástin další činnosti orgánů města
Komentář přednesl předsedající. Zase-

dání zastupitelstva se, dle zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů, musí scházet 
nejméně 1x za 3 měsíce (§ 92 odst. 
1). Na příštím jednání, které se 
uskuteční 10. 12. 2018 v 17.00 hodin 
obdrží zastupitelé k projednání plán 
činnosti – rozvrh zasedání ZMM a 
RMM včetně časových termínů na 
celý rok 2019. 

RMM se pak schází každý měsíc, pokud 
možno ve třetím týdnu v měsíci. 
Výbory zastupitelstva, stejně jako 
komise rady, se scházejí dle potřeby, 
kterou si na svých zasedáních stano-
vují předsedové po dohodě s jejich 
členy. Ze svých jednání všechny 
orgány vypracovávají zápisy, RMM a 
ZMM pak také usnesení. Dokumenty 
jsou k nahlédnutí u asistentky sta-

rosty nebo jsou umístěny na webové 
stránky města.  

Dále upozornil, že počínaje novým 
rokem budou podklady do ZMM 
zasílány elektronicky. Každý zastupi-
tel obdrží tablet, do kterého si bude 
po dobu svého mandátu podklady 
nahrávat.

Dále předsedající vyzval všechny sub-
jekty zastoupené v ZMM k předklá-
dání návrhů na členy výborů a bu-
doucích komisí, a to k rukám jejich 
předsedů a starosty města. Počet 
členů výborů a komisí je zpravidla 5 
a pravděpodobně budou zřízeny tra-
diční komise RMM – KŽP, SZK, KŠK 
a KSDÚP. Jako samostatný orgán 
bude pokračovat RR zpravodaje.

Diskuse:
Tomandl – dotaz na složení RR, zda 

bude projednáno na příštím ZMM. 
Starosta odpověděl, že RR spadá do 

kompetence Rady města Modřice.
Návrh na usnesení: ZMM bere na vědo-

mí nástin činnosti orgánů města ve 
volebním období 2018–2022.

Hlasování o návrhu usnesení: 
15 pro 
0 proti 
0 se zdrželo  
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
Z1-7.9/2018 g

Bod 8 – Různé, diskuse
V rámci diskuse vystoupili zastupitelé 

Mikuš a Chybík, kteří se zeptali na 
zasílání fotografií na průkaz zastupi-
tele.

Ukončeno v 19.45 hodin



USNESENÍ RMM č. 1/2018

Komentáře k vybraným bodům 
usnesení z 1. schůze RMM ve voleb-
ním období 2018-2022 konané dne 
19.11.2018

Ustanovení komisí
Jelikož se jednalo o první řádnou schů-

zi RMM v novém volebním období 
2018-2022, měla RMM ze zákona usta-
novit své poradní orgány – komise 
RMM. Byly ustanoveny tyto komise 
a jejich předsedové:

Komise stavebně dopravní a územního 
plánování – Hana Chybíková

Kulturně školská komise – Jiří Ventruba

Komise životního prostředí – Pavel 
Doleček

Sociálně zdravotní komise – Milan Putna
Dále byla ustanovena Redakční rada 

zpravodaje Modřice, jejímž před-
sedou byl jmenován Jan Mareček. 
Současně byla ustanovena pracovní 
skupina pro přípravu rozpočtu měs-
ta ve volebním období 2018-2022 ve 
složení starosta, uvolněný místosta-
rosta a vedoucí finančního výboru. 
Podrobné složení těchto orgánů 
bude zveřejněno v lednovém čísle 
zpravodaje.

(k usnesení 1R-2.1.1/2018 až 1R-2.1.9/2018)

Fakturace výstavby haly
RMM schválila proplacení fakturace za 

provedené práce na výstavbě „Víceúče-
lové sportovní haly Modřice“ za měsíc 
říjen 2018 ve výši 3.259.343,30 Kč bez 
DPH.
(k usnesení 1R-5.1/2018)

Tablety zastupitelům
Na zasedání ZMM bylo pro nové voleb-
ní období stanoveno, že podklady bu-
dou zasílány zastupitelům elektronicky 
a ti obdrží svoji e-mailovou schránku a 
bude jim propůjčen tablet. K tomuto je 
zřízena e-mailová doména a její zajištění 
webhostingovými službami v celkové 
výši 2.630,- Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 1R-5.3/2018)

Pečovatelská služba Židlochovice
Pečovatelská služba Židlochovice před-
ložila vyúčtování služeb pro modřické 
občany poskytovaných v roce 2018 
ve výši 200.000,- Kč a nástin ceny za 
poskytované služby v roce 2019 ve výši 
220.000,- Kč.
(k usnesení 1R-5.10/2018 a 1R-5.11/2018)

Vytvoření samostatné PS Modřice
RMM schválila vytvoření samostatné 
pionýrské skupiny Modřice a použití 
znaku města v logu PS Modřice včetně 
zařazení podpory města z finančních 
prostředků do rozpočtu města v roce 
2019 ve výši 45.000,- Kč.
(k usnesení 1R-6.1/2018)

Skleníky ulice Evropská
RMM projednala investiční záměr 
vybudování produkčních skleníků na 
zeleninu při ulici Evropská a pro své 
rozhodnutí požaduje doložení vyjádření 
Stavebního úřadu Šlapanice a Krajského 
úřadu JMK.
(k usnesení 1R-6.2/2018)

Geologický průzkum
RMM schválila provedení předběžné-
ho geologického průzkumu pozemku 
p.č. 1624/12 pro budoucí stavbu Jižní 
tangenty na plochách Rybníky.
(k usnesení 1R-6.3/2018)

Konání svatebních obřadů
RMM schválila termín pro konání 
svatebních obřadů v sobotu, v době od 
9:00 hod. do 12:00 hod. Tímto není zaká-
záno konání svatebních obřadů v jiný 
termín, ale již za zákonný poplatek.
(k usnesení 1R-10.2/2018)

Dar ZŠ Modřice
Společnost FRISÖR KLIER správní s.r.o. 
věnovala ZŠ Modřice projektor BenQ 
MH530 v ceně 13.945,11 Kč. Za to jí patří 
velké díky.
(k usnesení 1R-10.7/2018)

Projekty ZŠ Modřice v roce 2019
ZŠ Modřice získala dotaci na projekty 
„Modernizace učeben ZŠ Modřice“ 
a „Dešťová voda“ v celkové výši 
5.630.194,- Kč. Město ZŠ uhradí 15% spo-
luúčast na projektech ve výši 844.529,10 
Kč a půjčí škole na dofinancování 
návratnou půjčku ve výši 4.785.664,90 
Kč, aby byla škola schopna oba projek-
ty ufinancovat před získáním financí z 
dotačních titulů.
(k usnesení 1R-10.10/2018)

Třídění odpadu
Firma EKO-KOM, a.s. podala informaci 
o množství vytříděných odpadů z obalů 
za období od 1.7.2018 do 30.9.2018, za 
které město získá odměnu 109.257,50 
Kč. Všem občanům za třídění vřele 
děkujeme.
(k usnesení 1R-10.17/2018)

Plotová zeď
Dne 5.11.2018 proběhla mimořádná 
RMM, která schválila dodavatele výstav-
by plotové zdi plánovaného workou-
tového hřiště v zahradě bývalé MŠ na 
ulici Benešova, kterou bude provádět 
firma BK serv s.r.o., za cenu 749.834,65 
Kč bez DPH.
(mimořádná RMM 5.11.2018 k usnesení 1MR-
1/2018)
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Všem modřickým občanům přejeme klidné prožití vánoč-
ních svátků a příjemné chvíle strávené v rodinném kruhu i 
se svými přáteli. Je to čas na malé ohlédnutí za uplynulým 
rokem i čas plánů na rok nový. Přejeme vám, aby se všech-

na vaše předsevzetí v novém roce splnila a rok 2019 jste 
všichni prožili ve zdraví, štěstí, lásce a pohodě.

Libor Procházka a Sylva Bernátová
Vaši zastupitelé za „Nezávislí za čisté a klidné Modřice“

Kam s ním?

Ten, kdo se zajímá o zeleň ví, že situace v Modřicích není dobrá. Je jí prostě málo a 
nebýt občanů, kteří si osázeli svoje předzahrádky (většinou v majetku města) a sta-
rají se o ně, bylo by jí ještě míň.
Jim všem patří dík.
O to víc jsem byla překvapená, když RMM schválila vykácení jednoho z akátů před 
radnicí jen proto, aby zde mohl být umístěn vánoční strom. Místo, kde býval, zabrala 
lípa vysázená ke stoletému výročí republiky. Vzpomínám si na červnové ZMM, kde 
zastupitel Kratochvíl navrhoval výsadbu stromu k tomuto výročí a místostarostka 
Chybíková odpověděla, že město nemůže najít vhodné místo. Pak se situace zřejmě 
změnila, protože se blížily volby, a spousta občanů na takové akce slyší, a strom se 
vysázel za kapličkou na náměstí. A tím nastal problém, kam s vánočním smrkem.
Psala jsem místostarostce, že je trestuhodné jeden strom zasadit a druhý vykácet a 
aby byla zvážena jiná možnost, jako např. jeho umístění na dvůr radnice, který je ji-
nak naprosto nevyužitý. Bohužel, můj mail zůstal nezodpovězený a akát byl vykácen. 
Netvrdím, že je to bůhvíjak vzácný strom, ale v tom hezkém stromořadí před radnicí 
bude určitě chybět. Později jsem se dozvěděla, že místostarostka svým „odborným 
okem dendrologa“ poznala, že strom má uhnilé kořeny, což je určitě obdivuhodné, 
ale já si myslím, že prostě bylo potřeba najít místo pro vánoční strom a zároveň i 
důvody pro vykácení jiného.
A tak je naše náměstí o jeden strom chudší a jeho vzhled tristnější. Jeho dominanta-
mi jsou už léta kontejnery u samoobsluhy s velkou louží před jejím vchodem, rozbité 
chodníky a špatná silnice.
A na závěr ještě jeden postřeh. Lípa je sice symbolem české státnosti, ale Modřice 
mají ve znaku žaludy, proč tedy sázet lípy a ne duby? Možná se mýlím, ale pokud 
vím, žádný dub v našem městě není.
Blíží se Vánoce a vůbec si nejsem jistá, jestli sebehezčí, sebevětší a hustější vánoční 
stromy zaručí to, abychom si uvědomili o čem tyto svátky vlastně jsou a taky se tím 
řídili.

Sylva Bernátová, zastupitelka za Nezávislí 
za čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz



1125224 www.mesto-modrice.cz Život v našem městěŽivot v našem městě  Zpravodaj 12/2018

 
 

Myslivecký spolek Modřice 
Vás tímto srdečně zve na tradiční 

 

Myslivecký ples 
 

který se koná v pátek 11.1.2019 
v sále hotelu Gregor v Modřicích 

 

začátek ve 20.00 hod. 
k poslechu a tanci hraje kapela 

Hamrla-boys 
 

zveme Vás na zvěřinové speciality 
věcnou a zvěřinovou tombolu 

 
 

vstupné 120,- Kč včetně místenky 

předprodej vstupenek u pí. Havlátové 

 

1Život v našem městěž

Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům?

Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci a 
zvěstují radostnou novinu o narození Ježíše. 
Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kte-
rou koledování přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnává-
ní příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, 
do které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské 
charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.
Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici – horké let-
ní dny jsou náročné pro pacienty i personál, proto zde plánujeme pořídit klimatizaci. 
Pacientům bychom také rádi koupili invalidní vozíky a lehátka ke snadnějšímu pře-
sunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že naše pomoc se dostane do víc 
domácností. Klientům chráněného bydlení pro lidi s demencí plánujeme zabezpečit 
stín na zahradě, kde rádi tráví čas při svých aktivizačních činnostech.
Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungující žaluzie za 
nové, snadno ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním pietního místa pro 
pozůstalé a zakoupili jsme i nové zdravotní a kompenzační pomůcky pro nemocné. 
Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat kvalitnější péči potřebným a zabezpe-
čit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, plnohodnotně a spokojeně.
Tříkrálová sbírka bude letos  probíhat v Modřicích v období 7. 1. do 14. 1. 2019.
Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak 
charitní dílo.

Ing. Hana Chybíková, místní koordinátorka Tříkrálové sbírky v Modřicích, tel.: 742 767 000
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad, tel.: 736 529 319
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kvalitnější péči potřebným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, plnohodnotně a 
spokojeně. 

Tříkrálová sbírka bude letos  probíhat v Modřicích v období 7. 1. do 14. 1. 2019. 

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak charitní dílo. 

 
Ing. Hana Chybíková, místní koordinátorka Tříkrálové sbírka v Modřicích 
Tel.: 742 767 000 
 
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad 
tel.: 736 529 319 
 

 
 

 

 

 

Otevřete svoje srdce a dveře koledníkům? 

Sváteční nálada přetrvává i po Vánocích, když Vám na dveře zaklepou koledníci a zvěstují radostnou 
novinu o narození Ježíše.  

Oblastní charita Rajhrad organizuje Tříkrálovou sbírku s úctou ke krásné tradici, kterou koledování 
přináší. Šíření křesťanského poselství nespočívá pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci 
potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají dobrovolné dary z jednotlivých 
domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci. 

Letošní výtěžek pomůže nevyléčitelně nemocným v rajhradském hospici – horké letní dny jsou náročné 
pro pacienty i personál, proto zde plánujeme pořídit klimatizaci. Pacientům bychom také rádi koupili 
invalidní vozíky a lehátka ke snadnějšímu přesunu. Nové auto pro pečovatelskou službu zaručí, že naše 
pomoc se dostane do víc domácností. Klientům chráněného bydlení pro lidi s demencí plánujeme 
zabezpečit stín na zahradě, kde rádi tráví čas při svých aktivizačních činnostech. 

Díky loňskému výtěžku jsme v hospici vyměnili venkovní staré nefungující žaluzie za nové, snadno 
ovladatelné pro pacienty. Začali jsme s budováním pietního místa pro pozůstalé a zakoupili jsme i nové 
zdravotní a kompenzační pomůcky pro nemocné. Vaše příspěvky nám pomáhají růst, poskytovat 
kvalitnější péči potřebným a zabezpečit pocit, že se naši pacienti i klienti cítí dobře, plnohodnotně a 
spokojeně. 

Tříkrálová sbírka bude letos  probíhat v Modřicích v období 7. 1. do 14. 1. 2019. 

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří koledníkům otevírají své dveře a podporují tak charitní dílo. 

 
Ing. Hana Chybíková, místní koordinátorka Tříkrálové sbírka v Modřicích 
Tel.: 742 767 000 
 
Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad 
tel.: 736 529 319 
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Římskokatolická farnost Modřice  
pořádá 

v pátek 18. ledna 2019 od 20:00 hodin 
v sále hotelu Gregor 

 

 FARNÍ PLES 
k tanci a poslechu hraje kapela FANTASTIC BAND 

bohatý program 
vystoupení Mužáků 

tombola 
vstupné 40 Kč + místenka 90 Kč 

 

 
 

Předprodej vstupenek bude zahájen 2. ledna 2019 
u paní Marie Havlátové v obchodě s textilem 

    
 

 Město Modřice ve spolupráci s KŠK pořádá  
 

   v pátek 1. února 2019 od 20 hodin v hotelu 
Gregor v Modřicích 

21. Městský ples 
   
 
 

K poslechu a tanci hraje 
kapela Hamrla Boys. 

Program zahájí úvodní 
polonéza v nastudování 

žáků ZŠ Modřice. 
 
 

Vstupné 150,- Kč včetně místenky.  
 

Předprodej vstupenek bude zahájen  
od 14. ledna 2019 na recepci Městského úřadu 

v Modřicích, tel.: 537 001 017 nebo 774 007 710 
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Nová kniha o městu Modřice 
je v prodeji  

 
na recepci MÚ Modřice. 

 
Cena 800,‐ Kč  

Foto: M. Hájek

Kateřinská zábava 23. 11. 2018
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Zpívání při rozsvícení vánočního stromu 27. 11. 2018

Foto: M. Hájek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Předvánoční veselí na základní škole

Je již dobrou tradicí, že v předvánoční čas otvírá škola své dveře modřické veřejnos-
ti, konají se zde totiž vánoční dílny, v rámci nichž vznikají ve spolupráci žáků, učitelů 
i rodičů úžasné výrobky a dekorace. Připravují se žákovská vystoupení, děti pilně 
nacvičují, tančí se a zpívá. Vyvrcholením těchto aktivit se pak stal vánoční jarmark 
tradičně spojený s bohatým hudebním programem. 

Rádi jsme mezi sebou i tentokrát přivítali pana starostu Ing. Šišku i bývalé kolegy, 
kteří si už dlouhá léta zaslouženě užívají důchodu. I když naše dění sledují už jen 
zpovzdálí, v Modřicích prožili velkou část svého profesního života a ve škole zane-
chali nesmazatelný otisk. Takže se hodně vzpomínalo a vyprávělo, škola se opět stala 
místem mnoha milých setkání. 

Od rána jsme žili přípravami, vše chystali, zdobili a uklízeli. V odpoledních hodinách 
se začal areál školy zaplňovat stánky s nejrůznějším vánočním zbožím. Mohli jste 
tu najít adventní věnce, keramiku, drobné rukodělné výrobky a spousty dobrot a 
laskomin. Slavnostně vyzdobený, nasvícený a ozvučený altán přivítal své účinkující, 
a že se jich sešlo. Téměř dvouhodinový program odstartoval folklorní kroužek, na 
pódiu se vystřídaly děti téměř ze všech ročníků. V ďábelském rytmu řádili čertíci, ale 
vyslechli jsme i něžné vánoční písně, zazněla poezie, zhlédli jsme divadelní předsta-
vení a se Zpěváčkem jsme si připomněli duchovní poselství Vánoc. Nechyběly zde 
samozřejmě ani děti z mateřské školy, program obohatili svými hudebními vystou-
peními i žáci ZUŠ, zkrátka bylo tu veselo. V plné míře dostála škola svému názvu, a 
když ne jindy, tedy v pátek 30. listopadu se zcela jistě stala Veselou školou Modřice.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na této události podíleli, tedy i 
modřickým hasičům za zapůjčení stanu a obětavým maminkám ze SRPŠ, které po 
celou dobu zajišťovaly v mrazivém počasí vítané občerstvení. Osmý ročník vánoční-
ho jarmarku tedy skončil a my se zase těšíme s naší partou rozehranou za rok zase 
na shledanou!

Mgr. J. Havlíčková, ZŘŠ
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Foto: M. Hájek

Vánoční jarmark na ZŠ 30. 11. 2018 Kulturní program školní družiny

Druhý listopadový týden byl pro žáky školní družiny při ZŠ Modřice kulturně bohatý. 
Mladší žáci se zúčastnili vystoupení kouzelníka Katonase, zatímco pro starší žáky 
bylo připraveno společné odpoledne s ilustrátorem Adolfem Dudkem.

Kouzelník Katonas všechny žáky uchvátil a ti jen tiše sledovali jednotlivá kouzla a 
odměňovali je bouřlivým potleskem. Pan kouzelník si k několika číslům přizval na 
pódium i pomocníky z řad diváků. Žáci se mohli dokonce i jedno kouzelnické číslo 
sami naučit. Pro všechny bylo vystoupení velkým zážitkem a mnohé inspirovalo ke 
zkoušení kouzelnických triků i v následujících dnech.

S panem Dudkem si žáci povídali o tom, jak se tvoří obrázky do knih a co všechno je 
k jejich tvorbě potřeba. Všem zúčastněným také ukázal, že malovat je jednoduché a 
dokáže to každý, kdo namaluje kruh, čtverec, trojúhelník a obdélník. Protože všech-
ny obrázky se skládají z těchto geometrických obrazců.

Obě akce jsme si užili a již nyní se těšíme na další setkání s panem Dudkem i kouzel-
níkem Katonasem.

text:Vychovatelky Halová a Veselá, foto K. Veselá, V. Matochová
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                         Hodně štěstí, spokojenosti,   
                                zdraví a úspěchů 
                                  v roce 2019 
                                           
                                           
                                         přeje Kulturně školská komise  
                                města Modřic 
  

Členové redakční rady Zpravodaje přejí
našim čtenářům a všem občanům Modřic

RADOSTNÉ A POHODOVÉ PROŽITÍ
VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

a do příštího roku hlavně zdraví, štěstí 
a osobní spokojenost.

A nám všem přejeme, aby Zpravodaj i nadále přinášel objektivní 
a čtivé informace o dění v našem městě.
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BRABROUCI

Podzimní prázdniny v Bradavicích

Letošní podzimní prázdniny jsme jeli společně se svými kamarády prožít do „Brada-
vic“ do Tišnova. Jakmile jsme přijeli na místo a ubytovali se, byli jsme seznámeni s 
pravidly následujících zkoušek, které prokáží, jestli jsme skuteční kouzelníci. Další 
den jsme byli rozřazeni do tříd a zjistili jsme, kdo jsou naši budoucí spolužáci. Hodně 
zábavy jsme si pak spolu užili při kreslení znaků našich tříd, které bylo lehce ovlivně-
no, abychom to neměli tak lehké. Co nám padlo na kostce, to jsme museli nakreslit. U 
tohoto jsme se hodně nasmáli. Večer jsme pak vždy alespoň chvilku sledovali první 
díl Harryho Pottera, abychom nasáli tu správnou atmosféru Bradavic. V tělocvičně 
jsme si polehali na polystyrenové kostky, které jsme naházeli na hromadu a v klidu si 
užívali film. Také jsme často chodili ven, a přestože nebylo nejkrásnější počasí, byla 
to paráda. Dokonce jsme se šli podívat na kopec zvaný Květnice a dozvěděli jsme 
se několik zajímavých informací jak o něm, tak o okolí Tišnova. Nakonec jsme si na 
velké louce zahráli branball, což si vždycky všichni užíváme. Také jsme často chodili 
hrát do menšího parčíku vedle lesíka (což jsme pak přestali, kvůli silnému větru). 
Uvnitř jsme pak nacvičovali kouzla a učili jsme se zacházet s hůlkou, kterou jsme 
si sami vyráběli. Naše zkoušky jsme pak uzavřeli zábavnými scénkami, které jsme 
vymýšleli se svými spolužáky. Nakonec všichni prospěli a prokázali, že jsou hodni 
stát se velkými kouzelníky. Poslední den proběhlo vyhlášení nejlepších kouzelníků a 
odpoledne jsme se Bradavickým expresem vrátili domů.
Sluníčko

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat městu Modřice za poskytnutou finanční pod-
poru v roce 2018, dále pak všem zaměstnancům MěÚ Modřice za vstřícnost a ochotu 
při řešení jakýchkoli našich přání, otázek nebo nejasností. 

Přejeme všem radostné a pohodové prožití vánočních svátků, pevné zdraví, mnoho 
lásky, osobních i pracovních úspěchů a samé radosti v roce 2019.

kolektiv vedoucích
66. PTO Brabrouci Modřice

foto: archiv Brabrouků
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Ve čtvrtek 13.12.2018 v 17 hodin vystupujeme v Brně – www.adventnamoravaku.cz,

další informace o činnosti kroužku jsou na www.folklorni-krouzek-modrice.cz 

Připomínka tradiční pohodové zkoušky 4. října u seniorů

(foto ČeV)

KNIHOVNA
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Podrobnější informace o knihovně a knihách 
získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz , na 
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a 
na facebookových stránkách Městské knihovny 
Modřice https://www.facebook.com/knihovna7/

Pondělí   9–12 13–18
Úterý  13–19
Středa  13–18
Pátek   9–12 13–16

Městská knihovna v Modřicích

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO ŽENY
Cameron, Claire: Poslední neandertál-
ská žena
Davouze, Marta: Víkend s Miriam
Gillerová, Katarína: Kroky v dešti
Jio, Sarah: Láska z deníku
Lukášková, Markéta: Panda v nesná-
zích
Meachamová, Leila: Královský návrh
Pawlovská, Halina: Díky za fíky
Sims, Gill: Proč máma pije
Steel, Danielle: Milenka
Walsh, Rosie: Muž, který už nezavolal

PRO SILNÉ NERVY:
Belsham, Alison: Tatérka
Goffa, Martin: Primární důvěra/Prst na 
spoušti
Lavay, Martin: Kdo zavraždil účastníky 
Djatlovovy expedice?
Pospíšilová, Jarmila: Slepá bába
Santiago, Roberto: Ana

HISTORIE, NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Jenčík, Milan: Zdivočelé Sudety
Jenoff, Pam: Světla zimní noci
Morris, Heather: Tatér z Osvětimi
Svoboda, Jiří: Rašín
Šalmová, Miloslava: Proti proudu řeky

PRO DĚTI:
Green, Debra L.: Kája super frája
Kid, Cube: Deník malého minecrafťáka 
4
Stančík, Petr: Fíla, Žofka a smaragdová 
deska
Stoličný, Peter: Opičko, netrucuj

PRO NÁCTILETÉ
Gier, Kerstin: Zámek v oblacích
Gray, Claudia: Deset tisíc nebí nad 
tebou
Rutkoski, Marie: Kletba vítězů
Taylor, Laini: Snílek neznámý
Zadinová, Radka: Dívka odnikud

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Baume, Sara: Vyšlapaná čára
Ferrante, Elena: Tíživá láska
Mendoza, Eduardo: Nesvatí svatí
Münzer, Hanni: Marlene

ČESKÁ LITERATURA:
Boček, Evžen: Aristokratka a vlna zlo-
činnosti na zámku Kostka
Devátá, Ivanka: Kde spí lufťáci
Pažout, Pavel: Vzpomínání na terase
Rudiš, Jaroslav: Český ráj

Upozorňujeme naše čtenáře na změnu výpůjční doby od 
1.1.2019. V úterní dopoledne bude pro veřejnost knihovna 
uzavřena a odpolední výpůjční doba se prodlouží do 19.00

Během letošního podzi-
mu k nám do knihovny 
opět zavítal pan Ing. Aleš 
Svoboda s přednáškami o 
brněnském podzemí. Ten-
tokrát jsme se bavili o Orlí 
ulici a minoritském klášte-
ře. Jako bonus jsme s ním 
ve sváteční víkend u příle-
žitosti oslav vzniku repub-
liky absolvovali komento-
vanou vycházku brněnským podzemím pod Zelným trhem. Účast byla tak veliká, že 
nás tam v tak hojném počtu málem nechtěli ani pustit.
V říjnu jsme se s cestovatelem Michalem Meissnerem podívali do gruzínských hor, 
které procestoval na koňském hřbetě i pěšky.
Děti ze školní družiny měly opět po roce možnost se setkat s panem ilustrátorem 
Adolfem Dudkem, který nás všechny přesvědčil, že malovat může opravdu úplně 
každý.
V příštím roce se opět můžete, mimo jiné, těšit na setkání s panem Svobodu a cesto-
vatelskou přednášku manželů Márových o Barmě a Vietnamu.
Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svátku a v novém roce opět na shle-
danou!                                                                                                      Vaše knihovnice

!
Podzim v knihovně
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FARNOST

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI MODŘICE  

pozn.: M = farní kostel sv. Gotharda v Modřicích; PŘ = filiální kostel sv. Markéty v Přízřenicích 

DEN PŘÍLEŽITOST ČAS MÍSTO POZN. 

pondělí  
24.12.2018 

Štědrý den 
  

Vigilie slavnosti 
Narození Páně  

1530 PŘ mše sv. ze slavnosti Narození Páně – „vigilie“ 

2200 M mše sv. ze slavnosti Narození Páně – „půlnoční“  
(bohoslužbu doprovází chrámový sbor modřické farnosti) 

úterý 
25.12.2018 

Slavnost Narození 
Páně (Hod Boží 

vánoční)  
930 M mše sv. ze slavnosti Narození Páně – „ve dne“ 

(bohoslužbu doprovází chrámový sbor modřické farnosti) 

středa 
26.12.2018 

svátek sv. Štěpána 
(vánoční oktáv) 930 M mše svatá s žehnáním vína; následuje setkání na faře 

čtvrtek 
27.12.2018 

svátek sv. Jana 
Evangelisty 

(vánoční oktáv) 
1000 

Domov pro 
seniory 

SENECURA 
mše svatá  

pátek 
28.12.2018 

svátek sv. Mláďátek 
(vánoční oktáv) 1800 M mše svatá  

sobota 
29.12.2018 

předvečer svátku 
Svaté rodiny  

(vánoční oktáv) 
1730 PŘ mše svatá s žehnáním rodinám 

neděle 
30.12.2018 

Svátek Svaté rodiny  
(vánoční oktáv) 930 M mše svatá  

pondělí 
31.12.2018 (vánoční oktáv) 1530 M mše svatá na poděkování za uplynulý rok a s prosbou 

o Boží požehnání v roce 2019, adorace a sv. požehnání  

úterý 
1.1.2019 

Nový rok  
Slavnost Matky 

Boží, Panny Marie  

930 M mše svatá 

1730 PŘ mše svatá 

od středy 2. do pátku 4. ledna jsou bohoslužby podle běžného pořádku  
sobota 

5.1.2019 
vigilie slavnosti 
Zjevení Páně  1730 PŘ mše svatá  

neděle 
6.1.2019 

Slavnost Zjevení 
Páně  

930 M mše svatá s žehnáním soli, vody, kadidla a křídy 

1700 M zastavení u jesliček ve farním kostele 

od pondělí 7. do pátku 11. ledna jsou bohoslužby podle běžného pořádku  
sobota 

12.1.2019 
předvečer svátku 

Křtu Páně   1730 PŘ mše svatá  

neděle 
13.1.2019 

Svátek Křtu Páně  
(končí vánoční doba) 930 M mše svatá  

Se schválením duchovního správce Modřické farnosti, o. J. Plhoně 
mar. 

Vánoční zamyšlení 2018

„Když se dny stále více krátí, když (za normální zimy) začnou padat první sněhové 
vločky, vynořují se nesměle a tiše první vánoční myšlenky. Už z pouhého slova Vá-
noce vychází takové kouzlo, že se mu sotva které srdce může ubránit… Svátek lásky a 
radosti – to je hvězda, k níž směřují všichni v prvních měsících zimy. – Pro křesťana… 
je to však ještě něco jiného. Jeho vede hvězda až k jeslím s dítětem, které přináší svě-
tu pokoj. V nesčetných líbezných obrazech nám to představuje křesťanské umění; 
zpívají o tom staré písně, z nichž zaznívá veškeré kouzlo dětství…
Ano, když se večer rozzáří vánoční stromečky a vyměňují se dárky, tu se z duše dere 
nenaplněná touha a směřuje k jinému zářícímu světlu, až se rozezvučí zvony zvoucí 
na půlnoční a div Svaté noci se obnovuje na oltářích, vyzdobených světly a květina-
mi: ‚A Slovo se stalo tělem.‘ Nyní nadešel okamžik blaženého naplnění.
Takové vánoční štěstí už prožil asi každý z nás. Ale ještě nedošlo ke spojení nebe a 
země… Temnota přikrývala zemi a on přišel jako světlo, které svítí ve tmě, tma jej 
však nepohltila. Těm, kdo ho přijali, přinesl světlo a pokoj; pokoj ve vztahu k Otci v 
nebi, pokoj se všemi, kteří jako oni jsou dětmi světla a dětmi nebeského Otce, a také 
hluboký vnitřní pokoj srdce; ne však pokoj s dětmi temnoty. Těm přináší Kníže poko-
je nikoli mír, nýbrž meč. Jim je kamenem úrazu, který se jim staví do cesty a o který 
se rozrazí. To je závažná… pravda, kterou si nesmíme nechat zastřít poetickým kouz-
lem dítěte v jeslích. Tajemství vtělení a tajemství zla patří těsně k sobě. Se světlem, 
které sestoupilo z nebe, kontrastuje tím černěji a hrozivěji noc hříchu. Dítě v jeslích 
natahuje ručky a jeho úsměv jako by už říkal: … ‚Pojďte ke mně všichni, kdo jste una-
veni a obtíženi.‘ A těm, kdo jdou za jeho hlasem, … se z dětských ruček dostalo rosy 
milosti a oni ‚se zaradovali velkou radostí‘… 
Jsou to světlé postavy, co tu klečí kolem jeslí: něžné, nevinné děti, dobrosrdeční 
pastýři, pokorní králové, Štěpán, nadšený učedník, a apoštol Jan; oni všichni šli za 
hlasem Pána. Pro ti nim stojí noc nepochopitelné zatvrzelosti a zaslepenosti: znalci 
zákona, kteří umějí podat zprávu, kdy a kde se má narodit Spasitel světa, ale nevy-
vodí z toho žádné ‚pojďme do Betléma!‘; král Herodes, který chce zabít Pána života. 
Před dítětem v jeslích dochází k rozlišení duchů. On je Král králů a Pán života a smrti. 
On říká své ‚následuj mě‘, a kdo není s ním, je proti němu. Říká to také nám a staví 
nás před rozhodnutí mezi světlem a tmou.“ (E. Stein, Vánoční tajemství)

Autorkou tohoto zamyšlení je Edith Stein (1891-1942), židovská filosofka, která roku 
1922 konvertovala ke křesťanství, o jedenáct let později vstoupila do karmelitánského 
kláštera a přijala řeholní jméno Terezie Benedikta od Kříže a v roce 1942 byla trans-

portována do koncentračního tábora Osvětim, kde pár dní po příjezdu zahynula v 
plynové komoře. V roce 1998 byla prohlášena za svatou.
Životní úděl této myslitelky umocňuje o to víc poselství, vtištěné do řádek „Vánoč-
ního tajemství“. Rok co rok slavené Vánoce nás zvou k rekapitulaci, zda skutečně 
stojíme na straně Betlémského Dítěte, jehož narození na tento svět oslavujeme. V 
prostředí, v němž se zpochybňují i základní lidské a životní pravdy, je to životně dů-
ležité, abychom si nenechali ukrást svou identitu a nezapomněli, kým vlastně jsme: 
„A na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ 

Krásné prožití vánočních svátků vám všem přeje Jiří Plhoň, farář
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KULTURA
 

Smíšený pěvecký sbor města Modřice a Modřický chrámový sbor 
si Vás dovolují pozvat na 

 

Zastavení u jesliček 
s vánočními zpěvy 

 

 
 

Přijďte si poslechnout vánoční písně v podání obou sborů  
a zazpívat si spolu s nimi známé koledy 

 

Neděle 6. ledna 2019 v 17:00 hodin 
Chrám sv. Gotharda v Modřicích 

Toto setkání se koná pod záštitou města Modřice 

Připravujeme 95. komorní koncert na radnici 

středa 30. ledna 2019 v 19 hod

"Koncert z tvorby
Jarmily Mazourové"

Za klavírního doprovodu autorky modřickém publiku 
zahrají Nikol a Petr Spěvákovi na cimbál, Richard

Kružík na housle a zazpívá Jiří Miroslav Procházka.

 

za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
 modricke-koncerty.webnode.cz
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VČELAŘI

Základní organizace českého svazu včelařů.

Spolek včelařů ZO Rajhrad děkuje obci Modřice za dotace, kterými podporuje naši 
spolkovou činnost. Velmi si této podpory vážíme. Veškeré finanční prostředky jsou 
a budou vynakládány na rozvoj včelařské činnosti. V obci Modřice, která spadá pod 
ZO ČSV Rajhrad, je aktuálně 10 včelařů. S blížícím se koncem roku 2018 bych Vám zá-
roveň chtěla jménem všech členů naší ZO popřát mnoho krásných chvil v příjemné 
atmosféře Vánoc a hodně osobních i pracovních úspěchů v roce 2019.

Za ZO ČSV Rajhrad Dagmar Sladká
www.vcelarirajhrad.cz/

foto: Dagmar Sladká

 
 
 
 
 
 

ZAHRÁDKÁŘI   INFORMUJÍ            
 
 

 
                                                                                               
Ne vždy se v životě všechno podaří, 
občas někdo nebo něco zazáří, 
trvá to však chvilku malinkou 
a někdy pronikne kouzlo a dobro 
skulinkou. 
 
Život lidský na planetě je zlomek  
vteřiny pouze a o strach a neduhy 
není nouze. 
 
Dnes však nechme libou hudbu hrát, 
neb slavíme, vzpomínáme a budeme 
se smát. 

 
 
Vánoční svátky s novým rokem před námi, a proto všem občanům, přátelům i nepřátelům 
přejeme pohodovou adventní náladu. 
 
Krásné a klidné vánoční svátky, bohatou nadílku, lásku v srdci, mír a něhu v duši. 
Do nového roku hodně štěstí a lásky, dobré zdraví, pevné nervy, skvělou náladu a také  
dostatek  financí  k spokojenému  životu  a  nakonec  i  dostatek  vláhy  nejen  všem 
zahrádkářům  ‐  aby byla i lepší úroda. 
 
Také bych chtěla poděkovat a popřát zaměstnancům Zahradnického centra BRABEC a jeho 
vedení, které nám vychází vždy vstříc při naší činnosti, jak výukové, tak i při pořádání plesu 
i zahrádkářské výstavy. 
 

 

                                                                                                 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
                                                                                                    za výbor Zahrádkářského spolku Modřice 
                                                                                         

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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MMA vícemistr světa v juniorské kategorii
Náš spoluobčan, Lukáš Piffko, 19ti letý český reprezentant ČR v MMA /bojovém spor-
tu/ se v listopadu na mistrovství světa MMA v Bahrainu stal vicemistrem světa v 
juniorské kategorii těžké váhy a byl mezi třemi medailisty početné české výpravy.
Gratulujeme!

Miroslav Čonka

fota: archiv Czech MMA association  

NOHEJBAL 

Vítej zlatý hattricku!

Od minulého světového šampionátu nohejbalistů, pořádaného v Brně, již uplynuly 
2 roky, a tak nás letos čekal šampionát další. Ve dnech 16. až 18. listopadu bylo jeho 
pořadatelem moderní rumunské velkoměsto Kluž. 

Samotnému šampionátu předcházelo z pohledu naší reprezentace několik příprav-
ných akci. Zde si trenér Petr Gulda, který kromě národního družstva je již několik 
let i trenérem modřických nohejbalistů, měl možnost vyzkoušet, a nakonec i vybrat 
vhodné typy hráčů pro šampionát. První akcí byl týdenní pobyt ve Francii, kde jsme 
se na pozvání francouzské nohejbalové asociace zúčastnili mezinárodního turnaje. 
Ten proběhl na přelomu května a června a byl prvním testem. Po skončení extraligy 
pak následovaly dvě víkendová soustředění v Nymburce. Na konci toho druhého 
trenér Gulda ukázal na sedmičku hráčů, kterým dal důvěru pro šampionát. V nomi-
naci singlisty bylo víceméně jasno. Ondřej Vít ze Žatce obhajoval titul z Brna a jeho 
letošní forma i zkušenosti mu vystavily jasnou jízdenku na šampionát.  V trojicích 
naše sestava taktéž obhajovala mistrovský titul z Brna. Zde došlo jen k jedné změ-
ně. Modřického Martina Mullera nahradil čelákovický Michal Kolenský a zbývající 
čtveřice zůstala stejná: Jan Vanke (Karlovy Vary, kapitán družstva), Jakub Pospíšil 
(Modřice), Lukáš Rosenberk (Modřice) a Ondřej Vít (Žatec). Největší otazníky v sobě 
nesla nominace tří hráčů pro družstvo dvojic. Jasní byli dva modřičtí hráči – Pavel 
Kop a Lukáš Rosenberk. Vybrat k nim vhodného třetího hráče však byl velký trenér-
ský oříšek. Muselo se jednat nejenom o kvalitního hráče schopného odlišné hry dle 
mezinárodních pravidel na jeden dopad a zkrácené hřiště, ale také o hráče, který 
svým stylem hry může na kurtu doplnit každého z našich dvou lídrů. Petr Gulda na-
konec ukázal na čakovického mladíka levonohého Jiřího Kalouse. V jeho prospěch 
hrály tyto faktory: vynikající útočný servis, velké sebevědomí a schopnost hrát i s 
druhým levonohým hráčem. Tato nominace vzbudila v nohejbalové obci nejvíce dis-
kuzí. Prakticky nikdo z „rádoby odborníků“ si nedovedl představil hru dvou leváků 
na jeden dopad. Až samotný průběh šampionátu měl ukázat, jak hluboce se mýlili 
a jakou měl trenér Gulda s touto nominací šťastnou, ale hlavně kompetentní ruku.

Ale pojďme po pořádku.

Večer ve středu 14. listopadu vyjela z Nymburka první část výpravy a před půlnocí 
naložila v Modřicích na náměstí její „moravskou část“. Tu kromě modřických hráčů, 
trenéra a mé osoby tvořili také kameraman a redaktor České televize, kteří celý prů-
běh výpravy dokumentovali pro hodinový pořad na ČTSPORT.

SPORT
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Do Kluže jsme dorazili ve čtvrtek kolem poledne a ihned jsme se jeli podívat „na 
místo výkonu“. Nohejbalisté měli k dispozici supermoderní BT Arenu s kapacitou 
10.000 míst, která je známá pořádáním vrcholných sportovních akcí jako jsou utkání 
Davis Cupu a podobně. Technické zázemí šampionátu včetně šaten i hotelu Belve-
der, kde byla naše výprava spolu s dalšími ubytována, bylo na skvělé úrovni a nic 
tedy nebránilo tomu, aby se hráči mohli soustředit na to podat co nejlepší sportovní 
výkony. Každý hrací den pak hlavní večerní blok zápasů vysílala přímým přenosem 
celoplošná rumunská televize.

V pátek šampionát ráno zahájil kvalifikačními zápasy slabších celků a odpoledne již 
do hry vstoupili i ostatní týmy včetně našich hráčů. Musím přiznat, že pátek byl velmi 
zdlouhavý a úmorný. Naši hráči více čekali, než hráli, a to rychle bralo síly i náladu. 
Nicméně museli jsme to přečkat do soboty. Ta již byla herně o mnoho aktivnější. 
Dokončily se zápasy základních skupin a následovali čtvrtfinálové skupiny a semi-
finále. Celým pátkem i sobotou prošly naše týmy bez ztráty jediného setů, i když v 
semifinále je už čekali kvalitní soupeři z nohejbalově rozvinutých zemí. Sobota tedy 
skončila přesně dle našich záměrů a našeho singlistu, dvojici i trojici čekaly v neděli 
finálové zápasy. Průběh ostatních bitev pak určil, že ve všech finálových utkáních 
budou našimi protivníky naši úhlavní rivalové Slováci.

V průběhu nedělního dopoledne, kdy probíhali zápasy o nemedailová umístění, si 
naši hráči dopřáli procházky a masáže. Šlo hlavně o to si připravit taktiku a „pročistit“ 
hlavu před vrcholem sezony.

Po autobusovém přesunu do haly, poslední taktické poradě v šatně a nahecování 
šel jako první do boje o titul Ondra Vít. Proti němu stál zkušený a vynikající singlista 
Laco Stupák. Oba hráči se velice dobře herně znají, a tak bylo otázkou kdo zvolí lepší 
taktiku. V prvním setu šel hned zpočátku do vedení Stupák. Ondrovi bohužel několik 
útočných míčů velmi těsně vylétlo mimo kurt a Stupák tak od počátku měl několi-
kabodový náskok. A když v průběhu prvního setu náš hráč špatně došlápl a musel 
ledovat lekce podvrknutý kotník nevypadalo to zrovna dobře. První set skončil pro-
hrou 8:11. Ondra však v sobě opět objevil velkého bojovníka. I s drobným zdravotním 
handicapem v druhém setu zpřesnil a zagresivnil svoji hru a lehce ho získal vítěz-
stvím 11:5. Šlo se tedy do rozhodujícího třetího setu. V něm se oba hráči přetahovali o 
každý bod, a tak tento set dospěl za rovnovážného stavu 9:9 do své úplné koncovky. 
V mezinárodních pravidlech se hraje do 11-ti bodů, přičemž skorému musí mít dvou 
bodový rozdíl. Poslední dva míče však Ondra zvládl v pravdě mistrovsky a byl to on 
kdo pro nás urval první světové zlato. Kromě své titulové hodnoty mělo i výraznou 
psychologickou cenu. My jsme byli „ti nahoře“ a s optimismem jsme mohli jít do 
dvojic.

Do zápasu dvojic nastoupila naše sestava Kop, Rosenberk a Kalous. Jim se na druhé 
straně postavili obhájci světového zlata Brutovský, Stupák a Kilík. Tento zápas pak 
přinesl největší drama i příběh celého mistrovství. V prvním setu nejprve Slováci 
odskočili o několik míčů, avšak našim hráčům se to podařili vždy dotáhnout. Již v 
průběhu prvního setu naskakoval místo Lukáše Rosenberka do určitých pasáží mla-
dý Kalous. A to se mělo později ukázat jako velmi důležité. V těsné koncovce jsme 
však tento set 9:11 prohráli a do druhého setu jsme šli s nutností ho vyhrát. Prakticky 
celý set jsme až do stavu 8:9 dotahovali. Zde se nám podařilo vyrovnat. Trenér Gulda 
si vzal time out a připravil taktiku na podání Jirky Kalouse a následnou obranu. Vyšlo 
to a za stavu 10:9 jsme měli první set ball. Ten Slováci odvrátili a za stavu 12:11 jsme 
měli další. V následné výměně se však odehrál moment, který byl výrazně ovlivnil 
zbytek celého utkání, ale i celého šampionátu. Pavel Kop se při couvání od bloku 
na síti najednou bez zjevné příčiny skácel na zem. V první chvíli nikdo nevěděl co 
se děje, ale když se náhle ztichlou halou začalo rozléhat Pavlovo bolestivě křičení, 
věděli jsme, že je zle. Okamžitě vystartovali zdravotníci a z naší lavičky masér i Ond-
ra Vít. Ten je občanským povoláním praktický lékař. My ostatní na lavičce jsme byli 
zcela šokovaní a výsledek nám byl v tuhle chvíli zcela jedno. Pohled na svíjejícího a 
křičícího kamaráda Pavla byl opravdu konsternující. Během následujících okamžiků 
byla jasná krutá diagnóza – přetržená achilovka.  Místní lékaři ho chtěli ihned odvézt 
do nemocnice na operaci. To jsme nechtěli připustit a začal horečnatý telemost s 
Českou republikou a konzultace s ortopedy. Nakonec se s přispěním redaktora České 
televize Martina Kozáka podařilo domluvit pondělní operaci u speciality v Brně. Pav-
lovi tedy nohu v sanitce provizorně za dlahovali, píchli pod Ondrovým dozorem ně-
kolik injekcí a usadili ho na kolečkové křeslo. Nicméně hrát se muselo dál. A právě v 
tomto okamžiku nastala chvíle, které se ti „rádoby odborníci“ tolik obávali. Na hřiště 
vběhli dva leváci – Lukáš Rosenberk a loni ještě junior Jirka Kalous. Nejenom oni, ale 
i celá lavička i naši fanoušci věděli, že teď se musí hrát i za Pavla. Slováci stačili vy-
rovnat na 12:12. Pak Kilík zkazil servis a my měli opět set ball. Před ním trenér Gulda 
na Jirku Kalouse zařval „naper servis bombu na střed“. A Jirka obrovskou dělovkou 
servisem náš set ball proměnil.  Třetí set byl opět obrovskou přetahovanou bod za 
bod. První match ball měli za stavu 9:10 Slováci. Odvrátili jsme ho. Jirka nádherným 
kraťasem dal na match ball 11:10 pro nás. Slováci proměnili útok.  Tak to šlo až do sta-
vu 12:12. Pak hostující Kilík zkazil servis a my měli další match ball. Petr Gulda opět 
nařídil Jirkovi tvrdý útočný servis. Jirka následně nevídanou smečovanou dělovkou 
trefil roh slovenského pole tak, že Brutovský se za míčem ani nestačil ohlédnout! 
Druhý titul byl náš a emoce, které po tomto složitém zápase v našem týmu i celé hale 
propukly vůbec nelze slovy popsat. Než se nachystalo vyhlášení vítězů dvojic přijel 
do haly na kolečkovém křesle i Pavel Kop a naši hráči ho pak společně doprovodili 
na stupně vítězů pro zlatou medaili.
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Po tomto sportovním i emočním vrcholu celého šampionátu následoval souboj o 
zlato trojic. Nabití dvěma zlaty si naši hráči vůbec nepřipustili jiný výsledek než zlatý. 
Na šokované Slováky vlétli silou uragánu a první bod jim povolili až za vedení 5:0. 
První set pak lehce vyhráli 11:4. Ve stejném duchu pokračoval do konečného stavu 
11:5 i ten druhý, závěrečný a zlatý

Historicky první zlatý hattrick v dějinách českého nohejbalu tak byl na světě. Z po-
hledu Modřic je skvělé, že modřický nohejbal má na něm výrazný podíl. Kromě 
trenéra Guldy se na něm podepsali ve dvojicích i trojicích zlatý Lukáš Rosenberk, ve 
dvojicích zlatý Pavel Kop a ve trojicích zlatý Jakub Pospíšil.

Bezprostředně po zápase odjel Pavel Kop doprovázený Ondrou Vítem do Brna na 
operaci. Tady se ukázalo úzké sepětí našeho nohejbalu s fanoušky. Kamarádi z Mora-
vy uvolnili ve svém autě místa oběma hráčům a zvolili o mnoho časově delší a méně 
pohodlnou cestu zpět do vlasti s námi v autobuse. Pavel pak v pondělí odpoledne 
absolvoval operaci v Brně a my všichni mu přejeme úspěšnou a rychlou rekonva-
lescenci.

Takže ještě jednou „Vítej zlatý hattricku!“
Text a foto: Petr Jahoda

předseda Městského nohejbalového klubu Modřice,viceprezident Českého nohejbalového svazu

1Společenská kronikas
Vítáme do života Rozloučili jsme se 

Ondřej Mach Josef Matocha

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 je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení 
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození  trvalý pobyt v Modřicích. 
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na 
matrice Městského úřadu.

Formulář k souhlasu se zveřejněním je k dispozici na matrice Městského úřadu, 
nám. Svobody 93, nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice
Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů upozorňujeme, že ke zveřejnění jména a příjmení jubilanta 
ve věku 80, 85, 90 a více ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice 
je nutný souhlas osoby, které se jubileum týká.    

Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy, 
nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku Městského úřadu.

Potřebný formulář je k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.
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PBDS

Vánoční jarmark v PBDS 20. 11. 2018

Foto: M.Hájek Foto: M.Hájek

Kouzelné setkání.  

20. listopadu 2018 se nám naskytla možnost účastnit se „Podzimního jarmarku“ v inte-
riéru PBDS Modřice. Pozvání jsme velice rády přijaly a to nejenom z důvodu prodeje 
našich výrobků, ale trochu i ze zvědavosti, jak to „funguje u sousedů“.

Když jsme přijely, zrovna začalo sněžit.  O co větší nečas byl venku, o to vřelejší při-
vítání se nám dostalo a to nejen z řad personálu, ale i seniorů, kteří zde také nabízeli 
své výrobky.
Bylo příjemné pozorovat obyvatele domu, jejich přátele i rodiny a vidět, že jsou zde 
doma a spokojeni. Líbilo se mi, že se zde starší generace aktivně zapojuje do dění v 
„domě“. Dobré nápady, šikovnost, nadšení a zručnost seniorům rozhodně nechybí, 
určitě jsou inspirací i pro mnohé z nás. Andílci, háčkovaná zvířata, korálky, keramic-
ké i šité výrobky i voňavé pytlíčky, určitě udělají radost malým i velkým. Dobrá nála-
da byla umocněna vůní skořice a hřebíčku a neodolatelnou chutí jablečného štrůdlu.

Velice příjemné překvapení mě čekalo nakonec. Potkala jsem se zde totiž s přítelkyní 
paní Emou, která zde bydlí. Právě oslavila 90. let a stále jen kvete! A jak sama říká: 
„Tady se prostě dobře žije a jsem tady moc spokojená.“ 

Tak skončilo všední úterní odpoledne, v příjemném prostředí s nevšedními lidmi. 
Díky za takové „domy“ a za možnost vidět, že to jde i jinak.

Za CSS Chrlice Pavlína Starečková, vedoucí terapeutických dílen. 
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Poděkování za vstřícnost a spolupráci   

Dovolte mi, abych za sebe i za naše seniory poděkovala těm modřickým občanům, 
kteří s námi po celý rok spolupracují a i jejich prostřednictvím může být v našem 
domě život, radost a pohoda. 

• Ing. Jiřímu Brabcovi za darování adventních věnců, které si naši senioři mohli 
ozdobit

• panu Ignáci Homolkovi, který vypěstoval dýně a daroval nám je
• dětem ze ZŠ Modřice za listopadovou výzdobu areálu a za společný čas při tréno-

vání paměti u stolních her, dále za koncerty a divadelním představení
• paní Katce Veselé za spolupráci a vstřícnost v našem keramickém kroužku 
• dětem z MŠ za milé návštěvy s lampiony a písničkou 
• členům Zpěváčku za pravidelné koncertování  
• dětem i dospělým z Folklórního kroužku za úžasná představení s tancem a písnič-

kou 
• modřickému panu faráři Jiřímu Plhoňovi za duchovní podporu 
• Bc. Petře Absolonové za zorganizování besedy na téma naše zdraví 
• Honzovi Hladíkovi za pravidelné přednášky o práci s počítačem 
• paní Lence Machové za krásné koncerty k poslechu i tanci při našich zábavách  
• členům Smíšeného pěveckého sboru za generálky v našem domě  
• aktivním obyvatelům našeho domu za společné plánování, nápady a pomoc při 

volnočasových aktivitách 

Vám všem přejeme klidné prožití vánočního času, v novém roce 
pevné zdraví, hodně spokojenosti a lásky. 

Jménem seniorů a zaměstnanců 
PBDS chci ještě jednou poblaho-
přát paní Emě Bertelové k jejímu 
významnému životnímu jubileu, 
které v listopadu společně s námi 
se všemi oslavila.  Přejeme ji pev-
né zdraví, neutuchající chuť do 
života i radost, kterou nám všem 
přináší.

Foto: Jitka Kozumplíková
Jitka Kozumplíková, vedoucí PBDS Modřice
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Roční splněná přání v SeniorCentru Modřice: Návštěva cukrárny 
Madlárna

Často s kolegyněmi přemýšlíme, jaké přání našim klientům vyplníme, aby měli 
opravdu radost. Tentokrát nám usnadnila rozhodování paní Zikmundová, jedna z 
našich klientek, která se nám svěřila, že moc ráda mlsá. Domluvily jsme proto pro 
ni a její kamarádky návštěvu krásné cukrárny Madlárna kousek od našeho domova. 
Počasí nám přálo a pod záminkou obyčejné procházky jsme dámy zavedly na toto 
sladké místo.
Příjemná majitelka Madlárny nás usadila na zahrádku a nechala klientky vybrat si z 
nabídky dortíků a zmrzliny. K tomu popíjely vodu s ovocem a citronem a byly nadše-
né! Společný čas v cukrárně rychle utíkal, ale i tak jsme si na závěr našeho sladkého 
posezení stihly zazpívat oblíbené písně. Chvílemi se k nám přidávali i ptáčci, které 
mají v klecích v zahradě cukrárny. Odpoledne jsme si krásně užily, panovala uvolně-
ná nálada a chvílemi jsme se smály na celé kolo. Paní Zikmundová se nám druhý den 
svěřila, že takhle by trávila klidně každý den.

Text a foto: Adriana Dlouhá

Strážníci řešili za tento měsíc celkem 4 krádeže v obchodním centru Olympia. Ve 
všech případech byla uložena za přestupek pokuta a zboží navráceno 
nebo si jej pachatelé poté odkoupili.

Hlídka přijala oznámení o dopravní nehodě na náměstí Svobody, kdy osobní vozidlo 
srazilo psa. Šetření dopravní nehody bylo v kompetenci PČR a hlídka MP 
převezla psa na veterinární kliniku k ošetření. Zranění psa bylo natolik váž-
né, že musel být utracen.

Strážníci přijali oznámení o muži, který nemá na zaplacení PHM. Muž po několika 
neúspěšných telefonátech o půjčení peněz nakonec nechal vozidlo na čer-
pací stanici a uvedl, že si dojede pro peníze hromadnou dopravou a poté 
se vrátí. To sice udělal, nicméně přijel vozidlem, které nemělo umístěné 
registrační značky, tak byl tento přestupek oznámen správnímu orgánu.

Hlídka řešila oznámení, že byl muž doma napaden svou manželkou nožem. Při ná-
sledném řešení oznámení vyšlo najevo, že mezi manželským párem došlo 
ke slovní hádce a drobnému poškrábání na krku muže. Událost byla předá-
na přestupkové komisi k dořešení.

Strážníci řešili další napadení mezi partnery. Tentokrát muž napadl ženu nejdříve 
slovně, poté i fyzicky. Žena nebyla viditelně zraněná, ale bylo ji doporuče-
no vyhledat lékařské ošetření. Celému incidentu byly přítomny také jejich 
děti, tak nejen že věc bude řešit přestupková komise města, ale bude se jí 
zabývat i orgán sociálně-právní ochrany dětí.    

Během měsíce listopadu proběhlo měření rychlosti. Měření se konalo na ulici Brněn-
ská, převážná většina řidičů dodržovala povolenou rychlost. Celkem bylo 
řešeno 8 přestupků, nejvyšší naměřená rychlost v obydlené části ulice Br-
něnská byla 73 km/hod. 

Závažnější události měsíce listopadu, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

SENECURA
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Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

Zpravodaj 12/2018

Strážníci řešili oznámení od obsluhy večerky na ulici Benešova, kdy byla zadržena 
pachatelka drobné krádeže. Jednalo o krádež 6 balení Toffifee. Žena zboží 
vrátila a strážníci s ní věc vyřešili pokutou.

Hlídka přijala oznámení, že se na Bobravě pohybuje pes bez majitele. Hlídka psa 
odchytila a převezla jej do kotce. Následující den si pro něj přišel majitel.

Strážníci přijali oznámení od prodavačky z OC Olympia, že do prodejny přišla skupin-
ka Romů a chtěla si koupit ponožky v hodnotě 290,- Kč, přitom platili ban-
kovkou v nominální hodnotě 5.000,- Kč. Poté si nákup rozmysleli a chtěli 
peníze vrátit. Když jim prodavačka sdělila, že to není možné, tak se do toho 
vložila další žena ze skupinky, že má vrátit peníze a ponožky zaplatí ona. 
V té době došlo k podvodnému jednání a žena při směně peněz odcizila 
2.000,- Kč. Toho si prodavačka všimla až když byla skupinka pryč. Událost 
tak dořeší přestupková komise města.

Hlídka přijala nezvyklé oznámení o nálezu většího množství listovních zásilek po-
hozených mezi stromy. Nález převzala od oznamovatelky a převezla na 
služebnu, kde byl proveden jejich součet a kontrola, zda nedošlo k po-
škození nebo otevření zásilek. Jednalo se o 283 listovních zásilek. Větši-
nou o doporučená psaní a zásilky určené do rukou adresáta. V případě, 
že by některá ze zásilek byla otevřená, bylo by zde podezření ze spáchání 
trestného činu. Jelikož byly zásilky uzavřené a nepoškozené, byly vráceny 
odpovědné pracovnici České pošty a mohou tak být doručeny adresátům.

Dále bych chtěl informovat o odchyceném psovi, kterého jsme nabízeli v minulém 
čísle zpravodaje. Ten je již u nového majitele.

Na závěr přejeme všem občanům krásné prožití 
vánočních svátků a do nového roku 2019 přejeme mnoho štěstí, 

zdraví a úspěchů.

ADACH  spol. s r.o. 
KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ 
 
 ADACH s.r.o. ,  Poděbradova 630, Modřice  
 kontakt : p. Šubrt  Ivo     777 121 219               
 
provádíme kompletní  klempířské, pokrývačské a izolační práce 
  ‐ střecha na klíč 

‐ montáž střešních oken a světlovodů  Velux‐ certifikovaná firma 
‐ montáž žlabů a svodů ze všech dostupných materiálů 
‐ montáž sněhových zachytačů 
‐ tesařské práce 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Inzercei

Nabídka práce
Přijmeme na dlouhodobou brigádu/

 / HPP na tyto pozice:
Vhodné pro studenty, práce o víkendech

Úklid – mytí nádobí – pomocná 
síla do kuchyně

Pizzař / pizzařka – kuchař /
kuchařka

Obsluha / barmanka / servírka

Restaurace klášterní Taverna Rajhrad
Více informací přímo na restauraci

– p. Toman 

www.ktaverna.cz
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I N T E G R A  S . R . O .  
  Za Humny 1089, 664 42 Modřice  

Účetní kancelář nabízí zpracování: 
- podvojné účetnictví 
- daňové evidence 
- mzdy 
- DPH, KH 
Daňová přiznání: 
- Daň z příjmu právnických osob 
- Daň z příjmu fyzických osob  
Dále nabízíme účetní poradenství 
 

IČ:    421 93 567 
DIČ: CZ42193567 
Tel.: +420 728 965 182 

Koupím byt ideálně 
2+1 nebo 3+1

v Modřicích a v okolí. 

Tel. 731 333 710

Hledám dům s dobrou 
dostupností do Brna.

Děkuji za nabídky.
 

Tel. 732 907 439

Modřická Stavební firma
Nabízí:

  - provádění staveb
  - rekonstrukce budov a bytů
  - rekonstrukce bytových jader
  - obklady a dlažby vnitřní i venkovní
  - zateplování budov, fasády
  - drobné stavební opravy

Kontakt :   721 576 248

NEUMANN

RUČNÍ ČIŠTĚNÍ AUT
    ✔ čištění exteriéru a interiéru 
    ✔ čištění klimatizace 
    ✔ desinfekce interiéru 
    ✔ renovace laku a světlometů 
    ✔ keramická ochrana laků 
    ✔ čištění koberců a sedaček
    ✔ tónování autoskel 
    ✔ individuální dovoz aut

tel.: +420 725 631 359
Tyršova 523, Modrice 

Pokrývačská firma 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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MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018

Události

Datum Akce Kde

24. 12.  22:00 "půlnoční" mše kostel sv.Gotharda

26. 12.  19:00
koncert smíšeného sboru 
Kantiléna 

kostel sv.Gotharda

31. 12.  17:00 akce Silvestr na náměstí nám.Svobody, Modřice

7. 1.-14. 1. Tříkrálová sbírka
Modřice

11. 1.  20:00 Myslivecký ples Hotel Gregor

18. 1.  20:00 Farní ples Hotel Gregor

30. 1.  19:00 95. komorní koncert na radnici velká zasedací místnost

1. 2.  20:00 Městský ples Hotel Gregor

HLEDÁME
POSILY

DO NOVÉHO AUTOSALONU 
V MODŘICÍCH U BRNA

Na pozice: automechanik, autolakýrník, 
autoelektrikář, autokarosář,  

příprava a ruční mytí

Více na www.renault-brno.cz v sekci Volná místa 

KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA
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16:45
kruhový trénink ve Fitpeople,
Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.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
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

čt 9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihov-
nou na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz

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 folklorní kroužek - zasedací sál 
radnice

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
- 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 -klubovna nad knihovnou 
na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz

15:00
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště 
u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net 

17.45
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

19.00
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

ne 9:30
Římskokatolické bohoslužby v kostele 
sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

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.fitpeople.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 - klubovna nad knihov-
nou na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz 

9:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

9:45 - 10:45
fitness program pro maminky
Nám. (:36) … Husova (:40)
… Brněnská (:45) …

kontakt: www.fitmami.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 - kromě prázdnin – zasedací sál 
radnice – nám. Svobody

mim.voda.cz/sbor.htm

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

Opakovaně týdně

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