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1Zprávy z radnicez
Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 39. schůze RMM konané dne 
22. 01. 2018

Ukončení a uzavření nájemních 
smluv
V rámci přípravy výstavby víceúčelové 
sportovní haly RMM schválila ukončení 
nájemní smlouvy staré tělocvičny se 
ZŠ Modřice a uzavření nové nájemní 
smlouvy na pronájem venkovního 
hřiště s umělým povrchem včetně 
nafukovací haly pro ZŠ Modřice a 
nájemní smlouvy na pronájem šatny se 
sociálním zařízením pro provoz hřiště s 
umělým povrchem vč. nafukovací haly 
pro město Modřice od ZŠ Modřice.
(k usnesení 39R-2.2/2018, 39R-2.3/2018 a 39R-
2.4/2018)

Nové přípojky areál Hybešova 596
RMM schválila smlouvu o dodávce 
pitné vody s BVK a.s. a smlouvu o pro-
vozu a údržbě plynové přípojky s Grid 
Services s r.o. pro areál Hybešova 596.
(k usnesení 39R-2.8/2018 a 39R-2.9/2018)

20. Městský ples Modřice
RMM schválila Darovací smlouvy s 
poskytovateli darů na pořádání 20. 
Městského plesu 2018. Na ples a do 
tomboly přispěli:
- XLMX obchodní s r.o. (XXXLutz) – 

hmotný dar a poukázky v celkové 
hodnotě 6.000,- Kč

USNESENÍ RMM č. 39/2018

- Firma IMECO TH, s.r.o. – finanční dar 
5.000,- Kč

- Firma MORAVOSTAV s.r.o. – finanční 
dar 10.000,- Kč

- Firma DEA Energetická agentura s.r.o. 
– hmotný dar v hodnotě 4.000,- Kč

Za projevenou podporu a dary vřele 
děkujeme.
(k usnesení 39R-2.13/2018, 39R-2.14/2018, 39R-
2.15/2018 a 39R-2.16/2018)

Dětský karneval
Město uzavřelo smlouvu na zajiště-
ní programu na dětském karnevalu 
pořádaném v dubnu 2018 se spolkem 
NETRATRDLO v ceně 8.000,- vč. DPH.
(k usnesení 39R-2.17/2018)

Poskytování bezplatné stravy dětem
RMM schválila dodatky č. 1 ke Smlouvě 
o partnerství s JMK pro ZŠ a MŠ Mod-
řice na poskytování bezplatné stravy 
dětem ohroženým chudobou ve výši ZŠ 
– 24.520,65 Kč a MŠ – 23.776,20 Kč.
(k usnesení 39R-2.20/2018; 39R-2.21/2018)

Úprava nájmů a úprava využití neby-
tových prostor
RMM schválila úpravu výše nájemného 
v nebytových prostorách všem stáva-
jícím nájemcům. Současně přesunula 
nájemce firmu KOMPRAH z objektu 
Hybešova 596 do objektu Hybešova 654 
a nájemce Pedikúra Kelerová z objektu 
Komenského 397 (muzeum) do objektu 

Hybešova 654 a schválila nový proná-
jem kadeřnictví v objektu Hybešova 
654 pí Komínkové. V objektu Poděbra-
dova 413 upravila všem nájemcům výši 
nájemného. Jako poslední schválila 
ukončení nájmu společnosti PIVIA 
– Vinotéka Hybešova 654 a pověřila 
Majetkový odbor zveřejněním pronájmu 
těchto uvolněných prostor.
(k usnesení 39R-3.1.1/2018 až 39R-3.1.7/2018)

Pronájem velké zasedací místnosti
RMM schválila pronájem velké zasedací 
místnosti MUDr. Janě Chaloupkové za 
účelem přednášek JUST. Termíny proná-
jmu jsou vždy úterý od 17:30 do 18:30 ve 
dnech 20.2., 17.4., a 19.6.2018.
(k usnesení 39R-3.3/2018)

Riziko navýšení nákladů za sklád-
kovné
Město obdrželo Informace o zamýšle-
ném zvýšení poplatku za skládkovné, 
který se ale provozu města téměř 
nedotýká, neboť většinu odpadu likvi-
duje prostřednictvím svozové firmy ve 
spalovně v Brně.
(k usnesení 39R-7.7/2018)

Technický dozor investora na Výstav-
bu sportovní haly
RMM schválila dodavatelem služby 
technický dozor investora na akci „Více-
účelová sportovní hala Modřice“ firmu 
DEA Energetická agentura s.r.o. v ceně 
975.000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 39R-7.8/2018)

Oprava chodníku Husova II.etapa - 
Masarykova
Město provádí výběrové řízení na doda-
vatele opravy chodníku Husova-Masa-
rykova. Podle zadávací dokumentace a 
Zákona o zadávání veřejných zakázek 
bylo nezbytné vyloučení uchazeče 
M-silnice, a.s. pro nesoulad nabídky se 
zadávacími podmínkami a zákonem. V 
únoru následně proběhne elektronic-
ká aukce na určení dodavatele díla s 
nejnižší cenou. 
(k usnesení 39R-7.9/2018)

Svoz komunálního odpadu
RMM schválila Výzvu k předložení 
dodatku ke stávající smlouvě a Výzvu 
k účasti na jednání ve věci „Zajištění 
činností spojených se sběrem, svozem 
a odstraněním odpadů v Modřicích“ 
včetně ustanovení hodnotící komise: 
Ing. Šiška, Ing. Chybíková, Ing. Kudělka 
a jejich náhradníků: MVDr. Slaný, pí 
Habartová a Ing. Šimek. 
(k usnesení 39R-7.10.1/2018 až 39R-7.10.3/2018)

Nákup cisternové automobilní stří-
kačky pro jednotku SDH
RMM schválila Výzvu k podání nabídek 
na dodávku „Cisternové automobilové 
stříkačky hmotnostní třídy M nebo S“ a 
oslovení firem Zeka plus, s.r.o.; Jan Sou-
kup – Hasičská technika a Ing. Jan Stan-
kovič, Dobráci s.r.o. k podání nabídek 
včetně ustanovení hodnotící komise: 
Ing. Šiška, Bc. Höklová, p. Putna a jejich 
náhradníků: Ing. Chybíková, pí Habarto-
vá a p. Chalupa.
(k usnesení 39R-7.11.1/2018 až 39R-7.11.4/2018)
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Odpověď na výzvu zastupitele Skalníka ze zpravodaje města 
č.1/2018

Pan zastupitel Skalník mě vyzval článkem ve zpravodaji č.1/2018 na straně 46 k sezná-
mení občanů města s investičními akcemi, které město realizovalo v letech 2011-2017. 
Jelikož se jedná o poměrně dlouhé období a investic a oprav bylo provedeno nemalé 
množství, tak se vám, občanům, kteří poctivě sledujete dění ve městě, omlouvám za 
opakované informace, které lze dohledat na webových stránkách města a seznámit 
se s nimi vždy při sestavování rozpočtu města na příslušný rok. Současně se omlou-
vám zastupiteli Mikušovi, neboť na přesné a pravdivé podání informací v takto polo-
žené výzvě nejsem schopen dodržet stanovený počet znaků.

2011 Kanalizace ulice Nádražní 3.442.856,- Kč
Veřejné osvětlení ulice Komenského-Sokolská 1.750.874,- Kč
Veřejné osvětlení ulice Brněnská II. etapa 1.003.962,- Kč
Veřejné osvětlení ulice Pilcova – Husova 2.892.906,- Kč
Veřejné osvětlení ulice Nádražní – Husova 1.842.444,- Kč
Výstavby protihlukové stěny silnice II/152 – jižní obchvat 10.208.042,- Kč
Nákup štěpkovače – sběrový dvůr 430.680,- Kč
Docházkový systém MěÚ 80.824,- Kč
Nákup pozemků 3.211.125,- Kč
Příspěvek na provoz jednotky SDH Chrlice  k zajištění
obslužnosti města Modřice 100.000,- Kč

2012 Nástavba a rekonstrukce ZŠ ulice Komenského 21.296.853,- Kč
Chodníky most Benešova 2.170.079,- Kč
Veřejné osvětlení most Benešova 913.721,- Kč
Přechody pro chodce v Modřicích:

přechod u pošty 259.605,- Kč
přechod U Matěje 332.892,- Kč
přechod u Fruty 391.759,- Kč
přechod u ZŠ Modřice ul. Benešova 589.191,- Kč

Veřejné osvětlení ulice Nádražní, Husova
Oprava rodinného domu Benešova 247 za účelem směny
pro stavbu Víceúčelové sportovní haly 

2.160.788,- Kč

Veřejné osvětlení ulice Tyršova 43.560,- Kč
Oplocení garáží ulice Masarykova – Husova 269.579,- Kč
Nákup areálu Hybešova 596 4.005.953,- Kč
Nákup pozemků 4.097.150,- Kč
Příspěvek na provoz jednotky SDH Chrlice  k zajištění
obslužnosti města Modřice

100.000,- Kč

Investice realizované v jednotlivých letech

Zpracování posudku rozpočtu haly
RMM na doporučení administrátora 
výběrového řízení na výstavbu Víceúče-
lové sportovní haly firmy DEA Energe-
tická agentura s.r.o. schválila vypracová-
ní odborného posudku na rozpočtovou 
cenu díla v ceně do 30.000,- Kč za 
účelem kontroly a prověření hladiny 
cen dané v rozpočtu vypracovaném 
projekční kanceláří.
(k usnesení 39R-7.12/2018)

Energetický management města
RMM schválila zajištění Energetického 
managementu města na další 2 roky v 
ceně 110.000,- Kč/rok bez DPH u firmy 
MIX-MAX Energetika, s.r.o., která jej po 

dobu posledních 3 let pro město prová-
děla. Managementem byla optimalizo-
vána všechna odběrná místa a docílena 
úspora na spotřebě energií. 
(k usnesení 39R-7.15/2018)

Dar ZŠ Modřice
ZŠ Modřice obdržela v prosinci 2017 dar 
ve výši 2.500,- Kč od Ing. Lukáše Veselé-
ho. Za dar město velmi děkuje.
(k usnesení 39R-7.17/2018)

Kampaň „Vlajka pro Tibet“
RMM již po několikáté připojila město 
Modřice ke kampani „Vlajka pro Tibet“, 
kdy 10. 3. 2018 bude Tibetská vlajka 
vyvěšena na budově městského úřadu.
(k usnesení 39R-7.21/2018)

POZVÁNKA na 16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 5. BŘEZNA 2018 OD 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93

Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice. 
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2013 Veřejné osvětlení nám. Svobody 1.668.817,- Kč
Údržba sportoviště Sokolovna revitalizace hřiště,
pergola, osvětlení, sklad, studna

1.005.904,- Kč

Oprava soch sv. Floriana – nám. Svobody
a sv. Jana Nepomuckého – ulice Hřbitovní

732.510,- Kč

Nákup kopírovacího stroje do recepce úřadu 60.488,- Kč
Nákup mulčovače HUMUS KM 200 176.055,- Kč
Nákup pozemků 5.810.400,- Kč
Převod budovy Sokolovny v účetní hodnotě 10.951.286,- Kč
Příspěvek SDH Chrlice 100.000,- Kč

2014 Chodník s lávkou přes Náhon k Olympii 3.365.242,- Kč
Chodníky ulice Nádražní a Husova I. etapa 3.231.035,- Kč
Parkovací stání ulice Komenského 1.042.579,- Kč
Parkovací stání ulice Sadova 1.057.056,- Kč
Dvě zastávky hromadné dopravy na Bobravě 606.093,- Kč
Zateplení, zdroj a fasáda ZUŠ Benešova 271 2.085.888,- Kč
Zahrada MŠ Modřice 4.443.039,- Kč
Zřízení vodního hospodářství na hřbitově 96.420,- Kč
Pasivní bytový dům pro seniory 88.118.371,- Kč
Nákup pozemků 2.065.309,- Kč
Příspěvek jednotky SDH Chrlice 100.000,- Kč

2015 Prodloužení dešťové kanalizace ulice U hřiště 1.589.570,- Kč
Rekonstrukce objektu Poděbradova 413 2.896.643,- Kč
Vodní nádrž a tůně Masarykova 3.716.886,- Kč
Nákup vybavení čety – traktor StarJet 121.505,- Kč
Nákup osobního vozu Peugeot 399.883,- Kč
Vybavení jednotky SDH Modřice – vozidlo 178.192,- Kč
Nákup vozidla Městské policie 615.203,- Kč
Nákup pozemku 1.942.840,- Kč
Příspěvek jednotky SDH Chrlice 100.000,-Kč

2016 Veřejné osvětlení ulice Žižkova 1.401.989,- Kč
Dokončení Územního plánu 2.072.014,- Kč
Nákup domu nám. Svobody 171 4.035.852,- Kč
Přístřešek pro stroje PBDS 215.380,- Kč
Vodní cisterna na zalévání Multikára 172.221,- Kč
Vybavení Jednotky SDH Modřice 670.061,- Kč
Nákup pozemku 5.926.660,- Kč
Příspěvek jednotce SDH Chrlice 100.000,- Kč

2017 Nový varovný systém 3.063.000,- Kč
PD Víceúčelová sportovní hala 5.703.647,- Kč
Nádrž na závlahu travnatého hřiště 338.800,- Kč
Rekonstrukce vytápění Bytového domu Sadova 563 2.279.206,- Kč
Rekonstrukce areálu Hybešova 596 – přípojky 1.472.221,- Kč
Oprava chodníku ul. Komenského 1.899.348,- Kč
Nafukovací hala za ZŠ ulice Benešova 3.601.491,- Kč
Komunikace a chodníky k MŠ ulice Zahradní 2.782.197,- Kč
Rekonstrukce Sběrový dvůr – projekt 648.461,- Kč
Nakladač na traktor 191.735,- Kč
Kopírovací stroj sekretariát MěÚ 116.039,- Kč
Dětské hřiště Bobrava 386.470,- Kč
Rameno na zalévání 124.993,- Kč
Nákup pozemků – doposud nezaúčtováno

Investice celkem za jednotlivé roky

2011 29.583.567,37 Kč
2012 36.953.045,24 Kč
2013 23.900.946,00 Kč
2014 104.269.139,10 Kč
2015 8.565.080,41 Kč 
2016 13.928.987,00 Kč
2017 18.429.058,11 Kč
Celkem investice za období 2011-2017 235.630.823,43 Kč

Uvedené částky k jednotlivým investicím jsou převzaty z účetnictví města Modřice k ro-
kům jejich zařazení a zaúčtování do majetku města.

Závěrem bych ještě uvedl souhrnnou tabulku veškerých provedených a zaúčtova-
ných investic v jednotlivých sledovaných létech, neboť výše jsou uvedeny pouze ty 
nejvýznamnější akce prováděné v jednotlivých letech sledovaného období.
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Plánované investice na rok 2018

V další tabulce pro vás uvádím plánované investiční akce na rok 2018 zařazené 
a schválené zastupitelstvem města v rozpočtu roku 2018.

Popis Schváleno
Přechod  Chrlická u Náhonu 800 000
Chodníky Husova, Masarykova 12 750 000
Chodník Nádražní prodloužení u mostu 600 000
Chodník Brněnská - projekt 200 000
Rekonstrukce kanalizace Za humny - projekt 500 000
Rekonstrukce ZUŠ Benešova 268 900 000
Sportovní hala 80 000 000
Rekonstrukce půdy BD Sadová 563 1 000 000
Rekonstrukce Hybešova 596 3 200 000
VO Chrlická 1 000 000
VO Bobrava 300 000
Územní studie veřejných prostranství - projekt 200 000
Územní studie Tyršova - projekt 40 000
Generel odkanalizování města 1 500 000
Sběrový dvůr 3 000 000
Protipovodňová opatření Modřice - projekt 850 000
Dětské hřiště Bobrava 1 200 000
Workout Sokolská 1 000 000
Zóna oddechu u rybníka Masarykova 300 000
Lokalita Primál – projekt 200 000
Veřejné prostranství Hu-Ko 500 000
Vozidlo + sypač + radlice + kontejner četa 2 800 000
Zásahové vozidlo JSDH 1 500 000
Výlepový otočný válec ( Bobrava, Masarykova ) 150 000
Informační systém města 1 500 000
Celkem investice 115 990 000

Přehled finančních výdajů na provedené opravy majetku města
v letech 2011-2017 s výhledem na rok 2018

Na posledním místě bych uvedl tabulku přehledu výdajů vynaložených městem 
Modřice a jeho vedením v jednotlivých paragrafech na opravy a údržbu majetku 
města Modřice. Ve chvíli, kdy bych zde chtěl vyjmenovat jednotlivě všechny opravy 
a udržovací práce, byl by za požadované období tento článek na vydání samostatné-
ho čísla zpravodaje.

Závěrem vám, vážení obča-
né, nabízím podání jakékoliv 
informací o hospodaření a fi-
nancování města Modřice a 
jsem připraven ve spoluprá-
ci s ekonomem města Ing. 
Mulíčkem předložit veškeré 
dostupné a pravdivé infor-
mace a dokumenty.
 

Ing. Josef Šiška
Starosta města Modřice
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Znovu víceúčelová sportovní hala

Starosta Ing. Šiška kritizoval v prosincovém čísle Zpravodaje zastupitele Ing. Mikuše 
za zavádějící a nepřesné informace, které uvedl v článku nazvaném „Stavby v Modři-
cích“, týkajícím se stavby víceúčelové sportovní haly (Zpravodaj 11/2017).
Uvedl zde, že každý zastupitel měl možnost být členem poroty architektonické soutě-
že a podílet se jako zvolený zástupce občanů na hodnocení návrhů.
Toto tvrzení se podle mého názoru nezakládá na pravdě, protože členem této poroty 
mohli být jako tzv. „závislí porotci“ pouze zástupci volebních stran zastoupených v 
ZMM, tzn. max. 6 zastupitelů z 15 včetně starosty a místostarostky. (Mimochodem 
tuto možnost využil pouze zastupitel Ing. Libor Procházka za Nezávislí za čisté a 
klidné Modřice). Členové této poroty však byli vázáni mlčenlivostí, takže ostatním 
zastupitelům, kteří nebyli členy, nemohli podávat žádné informace.
Ti pak byli postaveni před „hotovou věc“ na mimořádném jednání ZMM dne 26. 10. 
2015, kde od nich bylo požadováno schválení vyhodnocení pořadí 3 vybraných ar-
chitektonických návrhů, které nikdy neviděli a neměli k nim žádné informace.
Dobře si vzpomínám na bouřlivý průběh tohoto zasedání, které nakonec muselo 
bylo přerušeno a vybrané architektonické návrhy pak byly odprezentovány zastupi-
telům, kteří nebyli (a ani být nemohli) členy hodnotící komise, i veřejnosti, která na 
jednání byla přítomna.
Mimořádné ZMM pak skončilo hlasováním o vyhodnocení pořadí na architektonický 
návrh na „víceúčelovou sportovní halu“, kdy 2 zastupitelé Bernátová a Procházka 
hlasovali proti, 4 zastupitelé Tomandl, Mikuš, Skalník, Konvalinková se zdrželi hlaso-
vání a 9 zbývajících zastupitelů hlasovalo pro předložené pořadí.
 Svůj článek Ing. Šiška ukončil řečnickou otázkou: “Nemělo by město raději řešit kon-
struktivní myšlenky a zabývat se podněty a potřebami spoluobčanů, aby se nám tady 
spokojeně bydlelo?“.
A já uvádím: „Kéž by tomu tak bylo“!

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

Rok 2018 v Modřicích

Máme rok 2018, který je výjimečný tím, že slavíme 100 let založení Československa, 
což pevně věřím, bude důvod k oslavám. Je to také rok voleb, kdy nás na podzim 
nás čekají volby do zastupitelstva naší obce. 

Vzpomínám, když jsem před 4 roky do toho šel s ideou, že Modřicím pomůžeme. 
Vadilo mi, když lidi říkali, že Modřice vypadají hrozně a ty silnice, to je fakt hrůza. 
Bohužel za tu dobu se názor lidí žijících v Modřicích i mimo ně, moc nezměnil. 

Dostali jsme od občanů důvěru, ale vedení města nás do koalice nechtělo, i když 
mohlo. Vždyť koalice nemusí být jen 8členná. Z našeho pohledu může být 15členná, 
ale to se nestalo. Jediné vysvětlení, které mám, jsou obavy. Pravděpodobně obavy, 
že bychom něco zjistili či našli, co by nebylo vhodné, aby se občané Modřic dozvě-
děli. A tak jsme se ocitli v opozici. 

Na začátku jsme byli aktivní s nadšením, že něco změníme. Toto nadšení bylo ale 
velmi rychle vystřídáno zklamáním. Nápady a podněty, které jsme přinesli, byly 
smeteny ze stolu. Překvapením bylo, že některé tyto podněty byly následně potichu 
realizovány. Autorem ale nebyl opoziční zastupitel, jak by se mohlo zdát, ale vedení 
města. 

S tímto přístupem si každý logicky řekne, proč bych to dělal. Abych se tu snažil a 
někdo jiný pak lidově řečeno „lízal smetanu“? 

Kupodivu se za tu dobu našlo hodně věcí, které z našeho pohledu, nebyly v pořádku 
a taky jsme se na ně snažili poukázat v našich článcích. Reakce vedení města mě 
vždy pobaví a je v nich vidět velký rozdíl mezi našimi světy. Mezi světem Zastupitelů 
hnutí ANO, světem úspěšných manažerů v různých oborech a světem, který tu vlád-
ne od roku 1990 a jedině tento svět je správný. 

Těším se nato, že se až letos hodně věcí opraví a zrealizuje, třeba konečně ten chod-
ník na Masarykově ulici od železářství směrem do Přízřenic a spousta dalších. Vždyť 
máme volby a voliči si pamatují hlavně to období před volbami. Jsem velmi zvědavý 
na novou sportovní halu, samozřejmě obrovský triumf našeho vedení města. Ano 
obávám se, aby to nedopadlo podobně jako s technologicky moderním Domem pro 
seniory, který sice dostal cenu za ekologickou stavbu, ale který nás, obyvatele města, 
stojí milion korun každý rok. Bohužel to mohu, jako opoziční zastupitel, jen sledovat. 
V únoru začneme připravovat náš program pro podzimní volby. Tak jako vždy, uví-
táme jakékoliv podněty od Vás občanů. Vždyť jde hlavně o NAŠE MĚSTO a my si 
myslíme, že spousta věcí jde dělat jinak a z našich zkušeností lépe. 

Ing. Erik Mikuš
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Tříkrálová sbírka 2018 v Modřicích

V druhém lednovém týdnu se 
bylo možné potkat v Modřicích 
se skupinkami koledníků Tří-
králové sbírky. Děti se vydaly 
do ulic se svými vedoucími a 
koledovaly pro dobrou věc. Le-
tošní ročník byl opět rekordní, 
jak co se týče výše vybraných 
peněz, tak co do účasti kolední-
ků. V Modřicích se nashromáž-
dilo 101.108,- Kč a do ulic vyra-
zilo 53 malých koledníků a 12 
dospělých. V mnoha obydlích 
již na děti čekali s připraveným 
peněžním obnosem a nějakou 
sladkostí. Můžeme se těšit ze 
štědrosti našich občanů a poděkovat jim, že otevřeli své dveře i srdce. Výtěže bude 
použit pro charitativní účely, zejména pro Hospic sv. Josefa a Mobilní hospic sv. Jana 
v Rajhradě.
Na závěr sbírky se sešla většina koledníků na faře a při drobném občerstvení jsme 
spolu pobesedovali. Děti se už těší na další ročník. 
Velikou pochvalu si zaslouží: N. Loučanská, M. Račková, M. Kročilová, A. Harvánko-
vá, A. Hroudná, M. Čechovská, T. Lörinczová, B. Loučanská, Ž. Šulová, J. Šrajer, J. Vi-
tula, D. Chramosta, A. Vinčar, T. Vystrčilová, R. Vystrčil, R. Absolon, A. Mazálková, 
V. Mazálková, D. Melousková,  P. Kalvodová, V. Látalová, M. Hnilicová, S. Hornová, 
O. Chukin, J. Tomandl, S. Kvášová, A. Podracká, K. Johnová, E. Gajdůšková, J. Hroud-
ná, A. Studená, A. Brtníková, S. Trtílková, N. Otáhalová, L. Kroupa, V. Fic, M. Goranov, 
L. Homolková, B. Homolková, V. Mandelík, Š. Mandelík,  A. Homolková, A. Klangová, 
M. Klangová, M. Klangová, Š. Klangová, T. Klang, E. Studená, R. Bartošová, E. Stanko-
vičová, K. Dvořáková, N. Valešová, S. Cetlová a také vedoucí skupinek L. Studýnková, 
J. Vystrčilová, J. Hašková, J. Kozumplíková, J. Gajdůšková, M. Otáhalová, E. Kroupo-
vá, L. Homolková, M. Havlátová, M. Klangová, P. Klang, J. Jírů.

Ing. Hana Chybíková, místní koordinátorka sbírky

1Informace pro občanyiReakce starosty k článku zast. Mikuše ve zpravodaji
č. 1/2018 str.47 – Stavby v Modřicích – pokračování

Moje reakce bude velmi krátká. Celou problematiku přípravy, průběhu architekto-
nické soutěže a výběru zpracovatele projektové dokumentace jsem velmi podrobně 
popsal ve zpravodaji č.12/2017 na str. 5 - 7. O výběru projektu a zpracovatele doku-
mentace dále pojednávaly články ve zpravodaji č. 12/2015 str. 20 a 21 a ve zpravodaji 
č. 3/2016 str. 6. 

Zde je nutné zmínit článek vydaný ve zpravodaji č.11/2015 sdružením ANO2011, ne-
závilými zastupiteli Bernátovou a Procházkou a KSČM pod titulkem „PODPORUJE-
ME návrh společnosti Grido, architektura a design, s.r.o. (2. místo v architekto-
nické soutěži)“, který poukazuje na možnost, že kdyby byl nejlepšími odborníky v 
oboru architektury a stavebnictví vybrán sebelepší projekt, bude toto uskupení stále 
napadat rozhodnutí většiny.

Panu zastupiteli Mikušovi bych doporučil, že pokud něco v problematice municipalit 
a dění ve městě Modřice neví, a to se může stát každému člověku, aby se nebál obrá-
tit na úředníky městského úřadu nebo přímo na starostu či místostarostku, kteří mu 
jistě velmi rádi podají potřebné informace.

Ing. Josef Šiška
Starosta města Modřice
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Pozvánka na prezentaci studie
„ Vodní nádrž Masarykova Modřice“

Ekologická dílna Brno pod vedením doc. Ing. Petra Kučery zpracovala pro naše měs-
to územní studii řešící okolí vodní nádrže při ulici Masarykova.

Cílem studie je návrh úprav tohoto jedinečného prostředí, podpoření ekologické sta-
bility území a zvýšení atraktivity pro každodenní rekreaci obyvatel Modřic.

Je navrženo doplnění zeleně, ploch pro rekreaci a oddych občanů, zlepšena prostup-
nost území pro pěší a cyklisty, navržen výběh/cvičiště pro psy.

Záměrem města je zachovat co nejvíce přírodní charakter území a zároveň nabíd-
nout občanům prostor pro příjemné trávení volného času.

Prezentace studie proběhne dne 7. března 2018 v 17 h ve velké zasedací míst-
nosti radnice.

Od 8. března do 23. března bude studie vystavena v prostorách radnice a na webo-
vých stránkách města.
Neváhejte a přijďte se podívat, co pro Vás chystáme

Byli bychom také rádi, kdybyste nám pomohli vymyslet pojmenování rybníka.
Svoje návrhy piště e-mailem na adresu: lenka.ventrubova@mesto-modriec.cz nebo 
vhoďte do schránky umístěné u informací na radnici.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku

Vyzýváme občany k zapojení do soutěže o nejkrásnější předzahrádku v Modřicích.
Proč soutěž?
Chtěli bychom podpořit občany, kteří se nezištně starají o svoje okolí a ostatním vy-
tváří pěkné životní prostředí.

Podmínky soutěže:
Předzahrádka nebo záhonek musí být viditelný z veřejně přístupného místa (přilehlý 
chodník nebo komunikace), může se nacházet na vlastním pozemku nebo na pozem-
ku města, musí být obhospodařován vlastními silami ne odbornou firmou, doufáme 
v čestnost soutěžících. 

Jak se přihlásit?
Osobně na informacích u paní Lenky Ventrubové, nebo e-mailem: lenka.ventubova@
mesto-modrice.cz. Je potřeba uvést adresu předzahrádky (č. p. domu) a spojení na 
kontaktní osobu. 

Jak se bude hodnotit?
Předzahrádky budeme navštěvovat a fotit v průběhu března až září, vyhodnocení 
následně provede porota.

Jaké budou ceny?
Peněžitá odměna ve výši 1. místo 5 000,-  Kč, 2. místo 3 000,- Kč, 3. místo 1 000,- Kč
Pokud se zapojí bytový dům, bude odměna vyplacena společenství vlastníků.

Bližší informace k soutěží podá Jiří Šula, tel. 773 826 705

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Poplatky

Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31. 3. 2018 jsou splatné: míst-
ní poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku. Úhradu lze provést hotově na 
pokladně městského úřadu v úřední dny nebo platbou na účet. Na telefonním 
čísle 537 001 023 bude sděleno číslo účtu, variabilní symbol poplatníka a částka k 
úhradě.
Připomínáme, že držitel psa má povinnost přihlásit psa staršího tří měsíců do evi-
dence, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu má držitel psa 
povinnost ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové 
povinnosti.
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Hřiště má být především funkční

Vážená paní místostarostko,
v lednovém zpravodaji jste se do mne „obula“, že jsem informace o veřejném pro-
jednání podal „zavádějícím způsobem“. No pravda je, že jsem článek do zpravodaje 
psal ve velkém spěchu a tak jsem se sám musel podívat, čím jsem Vás popudil a jaké 
zavádějící informace jsem podal. Po přečtení svého příspěvku však musím konsta-
tovat, že jsem zavádějící informaci nenašel. Pouze můj pohled na to jak se veřejné 
projednávání probíhalo, je jiný než Váš. Asi mám vyšší empatii.
Na projednání se nás sešlo asi tolik, jako bývá návštěvníků na zastupitelstvu, a že 
jsme se v něčem neshodli, to je snad normální. Zvlášť když něco vidíme poprvé. Ko-
nec konců jako zastupitelé města se mnohdy neshodnete na primitivnějších věcech, 
než je podoba dětského hřiště. Právě proto jsem na projednání slíbil, že udělám an-
ketu mezi obyvateli, abychom zjistili jaký je většinový názor. To jsem následně také 
splnil a Vám osobně předal výsledky ankety. Myslím si, že by takto město mělo ko-
munikovat s obyvateli. Já bych to na Vaší pozici dělal. Pokud však z výsledků ankety 
vyplývá, že 95% respondentů má zájem o multifunkční hřiště, pak nechápu, proč 
se nesnažíte tomuto přání vyhovět. Zarputile nám cpete Vaši představu mlatového 
hřiště (což je alternativa ke škvárovému hřišti), které je ideální pro pétanque, ale ne 
pro fotbal kluků, protože kolena a ruce z takového povrchu jsou ještě více odřená, 
než kdyby hráli na hlíně. Maminky vás za to nepochválí. To je jen jeden argument, 
proč bychom v Modřicích neměli budovat mlatová hřiště. Uvedu ještě další. Hřiště je 
v těsném sousedství s pole, kde v létě jezdí traktor a patřičně se práší. Multifunkční 
hřiště má povrch umyvatelný, kdežto mlatové hřiště bude rok od roku více bahnité. 
V neposlední řadě jde také o peníze. Já vám přinesl nabídku na multifunkční hřiště 
o rozměru 32 x 15m za 1 milión korun. Když připočtu oplocení hřiště, zazelenění a 
herní prvky, dostanu se rozpočtově někam ke 2 mil. Na veřejném projednání jste 
prezentovala částku 2,8 mil za park s mlatovým hřištěm o rozměru 9 x 18 m a to mi 
připadá neúměrné.   
Paní místostarostko, mým cílem ale není si s Vámi dopisovat přes zpravodaj. Já nej-
sem opozice. Pouze chci větší bezpečí pro hry a možnost sportovního vyžití dětí na 
Bobravě, a aby investice města, které si vážím, měla „hlavu a patu“. Pokud se Vám 
něco nelíbí, můžete mi to říci přímo, kontakt na mne máte a nevidíme se tak málo, 
abyste k tomu neměla příležitost. Já Vám také řekl, že se mi Vaše představa mlatové-
ho hřiště nelíbí. 
Pokud jediným problémem, proč nechcete postavit hřiště v souladu s požadavky 
obyvatel, jsou peníze, přinesu Vám zpracovanou žádost o dotaci, z které je možné 
celé hřiště financovat. Ušetřené peníze můžete zužitkovat na opravu osvětlení či po-
vrchu vozovky na Bobravě.

Roman KrautFoto: M. Hájek

Městský ples 26. 1. 2018
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Proč?

Není to tak dávno, kdy jsme na tomto místě děkovali za nezištnou pomoc firmě Koll-
morgen, s.r.o., jejíž zaměstnanci pečlivě zrenovovali dřevěný nábytek v našem ven-
kovním altánu. Staré nátěry obrousili, nanesli nové ochranné vrstvy tak, aby nábytek 
i altán mohly nadále sloužit a přinášet radost a užitek.  Kdyby viděli altán v jeho sou-
časné podobě, rozbitý a opuštěný, možná by se teď divili a ptali se stejně jako my  - 
proč? Protože někteří naši spoluobčané zde strávili silvestrovskou noc, nebo alespoň 
tu její část, v níž si dokazovali svou sílu a moc. Takže náš altánek, ještě nedávno zářící 
v předvánočním veselí, se probudil do nového roku smutný, bolavý, rozlámaný. Jak 
skličující byl pohled na vytrhané desky lavic, rozbité stoly, jejichž trosky se povalova-
ly na střeše. Nábytek, který unikl demolici, byl alespoň řádně zablácený a znečištěný  
stejně jako celá podlaha kolem.
Mrzí nás to, je nám velmi líto nejen našeho altánu, ale především těch, kteří tuto 
spoušť způsobili. Jak se žije lidem, kteří bezostyšně  ničí, co jiní vytvořili a hlavně co 
jim nepatří. Nechápeme to a stále dokola si klademe otázku – proč to dělají?

Mgr. Jana Havlíčková, ZŘŠ foto: Ladislav Mandelík

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE 
 

zve všechny děti narozené 1. 9. 2011 až 30. 8. 2012 a jejich rodiče 
 

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ a přípravné třídy, 

který se koná 13. dubna 2018 od 13 hod do 19 hod v budově ZŠ na ulici Komenského. 

Náhradní termín zápisu je 27. dubna 2018 od 13 hod do 17 hod tamtéž. 

S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte. 

Zároveň prosíme rodiče dětí, kterým byl umožněn odklad školní docházky, aby přišli potvrdit nástup dítěte 
do naší školy. 

Na shledanou se těší kolektiv učitelek I. stupně ZŠ Modřice 
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Lyžařský kurz Filipovice

Ve dnech 20. - 26. ledna 2018 se žáci 2. stupně základní školy zúčastnili lyžařského 
kurzu. Našim cílem byl již po několikáté penzion Pepovka ve Filipovicích v srdci 
Jeseníků. Počasí nám přálo, před příjezdem napadl nový sníh a i další dny nám sníh 
padal. Během týdne nám i vykouklo sluníčko a užívali jsme si krásné zimní počasí. 
Někteří se přijeli zdokonalovat na lyžích či snowboardu, jiní se učili vše od začátku. 
Výcvik probíhal pod vedením zkušených instruktorů ze SVČ Ivančice a učitelek ze 
školy. Součástí byla i teorie, kde žáci shlédli metodická videa.
Každý den byla sjezdovka výborně připravená, přírodní sníh společně s technickým 
vytvořil perfektní podklad. Dvakrát během pobytu jsme využili i večerní lyžování 
na osvětlené sjezdovce, což bylo pro některé žáky příjemné zpestření. Hojně jsme 
navštěvovali vnitřní slaný bazén přímo v penzionu, který jsme měli k dispozici vždy 
po lyžování. Stravovali jsme se čtyřikrát denně a jídlo bylo výborné. Všichni jsme si 
pobyt náramně užili a vraceli jsme se domů spokojení a plní zážitků.

Text a foto: Mgr. Lucie Malá - učitelka ZŠ

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Folklorní kroužek na farním plese v Komárově - 26. ledna 2018

foto: Pavel Klang
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BRABROUCI

Lednový výlet a Dračí smyčka

Tento výlet (letos byl v sobotu 13. 1. 2018) má v našem oddíle již mnohaletou tradici 
a každý rok stejný scénář. Dopoledne trénujeme na závody Zelené ligy, které se kaž-
doročně konají v únoru, ale jsou každý rok jiné, a odpoledne se scházíme s dětmi a 
rodiči v areálu Pod Kaštany, kde se vyhodnotí dopolední soutěž, pak si děti a rodiče 
vyzkouší své znalosti a dovednosti v malém testíku; nakonec opékáme dobroty na 
vánočních stromečcích. 

V dopolední části výletu jsme letos měli v klubovně nominační soutěž na Dračí smyč-
ku, což je závod ve vázání uzlů na čas. Kategorie rádců měla vázání zkomplikované 
tím, že museli vázat se zavázanýma očima. Byli jsme velmi překvapeni, jak se k vá-
zání postavily děti z nejmladší družinky Včeliček, která zahájila svou činnost v září a 
teď už se děti váží uzly na čas stejně nadšeně jako jejich starší kamarádi. Za to musí-
me poděkovat Káti a Dory, že je na tento závod tak rychle připravily.

Odpolední část probíhala tradičně příjemně, a o to příjemněji, že bylo celkem přízni-
vé počasí a žádné třeskuté mrazy. Po opékání jsme s rodiči ještě chvilku povídali, a 
pak (po uhašení ohně), jsme šli spokojeně domů.

A vzhledem k tomu, že organizace letošního zimního závodu Zelené ligy se letos ujal 
náš oddíl, rozhodli jsme se vás s tímto závodem podrobněji seznámit. Letos se tedy 
bude konat v sobotu 24. 2. 2018 u nás v Modřicích na škole Benešova a podle před-
pokladu se ho zúčastní asi 250 závodníků a asi 50 rozhodčích a doprovod dětí. Závod 
probíhá tak, že po celé dopoledne a část odpoledne přichází děti z pionýrských oddí-
lů z celé jižní Moravy a závodí ve vázání uzlů na čas. Letošní závod bude nový v tom, 
že se místo stopek v rukách rozhodčích bude čas měřit speciální stopovací zařízení, 
kde si soutěžící začátek i konec vázání stopují sami. Tato zařízení vyrobil náš vedou-
cí Tomáš Kečup Hejtmánek a už teď na něm trénují závodníci mnoha oddílů. Váží 
se základní uzly: ambulanční spojka, dračí smyčka, osmičkové očko nebo poutko, 
škotová spojka, lodní smyčka, rybářská spojka, dřevařská smyčka a zkracovačka. Na 
závěr se váže štafeta 6 uzlů, která je vyhodnocována zvlášť. V každé ze 4 věkových 
kategorií se vyhodnotí celkový čas potřebný na uvázání všech uzlů, které daná kate-
gorie váže, a dále se vyhodnocují rekordy v jednotlivých uzlech. Neuvěřitelné je, že 
rekordmani dokážou například ambulanční smyčku na zdravotnickém šátku uvázat 
asi za 2 vteřiny.

Součástí zimního závodu je jednou za dva roky soutěž mezi oddíly Kosmův prostor. 
V tom se každoročně vyhodnocují webové stránky oddílů a dále letos kronika a od-
dílový zpěvník.

Všech těchto soutěží se s naším oddílem 66. PTO Brabrouci Modřice také zúčastníme 
a prosíme, abyste nám, hlavně v uzlovacím závodě, drželi všechny palce.

Muf
foto: archiv Brabrouků
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FARNOST

Farní ples a dětský karneval

Po pečlivé přípravě se v pátek 12. ledna konal v pořadí již jedenáctý farní ples. Ve zce-
la zaplněném sálu hotelu Gregor přišli jeho návštěvníky pozdravit duchovní správci 
– P. Sebastian Gruca a P. Zbigniew Byczkowski. Spolu s brněnským děkanem Mons. 
Václavem Sloukem byli vzácnými hosty také P. František Hemala z Písku, poslanec 
Parlamentu ČR Jiří Mihola a starosta Josef Šiška. Všechny přivítala místostarostka 
Hana Chybíková. Průvodcovství plesu se ujal již léty osvědčený Vítězslav Janský. K 
tanci a poslechu hrál orchestr FANTASTIC BAND, který ke spokojenosti tanečníků a 
posluchačů připravil příjemnou směsici populárních i lidových písní.
V úvodním vystoupení se představily dvě taneční skupiny souboru X-TRIM. Před-
vedly skvělou, mohutným potleskem odměněnou ukázku z  repertoáru tanců street 
dance a hip hop. 
Jestliže v loňském roce vystoupily na plese s židovskými tanci ženy, tentokrát jejich 
roli převzali muži. Farním mužákům a jejich přátelům, se v autentických krojích, 
mistrné choreografii a za organizačního vedení René Absolona podařilo nastudovat 
židovský tanec, za který sklidili burácivý aplaus. 
I letos se podařilo zajistit bohatou tombolu. Její hladce probíhající losování nejprve 
poskytlo drobnější výhry, aby se posléze přikročilo k výhrám hodnotnějším. Z hlavní 
ceny – dvoudenního rekreačního pobytu v Jeseníkách, se radovala paní místosta-
rostka. Nechyběla ani cena útěchy. Výherce oblékli do roucha sultána a posadili na 
trůn. Za skandovaného potlesku před ním defiloval zástup polonahých tanečnic, s 
vousy trčícími z tváří a chlupatými břichy. Ano, za taškařicí stáli opět naši mužáci.
V neděli na farní ples navázal karneval, do kterého se zapojilo jednadvacet dětí. 
Jeho hlavní organizátoři – Markéta a Pavel Klangovi, připravili program plný tance 
a hudby. K nim se jako průvodce karnevalovým odpolednem přidal večerníčkový 
pár – Mach (Libuše Mazálková) a Šebestová (Alžběta Slaná), který uspořádal volbu 
nejhezčí masky. V podání Štěpána Slaného se jí stala komiksová postavička Ferdy 
Mravence. Odměnou mu byl dort. Malý dárek si však odneslo každé dítě. Letos se 
poprvé v nápaditých maskách nechali do karnevalového reje vtáhnout také dospě-
lí. V těžce definovaném kostýmu nezůstal stranou ani velebný pán P. Zbigniew By-
czkowski. 
Farní ples i dětský karneval jsou dobrou ukázkou, jak se křesťané dokáží kulturně 
a přátelsky bavit a také důkazem, že pohoda a veselí jim nejsou cizí. Po jedenácti 
absolvovaných ročnících můžeme konstatovat, že tyto zdařilé akce vytvářejí milou 
atmosféru, která lidi sbližuje. 

Přitom nesmíme zapomenout na ty, kteří přispěli k přípravě a organizaci obou pod-
niků, poskytli dary do tomboly, doma připravili cukroví a slané pečivo. Někteří z 
nich se pak plesu ani karnevalu nezúčastnili. Právě oni jsou mimořádný příkladem 
dobrých lidí s křesťansky otevřenou náručí s odhodláním být nablízku a nezištně 
pomoci. Všem upřímné Pánbůh zaplať. 

Text a foto Josef Chybík
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Benefiční koncert 7. ledna 2018 v kostele sv. Gotharda

Stalo se pěknou tradicí, že v Modřích ukončujeme vánoční dobu benefičním koncer-
tem v kostele sv. Gotharda.
Kostel je zdaleka viditelným orientačním bodem při našich návratech domů, je nej-
větší kulturní památkou ve městě. Mnoho z nás zde nalézá povzbuzení při těžkých 
chvílích svého života nebo se raduje z Boží přítomnosti nebo se kochá krásou inte-
riéru.
Velký dík patří všem, kteří se o kostel a jeho okolí nezištně starají a také finančně 
přispívají na jeho opravy. Loni byla dokončena nová střecha. Je to také díky tomu, 
že osvícení zastupitelé opakovaně schvalují částku 500 000,- Kč na opravy kostela. 
Farnosti se také daří získávat další dotace, loni to bylo z prostředků Jihomoravského 
kraje a Ministerstva kultury ČR. 
Benefiční koncert tradičně spolupořádá Smíšený pěvecký sbor města Modřice s Far-
ním sborem. Letos jako host vystoupilo Saxofonové kvarteto Hana a její sígři z místní 
Základní umělecké školy a na varhany zahrál Vojtěch Janský. Můžeme se radovat 
z toho, kolik se najde mezi námi hudebníků a zpěváků. Většina, až na pár výjimek 
jsou amatéři, někteří hudebníci jsou absolventi základní umělecké školy a většina 
vystupujících je z Modřic.
Na závěr koncertu poděkoval otec Zbygniew  Byczkowski, duchovní správce modřic-
ké farnosti, za přízeň všem, co nezištně přispívají na opravy kostela i fary a všichni 
přítomní zazpívali koledu Narodil se Kristus Pán. Bylo to opravdu krásné a důstojné 
zakončení vánoc v Modřicích.

Ing. Hana Chybíková

Foto: M. Hájek
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Mateřské školy se přišly podívat na Ježíška do kostela
sv. Gotharda

Loni, při Noci kostelů, jsme poprvé pozvali na návštěvu do kostela děti z modřických 
mateřských škol. 
Paní učitelky pozvání přijaly a s dětmi přišly.  Při této příležitosti jsme se domluvili, 
že návštěvu zopakujeme ve vánočním období. A tak 4. ledna přišlo do kostela skoro 
150 dětí. Se zájmem shlédly program „Příběh o hvězdičce“, který pro ně připravily 
paní Eva Kroutilová, Libuše Mazálková a Dagmar Bradová. Se zápalem si zazpívaly 
známé koledy a prohlédly vánočně vyzdobený kostel a Betlém s Ježíškem. Možná, že 
některé byly poprvé v tak veliké a zajímavé stavbě, kterou jistě kostel sv. Gotharda je.
 

text, foto: Ing. Hana Chybíková

KULTURA
90. komorní koncert - Slavnostní hudební setkání 31. 1. 2018

Foto: M.Hájek
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MUZEUM

Vinohrady a pole zbožného mlynáře Martina – 3. část

Šest let před smrtí modřického mlynáře Martina a jeho ženy Afry, na jaře roku 1545, 
si tehdejší radní pozvali jistého Jiříka z Ivančic, aby nově vyměřil pole, která toho 
roku ležela úhorem, tedy přibližně třetinu orné půdy. Stalo se tak se svolením pře-
dešlých konšelů a „celé obce“ (mit verwilligung der ersamen heren vnd der gantzen 
gemaynn), a také pana faráře Kepla (patřil mu jeden lán) a společensky nejvýše po-
staveného laického vlastníka paní Ryšanky, patřící do stavu rytířského.

Majitelé zaplatili zeměměřiči Gÿrzikovi podle rozlohy svého pole - z jedné čtvrtě lánu 
čtyři krejcary, jídlo a pití. Na posledních stránkách rychtářské knihy se nám zacho-
val jejich seznam, který je sice dílčím, ale cenným přehledem nejvýznamnějších 
majitelů půdy ze šťastné doby moravských dějin, více než sto let před všeobecným 
lánovým rejstříkem.

Začalo se v roce 1545 rolemi „ve středopolí“ (das mitter veldt) vedle takzvaného 
výhonu (neben der viehtrifft), a, jak se úhor v předpokládaném trojpolním systému 
přesunoval, byla veškerá orná půda nově vyměřena v dalších dvou následujících 
letech 1546 - 1547. 

Ostatní pozemky v modřickém katastru nebylo třeba vyměřovat, protože měly na 
rozdíl od úhorovaných polí jistější hranice. Volně prodávané vinice ve vinohradních 
„horách“, které byly chráněné zdí a uvnitř dělené růnami, zapisoval do horenské 
knihy modřický perkmistr. Domy s k nim náležejícími ovocnými a zelnými zahrada-
mi, s vinohrady majetkově spojenými s vlastnictvím domů, s šafránicemi a chmel-
nicemi, nechal zapisovat městský rychtář. Nejméně toho víme o pastvinách, které 
byly společné. Pro polovinu 16. století na pastviny můžeme usuzovat jen podle jmen 
obecních pastýřů a vysokého počtu ovcí v soupisech pozůstalostí. Části lužních lesů 
(„luhy“, „Šachry“), kterými byla porostlá celá levobřežní niva Svratky až po Rebešo-
vice, užívali modřičtí sedláci za pevný plat vrchnosti. 

Mlynáři Martinovi patřil podle tohoto vyměření čtvrt lánu, ležící „v širokých 
polích“ (dy praiten akher) za dvěma lány pole paní Ryšanky těsně vedle čtvrtlánu 
Jiříka Holzapfla, a z druhé strany vedle čtvrtlánu Marka Herčků. 

Když pak rozhodovali příbuzní, poručníci, hejtman a rada městečka v zájmu sirotků 
o Martinově pozůstalosti, přidělili ten čtvrtlán oceněný na dvacet zlatých, mlyná-

řovu zeti „Valtanovi Fuchsovi čili Řezníku“, jako dědický podíl jeho manželky 
Uršuly, dcery Martina mlynáře. 

Kromě zajištění sirotků se musela rada v zájmu obecného dobrého dočasně ujmout 
i dohledu nad hospodařením samotného mlýna. Ten byl sice v závěti přenechán 
nejstaršímu Martinovu synu Jakoubkovi-Jaklovi, ale nejméně do roku 1555 se o něj 
starali zvláštní „poručníci mlýna“: každým rokem skládali před radou účty a ode-
vzdávali do rukou purkmistra přebytky, které zase přijímali poručníci sirotků. 

Zvlášť bylo třeba rozhodnout o jiném čtvrtlánu pole neznámé polohy, který byl 
považován za součást tak náhle „oboustranně“ osiřelého mlýna. Opět zde hraje 
hlavní roli bohatý řezník, Martinův zeť Valentýn, nyní jako dočasný uživatel čtvrtlá-
nu, a nejstarší Martinova dcera Uršula, která zastoupila matku v péči o nejmladšího 
ze sirotků. 

O tom nám radní zanechali zápis, který stojí za to citovat, protože se vymyká obvyklé 
strohosti dikce rychtářských knih a uvádí jméno nejstaršího známého žáka modřické 
školy. „Na sv. Jana Křtitele 1552, když páni radní odevzdali mlýn jeho poručníkům, 
byl ten čtvrtlán pole, který k němu patří, od mlýna (dočasně)oddělen. Počestní 
páni jej půjčili do užívání Valentýnovi řezníkovi, a to kvůli (Martinovu) chlapci 
jménem Urban. Na takový způsob a s tou podmínkou, že Valentýn musí řečeného 
chlapce chovat při sobě  jakoby byl jeho vlastní, opatřovat ho každodenním odě-
vem, nadto ho musí posílat do školy – a také za to školmistrovi platit (das valtan 
denn bemelten knaben also sol pey ym der czihenn als seiner aygner wer … vnd da-
neben yn die schuel lassenn gehenn vnd auch dorvon lonenn dem schuelmeister).  

Jak dlouho se o sirotka Urbana jeho starší sestra Uršula v roli nevlastní matky stara-
la, bohužel nevíme. Když její muž a uživatel podstatné části pozůstalosti po mlynáři 
Martinovi, modřický řezník Valtan Liška (Fuchs) roku 1561 umíral, měl už jinou 
manželku jménem Dorota, a jedinou dceru pojmenovanou také Uršula.

Při dělení Valentýnovy pozůstalosti můžeme dále sledovat osudy některých zmíně-
ných vinohradů, které původně patřily jeho tchánovi Martinu mlynáři. Předmětem 
sporu se stal největší z nich – vinice zvaná Sto hřiven (Hundert Mark). Tak do 
jednání vstupuje horenský rychtář a dva přísežní horenského práva v Modřicích.
Pokračování příště. Prameny: OA Rajhrad, C – 67, sirotčí kniha rkp. 39, rychtářské 
kniha rkp. 7

Petr Fiala  
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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

28. 2. 2018 v 17.00 se můžete těšit na cestovatelskou 
manželů Márových na téma Skandinávie a Pobaltí.

Besedy s Ing. Svobodou nejen o brněnském podzemí se uskuteční
14. a 21. března. Všechny akce proběhnou ve Velké zasedačce

Městského úřadu v 17.00 hodin.

PRO ŽENY 
Quick, Amanda: Město iluzí
Roberts, Nora: Žhavé doteky
Bromberg, K.: Rychle a smyslně, Rych-
le a nestpoutaně
Cartland, Barbara: Bohatství lásky

PRO SILNÉ NERVY
de la Motte, A.: Konec léta
Češka, Stanislav: Smrt malé blondýnky
Hoffman, A. C.: Prožila jsem si peklo
Historie naučná i zábavná:
Czernin, Monika: Anna Sacher a její 
hotel
Bled, J. P.: Marie-Terezie – zakladatelka 
moderního státu
Stern-Fischerová, Viola: Mengeleho 
děvče

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO DĚTI:
Brodecká, Lenka: Hledá se hvězda
Lindo, Elvíra: Manolito a blbeček
INSPIRACE DO KUCHYNĚ:
Jílková, Cecílie: Najím se a zhubnu
Velasquez, A.: Polévkování
Funfack, W: Metabolic Balance

INSPIRACE NA CESTY:
Vietnam (Lonely Planet)
Rakousko (Společník cestovatele)
Portugalsko – Turistický průvodce

KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Mornštajnová, Alena: Slepá mapa
Zafón, Carlos R.: Andělská hra, Nebes-
ký vězeň, Stín větru

 
 

Městská knihovna v Modřicích 
pořádá cestovatelskou přednášku 

 

Skandinávie
     & Pobaltí 

ve středu 28.2.2018 v 17.00 ve velké zasedačce MěÚ 
 
Pestrá projekce Aleny a Jirky Márových vás zavede na sever Evropy. Na expedici jsme ujeli 
celkem deset tisíc kilometrů přes devět zemí. Vyzkoušeli jsme cyklistiku v překrásných 
švédských lesích a viděli slavnou halu Globen. V Norsku a na ostrovech Lofoty jsme si do 
sytosti užili jezer, fjordů, vodopádů a ochutnali skvělé dary moře. A ve Finsku se nám dokonce 
do cesty připletl Santa Claus. 
Také Pobaltí nám nabídlo mnoho krásných přírodních scenérií či architektonických skvostů. 
V estonských bažinách rostou masožravé rostliny, v Lotyšsku jsme našli kopii slavného zámku 
Versailles a v Litvě nás okouzlili čápi a ostrovní hrad Trakai. 
Jiří Mára je autorem devíti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa. 

 
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz 
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Motto:
„Žiju, abych chutnal, 
někdy nevím, kdy mám dost, 
aby srdce bilo s chutí
duši pro radost.
Až opustí mě žízeň
kopejte mi hrob – chci kámen vinný,
koštýř, sklenku,
na náhrobku bez ozdob.“

Svatopluk Řičánek (herec a vinař)

Doba plesů je v plném proudu a toto 
roční období láká k posezení s přáteli 
u dobrého vínka. Také v měsíci březnu 
konají zahrádkáři tradiční besedu o víně 
s ochutnávkou, kde se stále vzděláváme 

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

o pěstování vinné révy, o výrobě vína, 
odrůdách a jakosti vína.
Oprášila jsem své poznámky z předná-
šek jednoho vynikajícího znalce vína, 
ještě z dob mého mládí, kdy jsem jako 
mladá absolventka vysoké školy dostala 
umístěnku do nemocnice v Hustope-
čích – kraje vína.
A tak se chci s vámi podělit o pár dob-
rých poznatků. Každý jistě ví co je to 
kocovina. Příznaky kocoviny jsou boles-
ti hlavy, malátnost, žaludeční nevolnost, 
zvracení, špatná nálada po nerozumné 
konzumaci alkoholu.
Ideální, zdravá a rozumná konzumace 
alkoholu je jediná a dobrá prevence 

proti kocovině. Ne, že bychom nesměli 
pít vůbec, dokonce se doporučuje umír-
něná konzumace alkoholu - pravidelné 
umírněné pití vína údajně prý snižuje 
riziko celé řady chorob.

Co dělat proti kocovině?
1. večer před oslavou se pořádně vyspě-

te a na oslavě držte se jednoho druhu 
alkoholu – to je nejdůležitější zásada;

2. pijte hodně vody – doporučuje se 
po jedné sklenici vína jedna sklenice 
vody, ale pozor! Nemíchat jako střik, 
to vinaři neuznávají. Ideální jsou 
suchá bílá vína;

3. stále něco „zobejte“, např. tučnější 
sýry, brambůrky, uzené a podobně;

4. pijte jen kvalitní víno, neboť levná 
vína zpravidla obsahují víc chemic-
kých přísad a způsobují větší překyse-
lení žaludku.

5. bílého vína můžete vypít víc než 
červeného. Ve větším množství vypité 
červené víno způsobuje bolest hlavy 
častěji. Ideální jsou suchá bílá vína.

Nejrychleji se opijete ze svařeného vína. 
Teplý alkohol má větší účinky než 
studený.   

Pastí jsou také šampaňská a perlivá 
vína. Také burčák, pijeme-li ho jako li-
monádu přesmíru, může mít tragickou 
kocovinu. Perlivost zase urychluje 
vstřebávání alkoholu;

6. Během popíjení musíme co nejvíce 
jíst – ne se však nacpat. Vyhněte se 
sladkému, omezte při pití také kou-
ření a nepijte alkohol v sauně. Mezi 
pitím se trošku projděte na čerstvém 

vzduchu – vzduch zpomalí nástup 
opilosti. Pokud byste netrefili zpět 
ke zdroji, nikdy neuléhejte do sně-
hové závěje, nemuselo by se vám to 
vyplatit. 

7. Než půjdete oslavovat, dobře se na-
jezte – nikdy alkohol nepijte nalačno. 
Jídlo na sebe váže alkohol. Stačí třeba 
chléb se slaninou nebo škvarky a 
promastěte se! Pár lžic sádla stačí roz-
pustit a vypít (nikdy ne jogurt, mléko, 
tvaroh a ani tvarůžky nejsou vhodné).

Podpořte také svá játra – Ostropestřec 
mariánský je bylinka a olej z ní spoustě 
lidí zachránila játra a pomáhá jako pre-
vence kocoviny. Olej je k dostání v ob-
chodech se zdravou výživou a je vůbec 
vynikající při jarní očistě organizmu.
Také se dají použít tablety Preventol 
nebo bylinný přípravek Antiethanol 
(obě dostanete v lékárnách). Když 
by vám bylo moc zle, je dobré se 
vyzvracet, pokud to dokážete. Bolest 
hlavy zažene Paralen, Ibuprofen nebo i 
Acylpyrin.

Doma si pak dejte sprchu (nejlépe 
studenou) a i studená voda s citronem 
vám může pomoci, ale pokud budete pít 
pomalu a víno vychutnávat a v dobré 
náladě a společnosti nemusí vás kocovi-
na vůbec potkat.
A když si ráno dáte rychlou česnečku 
nebo silný vývar – to vás postaví na 
nohy a budete FIT!

K r á s n ý   d e n !
TOJA

Noc s Andersenem 2018

Celorepubliková akce Noc s Andersenem, pořádaná Klubem dětských knihoven 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR, letos proběhne i v Městské knihov-
ně Modřice, a to v pátek 23. března 2018. 
Odpoledne bude plné povídání, her, zpívání a samozřejmě čtení. Připomeneme si 
výročí vydání knihy Povídání o pejskovi a kočičce (1928) a začátek vydávání Rychlých 
šípů (od 1938). S dětským programem plným písniček nás navštíví Divadlo hudby 
a poezie Agadir a proletíme s ním celý vesmír. Děti se mohou do programu Noci 
s Andersenem samy zapojit: stačí napsat krátkou pohádku anebo příběh, který do 
10. března přinesou do knihovny, a vybrané texty si pak před usnutím v knihovně 
přečteme. 
Podrobnější informace budou uvedeny na dětském webu www.knihovnamodrice.
webk.cz, anebo se informujte přímo v knihovně. Zde si také můžete vyzvednout při-
hlášku pro dítě, které bude chtít v knihovně přespat a strávit tak pohádkovou noc s 
kamarády mezi knížkami.

Eva Strnadová
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MYSLIVCI

Volné vypouštění psů na polích v katastru města Modřice.

V poslední době jsme svědky stále většího pohybu osob a jejich čtyřnohých miláčků 
po polích a to ať již sklizených, zasetých, nebo dokonce před sklizní. Tento jev je z 
pohledu starších občanů, kteří se větší část života zabývali nějakým způsobem země-
dělstvím dost nesrozumitelný. Pokud si já pamatuji, tak k takovému „producírování“ 
po obdělaných pozemcích dříve nedocházelo. Možná je to tím, že daleko více lidí má 
pejsky a je potřeba je někde venčit. Především by si každý měl uvědomit, že to pole 
(louka, sad apod.) někomu patří, určitě to není majetek nikoho. A v tom případě si 
tam nemůže chodit každý, jak se mu zlíbí. Přece jen je zde subjekt, který na těchto 
pozemcích podniká a stojí ho to nemalé peníze. A je jedno, jestli byl rok úrodný, nebo 
naopak neúrodný díky počasí. Je pravda, že naše zemědělství v posledních letech 
nemá na růžích ustláno, spíš naopak.
Další nezanedbatelnou stránkou tohoto chození po polích a především volného pobí-
hání psů je i ochrana přírody. Hlavně živočichů, kteří žijí na polích a v okolí. Pole je 
vlastně přirozené prostředí pro celou řadu drobné a spárkaté zvěře. Ta tam nachází 
úkryt i potravu. Určitě není problém, pokud své pejsky majitel venčí na okrajových 
polních cestách. Pokud své pány poslouchají a nezabíhají do přilehlých pozemků. 
Tak k žádnému kontaktu s volně žijící zvěří nedochází, protože ta se těmto místům 
vyhýbá. Bohužel jsou majitelé, kteří nechají svého psa (někdy 2 až 3) běhat křížem 
krážem po polích, nebo dokonce pronásledují zvěř a majitel nad psem nemá žádnou 
kontrolu.
Už jsem se zmínil, že pole, hráze, remízky jsou přirozená prostředí pro zvěř, kde žije a 
rozmnožuje se. Od začátku března se setkáváme s malými zajíčky, kteří jsou proti vol-
ně pobíhajícím psům úplně bezbranní. Vzhledem k tomu, že zajíci mají mladé třikrát 
až čtyřikrát do roka, tak jsou na polích stále malí zajíčci až i do září. V dubnu a květnu 
nasedají na snůšky vajec bažanti a koroptve a od května se objeví na polích malá ku-
řátka. V tomto měsíci se můžeme setkat i s neohrabanými srnčaty, která se drží poblíž 
své mámy. A do toho přijde člověk s volně pobíhajícími psy! První co najdou, jsou 
zajíčci, které možná nezadáví, jen si s nimi pohrají, ale toto mazlení stejně nepřežijí. 
Malá kuřátka také nemají moc šancí přežít. A srnčata bohužel nejsou tak rychlá jako 
jejich máma a takovou honičku se psem prohrají. I v zimním období je pronásledo-
vání pro zvěř stresující a velmi vyčerpávající. Uvedl jsem jen několik příkladů, jaké 
škody mohou způsobit na některých druzích zvěře psi bez řádného vedení.
V zákoně č.449/2001 Sb. § 10 odst. 1 je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat 
je pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Dále pes, který pro-
následuje zvěř v honitbě a je mimo vliv svého vůdce se považuje za toulavého psa 

a myslivecká stráž, myslivecký hospodář je oprávněn 200m od nejbližší nemovitosti 
sloužící k bydlení tyto psy usmrtit. Netýká se psů slepeckých, záchranářských, lovec-
kých a ovčáckých. V Modřicích k žádnému usmrcení takového psa nedošlo. Protože 
všichni zúčastnění si dokážou představit ztrátu psa a takovéto usmrcení je řešení jen 
jednoho konkrétního případu, ale systémově se nic nezmění.
Napsal jsem toto postěžování v dobré víře, že až si někteří pejskaři přečtou těchto pár 
řádků a podívají se na volné pobíhání psů i z druhé strany, ze strany obyvatelů polí 
a vlastníků pozemků. A zároveň tímto požádat naše zastupitele, aby udělali něco pro 
vybudování veřejných výběhů pro psy. Prostory by se ještě našly. Není přece nutné 
všechny volné prostranství nechat zastavět.

Děkuji. Kynologii a myslivosti zdar.
Hospodář MS KOFR

PODĚKOVÁNÍ: Myslivecké sdružení tímto děkuje všem účastníkům mysliveckého plesu 
za svou přízeň a sponzorům za věcné dary, které věnovali do tomboly. Těšíme se na 
příští setkání. 

Foto: M. Hájek
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SENECURA SENIORCENTRUM MODŘICE

Ohlédnutí za Ježíškovými vnoučaty ze SeneCura SeniorCentra 
Modřice

Potkat se před Vánoci s Bolkem Polívkou – tak znělo přání klientů SeneCura Senior-
Centra Modřice. Bylo tedy splněno další přání z projektu Ježíškova vnoučata, který v 
celé zemi pořádá Český rozhlas.

Několik seniorů se v úterý 19. prosince dopoledne vydalo do Divadla Bolka Polívky 
na osobní setkání s tímto hercem. Kromě samotného herce a vedení jeho divadla se 
na splnění přání podílel také Dopravní podnik města Brna, a.s. Pro seniory zdarma 
poslal svůj zájezdní autobus. Klienti byli nadšeni z velikosti autobusu, už samotná 
cesta pro ně byla tedy velkým zážitkem. Klienti byli zaujati moderní vybaveností 
autobusu. Řidič autobusu byl profesionální a trpělivý. Jedna z našich klientek si za-
vzpomínala na to, jak dříve jezdívala každý den autobusem do zaměstnání a rodinou.

Autobus dopravil klienty před Červený kostel, který stojí v blízkosti divadla Bolka 
Polívky. Klientům se dostalo vřelého přivítání. Hned u vchodu je přivítal ředitel di-
vadla Ondřej Chalupský, který pro nás společně s dalšími kolegy nachystal občerst-
vení. Tam už na nás čekal herec Bolek Polívka. Klienti byli nadšeni z jeho vstřícnosti 
a ochoty. Že je tato událost pro klienty dárkem, bral herec velmi vážně. „Je to velká 
zodpovědnost, protože dárek může zklamat, ale také může hodně potěšit. Doufám, že 
jsme jim udělali radost,“ svěřil se Bolek Polívka. 

Bolek Polívka například s jedním z klientů rozebíral, kde vlastně leží Bystřice pod 
Hostýnem – tedy, zda je to Haná nebo Valašsko. Nakonec se dohodli, že Valašsko je 
rozhodně blíže. Dále pro nás divadlo zprostředkovalo místa na představení Letem 
sokolím, které mohli klienti vidět jako jedni z prvních, premiéra tohoto vtipného 
představení bude totiž až v lednu. Společně s Bolkem Polívkou sledovali toto před-
stavení, v kterém v hlavní roli hrál Michal Chovanec a Ondřej Klíč. Při představení 
nejednomu klientovi ukápla slza – ne však ze stesku, avšak ze smíchu. „Tak dlouho 
jsem se nenasmála už několik let,“ svěřila se jedna z našich klientek. Po rozloučení 
na nás čekal už autobus a stále usmívající se řidič. Klienti celou cestu vzpomínali na 
samotné divadlo, představení i Bolka Polívku.

Klienti si ze setkání odnesli také tradiční červené nosy, se kterými se společně vyfo-
tili. Měli obrovskou radost z toho, že mohli spatřit tohoto herce na vlastní oči a že si 

s ním mohou popovídat. Nevšedním zážitkem bylo samotné divadelní představení 
a příjemný nevšední výlet. Mnoha klientům se rozzářil obličej a byl to pro všechny 
dárek i zážitek, ze kterého se stane nezapomenutelná vzpomínka.

Text a foto: Bc. Veronika Šilhanová



Víte, jak si vybrat správného realitního makléře a ušetřit tak 
svůj čas i peníze?

Důležitým kritériem pro výběr makléře či jakéhokoli řemeslníka, poradce, obchodní-
ka je vzájemná důvěra a sympatie. To ovšem samo o sobě nevypovídá o jeho odbor-
nosti. Tu zjistíte už na první schůzce, někdy dokonce i při prvním telefonátu.

Odborník znalý svého oboru se vás vyptá nejen na technické věci k prodávané ne-
movitosti, ale i na důvody vašeho rozhodnutí a plány do budoucna. Pak vám navrh-
ne možnosti řešení a vysvětlí celý proces, kterého se samozřejmě účastní od začátku 
až do konce. Poradí si i s komplikacemi typu věcné břemeno nebo stavba bez povo-
lení stavebního úřadu.

Dobrý makléř přijde na schůzku připraven – má informace z Katastru nemovitostí, 
Územního plánu, případně z Obecního úřadu, předloží vám cenovou analýzu, časo-
vou osu prodeje, návrhy prezentace atd. Už tímto krokem vám makléř ušetří spoustu 
času.

V současné době je realitní obchod svázán mnoha zákony a pravidly – navazuje na 
stavební a katastrální zákon, energetický zákon, daňové zákony, podléhá zákonu na 
ochranu osobních údajů a zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu. Celý obchod se samozřejmě řídí Občan-
ským zákoníkem a z něho vyplývajícími povinnostmi. Zkušený odborník vám může 
ušetřit desetitisíce za případné pokuty či penále při nedodržení některé z povinností.

Při výběru realitního makléře doporučuji také zjistit, pro jakou firmu makléř pracuje, 
s jakým právníkem spolupracuje, jak dlouhou má praxi, zda je dohledatelný na soci-
álních sítích, jestli inzeruje na placených webech, kde a jakou má kancelář.

Doporučuji zeptat se i na výši provize, v Brně či v Praze jsou jiné zvyklosti než v 
jiných lokalitách. Už jsem se potkala i s případy, že provize sice byla jen 3%, ale vybí-
rána od obou stran, takže ve skutečnosti 6%.

Dnes je také běžné vyhledat si příslušné reference na internetu či sociálních sítích.

Ovšem úplně nejlepší je, když vám realitního makléře doporučí váš známý na zákla-
dě osobní zkušenosti.

V příštím článku si povíme něco o právních vadách nemovitostí. 

Eva Chomaničová
Realitní makléř
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Operační program Doprava v Jihomoravském kraji

Zkrácení cestovních dob, snížení negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z 
center měst, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 
2014-2020 (OPD2). OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1) 
a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní 
infrastruktury v České republice v období 2014–2020.

Nové silnice a modernizované železniční tratě v Jihomoravském kraji 
Prostřednictvím OPD1 bylo podpořeno 419 projektů, postaveno a zrekonstruováno 
319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. V Jihomo-
ravském kraji pak bylo prostřednictvím OPD1 realizováno 28 projektů týkajících se 
dopravy, jejichž prostřednictvím bylo zrekonstruováno 17,45 km železničních tratí 
a zmodernizováno 54,35 km dálnic a silnic sítě TEN-T. Bližší informace naleznete 
na webových stránkách www.opd.cz/opd1.

Díky elektrizaci traťového úseku Šatov-Znojmo došlo k přímému železničnímu 
spojení Wien-Znojmo bez nutnosti přestupu v železniční stanici Retz. Bylo dosaženo 
vyšších rychlostních parametrů trati a s tím spojené zkrácení jízdní doby vlakových 
spojů. Kromě zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby je důležitým přínosem stavby 
také zvýšení bezpečnosti železničního provozu a snížení negativních vlivů železniční 
dopravy na obyvatelstvo.

Obrázek 1 Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 - 38,616 tratě Brno - Havlíčkův Brod
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V oblasti silniční dopravy byly například rekonstruovány vybrané úseky D2. Do-
šlo tak ke kompletní rekonstrukci vozovky D2 v úseku Brno – Břeclav. 

Nejen dobudování dálnice
V následujících letech dojde v brněnském regionu k elektrizaci a modernizaci 
vybraných tratí. Bude se jednat o úseky Brno-Zastávka u Brna, Hrušovany u Brna-
-Židlochovice, Šakvice-Hustopeče u Brna a Boskovickou spojku. Hlavním cílem sta-
veb je zkvalitnění příměstské železniční dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zkrácení 
cestovních dob a zvýšení bezpečnosti dopravy. 

Mezi další významné dopravní projekty v Jihomoravském kraji bezesporu patří 
modernizace D1, konkrétně se jedná o úseky 25 (EXIT 178 Ostrovačice - EXIT 182 
Kývalka) a úsek 22 (EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět křížů). 

Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/jiznimorava nebo můžete 
navštívit Eurocentrum, které má pobočku také v Brně.

Obrázek 2 D1 Modernizace - úsek 22 EXIT 162 Velká Bíteš - EXIT 168 Devět Křížů

Autor: Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy

1Společenská kronikas
Vítáme do života Rozloučili jsme se 
Natálie  Veletová Christo  Točev

Marie  Binková

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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Z historie Kovolitu
Kapitola pátá: Od normalizace k listopadu 1989

V prvních letech normalizace došlo v Kovolitu k zásadním personálním změnám ve 
vedení. V roce 1970 nastoupil do funkce ředitele Ing. Vlastimil Riedl, který podnik 
vedl následujících 14 let. Mnoho vedoucích pracovníků muselo odejít a bylo nahra-
zeno.
Postupně se zvyšovaly požadavky na výrobu a podnik musel získávat nové pracov-
níky. Protože měl velkou podporu vládních představitelů, rozsáhle investoval do 
sociální oblasti. Pro svoje zaměstnance vystavěl 11 bytových domů s celkem 200 by-
tovými jednotkami v ulicích Husova, Komenského, Sadová a Poděbradova. Dále se 
podílel na výstavbě 2 mateřských škol, provozoval jesle, vybudoval vlastní rekreační 
areál v Blatinách-Sněžném, zaměstnával svého praktického lékaře a zubní lékařku.
Nadále pokračoval technologický rozvoj podniku. V roce 1972 byla postavena hala 
dnešní kovárny 1, kde byly instalovány tavící pece ACA, kovací linka Weingarten-
-Amysa a nové kovací a ostřihovací lisy. Nové technologie se začaly používat v kalír-
ně, kde byla zprovozněna nová kalicí pec IPSEN. V roce 1976 byl pod Kovolit začle-
něn závod Jihlava, jehož náplní byla kovárenská výroba. Společně se svými provozy 
v České a Jihlavě dosáhl Kovolit v této době počtu 2 000 zaměstnanců. 
Kvůli potřebě velkého množství pracovníků začal podnik provozovat v roce 1971 
vlastní učňovské středisko. Praktické dílny se nacházely v prostorách dnešní obrob-
ny 1. Učebny tzv. „učňáku“ jsou hned naproti a jsou využívány ke školícím účelům 
dodnes.
V roce 1982 se v podniku začalo s automatizací a robotizací. Ve slévárně se začaly 
k nově zakoupeným strojům Snina CLH400 sestrojovat roboty na vyjímání odlitků. 
Jejich vývoj probíhal přímo v Kovolitu. V dalších letech byl vyvinut automatizovaný 
systém sledování licích strojů. Na každém licím stroji byl postaven sloupový panel 
a pro jednotlivé pracovníky byly vytvořeny předchůdci dnešních čipových karet v 
binárním kódu. 
Mezi neodmyslitelné společenské aktivity doby patřilo rovněž v Kovolitu působní 
organizací jako ROH, SSM či ČSVTS (Československé vědeckotechnické společnos-
ti), která pořádaly pro svoje členy různé akce a družební zájezdy. Zaměstnanci měli 
tehdy v podniku i vlastní kapelu.
Přelomový byl rok 1984, kdy se stal novým ředitelem Ing. František Skřítecký, za 
jehož působení došlo k mnoha generačním výměnám a zahájení provozu nového 
výpočetního střediska. Ale to už se blíží rok 1989 a konec jedné společenské éry. V 
podniku vzniká Občanské fórum a projevují se nejrůznější názory na budoucnost a 
další směřování Kovolitu.

Ing. Emil Doležel, Jana Novotná

Pohled na Kovolit s typickými normalizačními kulisami

Praktická výuka učňů v Kovolitu

Bytové domy, které Kovolit vystavěl pro svoje zaměstnance

foto: archiv Kovolitu
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Přijali jsme žádost od DPMB, že na konečné stanice tramvaje má řidič problém s ces-
tujícím, který nechce vystoupit. Hlídka po příjezdu zjistila, že cestující byl 
pod vlivem alkoholu, tak jej z tramvaje vykázala. 

Strážníci řešili poškození lavic a stolů v prostoru ZŠ Benešova. Jelikož se událost 
pravděpodobně stala o silvestrovské noci, nikdo si výtržníků nevšiml. Pa-
trně tak neznámí výtržníci zůstanou za tento skutek bez trestu.

Hlídka byla požádána o pomoc v domě pro seniory, kde jeden obyvatel upadl a ne-
mohl vstát. Hlídka se na místo dostavila a obyvateli pomohla zpět do svého 
kolečkového křesla.

Strážníci přijali oznámení o nezaplacení PHM na ČS OMV. Tou dobou neznámý pa-
chatel tam natankoval více než 100 litrů nafty a bez zaplacení odjel. Strážní-
ci měli věc ztíženou i díky poruše kamerového systému, kde bylo vozidlo 
vidět jen částečně. Nicméně o několik dnů později stejná osoba měla do-
pravní nehodu, u které vyšlo najevo, že vozidlo bylo odcizené a shodovalo 
se s vozidlem na čerpací stanici. Řidič měl platný zákaz řízení a byl pod 
vlivem drog. K tomu všemu se mu přičetlo nezaplacení PHM a dnes již 
čeká na soud. 

Strážníci řešili opilého muže v OC Olympia. Hlídku na místo přivolala ostraha OC 
Olympia. Muž byl tak opilý, že nebyl schopen mluvit, natož chodit. Hlídka 
proto na místo přivolala převozní sanitku a muže dopravila k vystřízlivění 
na protialkoholní stanici. 

Hlídka přijala oznámení o krádeži oblečení v prodejně v OC Olympia. Zadržená žena 
se přepočítala, protože hodnota odcizených věcí překročila hranici mezi 
přestupkem a trestným činem, proto byla předána Policii ČR.

Strážníci přijali informaci, že v okolních obcích chodí 3 ženy, které se vydávají za 
sociální pracovnice a navštěvují osoby důchodového věku za účelem od-
cizení peněz či cenností. Upozornění bylo vyhlášeno v místním rozhlase 
a hlídky provedly kontrolu města. V Modřicích nemáme nahlášený žádný 
případ, ale upozorňujeme, aby si lidé dávali pozor, koho pouští do svého 
domu.

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

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Strážníci řešili opět stejného opilého muže v OC Olympia. Muž byl tentokrát schopen 
alespoň dechové zkoušky s výsledkem přes 4 promile. Skočil, jako posled-
ně, na protialkoholní záchytné stanici.

Strážníci přijali žádost od Policie ČR o pomoc při pátrání po dvou mužích, kteří měli 
napadnout malého chlapce a poničit mu jeho věci. Během pátrání po oso-
bách dostali strážníci informaci od Policie ČR, že si chlapec napadení vy-
myslel a věci si rozbil sám při bobování.

Hlídce bylo oznámeno napadení pracovníka ostrahy firmy na ul. Evropská. Napadení 
dle svědků měl způsobit zaměstnanec úklidové firmy, když mu pracov-
ník ostrahy kontroloval batoh a našel v něm věci, které odnášel z firmy. 
Zaměstnanec uvedl, že to má povolené od svého nadřízeného, když jej 
však chtěl pracovník ostrahy kontaktovat, tak jej zaměstnanec napadl. Po 
napadení a výhružkách dalším násilím zaměstnanec odešel a pracovník 
ostrahy kontaktoval policii. Jelikož mu agresor nezpůsobil žádné zranění, 
bude agresor řešen u přestupkové komise.

Hlídka byla opět požádána o pomoc v domě pro seniory, kde jedna obyvatelka upad-
la, nemohl vstát a stěžovala si na bolest v oblasti kyčle. Hlídka po příjezdu 
na místo pojala podezření, že by se mohlo jednat o zlomeninu krčku, proto 
přivolala na místo lékaře, který nařídil převoz do nemocnice.

Hlídka přijala žádost o pomoc při pátrání po neznámem pachateli, který přepadl pro-
dejnu na ulici Brněnská. Hlídka dostala popis pachatele a provedla pátrání 
po městě, které bylo poté na pokyn Policie ČR ukončeno.

Na ulici Brněnská přijali strážníci oznámení o napadení muže. Po příjezdu hlídky 
na místo, bylo zjištěno, že muž byl napadený v tramvaji mužem romské 
národnosti. Napadený uvedl, že agresora zná od vidění, ale neví jeho jmé-
no. Napadenému muži nebylo způsobeno žádné zranění a po dokončení 
nezbytných úkonů mohl jít domů. Věc je tak nadále v řešení.

Strážníci řešili krádež v prodejně potravin. Jelikož se jednalo o muže vyššího věku 
a vzhledem k nízké hodnotě odcizeného zboží, udělili strážníci blokovou 
pokutu na nižší hranici možné sazby.

Hlídka řešila oznámení o uhynulé srně v chatové oblasti. Po příjezdu na místo přizva-
la myslivce, který uhynulou srnu zlikvidoval.

Strážníci přijali oznámení o nálezu injekčních stříkaček na ul. Sadová. Jednalo se o 3 
kusy, které byly bezpečně hlídkou zlikvidovány.

Strážníci řešili opět krádež v prodejně potravin, nyní se ale nejednalo o potraviny, 
nýbrž o 8 lahví rumu. Po příjezdu hlídky na místo a zjištění, že muž v minu-
losti kradl již několikrát, mu bude udělena sankce u přestupkové komise, 
kde mu za toto jednání hrozí vyšší pokuta.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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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

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

oken, fasád rýn aj., tapetování, 
zednické práce.

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

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

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 

ADACH  spol. s r.o. 
KLEMPÍŘSTVÍ‐POKRÝVAČSTVÍ‐TESAŘSTVÍ 
 
Vážení zákaznici , 
sídlo fy. ADACH s.r.o. je přemístěno na ul. Poděbradova 630, Modřice . 
kontakt : p. Šubrt          777 121 219               
 
provádím kompletní  klempířské, pokrývačské a izolační práce 

‐ montáž střešních oken Velux‐ certifikovaná firma 
‐ montáž hromosvodů 
‐ montáž sněhových zachytačů 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PŘIJMEME PRACOVNÍKY NA HPP
S INVALIDNÍM DŮCHODEM NA 

ZKRÁCENÝ ÚVAZEK. POZICE STRÁŽ-
NÝ A RECEPČNÍ PRO PRACOVIŠTĚ 

BRNO – STŘED 
A ŠLAPANICE U BRNA. NÁSTUP 

IHNED NEBO DLE DOHODY.

PPH spol. s.r.o., WURMOVA 3, BRNO. 
TEL: 602 595 682

1Inzercei
 

Do našeho SeniorCentra v Modřicích, patřícího do skupiny SeneCura, hledáme nové kolegy, na 
pozici: 

PEČOVATEL/KA 
ZDRAVOTNÍ SESTRA 

Kdo jsme 

SeneCura byla založena v roce 1998 v Rakousku. Od dubna 2015 je součástí francouzské skupiny 
Orpea, která patří k lídrům trhu v Evropě. 
Společnost SeneCura je s více jak 6 800 lůžky a 78 zařízeními přední privátní poskytovatel péče v 
Rakousku. Je držitelem mnohonásobného ocenění za kvalitu a inovaci. Svou kompetencí a 
dlouholetou zkušeností v oblasti péče poskytuje jistotu seniorům i v České republice. Zde je SeneCura 
největším soukromým provozovatelem domovů pro seniory s komplexní zdravotní a sociální péčí 
včetně péče o osoby trpící demencí. 

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít 

∙ Minimálně ukončené základní vzdělání. 

∙ Kvalifikace v oboru není podmínkou, potřebné vzdělání zajistíme v rámci pracovního poměru, kdy  
získáte certifikát pracovníka v sociálních službách. 

∙ Spolehlivost. 

∙ Trpělivost, empatii, laskavost, vstřícnost. 

Co vám můžeme nabídnout 

∙ Mzdu odpovídající vašim zkušenostem. 

∙ Příplatky za práci o víkendu a noční směny ve výši 25 %. 

∙ Poukázky na nákup potravin. 

∙ Dovolená navíc. 

∙ Bonusy za věrnost. 

∙ Dotované stravování. 

∙ Možnost profesního vzdělávání. 

∙ Trvalý pracovní poměr ve stabilní nadnárodní firmě. 

∙ Zajištění zaškolení. 

 
Kontaktujte nás na tel:. +420 725 831 977 
SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. 
Masarykova 1018, Modřice 
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Mgr. Petra  Sedláková 
advokátka 

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

- kupní a darovací smlouvy o převodu nemovitých věcí, včetně zastupování v řízení  
před katastrálním úřadem,  

- zastupování v řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů,  
- výživné na děti, výživné na manželku, 
- obchodní smlouvy, soudní vymáhání pohledávek,  
- založení a změny obchodních korporací a podobně.  

 
 

Brněnská 687 
664 42 Modřice  

mobil: 731 465 514 
e-mail: aksedlakova@gmail.com 

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

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

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

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

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.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 www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

9:45 - 10:45 fitness program pro maminky kontakt: www.fitmami.cz

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

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

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

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

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

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 www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklorní kroužek - zasedací sál radnice

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

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

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

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

17.45 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 

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

Opakovaně týdně
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MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2018

datum akce

28. 2. 2018 v 17:00 Cestovatelská přednáška Skandinávie a Pobaltí

5. 3. 2018 v 17:00 16. ZMM

7. 3. 2018 v 17:00 Prezentace studie "Vodní nádrž Masarykova Modřice"

23. 3. 2018 Noc s Andersenem

13. 4. 2018 13:00 – 19:00 Zápis do 1. třídy

27. 4. 2018 13:00 – 17:00 Zápis do 1. třídy – náhradní termín

Události
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náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.  
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafická úprava, tisk: Poring s.r.o., Hoštická 4,
642 00 Brno


