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1Důležitá telefonní číslad
Slavnostní zasazení lípy k 100. výročí vzniku Československé republiky, 25. 10. 2018

Foto: M.Hájek
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Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 48. schůze RMM konané dne 
22. 10. 2018

Fakturace výstavby haly
RMM schválila proplacení fakturace za 
provedené práce na výstavbě „Víceúče-
lové sportovní haly Modřice“ za měsíc 
září 2018 ve výši 5 302 798,90 Kč bez 
DPH.
(k usnesení 48R-2.1/2018)

Výstavba víceúčelové haly
RMM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo na akci „Výstavba víceúčelové 
sportovní haly Modřice“ se sdružením 
firem SYNER, s. r. o., a Moravostav 
Brno, a. s., který spočívá v ponížení 
ceny díla o méněpráce ve výši 148 003 
Kč bez DPH a úpravě termínu milníku 
na 11. 09. 2019.
(k usnesení 48R-2.2/2018)

Opravy chodníků
Díky požadovanému vyjádření správce 
sítě NN firmy E.ON budou práce na 
opravě chodníku ulice Komenského 
část C – kolem budovy ZŠ Modřice do-
končeny v jarních měsících roku 2019.
(k usnesení 48R-2.3/2018)

Ukončení činnosti energetického
managementu
RMM zamítla prodloužit smlouvu s 
firmou MIX MAX Energetika, s. r. o., na 
zajištění energetického managementu 
v roce 2019 v ceně 133 100 Kč vč. DPH 
pro její současnou nevyužitelnost a 
současně schválila úhradu za služby v 
této oblasti za rok 2018 ve výši 25 000 Kč 
bez DPH.
(k usnesení 48R-2.5.1/2018 a 48R-2.5.2/2018)

Propachtování pozemků
Státní pozemkový úřad předkládá 
nabídku na pronájem – propachtování 
pozemků p. č. 1185/1, 2225/1 a 2225/6 v 
oblasti ulice Tyršova a benzinové pumpy 
Unicorn.
(k usnesení 48R-3.7/2018)

Výstavba Polyfunkčního objektu
ul. Tyršova
RMM vydala záporné stanovisko k zá-
měru výstavby „Polyfunkčního objektu 
SW-Trade“ na ul. Tyršova pro nesoulad 
návrhu s ÚP Modřice.
(k usnesení 48R-5.1.1/2018)

USNESENÍ RMM č. 48/2018
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Město Modřice zve občany

na 2. veřejné zasedání
 Zastupitelstva města Modřice,

které se uskuteční ve velké zasedací místnosti 
MÚ v pondělí 10. 12. 2018 v 17 hodin.

Město Modřice zve občany

na veřejné projednání návrhu 
rozpočtu na rok 2019,

které se uskuteční ve velké zasedací místnosti 
MÚ v pondělí 3. 12. 2018 v 18 hodin.
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PODĚKOVÁNÍ - KDU - ČSL

Vážení spoluobčané,
chtěla bych poděkovat všem, kterým nejsou Modřice lhostejné a vyjádřili 
to svojí účastí v komunálních volbách, ať už volili kohokoliv.
Zvláště bych chtěla poděkovat těm, co neváhali hodit svůj hlas kandidá-
tům KDU – ČSL.  Je vidět, že máme stále svoje voliče, kteří nám věří.
Opětovný úspěch koalice, a to zejména ODS, lze brát také jako referen-
dum o výstavbě Víceúčelové sportovní haly.
Děkujeme.

Ing. Hana Chybíková

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

PODĚKOVÁNÍ - NEZÁVISLÍ ZA ČISTÉ A KLIDNÉ MODŘICE

Děkujeme všem občanům, kteří nám dali svůj hlas ve volbách.
Na výsledky v komunálních volbách jsme si museli letos počkat nezvykle 
dlouho. Byli jsme dokonce poslední z celého okresu Brno-venkov. Nic-
méně jsme se nakonec dočkali. Přesvědčivě zvítězila ODS, která získala 
sedm mandátů, my jsme skončili druzí s počtem dvou mandátů o pouhý 
jediný hlas před třetím ANO 2011. Můžeme tak pokračovat v naší práci. V 
době uzávěrky tohoto čísla (31. 10.) bylo ještě před ustavujícím zasedá-
ním Zastupitelstva města Modřice (5. 11.), ale už dopředu bylo jasné, že 
na radnici bude pokračovat dosavadní koalice ODS + KDU-ČSL + Zelení, 
která svými deseti hlasy bude vládnout pohodlnou většinou. Prosazová-
ní našeho volebního programu se tím samozřejmě ještě ztíží. Na roli opo-
zice jsme ale zvyklí, takže nás to určitě neodradilo, naopak o to usilovněji 
budeme i nadále pracovat pro modřické občany. 

PODĚKOVÁNÍ - KSČM

Děkuji všem občanům města Modřice, kteří se zúčastnili voleb do zastu-
pitelstva města.  Děkuji především těm, kteří umožnili zastupování svých 
zájmů, zájmu obce a jejího rozvoje prostřednictvím KSČM. KSČM zůstala 
ziskem jednoho mandátu na pozici předchozího období. Není to nic moc 
pro prosazování hospodárných projektů plnících účel, pro které jsou, 
nebo by měly být budované. Je škoda, že se nezúčastnilo více občanů 
našeho města a nevyjádřili své názory. Za sebe, za KSČM děkuji. 

Zastupitel ZMM za KSČM Richard Tomandl 

PODĚKOVÁNÍ - ODS

Vážení spoluobčané,
jsme rádi, že jste v letošních komunálních volbách dali takové množství 
hlasů ODS. Děkujeme tak především těm, kteří přišli k volebním urnám 
podpořit naši stranu, ale i všem občanům, kteří se svým hlasem postavili 
za svůj názor a svoje přesvědčení. Jako vítězná strana v Modřicích vám 
můžeme slíbit, že budeme plnit dané předvolební sliby a naší prací na-
dále podporovat klidný a spokojený život v našem městě. A to by mělo 
být prioritou nejen pro všechny politické subjekty, ale i všechny občany, 
kteří žijí v Modřicích.
Ještě jednou děkujeme.

Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice a lídr ODS 
MUDr. Jiří Ventruba, CSc., místostarosta a poslanec Parlamentu ČR za ODS

Zpravodaj 11/2018

Libor Procházka,
osmodrice@seznam.cz,

 www. osmodrice.cz
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VÝSLEDKY STRAN počet hlasů
1. ODS 11215
2. Nez. za čisté a klidné Modřice 3913
3. ANO 3912
4. KDU- ČSL 3678
5. SZ 1737
6. KSČM 1505

SEZNAM ZASTUPITELŮ počet hlasů
1. Josef Šiška - ODS 933
2. Jiří Ventruba - ODS 854
3. Luděk Slaný - ODS 833
4. Jiří Brabec- ODS 793
5. Libor Hökl- ODS 819
6. Kateřina Koubková- ODS 790
7. Milan Putna- ODS 746
8. Hana Chybíková- KDU- ČSL 409
9. Sylva Bernátová- Nez. za čisté a klidné Modřice 393

10. Erik Mikuš- ANO 2011 365
11. Libor Procházka- Nez. za čisté a klidné Modřice 352
12. Jan Skalník- ANO 2011 349
13. Josef Chybík- KDU- ČSL 290
14. Pavel Doleček- SZ 239
15. Richard Tomandl- KSČM 160

TABULKA NÁHRADNÍKŮ počet hlasů

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- ODS 
1. Aneta Drmolová 707
2. Petr Kurečka 751
3. Kamila Šulová 709
4. Šárka Vojtová 703
5. Magdaléna Ryzí 672
6. Martin Dofek 657
7. Ladislav Dvořák 638
8. Jan Vonka 610

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ - Nez. za čisté a klidné Modřice 
1. Tomáš Hejtmánek 309
2. Radek Vostrejš 273
3. Alena Sedlinská 285
4. Jaroslav Mühlheim 239
5. Tomáš Vykoukal 248
6. Anna Kepertová 242
7. Jindřiška Horáčková 225
8. Jitka Urbanová 241
9. Ludmila Kremlová 248

10. Luboš Vonka 222
11. Tomáš Žák 242
12. Yvona Vonková 204
13. Filip Procházka 190

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- ANO 2011
1. Alexandra Konvalinková 310
2. Jaroslava Brennerová 289
3. Martin Fňukal 260
4. Michal Zeman 267
5. Petr Knespl 251
6. Petr Martinek 251
7. Martin Káňa 252
8. Iva Skalníková  247
9. Josef Fňukal 229

10. Bohumil Paděra  221
11. Vítězslav Kratochvíl 212
12. Lucie Mikušová 210
13. Radek Vystrčil  199

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- KDU- ČSL
1. Martin Mahovský 288
2. Jan Mareček 271
3. Lenka Studýnková                                  262
4. Dagmar Bradová 267
5. Milan Obdržálek 226
6. Petr Jahoda 205
7. Hana Woodová 223
8. Lucie Gerhardová 200
9. Petra Absolonová 195

10. Daniel Obdržálek 193
11. Libuše Homolková 230
12. Marie Havlátová 263
13. Petr Kroutil 156

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA MODŘICE,
které se konaly ve dnech 5. - 6. 10. 2018.

Zpravodaj 11/2018
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POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- SZ
1. Jiří Tůma 179
2. Lubomír Sekerka 166
3. Kateřina Brabcová 141
4. Soňa Homolková   97
5. Radek Kučeřík 104
6. Miroslav Pivoda   94
7. Zita Friedlová   88
8. Jan Haba 108
9. František Bubniak 109

10. Hana Dolečková   94
11. Matěj Kousalík 118
12. Pavel Krejsek 75
13. Věra Malíková 62
14. František Šaroun    63

POŘADÍ NÁHRADNÍKŮ- KSČM
1. Jaroslav Matějka 114 
2. Miroslav Dvořák   96
3. Michal Tomandl 112
4. Zdeněk Klimeš 111
5. Martin Šmíd 105
6. Zdeněk Homolka   91
7. Josef Lukeštík 106
8. Ladislav Sedlák 103
9. Karel Kovář   87 

10. Alena Brettfeldová 105
11. Ludmila Damborská   84
12. Marie Matoušková   84 
13. Karel Pospíšil   75
14. Jaroslava Chládková   72 

Zpravodaj 11/2018

Informace ke svozu bioodpadu v zimních měsících

Týdenní svoz biopopelnic  a svoz kontejnerů u fotbalového hřiště 1krát za 14 dní 
bude probíhat do konce listopadu 2018.

Od prosince 2018 do března 2019 bude svoz biopopelnic 1krát měsíčně, první čtvrtek 
v měsíci – 3.1., 7.2., 7.3.

Kontejnery na bioodpad u fotbalového hřiště se v těchto měsících nepřistavují.

Ing. Hana Chybíková

Program Dešťovka nově pro každého

Ministerstvo životního prostředí mění podmínky programu Dešťovka a přidává do 
něj dalších 100 milionů korun. Až 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vody pro 
zalévání zahrady získají od 1. října 2018 domácnosti z celého Česka, nejen ty z úředně 
vyhlášených suchých oblastí. Nově se program Dešťovka také otevírá i lidem, kteří 
trvale žijí v rekreačních objektech.

Bližší informace: www.sfzp.cz, Krajské pracoviště pro Jihomoravský kraj Kotlářská 
931/51, 602 00 Brno, tel: 541 217 090, monika.spackova@sfzp.cz

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Zprávy z radnice 

1Informace pro občanyi
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Sto let Československa v Modřicích

25. října jsme zasadili Lípu republiky na paměť 100. výročí založení Československa. 
Děkuji všem, kteří přispěli k příjemnému odpoledni před radnicí. Žákům Základní 
umělecké školy Ořechov – Modřice, dechovému orchestru Taškaříci, pod vedením 
MgA. Františka Kříže za hudební doprovod, žákům 3. a 4. ročníku Základní školy 
Modřice, kteří pod vedením Mgr. Jany Řehořové a PaedDr. Hany Podracké předvedli 
svoje pásmo. Bylo milé, že se našlo dost dobrovolníků ochotných se zasazením lípy 
pomoci.

Zvláštní poděkování patří paní Haně Portové, majitelce slévárny ALFE Brno, která 
městu věnovala pamětní desku, a panu Josefu Kulovi, který daroval lípu.

Smíšený pěvecký sbor města Modřice byl 27. října 2018 součástí hry Václava Hav-
la: „Zítra to spustíme“ inscenovanou spolkem Všehoschopní, pod režijním vedením 
pana Vladimíra Morávka v Domě umění města Brna. Byl to neskutečně hluboký zá-
žitek. 

Proběhl také tradiční lampionový průvod „Večer rozsvícených lampiček“, za bohaté 
účasti dětí a rodičů. 

Myslím, že oslavy, ač nebyly nijak pompézní, byly důstojným připomenutím tohoto 
pro nás tak významného výročí.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka města

Foto: M.Hájek

1Ozvěny oslav stého výročí vzniku Československé republikyO
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Večer rozsvícených lampiček 29. 10. 2018

 Foto: M. Hájek, K. Okounová, další foto na http://mirekhajek.rajce.idnes.cz

O vzniku naší republiky už bylo řečeno a zhlédnuto mnohé, přesto bychom se ješ-
tě rádi k tomuto tématu na chvíli vrátili. Bylo nám velkým potěšením, že jsme se 
mohli spoluúčastnit sázení lípy v Modřicích a podílet se na programu při této slav-
nostní události. Současně jsme přemýšleli,  jak první republiku přiblížit dětem, aby 
je toto téma oslovilo, aby dokázali do této doby nahlédnout i vzhledem ke svému 
věku a zkušenostem. Zvolili jsme cestu třídenního projektu. Žákům 2. stupně jsme 
nabídli šest velkých okruhů, z nichž si mohli vybrat ten, ke kterému mají nejbližší 
vztah. Díky různorodým skupinám se měly děti možnost lépe poznat a vzájemně si 
pomáhat, spolupracovat. Po dva dny se nejrůznějšími metodami a způsoby práce 
získávaly informace, třetí, závěrečný den se pak tyto předávaly formou prezentací 

Jak jsme ve škole slavili výročí naší republiky
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ostatním skupinám. Naším záměrem bylo, aby žáci získali hlubší znalosti alespoň o 
jednom zvoleném tématu a o dalších byli informováni. Byli jsme velmi mile překva-
peni zájmem dětí, v mnohých případech dokonce i nadšením, se kterým se vrhaly 
do nejrůznějších aktivit. Pro ilustraci Vám nabízíme stručný pohled do činnosti jed-
notlivých skupin:

Sokol - projektové dny byly zaměřeny na historii sokolského hnutí a sportu obecně. 
Navštívili jsme Sokol v Brně na Kounicově ulici. Žáci si prošli sály, vyzkoušeli ho-
rolezeckou stěnu, v gymnastickém sále si zaskákali na trampolínách, zkusili kruhy, 
ženská bradla, ale i lano. Vše bylo doplněno přednáškou pana Michala Doležela, 
místostarosty Sokola. Pod těmito dojmy jsme se s chutí pustili do nácviku skladby 
na sokolský slet, ale to už u nás, v nafukovací hale. Následně jsme vytvořili pro naše 
spolužáky pracovní listy týkající se působení sokolského hnutí v průběhu sta let. Na 
základě dobových záznamů jsme porovnávali hudbu a styl oblékání od sokolských 
sletů za první republiky až do současnosti. Myslím, že si děti nejen pěkně zaspor-
tovaly a užily mnoho legrace, ale také viděly, že myšlenky Sokola jsou stále živé. 
Organizační zajištění: Mgr. L. Malá a Mgr. L. Hronová.

Kultura v období první republiky – seznámili jsme se s érou prvorepublikové kul-
turní scény, žáci se stali přímými aktéry dění. Pohybovali se divadle i ve filmových 
ateliérech, kde se setkali s hlavními představiteli i idoly této doby. Zkusili si vlastními 
improvizacemi, písněmi i tancem vytvořit představení, napodobit revue v Osvoboze-
ném divadle. Na základě filmových ukázek pak dohrávali rozehrané situace a scénky. 
Nutno říct, že velmi úspěšně. Nejenže se stali herci, ale sami se zachytili při prá-
ci okem kamery, stali se producenty, kameramany, režiséry. Nakonec jsme všichni 
společně poseděli s trampy u pomyslného táborového ohně. Program tedy využíval 
prvků dramatické a mediální výchovy, proto se první část projektu odehrála v pro-
storách CVČ Labyrint v Bohunicích.
Organizační zajištění: Mgr. J. Havlíčková,  Mgr. P. Vašková a lektoři CVČ Labyrint.

  

Společensko-politická situace první republiky - v rámci společensko-politické 
části projektových dnů jsme se zaměřili na události bezprostředně po vzniku ČSR 
z pohledu běžných občanů. Inspirovali jsme se seriálem První republika, kladli si 
otázky, hledali na ně odpovědi. Kde? V knihách, na internetu, v modřickém muzeu, 
čímž bychom chtěli poděkovat i panu Fialovi za vstřícnost a spolupráci. Získané po-
znatky jsme pak podrobili hlubšímu šetření pomocí dostupných pramenů. Také jsme 

se věnovali Rašínově finanční reformě, děti dělaly návrh vlastních hypotetických 
bankovek. Ze všech informací žáci vypracovali pracovní listy pro své spolužáky.  
Organizační zajištění: Mgr. M. Hájková, Mgr. J. Jírů.

Architektura, design a móda první republiky - žáci absolvovali výukový program 
Poznej architekturu nové republiky. Následně vytvářeli na dané téma výtvarný pro-
jekt. Další den se žáci dozvěděli od lektorky z Muzea Brněnska mnoho zajímavého o 
tehdejší módě. Téma bylo znovu výtvarně zpracováno. Žáci pak vytvořili pro spolu-
žáky fotokoutek, aby si mohli i ostatní zkusit prvorepublikovou módu na vlastní kůži. 
Organizační zajištění: Mgr. J. Vrtková, Mgr. L. Rejcová, Mgr. H. Horáčková.

Průmysl za první republiky - žáci navštívili Technické muzeum v Brně, kde načer-
pali informace a pořídili fotografický materiál. Následujícího dne pak získané infor-
mace zpracovávali a vytvořili pracovní list pro ostatní žáky na téma Průmysl za první 
republiky.
Organizační zajištění: Mgr. M. Žáková, Mgr. J. Žák.

  

Historické centrum Brna za první republiky - žáci se obeznámili s Brněnským 
architektonickým manuálem a jednou vybranou stezkou - "Centrum." Vyslechli si 
audionahrávku a zaznačili trasu do mapy. Následně se všichni přesunuli přímo do 
centra Brna a společně si zvolenou stezku prošli. Současně si prohlédli vybrané 
objekty vzniklé či rekonstruované za první republiky, dozvěděli se o nich základní 
informace, pořídili fotodokumentaci. Ve čtvrtek zpracovávali materiály a vytvořili 
plakát s danou stezkou. Následně si otestovali své kartografické dovednosti, když 
porovnávali prvorepublikové mapy  s těmi současnými a když zakreslovali změny, 
které za sto let nastaly.
Organizační zajištění: Mgr. A. Štěpánková, Mgr. A. Látalová.

Tak co říkáte? Vybrali byste si i vy? Věříme, že ano. Jsme přesvědčeni, že se nám 
tímto netradičním způsobem podařilo osvětlit kousek z historie naší země, aby si děti 
dokázaly dát věci do souvislostí a porozuměli tak i dnešnímu světu.

Mgr. Jana Havlíčková
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100 let Československa
Modřický smíšený pěvecký sbor přispěl k důstojné oslavě v Brně

27. 10. 2018, v předvečer státního svátku, se členové Smíšeného pěveckého sboru 
města Modřice sešli v Uličce Václava Havla v Brně, aby se zúčastnili oslavy stého 
výročí vzniku samostatného československého státu v našich moderních dějinách. 
Cesta k naší účasti na této oslavě začala již na jaře. Tehdy totiž navštívil náš obvyklý 
jarní koncert na radnici známý brněnský režisér, pan Vladimír Morávek. A po kon-
certě pan režisér pochválil náš výkon, slovo dalo slovo a my dostali nabídku ke spo-
luúčinkování ve hře „ZÍTRA TO SPUSTÍME“, jejíž uvedení plánoval ke stému výročí 
republiky. Samozřejmě jsme tuto výzvu s radostí, ale i s trochou obav přijali. Postup-
ně nám prostřednictvím našeho sbormistra Jaromíra Gamby předal noty písní, které 
by měly v představení zaznít, a tak po prázdninách začalo nacvičování.

Většina písní nám nebyla neznámá. Šlo vesměs o obrozenecké písně z devatenácté-
ho století, jako Hej Slované, Čechy krásné, Čechy mé, a Lvím srdcem, vzletem soko-
lím. Tyto písně doplnila „montáž“: Narodil se Čerský stát“ na melodii vánoční koledy 
„Narodil se Kristus Pán“. V závěru hry měla zaznít původní Československá hymna, 
tedy Kde domov můj + Nad Tatrou sa blýska. Pan režisér naše zkoušky několikrát 
navštívil, sdělil nám své představy a zdálo se, že je spokojen.

A pak přišly dvě zkoušky spolu s herci. Na mě působily jako zjevení. Přestože jsme 
dostali scénář, zdálo se mi, že je to chaos, ve kterém se orientuje jen pan režisér. Při-
způsobit se bylo náročné, ale nesmírně zajímavé.

Ze scénáře jsme se dověděli, že hru napsal Václav Havel k sedmdesátému výročí re-
publiky, tedy ještě v době totality. Světovou premiéru měla 21. 10. 1988 v Procházko-
vě síni Domu umění v Brně, vzhledem k době samozřejmě s fiktivním jménem auto-
ra. A tak se tam po třiceti letech opět vrátila. Hra je vlastně trochu absurdní divadelní 
koláží, ukazující skutečné, i když místy s autorskou licencí upravené události noci z 
27. na 28. 10., jak je zřejmě před sto lety prožíval jeden z hlavních mužů dvacátého 
osmého října, JUDr. Alois Rašín a jeho žena. 

Obě zkoušky na mě působily, že to jde „trochu ztuha“. A generálka v sobotu v poled-
ne se mi, jako jednomu ze sboristů, vůbec nepovedla. A tak se potvrdilo pravidlo, že 
nepovedená generálka je předzvěstí úspěšné premiéry.

Jak už jsem uvedl, k večeru jsme se sešli pod Petrovem, kde jsme si pod deštníky 
zazpívali písně nejen ze hry a pak se přesunuli do Domu umění. Představení začalo 
podle plánu ve 21 hodin. A hned od začátku bylo zřejmé, že půjde o mimořádnou 
událost. Herci byli vynikající, obecenstvo napjaté po celé představení, a my, kromě 
již uvedených skladeb, podmalovávali děj dramatu akordy, podle pokynů našeho 
sbormistra. 

100 let Československa - výstava v muzeu

Foto: M.Hájek
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Foto: M.Hájek

Průběh hry se velmi podobal životu. Chvílemi úsměvné pasáže byly záhy vystřídány 
situacemi, při kterých všem v sále běhal mráz po zádech. A člověk si uvědomil, že 
prožívání podobných chvil, kdy aktéři vsadí vše na jednu kartu, nebývá především 
pro ně vůbec jednoduché. Zdá se mi, že toto sdělení jasně ukázalo i podobná rozpo-
ložení autora z jeho dosavadního života.

Závěr představení byl diváky přijat s ovacemi a potleskem. Kromě pana režiséra 
veřejně pochválil toto představení pan dramaturg Petr Oslzlý (který snad byl v době 
totality původně uveden jako autor hry), pochválila ho řada dalších významných 
osobností, jako pan režisér Pitinský apod.

Pan Morávek pak pochválil i náš podíl na hře a zdá se, že tato spolupráce s touto 
významnou divadelní osobností nebyla poslední. A tak Smíšený pěvecký sbor města 
Modřice přispěl k důstojné oslavě stého výročí vzniku Československa v Brně.

Mar.
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Slavnostní poklepání základního kamene Víceúčelové
sportovní haly 18. 10. 2018

Foto: M.Hájek

Nová kniha o městu Modřice 
je v prodeji  

 
na recepci MÚ Modřice. 

 
Cena 800,‐ Kč  

Vážený hlavní stárku, vážená hlavní stárko, vážená hodová
chaso!

Chtěla bych Vám poděkovat za uspořádání krásných Svatováclavských hodů! A mys-
lím si, že nemluvím jen za sebe. Stavění máje za doprovodu cimbálovky, folklórního 
kroužku a v neposlední řadě burčáku a vína přilákalo spoustu lidí. Krásné rozmarýny, 
mini program (super nápad) a osobní pozvání za doprovodu dechovky. Předhodové 
zábavy jsem se bohužel nemohla zúčastnit. Ale díky sociálním sítím, kde jsem zhléd-
la Vaše překvapení, myslím, že i ta stála za to. No a neděle? Netřeba slov... Krásné 
počasí, krásné kroje a nekonečný průvod třiceti párů. Areál Pod Kaštany byl skvělá 
volba a minibus skvělý nápad! Prohloupil ten, kdo se alespoň chviličku nezúčastnil! 
Jen tak dál!                                                                                                                      PD

1Život v našem městěž
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Smíšený sbor Kantiléna

si vás dovoluje pozvat na 
tradiční vánoční koncert, který 
se bude konat   dne 26.12.2018 
v 19.00 v kostele sv. Gotharda – 
město Modřice.

Na tradičním vánočním koncertě 
zazní skladby Martina Jakubíčka, 
F.X.Thuriho a Josefa Schrelera.

Martin Jakubíček: Naše první vánoce
Martin Jakubíček: Tři anglické koledy
F. X. Thuri: Hymnus adventualis 
F. X. Thuri: Pastorella in F 
Josef Schreier: Missa pastoralis

Účinkují:
Lenka Ďuricová – Cafourková – soprán 
Martin Jakubíček – varhany
Smíšený sbor Kantiléna
členové Brno Contemporary Orchestra
Jan Ocetek – dirigent

Vstupné 100,- Kč, snížené vstupné : 80,-Kč

Koncert se koná za finanční podpory města Modřice

Zpravodaj 11/2018

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

 
 
   

Město Modřice vás zve na tradiční rozsvícení vánočního stromu,  
které se koná  

v úterý 27. 11. 2018  

od 17 hodin na náměstí Svobody.  
 

Přijďte si mezi nás zazpívat a vychutnat si předvánoční atmosféru.  
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Poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě Kollmorgen za spolupráci, kterou nabíd-
li naší škole. Jejím výsledkem jsou nově natřené lavičky v areálu školy na ulici Ko-
menského a oklepaná omítka ve sklepě. Zkrátka dvacet zaměstnanců firmy odvedlo 
během jednoho dne velký kus práce a my si této pomoci velice vážíme.

J. Baťková, ZŠ Modřice

Zpravodaj 11/2018

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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SRPŠ

Podzimní sběr starého papíru

Druhý říjnový týden v Modřicích opanovalo nejen nádherné babí léto, ale tradičně 
se u nás v modřické škole sbíral starý papír. Už to bylo po půl roce opět potřeba, 
neboť mnoho sklepů a garáží praskalo ve švech naplněno balíky starého papíru.
Kontejnery, kam děti, rodiče, dědečkové, babičky a vůbec všichni, kterým záleží na 
smysluplném využití surovin, přinášeli svůj papírový odpad, stály před budovou ZŠ 
na Komenského. 
Opět se soutěžilo mezi třídami i jednotlivci o nejlepšího sběrače. Zjednodušila se 
pravidla soutěže tak, že vítězili jednoduše ti, kteří přinesli nejvíce starého papíru. 
U předchozího systému hodnocení jsme chtěli po dětech nejen ekologické chování, 
ale také aby se naučily spolupracovat a vytvořit týmovou strategii. Šanci na úspěch 
měla nejen třída, která shromáždila nejvíce kilo papíru, ale záleželo i na procentu 
zapojených žáků třídy. Nakonec tento systém bohužel nepřinesl úplně očekávaný 
efekt, neboť procento zapojení žáků bylo mnohdy uměle navyšováno tak, že jeden 
příchozí nechal rozepsat svá kila na další své spolužáky, aby byl počet zapojených 
do sběru co nejvyšší. 
Co je však podstatné, je celkový výsledek. Díky společné aktivitě všech zúčastně-
ných se podařilo sesbírat více než 15 tun papírového odpadu! To představuje 270 
zachráněných stromů! Celkem se zapojilo 252 žáků, což je krásných 60% z celkové-
ho počtu žáků na základní škole. Pomalinku se nám daří zapojovat do této prospěšné 
činnosti více a více dětí, nebo lépe řečeno rodin. A o to by mělo jít především. 
Tři nejaktivnější třídy vyhrály finanční odměnu na cokoliv, co si vyberou, tři nejlepší 
jednotlivci získali zase poukazy na nákup sportovního zboží. 
Absolutním vítězem podzimního kola se stala 4.A třída, i když jí řádně šlapaly na paty 
i třídy v dalším pořadí. V jednotlivcích byl vítězný Daniel Bílý.
Pořadí vítězných tříd: 1. místo: 4.A, 2. místo: 5.A, 3. místo: 3.B 
Pořadí jednotlivců: 1. místo: Daniel Bílý, 2. místo: Markéta Kročilová, 3. místo: 
Bert Dubšík, Alexandra Dubšíková.
Gratulujeme.
Podrobné výsledky sběru jednotlivců i tříd, vč. dalšího umístění, jsou k dispozici u 
paní ředitelky Koubkové.
Chválíme všechny děti, rodiče i třídní učitele, jak zodpovědně se ke sbírání papíru 
postavili. Všichni můžeme mít dobrý pocit, že další malý les je díky nám zachráněn. 
Navíc za vybranou částku téměř 30 000 Kč bude v průběhu školního roku dětem 
pořízeno doplňkové školní vybavení.

S přesvědčením, že to má smysl, Vás zdraví rodiče ze SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.

Vážení a milí spoluobčané, 

blíží se doba adventu, kterou bychom rádi zahájili 
tradičním školním vánočním jarmarkem.

Uskuteční se v pátek dne 30. 11. 2018 od 15.00 h do 18.00 h
v areálu školy na Benešově ulici.

Předvánoční náladu vám jistě zpříjemní nejen stánky s drobnými 
vánočními dekoracemi, ale i žákovský program,

který začíná v 16.00 h. 

Těšíme se na vás, občerstvení zajištěno.
Mgr. Kateřina Koubková, ŘŠ

Vánoční
jarmark

30. 11. 2018
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BRABROUCI

Expedice Karakoram

Expedice Karakoram je závod Zelené ligy, který se uskutečnil 6. 10. 2018 v lanovém 
centru Proud na Lesné. Nejmladší děti závodily na nízkých lanových překážkách ne-
daleko samotného centra Proud a mladší a starší děti na vysokých lanech v lanovém 
centru. Celkem se u nás zúčastnilo 25 závodníků, jeden tým v kategorii starší, jeden 
tým v kategorii mladší a dva týmy v kategorii nejmladší.  Každý tým byl tvořen z šesti 
členů, kteří byli ještě rozděleni do trojic. Jednotlivé lanové překážky zdolávali po tro-
jicích a týmové po šesticích. Za každou překážku mohli získat určitý počet bodů. Po 
zdolání překážek čekal na každého závodníka vynikající hamburger. Na závěrečném 
vyhodnocení jsme získali 2. místo v kategorii S. Celý den nás provázelo nádherné 
počasí a myslím, že jsme si všichni užili krásný soutěžní den.

Ke konci února nás pak bude čekat další závod Zelené ligy, tentokrát nová soutěž s 
názvem Ringobal, na který se průběžně připravujeme.
Káťa
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A co nás čeká do konce tohoto kalendářního roku?

Ke konci listopadu se vydá každá družinka se svými vedoucími kamkoli jen budou 
chtít a prožijí tak rozdělený výlet. Poslední akcí v tomto roce pak bude vánoční vý-
prava, kde všichni společně prožijeme svátek sv. Mikuláše, Štědrý den i Silvestra. 

Na závěr bych chtěl moc poděkovat za krásná slova, která napsala paní I. Mahovská 
v minulém čísle zpravodaje. Neskutečně to potěšilo mě i všechny vedoucí a instruk-
tory v oddíle a velmi si toho ceníme. Jsme moc rádi, že se dětem v oddíle líbí a jsou 
s akcemi spokojeni.

Kečup, náčelník oddílu, foto: archiv Brabrouků, www.brabrouci.cz

72 hodin v Modřicích

V pátek 12. 10. se uskutečnila celorepubliková dobrovolnická akce s názvem 72 ho-
din, která je zaměřena na jakoukoli pomoc blízkému okolí, kde žijeme. Brabrouci 
tedy nezaháleli a již podruhé se zúčastnili. Za krásného slunného odpoledne jsme se 
tedy sešli jak s dětmi, tak i s rodiči a vyrazili. Letos jsme naplánovali uklizení cesty k 
rybníku Primál, jeho okolí a nedalekou studánku. Jakmile jsme došli k rybníku, pově-
děli jsme si něco o historii rybníka Primál a ukázali staré mapy. Poté jsme se rozdělili 
do menších skupinek a postupně prošli a vyčistili od odpadků okolí rybníka. Všech 
31 se nás sešlo u studánky, kterou jsme vyčistili a její okolí zvelebili. Celé odpoledne 
bylo moc příjemné a všichni jsme si ho moc užili!

Terka

Zpravodaj 11/2018
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Dětský folklorní  kroužek na Václavských hodech 2018
Již v prvním týdnu v měsíci září jsme se s dětmi začali připravovat na „Svatovác-
lavské hody“. V rámci hodů jsme si zazpívali při stavění máje, představili novou 
hodovou sestavu „Husopasky“, zatancovali a zazpívali se stárky u radnice i v areálu 
Pod Kaštany. Tradičně jsme pak část hodové atmosféry přinesli i mezi seniory do 
Pasivního bytového domu.  

Stavění máje:
Dne 28.9. jsme byly u stavění máje. Nejprve jsme zpívaly a tančily i s cimbálovou. Bylo 
to bezvadné. Potom jsme utíkaly se dívat na stavění. Až se postavila mája, tak jsme šly 
na kolotoče. Sokolovna se bourala, tak kolotoče byly za Gregorem. Vydržely jsme tam 
dlouho do večera, protože rodiče měli pro nás hodně občerstvení a měly jsme tam ka-
marády.                                                                                           Simona 11 let, Markéta 9 let

U stavění máje to bylo super a byly i blízko kolotoče                                      Maruška 5 let 
Mája byla pěkně nazdobená                                                                                Eliška 7 let

Hodová neděle:
V neděli, po svátku sv. Václava, jsme si ráno připravily kroje a po obědě nám mamky 
učesaly copy. Oblékly jsme kroje a šly na náměstí, kde začínala zkouška. Nejprve tam 
bylo docela málo lidí, ale pak jich začalo přibývat a přibývat… Překonaly jsme se! Vy-
stoupení začalo a v tu ránu jsme přestaly mít trému a strach. Zazpívaly jsme to v poho-
dě. Během poslední písničky jsme slyšely juchat stárky. Jakmile dorazili před radnici, 
tak si nás za chvíli vzali a šli s námi tancovat. Tancovali jsme“Kozáckou“ a „Hrály dudy 
u Pobudy“. Stárci se stárkami a s námi ještě chvíli tančili a pak jsme se vydaly s nimi 
průvodem až Pod Kaštany. Tam jsme opět společně tancovali a na závěr jsme dostaly 
sladkou odměnu. Moc jsme si to užily. Juchů!

Anežka 11 let, Elena 11 let, Alena 9 let

Tančily jsme před radnicí. Když přišli stárci, chtěli od starosty právo. Se stárkama jsme 
si zatančili taneček. Pod Kaštany jsme ho tancovali ještě jednou. Potom jsme se vyfotili 
a šli všichni domů.                                                                                 Linda, Jitka, Eliška 7 let

Po-hodové setkání v PDBS:
Tančily jsme a zpívaly pro seniory. Také jsme je vyzvaly k tanci a moc se jim to líbilo. 
Rozdaly jsme jim texty písniček, aby si s námi mohli zazpívat. Někteří tančili a někteří 
se jen dívali. Jedna paní měla narozeniny, ale zpívaly jsme pro dvě paní. Druhá paní 
(p. Ema) bude mít narozeniny zanedlouho. Na konci jsme si udělali společnou fotku a 
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dostaly teplý čaj. U seniorů byl i pan starosta a paní místostarostka. Moc se nám tam 
líbilo.                                                                                                    Eliška 10 let, Beáta 9 let

V pasivním domě se nám nejvíce povedla písnička „Řezníci“                         Barbora 6 let

Naučily jsme babičky a dědečky krásnou písničku „Čí to husičky“                    Nikola 6 let

Z pasivního domu jsme si odnesli krásné dárečky a udělali plno fotek               Sofie 6 let

Do konce kalendářního roku se děti zúčastní tradičního vánočního Jarmarku pořáda-
ného ZŠ, nezapomeneme ani na seniory a pro naše členy s rodinami připravujeme 
besídku.
O dalších našich akcích se dozvíte na www.folklorni-krouzek-modrice.cz

Ivana Cetlová – za DFK Modřice

Premiéra nových dívčích krojů
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foto Mirek Hájek
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SPORT

 
 

 
18. ročník 

RALLYE  SHOW  MODŘICE 
automobilový závod ve stylu rallye a slalomu  

zve všechny řidiče 

 v sobotu  1.12.2018 
Modřice / Automotodrom Brno 

Časový harmonogram a pravidla: 
 
 
 

 
 

Registrace soutěžících:            Co je potřeba mít s sebou? 
8,00 - 9,00 hod. Modřice, náměstí Svobody - Radnice        •  Řidičský průkaz 
9,30-13,00 hod. Automotodrom Brno (zde již registrace        •  Auto s platným povinným ručením 
 bez nároku na zařazení do hodnocení v závodu)          •  Doporučujeme použití helmy  
Start závodu:                   
9,00 hod. Modřice, náměstí Svobody          
 
Otevření tréninkové a závodní tratě:          Co získáte? 
9,30-14,30 hod. Automotodrom Brno          • Vylepšení řidičských schopností 
              • Zkušenosti od profesionálních závodníků 
Slavnostní vyhlášení výsledků:           • Poháry a ceny 
15,00 hod. Automotodrom Brno – tiskové středisko        • Zažijete atmosféru automobilového závodu 

Naše velké poděkování patří Městu MODŘICE  
za podporu 18. ročníku Rallye show Modřice 

 a za podporu závodního týmu Jana Vonky a Vonka Racing. 
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Memoriál P. Roberta M. Mayera

Modřický kněz P. Robert M. Mayer, OFM Conv, oddaný a věrný služebník Boží, byl 
tělem i duší sportovcem. Miloval fotbal. Před odchodem do řádu jej od malička v 
rodné Čejči závodně hrál. Provozoval jej i během studií v Polsku a pak i v klášteře. 
Máme v živé paměti jím organizované střetnutí mužstva brněnských minoritů s mod-
řickým fotbalovým týmem. Ze své daleké cesty do Paraguaye si dovezl dres tamní-
ho národního mužstva, který při různým příležitostech rád nosil. Otec Robert patřil 
k těm mladým moravským duchovním, kteří vědí, že Pána můžeme oslavovat také 
aktivním sportem. A co víc, sport může být také dobrým prostředkem evangelizace. 
V loňském roce se René Absolon rozhodl zorganizovat první ročník memoriálu, který 
pojmenoval po zesnulém knězi. Letos jsme na něj navázali. Utkání zapadlo do rámce 
oslav stého výročí založení Československa. Uskutečnilo se v nafukovací sportovní 
hale před rokem vybudované v areálu základní školy. Přesvědčili jsme se, že investi-
ce do této stavby byla účelná a správná. Děti, a nejen ony, dostaly dobré podmínky k 
celoročnímu aktivnímu pohybu v moderně vybaveném sportovišti.

Účastníci akce měli radost z přítomnosti maminky otce Roberta paní Alžběty May-
erové, sestry, bratra a dalších příbuzných. Mužská část rodiny se do utkání aktivně 
zapojila. 

Před zahájením zápasu hráčům požehnal modřický farář P. Jiří Plhoň. Pak už bylo 
utkání týmu mužáků, jejichž soupeřem bylo družstvo farníků, zahájeno. Provázelo 
jej množství urputných soubojů vedených v korektním a sportovním duchu, jen s 
minimem nedovolených zákroků. Početní diváci se dočkali koření fotbalu, kterým 
bylo osm vstřelených branek. Na výsledku, v němž farníci zvítězili 6:2, ani příliš ne-
záleželo. Na závěr se aktéři i fanoušci odebrali na faru, kde se ve vzpomínkách vrátili 
k otci Robertovi. U pohoštění a při opékání špekáčků se v početných rozhovorech 
sportovní klání ještě dohrávalo. Padla i myšlenka, aby se příští rok podobné utkání 
nebo snad i turnaj konalo na travnatém hřišti v Čejči.

Text a foto Josef Chybík

Zpravodaj 11/2018

FARNOST
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Oprava věže kostela sv. Gotharda

Modřickou dominantou, která vévodí městu a široké svratecké nivě, je věž kostela 
svatého Gotharda. Její zevrubná renovace se uskutečnila téměř před sto lety, když 
v roce 1924 byla nově vybudována celá její nejvyšší část. V současnosti však právě 
ona patří k těm součástem chrámu, které nejsou v nejlepší kondici. Případný odklad 
sanace zjevných nedostatků může způsobit vážné defekty, jejichž odstranění by v 
budoucnu mohlo dospět až za hranici ještě přijatelné rekonstrukce. To by za cenu 
značných nákladů vedlo k vybudování zcela nového věžního vrcholu. Můžeme tak 
hovořit o prioritě, ke které by stavební úsilí mělo v současnosti směřovat. Oč se jed-
ná? 

Stavební průzkum, který byl proveden v letošním roce, odhalil celou řadu po léta se 
rozvíjejících poruch. Plech, který věž pokrývá, je pozinkovaný a spočívá na prken-
ném bednění. Jeho vnější plocha je opatřena nátěrem z roku 1991, jehož celistvost je 
na řadě míst porušena. Tím se především v drážkovaných stycích rozvinula koroze. 
Plechová helmice je takřka na celé věži poškozena mnoha děrami o velikosti 5 mm, 
zřejmě způsobených střelnými zbraněmi. Nejvíce jich je v severozápadní části. Kom-
paktnost oplechování je narušena také několika trhlinami. Tímto komplexem netěs-
ností vniká do věžního interiéru nežádoucí vlhkost a voda, které vytvářejí podmínky 
k rozvoji organizmů, narušujících materiály k zajištění stability a prostorové tuhosti 
objektu.

Dřevěná nosná konstrukce je ze smrkových a jedlových profilů, které nikdy nebyly 
opatřeny preventivním ochranným nátěrem. V některých částech je materiál zcela 
destruován. Především v těch prvcích krovu, které byly dlouhodobě exponovány 
vlhkostí, jsou zjevné stopy po aktivitách dřevokazného hmyzu a hub. Bylo zjištěno, 
že část dřevěné konstrukce je degradovaná do hloubky 40 mm. Problém spočívá i v 
tom, že netěsnostmi ve věžních oknech vnikají do podkroví holubi. Jejich trus, který 
se hromadí u hranolů, přispívá k lokálnímu zvýšení vlhkosti a degradaci dřeva. V 
nedobrém stavu je také makovice – plechová báň pod vrcholovým věžním křížem, 
který je vychýlen ze svislé polohy. 

Po poznatcích získaných z průzkumu se pro sanaci nabízejí dvě varianty. První mů-
žeme nazvat údržbovou, která spočívá v drobných opravách. Při ní se místa proraže-
ného plechu zaletují, věž se nově natře, všechny otvory zabezpečí tak, aby nedochá-
zelo k dalšímu hnízdění holubů, dřevěné prvky se očistí a v celém prostoru opatří 
ochrannými nátěry a nástřiky proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Ošetření dřeva 
bude nutno v průběhu následujících deseti let alespoň třikrát zopakovat. Průzkum 
načrtl také variantu komplexního zásahu do střešního pláště s důslednou výměnou 

poškozených dřevěných prvků, celkovou demontáží pozinkované krytiny, která se 
již blíží ke konci životnosti a její nahrazení trvalejším a elegantnějším měděným ple-
chem. 

Pozorným obyvatelům jistě neušla činnost čtyř odvážných řemeslníků, kteří na konci 
října na věži pracovali. Tím, že ji opatřili novým nátěrem, zahájili opravu v duchu 
první varianty. Varianta komplexního zásahu byla odsunuta do budoucích let. Je 
však otázkou, zda k ní i v následujících obdobích budou ještě stále tak všestranně 
příznivé podmínky, podobné těm, které jsou v současnosti. To ukáže budoucnost…

Text a foto Josef Chybík

Zpravodaj 11/2018
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KNIHOVNA

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

Městská knihovna v Modřicích

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO ŽENY:
Benková, Jana: Bláznivé pokušení
Bowmanová, Valerie: Dáma v modrém
Graham, Winston: Poldark – Čtyři 
labutě
Hülsmannová, Petra: Život udeří, kam 
se mu zachce
Jacobsová, Anne: Panský dům a jeho 
dědictví
Jeffries, Sabrina: Ve vichru
Kleypas, Lisa: Slib
Moyes, Jojo: Sama sebou
Robertsová, Nora: Pravá čarodějka
Váňová, Magda: Holčičky

PRO SILNÉ NERVY:
Bryndza, Robert: Do posledního dechu
Deaver, Jeffery: Ostrý řez
Granger, Ann: Mrtvá ve vodě
Harasimová, Markéta: Hedvábná past
Holm, Lase: Vikingové: pomsta synů
Kepler, Lars: Lazar
Masello, Robert: Kříž Romanovců
Mayne, Andrew: Šelma
Pennyová, Luise: Krásné tajemství 
(Inspektor Gamache 8.)
Rode, Tibor: Mona Lisa Virus
Sten, Viveca: Stav ohrožení
Weaver, Tim: Ztracený

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Smrt podle hvězd, Jsi můj 
král, Hrad mrtvých
Cornwel, Bernard: Sharp (16.-21. Díl)
Steel, Philip: Holokaust
Vaňková, Ludmila: Trůn patří rytířům 
(Přemyslovci)

PRO DĚTI:
Griffiths, Andy: Ztřeštěný dům na 
stromě
Kahoun, Jiří: O čertech a medvědech
Lebeda, Jan: Medovníčkovy básničky
Stewnerová, Tanya: Lily Větroplaška
Stoličný, Petr: Dobrý den, opičko!

NĚCO PRO ZASMÁNÍ:
Jícha, Jan: Ředitel a hydra
Landsman, Dominik: Deníček moder-
ního fotra 3.

KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Doerr, Anthony: Čtvero ročních období 
v Římě
McEwan, Ian: Na Chesillské pláži
Sullivan, Mark T.: Pod krvavými nebe-
sy

ČESKÁ LITERATURA:
Hartl, Patrik: Nejlepší víkend
Kábrtová, Lidmila: Místa ve tmě

Nesvadbová, Barbora: Momentky
Nykodýmová, Věra: Až na kostní dřeň
Pekárková, Iva: Třísky

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Faludi, Susan: Temná komora
Lunde, Maja: Modrá
Murakami, Haruki: Komturova smrt
Pageová, Libby: Plovárna
Sharrattová, Mary: Extáze: román o 
Almě Mahlerové

SCI-FI a FANTASY:
Abercombie, Joe: Půl krále
Albert, Melissa: Lískový les
Neuvel, Sylvain: Spící obři
Nováková, Julie: Terra Nullis

INSPIRACE DO KUCHYNĚ:
Bleskové dezerty (Edice Apetit)
Podzim: využijte úrodu (Edice Apetit)
Rákosníková, Jitka: Recyklovaná ku-
chařka Jitky Rákosníkové
Vaněk, Roman: Maso: jednoduše a 
dokonale

Upozorňujeme čtenáře, že během vánočních 
svátků v období od 21. 12. 2018 do 1. 1. 2019 
bude knihovna uzavřena. Znovu otevřeme

ve středu 2. 1. 2019.
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KULTURA

Zpravodaj 11/2018

Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků  
94. komorní koncert na radnici 

Předvánoční hudební setkání 2018

lidová muzika a písně s vánoční tematikou
v podání špičkových profesionálů a městského amatérského sboru

modricke-koncerty.webnode.cz

Sólisté BROLN
František Černý - housle a zpěv, 

Jan Telecký – cimbál, Pavel Trkan – kontrabas

Smíšený pěvecký sbor
města Modřice

diriguje Jaromír Gamba

středa 12. prosince 2018 
v 19 hodin

zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

93.komorní koncert - Cembalo a smyčcové kvarteto 24. 10. 2018

Foto: M.Hájek



147146Život v našem městě www.mesto-modrice.cz Život v našem městěZpravodaj 11/2018

PBDS

    AKTIVNÍ SENIOŘI Z PASIVNÍHO DOMU OPĚT POŘÁDAJÍ  

 
PODZIMNÍ JARMARK,  

který se koná v interiéru PBDS Modřice   
   v ÚTERÝ 20. LISTOPADU 2018  
              od 14:00 – 18:00   
   

V naší dílně si můžete pořídit pro děti i dospělé různé dárky:  
 voňavé bylinky v ozdobných sáčcích i polštářcích  
 dekorativní i užitnou keramiku, živé rostlinky 
 pletené a šité výrobky -  hračky, ozdoby na stromeček, nahřívací 

polštářky, zástěrky pro děti i dospělé, čepice i šály  
 bižuterie a různé dárečky pro radost    
 nabídka bude obohacena o košíky a jiné pletené výrobky 

z pedigu dílny CSS Chrlice  
 připravíme občerstvení - perníčky,  muffiny, bylinkový čaj i 

dětský punč, pro dospělé kávu, případně něco ostřejšího .   
                   PŘIJĎTE K NÁM, TĚŠÍME SE NA VÁS!   

 

Vaše sladká podpora
Máme za sebou další ročník sbírkové akce Koláč pro hospic, která odměňuje ty, kteří 
podpoří hospic. Tradiční sbírková akce slouží jako osvěta o potřebě paliativní péče 
a zároveň pro nás znamená důležitý finanční obnos, díky kterému se můžeme zlep-
šovat. Celý letošní výtěžek nám pomůže ke koupi nových polohovacích lůžek pro 
nevyléčitelně nemocné v Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.
Letos se částka na podporu rajhradského hospice vyšplhala na celkových rekord-
ních 226 900 Kč, k čemuž svou účastí přispěli i obyvatelé Modřic. Tato suma nám 
pomůže k zakoupení 4 kvalitních polohovacích postelí pro nevyléčitelně nemocné. 
Děkujeme všem, kteří se rozhodli přispět. Poděkování patří i těm, kteří se zajímali o 
naše služby a organizaci. Díky vám můžeme nepřetržitě a vysoce profesionálně po-
skytovat péči nevyléčitelně nemocným tak, aby nebyla ohrožena kvalita jejich života 
i přes vážnou diagnózu.

Oblastní charita Rajhrad

DIECÉZNÍ CHARITA
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Strážníci řešili za tento měsíc celkem dvě krádeže v obchodním centru Olympia. V 
obou případech se jednalo o cizince. Jeden z nich byl z ČR vyhoštěn, z 
toho důvodu byl předán hlídce cizinecké policie.

Hlídka přijala oznámení o opilé řidičce osobního vozidla, které kličkuje po silnici 
a ohrožuje ostatní účastníky silničního provozu. Hlídka poté společně s 
oznamovatelem našla řidičku, která šla vyzvednout děti ze školy. Hodnota 
alkoholu v dechu přesahovala 3 promile. Po jejím dotazu jestli může od-
vézt děti domů a poté celou situaci vyřešit, byla předána hlídce PČR pro 
podezření ze spáchání trestného činu.

Strážníci přijali oznámení o slovní hádce a fyzickém napadání obyvateli domu na 
ul. Poděbradova. Po zklidnění situace provedli šetření a událost předali k 
přestupkové komisi pro podezření ze spáchání přestupku.

Hlídka řešila oznámení o podezřelé osobě, která se na ulici Přízřenická ukrývá mezi 
vozidly a poté co zahlédla oznamovatele, tak se dala na útěk. Hlídka našla 
osobu odpovídající popisu schovanou ve křoví na ulici Žižkova. Hlídka 
muže ztotožnila a zjišťovala důvod jeho chování. Nakonec vyšlo najevo, že 
dělal společnost u jiného muže. 

Na služebnu MP se dostavil muž, který ztratil v areálu Pod Kaštany mobilní tele-
fon během společenské akce. Nyní pomocí sledovacího zařízení zjistil, že 
byl telefon po několika dnech zapnut a používán. Strážníci pomocí GPS a 
mobilního telefonu připojeného k Wi-Fi našli polohu, kde se měl telefon 
nacházet. Telefon nalezli a předali jej zpět svému majiteli.

Během měsíce října proběhlo měření rychlosti. Měření proběhlo na ulici Brněnská. 
Převážná většina řidičů dodržovala povolenou rychlost. Celkem bylo řeše-
no 15 přestupků, nejvyšší naměřená rychlost v obydlené části ulice Brněn-
ská byla 110 km/hod. 

Strážníci řešili oznámení od ženy, kterou měl slovně i fyzicky napadnout řidič auto-
busu. Žena uvedla, že odstavila vozidlo u krajnice a vedle jejího vozidla za-
stavil autobus, ze kterého vyšel řidič a pěstí udeřil do bočního okna. Žena 
vystoupila z vozidla a byla fyzicky napadena řidičem autobusu. Po tomto 
napadení se snažila ukrýt zpět do vozidla, ale než stihla nastoupit, řidič 
ji opět napadl. Poté řidič autobusu nastoupil do autobusu a odjel z místa 
pryč. Událost je řešena jako přestupek proti občanskému soužití. 

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

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Hlídka přijala oznámení od sociální pečovatelky, že se nemůže dostat do domu, kde 
bydlí paní, o kterou pečuje. Hlídka na místo přivolala dceru a zámečníka 
k otevření dveří do domu. Tam našli ženu, která ležela na zemi a nemohla 
se hýbat. Hlídka ženu posadila na židli, a jelikož nebyla zraněná, předala ji 
do péče své dcery.

Strážníci přijali oznámení o neznámé osobě, která se pohybuje v prostorách bytové-
ho domu na ulici Sadová. Muže našli v domě a ten uvedl, že nemá žádné 
doklady a je s ním vedeno správní řízení o vyhoštění z České republiky. 
Jelikož se jednalo o muže ukrajinské národnosti, byla na místo přivolána 
hlídka cizinecké policie a muže si převzala.

Hlídka asistovala při usměrňování dopravy k OC Olympia, kde byl nahlášen nástraž-
ný výbušný systém. Celé bezpečnostní opatření trvalo několik hodin a žád-
ný nástražný výbušný systém nebyl nalezen.

Přijali jsme oznámení o rušení nočního klidu na náměstí Svobody. Jelikož se na místě 
nacházelo velké množství osob, byly na místo povolány další hlídky PČR. 
Během události došlo i k napadení mezi osobami, proto musel na místo 
přijet lékař. Po odvezení zraněného muže k ošetření byla situace uklidněna 
a aktéři vyzváni k podání vysvětlení.

Hlídka přijala oznámení o dvou vozidlech, kde jedno mělo otevřený kufr a druhé 
mělo otevřené okno u spolujezdce. Nalezla oba majitele vozidel a ti si je po 
následné kontrole vozidla zabezpečili.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

Dne 23. 10. 2018 jsme
u OC Olympia odchytili 
psa, černého křížence. 
Jelikož se stále nepodařilo 
dohledat majitele, je 
pravděpodobné, že se jej 
takto chtěl zbavit. Psa proto 
nabízíme novému majiteli. 
Je mladý, nekonfliktní 
a  temperamentní.

V případě zájmu kontaktujte 
MP na telefonním čísle
602 555 193

Zpravodaj 11/2018
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Prodám nový drtič větví
2 roky záruka. V provozu 20 minut.

Koupeno za 8500,- Kč.
Dám slevu 1000,- Kč.

Nevhodný dárek.

Mobil: 721 812 562

Hledáme pracovníky na 
pozici vrátný, strážný, 

recepční 
na HPP – zkrácený úvazek. 

Místo je vhodné i pro osoby s OZP.
Nástup možný ihned.

Volejte:  602 595 682

Inzerce

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

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 

Mladá rodina
hledá menší dům

v Modřicích. 

Tel.: 604 508 585

1Společenská kronikas
Vítáme do života Rozloučili jsme se 

Jakub Vojáček
Petr Zachari

Dana Feňová
Vítězslav Blecha

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.

SETKÁNÍ JUBILANTŮ
Upozorňujeme občany, kteří v letošním roce oslavili a oslaví významné životní 
výročí 60 a 70 let, že setkání s vedením města Modřice těchto jubilantů se usku-
teční dne 29. 11. 2018 v 18:00 hodin ve velkém sále hotelu Gregor. Prosíme 
o potvrzení účasti na tel. č. 537 001 024 nebo osobně na matrice MěÚ Modřice. 
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Firma: 
METAL‐FRUT, spol.s.r.o., Nádražní 674, Modřice 66442 

Kontakt: +420 602 506 562 
 

Hledá paní na úklid. 
Od pondělí do pátku. 7500,‐ Kč. 

 
Vhodné jak pro seniory, tak i pro matky na mateřské. 

 
 

Lékárna   

                                                               Vaše zdraví si bereme na starost 

 

OC Olympia Brno                                           T: 513 034 999 

U Dálnice 777                                                 M: brno.ocolympia@benu.cz 

Modřice 664 42                                              Otevírací doba: PO ‐ NE   9:00 ‐ 21:00 

 

 S Benu plus lékovou kartou výhodnější ceny na vybrané produkty z volného prodeje, na antikoncepci; kontrola možných lékových interakcí 

 Široký sortiment produktů volného prodeje  

 Nově vybudované dermocentrum s velkým výběrem kvalitní značkové kosmetiky 

 Vstřícný a profesionální personál 

 Objednávání léků + lékové poradenství i telefonicky nebo mailem 

 

 
 
 

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

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 

Koupíme rodinný
dům se zahrádkou.

Dohoda jistá.

Tel.: 703 668 397

Hledám udržovaný 
byt ke koupi.
Brno-venkov. 

Tel.: 739 912 867

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
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MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018

Události

Datum Akce Kde

20. 11.  14.00-18.00 Podzimní jarmark PBDS Modřice

27. 11.  17.00 Rozsvícení vánočního stromu nám. Svobody

29. 11.  15.00-20.00 Vánoční tvoření ZUŠ Modřice

30. 11.  15.00-18.00 Vánoční jarmark areál ZŠ Benešova

1. 12. Rallye show Modřice
Modřice/Automotodrom 
Brno

12. 12.  9.00 94. komorní koncert zasedací sál radnice
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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



Dětský karneval 7. 4. 2018, od 15 hodin v hotelu Gregor

Ukliďme Česko 14. 4. 2018, sraz v 9 hodin před radnicí

Pálení čarodějnic 30. 4. 2018, od 16 hodin v areálu Pod Kaštany

Ženáčské hody 4. - 6. 5. 2018 

Den dětí 26. 5. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Šermířský den 23. 6. 2018, od 13 hodin v areálu Pod Kaštany

Mezinárodní fotbalový turnaj 
mladších žáků v kopané

10. - 12. 8. 2018 fotbalové hřiště za sokolovnou

Svatováclavské hody 28. 9. - 30. 9. 2018 

93. komorní koncert 24. 10. 2018 od 19 hodin

Večer rozsvícených lampiček
29. 10. 2018, od 18 hodin, průvod od sokolovny 
na nám. Svobody  

Koš vín 10. 11. 2018, od 17 hodin na nám. Svobody 90

Vánoční jarmark 30. 11. 2018, od 15 hodin 

Rozsvícení vánočního stromu 27. 11.2018, od 17:00 hodin    

Rallye show Vonka Racing 1. 12. 2018, od 8 hodin registrace

94. komorní koncert 12. 12. 2018 od 19 hodin

Silvestr 31. 12. 2018, od 17:00 hodin na nám. Svobody

Akce roku 2018

158Modřický kalendář

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

Zpravodaj 11/2018
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