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Zastupitelstvo, rada a starosta města Modřic spolu s městským úřadem
přejí všem občanům krásné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2018
přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

Těšíme se na setkání při akci Silvestr na náměstí
s občerstvením a tradičně krásným ohňostrojem.
Začátek je v 17 hodin.
Děkujeme všem občanům za pozitivní přístup k rozvoji města
i mezilidských vztahů v roce 2017.
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USNESENÍ RMM č. 37/2017
charity Brno. RMM spolupráci ve sběru
těchto komodit schválila.

Prodej pozemku p. č. 1292/103
RMM schválila na základě usnesení
ZMM Kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 1292/103 společnosti El-Insta
Czech, s.r.o. za cenu 31 440 Kč bez DPH
při výměře 8 m2. Pozemek navazuje na
pozemky společnosti v lokalitě výjezdu
z Modřic na silnici D52 směr Rajhrad.

Přidělení volného bytu
RMM na základě doporučení ze šetření
provedeného Sociálně zdravotní komisí
schválila přidělení bytu v BD Za Humny
svobodné matce pí AŠ.

Věcné břemeno protihlukové stěny
RMM schválila Smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene) umístění
konstrukcí protihlukové stěny u komunikace D52 na pozemcích parc. č. 1254
a 1256/1.
(k usnesení 37R-2.3/2017)

Hudební produkce při kulturních
akcích
RMM schválila licenční smlouvy o
veřejné provozování děl hudebních s
organizací OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.
s., ve kterých město hradí za hudební
produkci písní poplatek a to: zábava
Václavské hody – 1 275 Kč bez DPH;
zábava Kácení máje – 1 700 Kč bez DPH
a 88. Komorní koncert na radnici – 675
Kč bez DPH.
(k usnesení 37R-2.9/2017, 37R-2.10/2017 a 37R2.11/2017)

Sběrné kontejnery na textil a obuv
Provoz sběrných kontejnerů na textil a
obuv přešel plně pod provoz Diecézní
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Reakce na článek Ing. Erika Mikuše

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 37. schůze RMM konané dne
21.11.2017

(k usnesení 37R-2.2/2017)

51

(k usnesení 37R-2.12/2017)

(k usnesení 37R-6.1/2017)

Generel kanalizace města
RMM schválila zahájení procesu zpracování Generelu kanalizace města Modřice,
který slouží k vyhodnocení stavu sítě,
její kapacity, nutných oprav a návrhů
údržby. Byla schválena výzva k podání
nabídek na jeho zpracování. Jsou schváleny firmy Aquatis, a. s., DHI, a. s. a AQUA
Procon, s. r. o., které budou osloveny
k podání nabídek, a současně je výzva
zveřejněna na profilu zadavatele (může
se do soutěže přihlásit další uchazeč).
RMM ustanovila hodnotící komisi ve
složení Ing. Šiška – starosta, Bc. Höklová
– vedoucí majetkového odboru za město
a Bc. Peška a Ing. Přenosil jako odborníci v dané oblasti z BVaK, a.s. Současně
ustanovila jejich náhradníky.
(k usnesení 37R-6.4.1/2017; 37R-4.2/2017 a 37R4.3/2017)

Uzavření MŠ Modřice
Ředitelka MŠ Modřice oznámila dle
zřizovací listiny a příslušných zákonných
norem uzavření provozu MŠ Modřice v
období vánočních prázdnin.
(k usnesení 37R-6.7/2017)

Stavby v Modřicích
Po přečtení článku zastupitele (dále jen zast.) Mikuše v minulém čísle Zpravodaje
jsem se jako starosta vůči občanům zastyděl. Zast. Mikuš je tři roky členem zastupitelstva, byl členem hodnotící komise pro výběr zpracovatele projektové dokumentace víceúčelové haly (dále jen PD), měl možnost zadávací podmínky a hodnotící kritéria soutěže připomínkovat a po dobu zmíněných tří let v zastupitelstvu je přítomen
projednávání rozpočtu města… Jak může zastupitel veřejně podávat tak zavádějící
informace.
Stručně shrnu fakta k přípravě víceúčelové haly:
- Město převzalo stávající objekt sokolovny od Sokola ve velmi špatném stavu. Pro
rozšíření kapacity a zkvalitnění možností sportovního vyžití začalo vedení města připravovat investiční záměr na vybudování moderního zařízení, které bude plnit funkci
i pro pořádání kulturních akcí města.
- V rámci zpracování investičního záměru byly osloveny jednotlivé zájmové skupiny,
příspěvkové organizace a prostřednictvím zpravodaje města č. 12/2014 na stránkách
12-13 občané anketou k výstavbě sportovní haly s termínem podávání návrhů do
15. 1. 2015. Na základě získaných podnětů byl 29. 1. 2015 ZMM ustanovenou pracovní
skupinou složenou ze zastupitelů Šišky, Chybíkové, Dolečka, Mikuše, Kratochvíla,
Procházky a Tomandla (usnesení č.2Z-8.1.4/2014) zpracován Stavební program, který
schválila RMM (usnesení 4R-7.2.1/2015).
- Současně byli na 2. zasedání ZMM v prosinci 2014 vyzváni všichni zastupitelé k
podávání návrhů na odborníky v oboru stavebnictví na členy poroty architektonické
soutěže. Jelikož žádné návrhy nebyly předloženy a ze zastupitelů se do poroty přihlásil pouze zast.Procházka, byla RMM (usnesení 4R-7.2.1/2015) ustanovena porota
ve složení: závislí porotci – vazba na zadavatele: Ing. Šiška, Ing. Chybíková a Ing.
Procházka ze Sdružení Za čisté a klidné Modřice a nezávislí porotci – mimo vazbu
na zadavatele: prof. Ing. arch. Hrůša - Brno, prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel Liberec, Ing. arch. Pavel Jura - Brno a Ing. arch. Eva Mattušová - Modřice. Náhradníky
poroty architektonické soutěže byli: Ing. arch. Ludvík Grym z Brna – následně zvolen
předsedou poroty, Ing. arch Petr Todorov – Brno a Ing. Pavel Doleček, kteří se podíleli na hodnocení návrhů, ale již neměli hlasovací právo. Ustavená porota měla dle
mého dostatečné odborné kompetence pro výběr nejlepšího předloženého návrhu.
Současně připomínám, že každý zastupitel měl možnost být členem této poroty a
podílet se jako zvolený zástupce občanů na hodnocení návrhů.
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- Vlastní soutěž proběhla během roku 2015 a byla vyhodnocena v říjnu.
- Následně byla vyhlášena soutěž o zpracovatele PD, do které dle zákonných norem
byly vybrány návrhy na 1. až 3. místě z architektonické soutěže (ta mimochodem
proběhla ve dvou kolech). V rámci soutěže o zpracování PD byla RMM ustavena hodnotící komise ve složení Ing. Šiška, Ing. Chybíková, Ing. arch. Grym (předseda poroty
arch. soutěže), Ing. arch. Mattušová (občanka Modřic), Bc. Höklová, p.Kočíř (občan
Modřic), Ing. Mikuš (sdružení ANO 2011), Ing. Procházka (OS Za čisté a klidné Modřice), Bc. et. Mgr. Kratochvíl (ČSSD), p. Tomandl (KSČM) a Ing. Doleček (SZ). Současně
byli ustanoveni náhradníci, mimo jiné MUDr. Ventruba, Ing. arch. Jura (náhradník
poroty arch. soutěže), Ing. Skalník či pí Bernátová. Všem členům i náhradníkům byla
zaslána zadávací dokumentace i se stanovenými hodnotícími kritérii a jejich váhou.
Nikdo z oslovených nepodal námitku či připomínku k žádné části dokumentace.
- Při samotném zasedání hodnotící komise pak chyběl a byl nahrazen náhradníkem
Ing. Procházka, Bc. et. Mgr. Kratochvíl a Ing. arch. Mattušová. Po posouzení předložených nabídek na tomto jednání mi dokonce zast. Mikuš položil otázku: Kdo bude
halu stavět? My jsme ovšem teprve vybírali projektanta.
Tyto informace byly čerpány z podkladů k tomuto projektu, průběh arch. soutěže
a výběr projektanta je součástí dokumentace, jak ukládá příslušná legislativa.
Zde se dostávám k předjímanému zadlužení města na 35 let. Byl-li pan Mikuš někdy na zastupitelstvu a poslouchal všechny body týkající se rozpočtu a financí města, měl by vědět, že město Modřice má na rozpočtové rezervě momentálně částku
87. 899.654 Kč, která se bude ještě do konce roku pravděpodobně zvyšovat, a na
investiční akce může město každoročně vynaložit 30-35 mil. Kč. Dobře víme, že se
nedají finance vkládat jen do jedné investice, a proto pro rok 2018 je mimo halu
navrženo 35,9 mil. do dalších investic (opravy chodníků, dokončení VO, přechody,
opravy bytového fondu, dětská hřiště, protipovodňová opatření a další).
Netuším, kde přišel pan zastupitel na to, že se město zadluží 150 mil. Kč. Také pravda
o ceně za halu je trochu jiná. První návrh ceny vítěze v architektonické soutěži byl
po odborném posouzení 99 mil. Kč, stanovený na základě ceny za 1 m3 obestavěného prostoru, spočtený dle statistických průměrů roku 2014. Je rok 2017, a jak všichni
víme, ceny neustále stoupají. Takže i podle stavebních odborníků je navýšení mezi
těmito roky o 20 %. Stále nám ale nějaké prostředky chybějí. Ty jsou promítnuty v
konečném technickém řešení, kdy je objekt založen na pilotových základech, bylo
požadováno rozšíření ubytovacích prostor do podkroví stávající budovy, z důvodu
zajištění technologií provozu došlo k rozšíření prostor suterénu (téměř 1/3 objektu
podsklepena), a v neposlední řadě nebyla v prvotní kalkulaci zahrnuta demolice
stávajících objektů. Suma sumárum se i s ostatními drobnými změnami jedná cca
o 30 mil. Kč.
Zast. Mikuš ve svém textu uvádí, že první cenu zjistíte z projektu. My jsme projekt
v roce 2015 neměli, máme jej kompletní až teď, na konci roku 2017.
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Závěrem jen zmíním zadávací dokumentaci na výběr dodavatele stavby – stavební
firmu. Podmínky byly nastaveny zejména v oblasti kvalifikace velmi ostře. I tak se
do soutěže přihlásili celkem čtyři uchazeči (dva jsou tvořeni sdružením dvou samostatných subjektů). Ve všech případech jde o renomované české firmy. Jaká bude
konečná cena stavby, nám řekne až výsledek veřejné soutěže – někdy v lednu 2018.
Pokud zast. Mikuš řídí projekty a nedovede si představit, že by stavěl dům, který by
místo 6 mil. stál nakonec 8,8 mil. Kč, pak dle mého nikdy nebyl součástí stavebních
aktivit. Pokud mne nazývá odborníkem ve stavebnictví, mohu s klidným svědomím
říci, že jsem dosud nezažil, aby cena stanovená projektem ve stupni „návrhu“ byla
ve stupni „prováděcí PD“ dodržena.
Nebylo by ovšem lepší věnovat čas namísto argumentování zavádějících nebo nepřesných informací občanům našeho města? Nemělo by město raději řešit konstruktivní myšlenky a zabývat se podněty a potřebami spoluobčanů, aby se nám tady
spokojeně bydlelo?
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice

Reakce na článek zastupitelky Konvalinkové
Sportem k hazardu
Podrobné informace o přípravě a vývoji projektové dokumentace víceúčelové haly a
její ceny jsem uvedl v jiném článku tohoto zpravodaje. Jen by mě zajímalo, kde paní
zast. Konvalinková přišla k informaci a kde ji má potvrzenou písemně, že uchazeč
umístěný na 2. místě v architektonické soutěži měl návrh za 90 mil. Kč bez DPH a
firma ručila cenu svým majetkem. Nikde v žádné dokumentaci ani v nabídce tohoto
uchazeče jsem takovou informaci, ani garanci ceny vlastním majetkem, nenašel.
Jen pro upřesnění. V architektonické soutěži, která je od vyhlášení až do schválení
pořadí naprosto anonymní, má tento uchazeč uvedenou cenu díla 84 841 315,- Kč
bez DPH, kterou v rámci vyhodnocení soutěže posoudil odborník na stanovení cen
stavebních prací a provedl dle předloženého návrhu řešení haly odborný odhad investičních nákladů ve výsledné výši 105 000 000,- Kč bez DPH.
Na tomto místě je nutné položit otázku, co by s touto cenou udělalo rozpracování
návrhu do realizačního projektu a co období dvou let od stanovení ceny v architektonické soutěži do ceny v realizační projektové dokumentaci.
Možná by stálo za to se zeptat uchazeče č. 2, kolik by stál jeho projekt dnes a kolik po
dvou letech od ukončení architektonické soutěže...
Ing. Josef Šiška, starosta města Modřice
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Informování občanů

Zastupitelům za Nezávislí za čisté a klidné Modřice spolu s dalšími z „opozice“ se po
dlouhých letech podařilo prosadit, aby byl ve Zpravodaji zveřejňován celý zápis z
jednání ZMM. Části občanů se to nelíbí a jiní to naopak uvítali.
Problémem ovšem je zápis zpracovaný zapisovatelkou. Ten ověřují zvolení ověřovatelé. Někteří důkladně a někteří povrchně. Ale i pokud ověří, upraví či doplní návrh
zápisu podle zvukové nahrávky, neznamená to, že takto bude zveřejněn.
Dostane ho k podpisu starosta, který upraví svá vystoupení tak, aby dávala smysl
a odstraní ta, která nechce, aby byla zveřejněna. Tuto možnost ostatní zastupitelé,
pokud nejsou ověřovateli, nemají. A i když ověřovatel zápis podle nahrávky upraví,
často se stává, že jeho úprava není akceptovaná. A naopak, pokud ověřovatel považuje některá vyjádření zastupitelů za nepodstatná a ze zápisu je vyškrtne, starosta
často rozhodne, že v zápisu zůstanou. A dokonce někdy upravuje zápis i po ověření
ověřovatelem.
Pro čtenáře z toho pak plyne, že pouze starosta či místostarostka se vyjadřují smysluplně, což se u ostatních říct nedá.
Všichni rozumní lidé ví, že dělat zápis doslovně, je nesmysl. Jeho podstatou by mělo
být jednoduše a výstižně zapsat to, co chce řečník vyjádřit, a to není jednoduché. Ale
zatím žádná ze zapisovatelek, které jsem na modřické radnici zažila, to neuměla a neumí. Proto zápis vychází tzv. doslovně, ale to taky není,vzhledem k výše uvedeným
skutečnostem, úplně pravda.
Pro ilustraci uvádím tyto příklady:
5.6.2017 bod 7.2 – starosta Šiška
nahrávka: „.. jestliže si někdo stěžuje,že tamhle je nas.. od psů, tak to vyřizuje policie
třeba“.
zápis:0
17.10.2017 Mimořádné ZMM k regulaci hazardu (před ukončením diskuse)
nahrávka: „Já sázím od 18 let a závislej nejsu“. - starosta Šiška
„Proč jste se nepřihlásil,pane starosto?“ - zastupitel Procházka v návaznosti na svůj
dřívější dotaz, zda by se někdo z přítomných označil za aktivního hráče. „Myslím,že by
to nebylo na místě. Sázím u Tipsportu, hraji karty a hrával jsem automaty. Nemám s tím
problém.“ - starosta Šiška
zápis: 0
Smyslem tohoto článku není pouze poukázat na některé praktiky, které se dějí při
vyhotovování zápisů ze ZMM, ale především apelovat na občany Modřic, aby chodili
na zasedání ZMM, kdy uslyší věci nezkresleně tak, jak odpovídají skutečnosti.
Velkým zklamáním pro mě byla nulová účast občanů na mimořádném jednání ZMM
dne 17. 10. 2017, kde se projednávala regulace hazardu v našem městě. I když mnozí
z nich avizovali svou nespokojenost se současným stavem, byli zde přítomni pouze
majitelé modřických barů, heren a hospod a zástupci Paradise Casino Admiral, a to
je smutné.
S. Bernátová,zastupitel za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Musím konstatovat, že ani po 3 letech v zastupitelstvu nevidím velkou změnu k lepšímu.
Modřický zpravodaj a jeho distribuce
Vzpomínám si na diskuzi ohledně nákladů na Modřický zpravodaj. Na to, jak pan
starosta zrušil nejlevnější nabídku na tisk zpravodaje, aby jej mohla tisknout opět
firma, která to do té doby tiskla. Několikrát jsem reklamoval, že zpravodaj nepřišel
nebo chodí pozdě. V listopadu byl doručen „už“ 27.11.2017 a je spousta těch, kteří
jej dostali ještě později.
Jen pro představu, my musíme odevzdat články nejpozději poslední pracovní den v
měsíc, v říjnu tedy 31.10.2017 do 12hod. Myslím si, že nic nebrání tomu, aby zpravodaj šel do tisku do 3.11.2017 a občanům Modřic byl doručen nejpozději 13.11. Dostat
zpravodaj do schránky až 27.11, je dalších 14 dní, což je z mého pohledu „špatně“.
Viditelně tady někdo není schopen dodat zpravodaj do schránek v rozumné době a
tím i s přehledem informovat občany o budoucích akcích.
Pokud bych Vás občany chtěl informovat o něčem, co bude v polovině měsíce, musím to naplánovat 2 měsíce dopředu. Jsem zvyklý plánovat, ale tohle je opravdu moc.
Je patrné, že současné vedení města není schopné zajistit tak jednoduchou věc, jako
je doručit zpravodaj všem lidem v Modřicích a to tak, aby se o plánovaných akcí
dozvěděli s předstihem, a ne až poté, co tyto akce proběhly.
Dětský den pro děti z Modřic
Vaši zastupitelé já, Alexandra Konvalinková a Jan Skalník, jsme opět zorganizovali
Dětský den, a opět byl financovaný z našich peněz, a ne městem či sponzorem!
Bohužel to není poprvé, co město organizovalo jinou akci v té samé době, co my dětský den. Rozsvícení vánočního stromku je super událost, ale proč v tu samou dobu?
V tom vidím neuvěřitelnou schválnost nebo absolutní neschopnost. Nevím, co je
horší, každopádně toto vnímám velmi negativně i proto, že to není poprvé, kdy akce
města záhadně kolidovala s podobnou akcí. Myslím si, a nejsem sám, že takové jednání bylo záměrné a cílené.
Jednoduché řešení, posunout rozsvícení Vánočního stromku o den dopředu nebo
dozadu, by snad, pro město, nebyl takový problém. A pokud ANO, tak by stačilo zavolat organizátorovi té druhé akce, že v tento den již město pořádá jinou akci a organizátor, mimochodem velmi schopný manažer, by naplánovaný Dětský den posunul
o den dopředu nebo dozadu.
Bohužel se tak nestalo a za mě je to jasný signál, který současné vedení občanům
Modřic vysílá.
Ing. Erik Mikuš
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OZNÁMENÍ

o době a místě konání volby
prezidenta České republiky

Veselé Vánoce
vám za ANO přejí zastupitelé:
Erik Mikuš
Alexandra Konvalinková
Jan Skalník

V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění
pozdějších předpisů

oznamujeme:
Volba prezidenta republiky se uskuteční
v pátek dne 12. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin;
případné II. kolo ve dnech
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Pasivního bytového domu pro seniory na ul. Nádražní 1123 pro voliče hlášené k
trvalému pobytu v ulicích:
Brněnská
Bobravská
Evropská
Husova
Komenského
Nádražní
Pančochy
Popovická
Příční
Sadová (všechna ostatní čísla popisná kromě čísla uvedeného ve volebním
okrsku č. 2)
Spojovací
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Stará Cihelna
Tyršova
Luční
U Hřiště
K Lesu
Poděbradova (č.p. 230, 335, 411, 524, 574, 577, 578, 580, 581)
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve velké zasedací místnosti na městském úřadě v Modřicích na náměstí Svobody 93, Modřice (hlavní vchod radnice) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:
Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hybešova
Hřbitovní
Chrlická
Krakovská
Masarykova
Mayerova
nám. Míru
nám. Svobody
Pavlovského
Pilcova
Poděbradova (všechna ostatní čísla popisná kromě čísel uvedených ve volebním okrsku č. 1)
Polní
Prusinovského
Přízřenická
Rybníček
Sadová (č.p. 569)
Severní
Sokolská
Střední
Ulička
Za Humny
Zahrádky
Žižkova
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li
volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
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4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na matrice MěÚ
v Modřicích, na tel. 537 001 024 a ve dnech voleb i okrskové volební komise o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky.
6. Každý volič si může v úředních hodinách, na matrice a evidenci obyvatel na MěÚ
Modřice ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.

K článku „Manipulace s lidmi i s fakty“, Zpravodaj č. 11/2017
… za předpokladu, že tento článek reaguje na zářijové rozhodnutí ZMM ve věci převodu části pozemku p.č. 49 a 39/11 k.ú. Modřice, dovolím si na něj reagovat viz níže:
„Usnesení 14Z-5.5.2/2017: ZMM odkládá rozhodnutí o prodeji části pozemku
p.č. 49 a p. č. 39/11 do potvrzení stavu v evidenci katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro JmK“
Důvodem pro odložení rozhodnutí zastupitelstva v této věci jsou probíhající řízení u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, a to
čj OR-619/2017-703 týkající se opravy chyby ohledně vlastnictví pozemku p.č. 49 a
geometrického určení hranic pozemků p.č. 42 a 49 k.ú. Modřice (podnět podala TN)
a čj. OR-652/2017-703 týkající se nesouhlasu s opravou chyby v údajích katastru nemovitostí (nesouhlas podala TN).
Obě tato řízení nejsou k dnešnímu dni ukončena, a proto zastupitelstvo v této věci
odložilo rozhodnutí.
Podstatnou informací je skutečnost, že město Modřice na základě nabývacích titulů
vedených v evidenci katastru nemovitostí je dosud vlastníkem pozemku p.č. 49 k.ú.
Modřice a jako vlastník se i tak chová a vystupuje. Pokud se prokáže opak, o čemž
rozhodne katastrální úřad výše uvedeným řízením, nebrání se vydání tohoto pozemku. Důkazní břemeno však je na straně toho, kdo toto vlastnictví zpochybňuje.
Více v této věci je přiloženo v materiálech na prosincové zasedání Zastupitelstva
města Modřice http://www.mesto-modrice.cz/sites/default/files/ext/obdobi/2014-2018/
bod_3_2.pdf
Höklová Květoslava, majetkový odbor
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Štěstí, zdraví vinšujem Vám!
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pomáháme
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charita připravuje další Tříkrálovou sbírku
oporu v hospicové péči.Rajhradská
Díky příspěvkům
dokážeme naši pomoc nejen udržet, ale
zdokonalit ji tak, aby nikdo nestrádal.
K+M+B 2018 již brzy u vás
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nespočívá pouze v požehnávání příbytků, ale také v pomoci potřebným. Proto naši koledníčci s sebou nosí kasičku, do které přijímají
dobrovolné dary z jednotlivých domácností. Ty pak v rajhradské charitě spočítáme a rozdělíme do projektů pomoci.
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Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a namontovali zde venkovní žaluzie,
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Loňský výtěžek nám pomohl rozšířit aktivity a činnosti Nízkoprahového centra pro děti a mládež Vata v Židlochovicích, které pomáhá
řešit problémy mladé generace. Podařilo se nám zakoupit dodávku, díky které můžeme efektivně rozvážet humanitární pomoc lidem
v nouzi v našem blízkém i vzdálenějším okolí. V Domě léčby bolesti s hospicem sv. Josefa jsme zmodernizovali rozlučkovou místnost, kde
se pozůstalí loučí se svými zesnulými příbuznými.
Letošní výtěžek bychom rádi využili k vybudování nových jednolůžkových pokojů v hospici sv. Josefa a namontovali zde venkovní žaluzie,
které ochrání pacienty před vysokými letními teplotami. U nás pečujeme nejen o pacienty, ale i jejich příbuzné. Úmrtím pro nás péče o
pozůstalé nekončí, poskytujeme jim i nadále potřebnou oporu i případné rady. Pro tyto účely plánujeme vybudovat pietní místo, které
bude sloužit jako zázemí pro truchlící. Mobilní hospic sv. Jana zase bude moct zakoupit potřebné pomůcky k poskytování lepší péče pro
nevyléčitelně nemocné v jejich domovech.

V Modřicích proběhne sbírka
v období od 3. ledna do 14. ledna 2018.

V Oblastní charitě Rajhrad pomáháme na lokální úrovni. Možná jsou to i o vaši sousedi nebo známí, kteří využívají pečovatelskou službu,
humanitární balíčky nebo našli oporu v hospicové péči. Díky příspěvkům dokážeme naši pomoc nejen udržet, ale zdokonalit ji tak, aby
nikdo nestrádal.
Poděkování patří především všem dobrým lidem za to, že nám pomáhají poskytovat přímou pomoc a péči tam, kde je potřeba.

Mária Durkáčová, koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Rajhrad
Hana Chybíková
tel.: 736 529 319, email: maria.durkacova@rajhrad.charita.cz, www.rajhrad.charita.cz
koordinátorka Tříkrálové sbírky v Modřicích
tel.: 724 767 000
email: hana.chybikova@mesto-modrice.cz

V Modřicích proběhne sbírka v období od 3. ledna do 14. ledna 2018.
Hana Chybíková, koordinátorka Tříkrálové sbírky v Modřicích
tel.: 724 767 000

email: hana.chybikova@mesto‐modrice.cz
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Anketa mezi obyvateli Bobravy nad podobou dětského hřiště
V říjnu proběhlo veřejné projednávání podoby dětského hřiště a předložený návrh
se nesetkal s pozitivní odezvou u občanů. Přestože jsme paní místostarostku informovali o tom, že obyvatelé mají zájem především na hřišti pro odrostlejší děti a třeba
i dospělé, kde by si mohli zahrát fotbal, tenis či v Modřicích populární nohejbal,
předložený návrh byl plný prolízaček, houpaček a dalších prvků primárně určených
pro děti do 6 let. Takové hřiště neodpovídalo zájmu obyvatel Bobravy a tak jsme se
rozhodli udělat anketu mezi obyvateli. S výsledky ankety bychom vás rádi seznámili:
První otázka se týkala kolektivních sportů a největší zájem je o hřiště na fotbal a tenis. Protože však i další sporty mají poměrně vysoké zastoupení, ideální pro splnění
tohoto požadavku by bylo multifunkční hřiště. Protože zastupitelstvo v loňském roce
schválilo na stavbu hřiště 1 mil. korun, podívali jsme se i na to kolik takové multifunkční hřiště stojí, zda se do uvedeného rozpočtu vejdeme. Přímo stvořená pro
tento účel je nabídka firmy Linhart, která nabízí kompletní dodávku hřiště, včetně
zemních prací a oplocení právě za uvedenou sumu.
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Další otázka směřovala k individuálnímu využití a sportovním prostředkům včetně
všech prvků, které mělo město ve svém návrhu hřiště. Krom níže uvedených odpovědí jsme se také zeptali, zda by nebylo vhodnější místo řady malých prvků je
nahradit jedním společným. Pro tuto variantu se vyslovilo 55% respondentů.

Třetí otázka se týkala zájmu obyvatel, zda altán, který byl na hřišti navržen by neměl
sloužit také k setkávání dospělých. Na Bobravě nemáme žádné náměstí a tak by hřiště mohlo sloužit jako veřejný komunikační prostor. Místo vhodné k setkávání rodičů,
maminek s kočárky a podobně. Souhlas s tímto návrhem vyslovilo 58% respondentů.
Vedle jasně definovaných otázek jsme ponechali prostor i pro individuální návrhy.
Zde padly návrhy na streetwork posilovnu, skluzavku a více houpaček či tábořiště či
gril. V zásadě však všechny návrhy směřovali k multifunkčnímu hřišti a prostoru pro
setkávání obyvatel Bobravy. Škoda jen, že část prací se nestihla udělat již v průběhu
letošního roku. Hřiště již mohlo dětem sloužit.
autor: Roman Kraut
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Život v našem městě

Myslivecký spolek Modřice
Vás tímto srdečně zve na tradiční

Myslivecký ples
který se koná v sobotu 6.1.2018
v sále hotelu Gregor v Modřicích
začátek ve 20.00 hod.
k poslechu a tanci hraje kapela

Hamrla-boys

zveme Vás na zvěřinové speciality
věcnou a zvěřinovou tombolu
vstupné 120 Kč včetně místenky

Zpravodaj 12/2017
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Život v našem městě

Římskokatolická farnost Modřice
pořádá
v pátek 12. ledna 2018 od 20:00 hodin
v sále hotelu Gregor

11. FARNÍ PLES
k tanci a poslechu hraje kapela FANTASTIC BAND
bohatý program
vystoupení Mužáků
tombola
vstupné 40 Kč + místenka 90 Kč

předprodej vstupenek u pí. Havlátové

Předprodej vstupenek bude zahájen 2. ledna 2018
u paní Marie Havlátové v obchodě s textilem

Život v našem městě
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Koš svatomartinských vín 11. 11. 2017

Město Modřice ve spolupráci s KŠK pořádá

v pátek 26. ledna 2018 od 20 hodin v hotelu
Gregor v Modřicích

20. Městský ples

K poslechu a tanci hraje
kapela Holiday Express.
Program zahájí úvodní
polonéza v nastudování
žáků ZŠ Modřice.
Vstupné 120,- Kč včetně místenky.
Předprodej vstupenek bude zahájen
od 10. ledna 2018 na recepci Městského úřadu
v Modřicích, tel.: 537 001 017 nebo 774 007 710
Foto: M.Hájek
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Kateřinská zábava 24. 11. 2017
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Tradiční rozsvícení vánočního stromu
před zahájením adventního času

Město Modřice přeje všem krásné a pohodové svátky vánoční.
Foto: M.Hájek

foto: Mgr. Kateřina Koubková
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Koncert Evy Adams v kostele sv. Gotharda 26. 11. 2017
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Přednáška ing. Aleše Svobody Brněnské podzemí 9. 11. 2017

Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru na představení
Jana Budaře v Divadle Bolka Polívky 28. 11. 2017

Foto: M.Hájek

Foto: M.Hájek

261

Život v našem městě

Zpravodaj 12/2017

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

www.mesto-modrice.cz

271

Život v našem městě

BRABROUCI

Krásné Vánoce, hodně zdraví,
radosti, smíchu, lásky, pohody
a dobré nálady v novém roce 2018
přeje kolektiv ZŠ Modřice.

Brabrouci v listopadu
Každoročně je naše listopadová akce nazývána rozdělený výlet, každá družinka má
volnou ruku a chystá si náplň výletu sama. Děti si tak užijí výlet jen se svými vedoucími . V pátek před tímto výletem se uskutečnilo oddílové druhé kolo akce 72 Hodin.
V 15 hodin jsme se opět sešli u Sokolovny a vyrazili do areálu Pod Kaštany a dohrabali jsme veškeré listí opadané z jírovců. Tak uvidíme, jestli se nám do příštího roku
podaří alespoň částečně klíněnku zlikvidovat.
Marťan

SRPŠ

Hodně štěstí, spokojenosti,
zdraví a úspěchů
v roce 2018

přeje Kulturně školská komise
města Modřice

Včeličky
Včeličky navštívily krásnou oboru Holedná. Celý den jsme procházeli naučnou stezkou,
ale nejprve jsme se zašli podívat k divokým prasátkům, která k nám čuchala a malé
včelky by si je nejraději i pohladily. Počasí nám moc nepřálo, ale u her jsme se zahřáli.
Cestou jsme potkali muflony, jeleny a daňky. Výlet jsme zakončili podepsáním se do diáře, který byl uložen u lavičky naučné stezky, abychom se třeba za pár let mohli podívat
a vzpomenout si na tento výlet. Už se těšíme na další výlety!
Dory
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Kobylky
S družinkou Kobylek jsme podnikli výlet do Jinačovic, kde
jsme prošli Přírodní park Baba. Celý den nás provázelo
mlhavé a chladné počasí. Na závěr jsme navštívili výstavu
okrasného ptactva v nedalekých Kníničkách. Na výstavě
bylo k vidění mnoho druhů kanárů a andulek. Až na nepřízeň počasí se výlet velmi vydařil.
Koník

Vážky
S Vážkami jsme podnikli cestu na rozhlednu Ostrá horka do
Soběšic. Prošli jsme stezku lesem i blátem, koňskou farmou
i městem. Narazili jsme na workoutové hřiště, kde jsme se
snažili vylézt na rampu (pro někoho to bylo překonání sebe
samotného). Bohužel nám nepříznivé počasí zamezilo výhled z rozhledny, tak jsme téměř nic neviděli. Přesto můžu
říct, že se náš rozdělený výlet vydařil a všichni jsme si to
parádně užili .
Áda

Mravenci
Družinka Mravenců se v rámci rozděleného výletu vydala na kratší pěší výlet z Hradčan u Tišnova směrem na Veverskou Bítýšku. Počasí tomuto dni moc nepřálo, byl sychravý podzimní den zahalený do mlhavého příkrovu, ale nepršelo. Trasu si děti zvolily
na základě mapového podkladu samy. Měly na výběr mezi žlutou a modrou turistickou trasou. Po cestě jsme měli pár zastavení, kdy si ostatní mohli prověřit své znalosti
listů stromů a krátkou kratochvíli s tenisovými míčky. Před cílem se podařilo minout
odbočku s modrou značkou, což však naše členy nerozhodilo, a suverénně s tím, že
určitě jdeme správně, jsme napochodovali přímo k řece na konec cesty. Což se nakonec hodilo, protože cesta podél břehu Svratky po rybářských pěšinkách byla správné
vzrůšo. V Bítýšce na nás čekal pan mlynář, který nám ukázal svůj mlýn, Jarošův mlýn.
Mouka se v něm už nemele, ale zařízení je zachovalé. Prohlídka se protáhla o více jak
hodinu, oproti předpokládanému plánu, takže jsme se domů vraceli již pod příkrovem
tmy. Unavení, ale spokojení a plni nových zážitků jsme do Modřic přijeli v půl šesté.
Marťan

V prosinci nás čeká tradiční Vánočka – vánoční výprava, kde během víkendu zažijeme Mikuláše, Štědrý den i Silvestra.

Komáři
Naše družinka se vydala navštívit rozhledny kolem Kuřimi. Cestou jsme potkali dva osly
v ohradě a tak jsme je nakrmili kousky jablek. Výlet jsme zakončili v aquaparku, kde
jsme si to pořádně užili a dosytnosti se tak ve vodě vyřádili.
Danone

Děkujeme také městu Modřice za poskytnutou dotaci na činnost oddílu, která nám
velmi pomáhá dělat dostupnější akce pro všechny děti a pořizovat do oddílu nové
hry a pomůcky k celoroční činnosti.
Na závěr bych chtěl popřát všem dětem, rodičům i vedoucím příjemné a klidné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a vše nejlepší do Nového roku 2018. Tento rok
oslavíme již 20. výročí oddílu.
Kečup, hlavní vedoucí oddílu
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Vánoce se blíží a my se pečlivě připravujeme na vystoupení 1.12. na tradičním vánočním Jarmarku u základní školy. V rámci nácviku jsme s dětmi měli i jednu mimořádnou zkoušku 9.11. v PBDPS v Modřicích. Seniorům jsme ukázali, jak se učíme
nové písničky, jak trénujeme choreografii a jak si jen tak hrajeme. Společně jsme si
zazpívali koledy a popřáli si hezké vánoce. Nezapomněli jsme se vzájemně i obdarovat drobností.

Dětský folklorní kroužek přeje všem čtenářům
krásné prožití svátků vánočních, zdraví,
štěstí a pohodu i v nastávajícím roce 2018.
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KULTURA

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
a Modřický chrámový sbor
zvou občany města Modřice na

Benefiční koncert
Účinkují:

Modřický chrámový sbor

Za DFK: Ivana Cetlová, Jana Gajdušková, Vlastimil Čevela

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
hosté
Na programu budou vánoční skladby a písně

Neděle 7. 1. 2018 v 17 hodin

foto: Jitka Kozumplíková
další fotografie a videa z naší činnosti - www.folklorni-krouzek-modrice.cz

Chrám sv. Gotharda v Modřicích
Koncert se koná pod záštitou města Modřice

Výtěžek koncertu bude věnován na opravy varhan

321
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MUZEUM
Vinohrady a pole zbožného mlynáře Martina.
II. část – trať Moravanská hora, Desátky

Připravujeme jubilejní 90. komorní koncert na radnici
- středa 31. ledna 2018 v 19 hod

Když si Martin roku 1531 kupoval od svého strýce modřický mlýn, patřily k mlýnu
jen dvě krávy a čtvrtlán pole. Když pak na jaře roku 1550 Martin s manželkou Afrou
v rozpětí několika dní zemřeli, šlo o dědictví mnohem rozsáhlejší. Kromě dvou vinohradů ve Schmalesen a na Staňkových lukách, o kterých jsme se zmiňovali v předešlém článku, se v knize sirotčí zmiňuje ještě velký vinohrad v Desátkách (Zehende) a menší vinohrad v další modřické „hoře“ (tj. v ohradou nebo zdí vyčleněném
prostoru vinic), které se podle její polohy říkalo moravanská hora (Merhenperk),
podobně jako byla moravanskou nazývána dnešní Benešova ulice, tehdy jen několik
domů vedle fary naproti kostelu.

Slavnostní hudební setkání
s tradičními interprety
Alena Borková ml. a st., Vendula Šromová, Jiří Brada, Pavel Rosendorf a Jana Máslová zazpívají a zahrají skladby V. Nováka. M.
Glinky a F. Mendelssohna
za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz

FARNOST
.Vánoční a novoroční obřady a akce v Modřické farnosti
24.12.2017
24.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
28.12.2017
31.12.2017
1.1.2018
4.1.2018
6.1.2018
6.1.2018
7.1.2018
7.1.2018

30

9
00
16
30
21
30
9
30
9
00
18
30
9
30
9
00
18
30
9
00
18
30
9
00
17

4. adventní neděle a Štědrý den
Přízřenice neděle ‐ Štědrý den
neděle ‐ Štědrý den
pondělí ‐ Hod Boží vánoční
úterý ‐ svátek Sv. Štěpána
čtvrtek – svátek Betlémských dětí ‐ mučedníků
neděle ‐ Silvestr
pondělí ‐ Nový rok
čtvrtek
sobota ‐ svátek Tří králů
Přízřenice sobota ‐ svátek Tří králů
neděle
neděle

Mše svatá
Mše svatá pro rodiče s dětmi
Půlnoční Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá – po mši žehnání vína na faře
Mše svatá za malé a nenarozené děti
Mše svatá – poděkování za uplynulý rok a obnova manželských slibů
Novoroční Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá – žehnání kadidla,vody a křídy
Mše svatá – žehnání kadidla,vody a křídy
Mše svatá
Benefiční povánoční koncert

Hluboké duchovní prožití svátků narození našeho Spasitele, Ježíše Krista přejí všem bratři Minorité,
správci Modřické farnosti

J.M.

V pátek před svátkem Obrácení sv. Pavla 1551 (25. ledna) přijal vinohrad v Moravanské hoře, oceněný na 36 hřiven (36 x 64 grošů) Martinův zeť řezník Valtan-Valentýn.
Nemusel jej splácet, protože mu spolu s čtvrt lánem pole v hodnotě 20 zlatých (20 x
30 grošů) připadl jakožto dědický podíl jeho manželky Uršuly, nejstarší žijící dcery
Martina mlynáře z prvního manželství. Příštího dne v sobotu dědické řízení pokračovalo ustanovením poručníků a zjišťováním aktivních dlužních pohledávek nebohého
Martina mlynáře.
Až následujícího roku v sobotu před svátkem Nastolení sv. Petra (před 22. únorem
1552) došlo na největší pozůstalost, vinohrad v Desátkách, který měl být rozdělen
mezi všech šest sirotků. Se souhlasem dvou poručníků ostatních sirotků prodali páni
radní „vinohrad pozůstalý po Martinu mlynáři, který leží v Desátkách vedle vinice
Jana krejčího, počestnému Valtanu Fuchsovi jakožto jeho zeti za sto hřiven; a tak
má řečený Valtan na té své koupi počínaje od příštího svatého Bartoloměje složit
prvních 10 hřiven, a stejně každým rokem dokud ten vinohrad nebude vyplacen“.
V tomto případě nám indikační skica z roku 1825 pomáhá přibližně určit místo této
v krajině, už vzhledem k nezvykle vysoké ceně vinohradu. Vedle trati Desátky (Zehende) tu vidíme další trať s názvem Sto hřiven (Hundert Mark), což je právě cena
tohoto vinohradu, která pak (snad)dala této poloze název. Na šestinu této částky měl
nárok sám Valtan jako na dědický podíl své ženy. Nárok ostatních sirotků chránilo
ustanovení, že pokud ten vinohrad budou časem chtít vlastnit sami, má jim ho Valtan
postoupit za stejných podmínek zpátky (wan die waysen yn der czeit den weingarten
wyderumb wolden habenn sol yn der valtan lassenn yn dem kauff wie er den weingarten hat angenumen). Po jeho smrti však stejně došlo ke sporu mezi jeho dědici a
pozůstalými bývalého vlastníka Martina mlynáře, protože Valentýn vinohrad vyplatit
nestačil. Tak se částka „sto hřiven“ dostala do katastrálních map.
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O tom, že řezník Valentýn vinohrad v Desátkách po svém tchánu Martinovi skutečně
vlastnil, se můžeme přesvědčit v zápise z roku 1553, kde Valtan vystupuje v roli zástupce nároků své sestry Reginy. Jeho vinohrad posloužil k identifikaci sousední
vinice Jana krejčíře: Ve středu po sv. Markovi 1553 se vdova po krejčím Janu Jindřichovi Regina sama ujala jeho hospodářství na domě a dvoře, s veškerým dobytkem
a se vším příslušenstvím, i se zahradou, která leží u Vnějšího mostu (pey der ausseren pruck, dnešní „Druhák“, tehdy most přes hlavní koryto Svratky), a s šafránicí
ležící na obecním pozemku v Nejdě (trať v pravobřežní nivě Svratky pod vyústěním
mlýnského náhonu). Připomíná se zde, že užívání zahrady k pěstování šafránu je
podmíněno povinností odvádět do modřického kostela každým rokem funt vosku,
jinak připadne zpět obci.
Hospodářství se Regina ujímá také s čtvrtlánem pole, který leží tam vedle pole Matyáše-Matla Bauera, s jedním vinohradem ležícím v želešických horách v Gasperku
(jihozápadně od Vajglu) vedle vinohradu Tyšlova, a také s jedním vinohradem, který leží ve zdejších, modřických viničných horách v hoře Desátky vedle Valentýna
Fuchse (der do ligt in dem hiegenn pürg ym Czehet neben dem Valtan Fuchs), dále s
vinohradem v Lausenpelci po Hansu Stayrerovi, a také se dvěma ovocnými zahradami v Nejdě vedle Michala Jandy, a ještě s další ovocnou zahradou, která leží vedle
Uličky, kudy se jde (z Nové, dnešní Masarykovy ulice) podél mlýnského náhonu k
jezu. Pro úplnost je třeba připomenout, že celý tento rozsáhlý majetek po bývalém
modřickém rychtáři, mistru krejčím Janu Jindřichovi, svěřili páni radní, poručníci a
příbuzní vdově s předpokladem, že se nadále bude starat o výchovu sirotků a opatřovat je oděvem dokud nedospějí. Pak je povinna dát každé ze dvou dívek zařízenou
postel (gerichts pett), dvě krávy a pěknou sukni, dvěma chlapcům pak každému
jednoho vola (rkp. 39, fol. 83r).
V sobotu před sv. Medardem 1551 stanovila rada Martinovým sirotkům dva poručníky mistra krejčího Jana Jindřicha a Linharta Lutla. Téhož dne s jejich pomocí pořídila
přehled – výpis z jeho vlastního registru o tom, kdo mu v době jeho smrti zůstal
co dlužen. Nabízejí nám zajímavý pohled i na zajišťování prací ve vinohradech:
mlynář si pro čtyři své vinohrady najímal dělníky sám, nepotřeboval k tomu pomoc
profesionálních předáků vinařských čet (tzv. vincúrů), jak to bylo běžné u přespolních majitelů vinic. Mzdu jim platil na konci ledna předem jako „vorlohn – zálohu“,
zpravidla jeden zlatý (30 grošů) nebo odpovídající množství semletého obilí, za příslib, že v průběhu vinařské sezóny odpracují vždy jeden den „na každou práci“, tj.
například při jarním čištění keřů v greftech, první a druhé kopačce, při zarážení kůlů,
vázání atd., jak to vinohrad potřeboval. Počet těchto „prací“ a tedy i absolutní počet
dnů se tu bohužel neuvádí. Když dělník nemohl tento slib splnit, zůstala mu záloha
jako „kopáčský dluh“ a takto byla registrována: „1547 v pondělí před Obrácením sv.
Pavla jsem Jílkovi Nagelovi na jeho svatbu prodal-půjčil obilí za jeden zlatý a 6 bílých
grošů jako zálohu mzdy za práci ve vinohradě: za jeden den v době každé práce; 1550
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o první neděli po svátku sv. Pavla prodal Martin mlynář Jílíku Naglovi za jeden zlatý
obilí na práci ve vinohradě: za jeden den při každé práci. Když ale nepůjde, musí mu
to vrátit (czu jeder arbeit aynen tag / so er aber nit gehet Sol er yms geben)“.
Po Jílkovi figurují v seznamu další osoby, které jinak známe jako vcelku zámožné
obyvatele městečka: „Rovněž Václav Bauer mi dluží zálohy na mzdu za práci jeden a
půl zlatý; 1549 v pátek před Černou Nedělí jsem Matlu Lutlovému tesaři půjčil jeden
zlatý na práci ve vinohradě (auff die weingart arbeit). Když byli v roce 1549 popraveni dva bratři Macek a Hans, zůstal mi Macek rybnikář dlužný za 1 zlatý obilí na práci.
A protože jeho ručitel Kašpar Raziman mi ten zlatý za Macka rybnikáře nezaplatil, je
on sám povinen jít ke každé práci jeden den“.
Petr Fiala
Prameny: OA Rajhrad, C – 67, kn. č. 39, ff. 70r-75v; Martin Bauer, Der Weinbau in Falkenstein, in: Falkenstein,
seine Geschichte, seine Menschen, seine Vereine 2009, ss. 199-214

Vinohradní tratě "Desátky" a "Sto hřiven" na nejstarší mapě stabilního katastru z roku
1825. Dole želežické hranice, nahoře černě lesík Vajgl, pod ním trať "Lausenpelc - Lóznpelc". Foto: Moravský zemský archív v Brně
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Městská knihovna v Modřicích
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
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

Podzim v knihovně

KNIHOVNA

Otvírací doba o vánočních prázdninách:
Ve dnech 22. 12. 2017 - 1. 1. 2018 bude knihovna zavřena.
Prvním výpůjčním dnem bude úterý 2. 1. 2018.

Milí čtenáři,
jistě jste zaznamenali, že naše knihovna v tomto roce procházela nemalými změnami. Po vybudování dětského oddělení přišla na řadu půjčovna, kde jsme pro vás
nově upravili výpůjční prostor, pořídili nový knihovní pult a přesunuli všechny tři
internetové stanice. Vyklizením starého výpůjčního prostoru vzniklo místo na další
aktivity, jako jsou menší výstavy či jiné akce. V dalším roce zde máme v plánu zbudovat čtenářský koutek s posezením.
Další, i když ne tak viditelná změna je nový knihovní program Tritius a s ním spojený
nový čtenářský on-line katalog. Věřím, že bude fungovat k oboustranné spokojenosti
a nejen my knihovnice, ale především naši čtenáři si na něj rychle zvyknou.
Kromě těchto aktivit knihovna během listopadu uspořádala tři besedy, jednu cestovatelskou (Vietnam) a dvě besedy o brněnském podzemí s oblíbeným Ing. Alešem
Svobodou. A v neposlední řadě si na své přišli i naši předškoláci a mladší školáci, kteří procestovali kus světa s panem ilustrátorem Adolfem Dudkem. Všichni společně
jsme nasedli do letadla a zaletěli si mezi Eskymáky, do Ameriky k indiánům, odtud k
africkým břehům mezi domorodce a přes Čínu to vzali zpět domů do Čech. Výborně
se u toho bavily nejen děti, ale i my knihovnice a paní učitelky a vychovatelky.
Po náročném podzimu plánujeme trošku odpočinku a vánoční pohody, tak se na
nás jistě nebudete zlobit, když posledním výpůjčním dnem letošního roku bude 20.
prosinec. Ještě tu na vás do té doby čeká spousta nových knih a možná i nějaké to
malé předvánoční překvapení. V novém roce se mimo jiné můžete opět
těšit na pana Ing. Svobodu a jeho
vyprávění o brněnském podzemí a
28. února k nám zavítají manželé Márovi, aby se s námi podělili o svoje
zážitky ze Skandinávie a Pobaltí.
Znovu otvíráme 2. ledna 2018 a přejeme Vám krásné a klidné prožití vánočních svátků, bez zbytečných stresů a jak jinak než s dobrou knihou
v ruce!
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SPORT
I letos jsou mistři světa v nohejbale z Modřic!
Město Nymburk ve dnech 17. až 19. listopadu hostilo Mistrovství světa v nohejbale
žen a juniorů.
foto: Renata Pilátová

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY:
Keleová-Vasilková, Táňa: Přítelkyně
Lonsdaleová, Kerry: Všechno, co
máme
Potter, Alexandra: Hledá se Romeo
Simsion, Graeme: Dozvuky mých lásek
Sparks, Nicholas: Život ve dvou
Taylor, Patrick: Doktore, Vy jste se
zamiloval
Váňová, Magda: Já hlupák
PRO SILNÉ NERVY:
Adler – Olsen, Jussi: Selfies
Cole, Daniel: Hadrový panák
May, Peter: Entomologův odkaz (Akta
Enzo IV)
Pennyová, Luise: Případy vrchního
inspektora Gamache - Nejkrutější měsíc,
- Vražedný chlad, - Zátiší
Poznanski, Ursula: Slepí ptáci, Hlasy,
Pět
Šindelář, Vladimír: Kriminální případy
ze staré Šumavy
HISTORIE ZÁBAVNÁ I NAUČNÁ:
Mazeo, Tillar J.: Ireniny děti: nevšední
příběh hrdinky, která z varšavského
ghetta zachránila 2500 dětí
Niedl, František: Království meče
Vaňková, Ludmila: Zrození království

Whitton, Hana: Větrná hůrka rodiny
Bronteových
PRO DĚTI:
Kahoun, Jiří: Bráška je taky ježek
Lomová, Lucie: Anča a Pepík 4.
Rezková, Milada: Doktor Racek: cesta
kolem světa za 31 písmen
Russelová, R. René: Deník mimoňky 11
Velíšek, Martin: Můj stát: putování za
českými patrony
Zavřel, Štěpán: Sen v Benátkách
INSPIRACE DO KUCHYNĚ I PRO
ŠIKOVNÉ RUCE:
Bartošová, Denisa: Láskominy Denisy
Bartošové
Gáti, Eva: Vánoční ozdoby
Vaněk, Roman: Kuře. Jednoduše a
dokonale
Zima: pokrmy pro zahřátí, na svátky i
dlouhé večery
PRO POUČENÍ:
Kmenta, Jaroslav: Boss Babiš
KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Clegg, Bill: Měla jsi vůbec někdy rodinu?
Doerr, Anthony: O dívce Grace
Hiraide, Takaši: Kočičí host

Na tomto šampionátu byl Městský nohejbalový klub SILNICE GROUP Modřice zastoupen dvěma nominovanými hráči kategorie juniorů tj. hráčů do 21 let. Do nominace se dostali Jan Hanus do soutěže singlistů a Tomáš Gulda do družstva trojic.
A modřičtí borci skvěle reprezentovali nejenom Českou republiku, ale také svůj mateřský oddíl.
Singl celý šampionát tradičně zahajoval a ve skupině se Jan Hanus utkal s překvapivě
velmi kvalitním španělským hráčem a také korejským singlitou. Nohejbal v Jižní Korei zaznamenal v posledních letech neuvěřitelný progres a tato země vozí na mužské
i juniorské šampionáty každý rok kvalitnější hráče. Jan Hanus tak již od prvních
míčů ve skupině musel hrát naplno a s celým svým uměním. Byla však na něm vidět
obrovská soustředěnost a touha poprat se o výsledek. Skupinu s přehledem vyhrál
a čekalo na něj ošidné čtvrtfinále, které tradičně rozděluje hráče na úspěšné a neúspěšné. To vše před velmi slušně zaplněnou nymburskou halou, které sice na straně
jedná trvale našeho hráče povzbuzovala, ale na straně druhé ho pak dostávala pod
silný psychický tlak. Svůj čtvrtfinálový boj proti polskému hráči však zvládl brilantně
a v semifinále ho již čekal tradičně silný slovenský singlista Zubák. Tady už šlo, jak
se říká, do tuhého a Honza se sebe musel dostal to nejlepší. Slovenského hráče sice
udolal ve dvou setech, ale oba skončily nejmenším možným dvoubodovým rozdílem
pro našeho hráče. Pro velké finále ho očekával korejský singlista Lee JunSuk. Tento
hráč v průběhu šampionátu předváděl skutečně mimořádné výkony. To, že nastupoval ve všech třech disciplínách svědčí o jeho umění, a protože ve všech disciplínách
získal medaile byl jako medailově nejúspěšnější hráč vyhodnocen direktoriátem turnaje také jako nejlepší hráč celého letošního MS. Náš hráč s ním ve finále svedl mimořádnou bitvu. Předvedl však natolik skvělý výkon, že korejského borce udolal a
po dvou vítězných setech mohla v hale vypuknout první zlatá česká radost.
Soutěž trojic tvoří na každém mistrovství tradičně „královskou disciplínu“ a titul z ní
se považuje za nejprestižnější. Modřický hráč Tomáš Gulda se dostal do nominace
jako klíčový první nahrávač a jeho rolí bylo kromě kvalitního pole obsloužit svými
náhrami našeho levonohého i pravonohého smečaře tak, aby oba mohli bodovat
pro český tým. Náhra ze středu pole na dva smečaře je na straně jedné mimořádně
účinná, ale na straně druhé také velmi náročná na kvalitní práci nahrávače. A Tomáš
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to celý šampionát zvládal na jedničku. Naše trojice procházela mistrovstvím jako
pověstný nůž máslem a v poslední finálové bitvě je čekal korejský tým. Ten hrál
celý šampionát skvěle a svým akrobatickým pojetím nohejbalu, někdy až za hranicí
chápání fyzikálních zákonů, získal respekt soupeřů i oblíbenost publika. To, že v
semifinále přetlačil 2:1 na sety silný slovenský výběr svědčilo o jeho mimořádné
kvalitě. Celá naše trojice tak musela podat výkon na samé hranici svých možností,
aby měla šanci uspět. A poté co byla celé finále v poli kryta a na náhře režírována
modřickým Tomášem Guldou se jí to, i přes urputný korejský výkon, podařilo a stala
se mistry světa.
Naši mladí modřičtí nohejbalisté Jan Hanus a Tomáš Gulda tak získali nejvyšší možnou metu v jejich věkové kategorii. Když se slzami v očích poslouchali na nejvyšším
stupínku melodii té pro nás nejkrásnější písně, jistě si vzpomněli i na ty, kteří je v
cestě na vrchol podporují. Já bych za ně chtěl poděkovat městu Modřice i všem našim dalším sponzorům za finanční pomoc, kterou nohejbalu v Modřicích věnují. Bez
nich bychom nemohli vychovávat pro modřický i český nohejbal tak skvělé mistry
světa – DĚKUJEME.
Petr Jahoda , předseda
Městský nohejbalový klub SILNICE GROUP Modřice
foto Antonín Stehlík
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Se životem je to jako se hrou,
nezáleží na tom, jak je dlouhá,
nýbrž na tom, jak se hraje.“
L.A. Seneca

Možná blížící se Vánoce vnesou do jejich jednání vánoční atmosféru a jejich
srdce zjihnou a vzpomenou si, že tuto
zemi obývají i obyčejní pracovití občané
a zapomenou na nevraživost.

Od počátku listopadu cítíme, že se blíží
vánoční svátky. Nestačíme se ani rozloučit s podzimem a již z každého rožku
na nás vyskakují Vánoce.
Jen v televizi je ještě poměrně klid.
Tam vládne povolební vyjednávání a
osočování. Pěkný příklad pro obyvatele
této krásné země!

I my bychom měli zapomenout na různé nesváry a udělat něco pro celkové
zlepšení vztahů - například i u nás v
Modřicích.

Ale o lidi přece nejde - jde o moc. Je zajímavé sledovat vážené politiky. Je fakt,
že v každé „nouzi“ jsme se vždycky dovedli semknout a postavit se silnějším,
ale jakmile pominulo nebezpečí, skoro
vše, čeho jsme dosáhli, jsme dokázali
zase promrhat vinou závisti, zrady a
vzájemných nesvárů. A vůle lidu? Ta nikoho z těch „pánů“ přece nezajímá. Tak
k čemu pak chodíme k volbám, když
se ti mocní neumí domluvit a hážou na
sebe špínu, a jak nás historie učí, nebývá to jen ve vyšších kruzích.

Přeji Vám krásné bílé a spokojené
vánoční svátky. Klid v duši a lásku v
srdci a do nového roku dobré zdraví,
klid, mír a hodně štěstí v životě.

Třeba se jeden na druhého usmát, když
už ne pozdravit, nedělat z chodníků
odpadkové koše a neničit to, co se
vybuduje.

A na závěr jedno doporučení T.G. Masaryka:
„Když miluješ svou vlast, nemusíš o
tom mluvit, ale udělej něco kloudného – o nic jiného nejde“.
vyberte tu správnou odrůdu a až budete hotovi, opět se někam vypravíme.

Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran
v kalendáři
vánoční čas nastává.
Radostné Vánoce a pohodu v novém roce
Vám všem přeje
Zahrádkářský spolek Modřice

TOJA
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Novotou zářící obec Újezd u Brna, bude naše obec taky
tak jednou vypadat?
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Společenská kronika
Vítáme do života
Miloslav Homolka
Matěj Antalov

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.

Text a foto: Alena Sedlinská
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PBDS
Okénko do Pasivního bytového domu pro seniory v adventním
čase.
Celoroční krédo našeho domova je: "Nebýt sám, být spolu, žít naplno, nabídnout
svou dlaň a svá přátelství“.
Touha po šťastném žití, dobru, je vlastní člověku v každém věku. A nám starším o
to více.
Listopadové pošmourné období, sice svádí i ke smutnění, nebo tesknotě. Avšak, tak
jako každé roční období, má svou krásu, svoje tajemství, nostalgii i rozjímání v očekávání dní svátečních.
My, v našem domově, si tento čas zpříjemňujeme, přejeme si jej strávit pěkně a pospolu. Vedení našeho domova společně se zaměstnanci a seniory se o to velice snaží.
Máme pravidelné akce, např. společné setkávání v karetním kroužku, nalézání tělesné a duševní rovnováhy ve cvičení jógy pod vedením paní Helenky, učení práce s
počítačem se studentem Honzou Hladíkem, nebo kroužku keramiky. Společně jsme
byli v divadle, pečeme koláčky jako občerstvení pro milé hosty. Děti z Folklórního kroužku města Modřice, které u nás již zdomácněly, pravidelně předvádějí svá
vystoupení, na která se vždy moc těšíme. V předvečer svátku Sv. Martina proběhl
Podzimní jarmark s nabídkou drobných dárečků pro návštěvníky a jejich blízké k
Vánocům, s pohárkem svařáku, bylinkového čaje, kávy i dětského punče, koláčků,
povídáním, promítáním obrázků ze života v našem domově. Z ohlasu přítomných
byl jarmark velice vydařený. Nádherná byla návštěva z Městského divadla v Brně,
herců pana Stana Slováka a Zdeňka Junáka. Jejich povídání, vzpomínky, historky,
zpěv a hra na kytaru Zdeňka Junáka, byly pro nás nahlédnutím do zákulisí divadla,
natáčení filmu a rozhlasu. Byla to báječná akce, plná veselí, humoru a dobré nálady.
V čase, který se před námi otevřel, ženy pekly a malovaly perníčky, zájemci si mohli
nazdobit adventní věnce. Jménem nás seniorů bych chtěla srdečně poděkovat ing. Jiřímu Brabcovi za poskytnuté chvojkové korpusy věnečků, které jsme dostali darem.
Poslech adventních koncertů, účast na rozsvícení vánočního stromu u radnice našeho města, vystoupení mladších dětí z Folklórního kroužku města Modřice, Vánoční
pásmo pěvecké skupiny Banda, beseda s Otcem Zbigněwem, představení muzikálu
dětí II. stupně ZŠ Modřice, vyzdobení našeho domu a společná vánoční besídka –
to jsou všechno akce, které nás v závěru tohoto roku ještě čekají a na které se moc
těšíme.
Milí přátelé, přejme nám všem, aby adventní čas byl i přes hektické období, příjemnou a milou přípravou, očekáváním drahého nám svátku Vánoc, času setkávání
rodin a přátel nám milých, těšením se našich dětí na příchod Mikuláše a Ježíška, opět
narození nového života, Božího syna, nové víry, naděje a lásky.
My, senioři z PBDS Modřice Vám přejeme krásné prožití svátků vánočních a šťastný
nový rok.
Alice Brandalíková

Foto: J. Kozumplíková
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MĚSTSKÁ POLICIE
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TÍSŇOVÁ LINKA

Závaznější události měsíce listopadu, které řešili strážníci Městské policie Modřice:
Dne 2. 11. přijala hlídka MP oznámení o nezaplacení pohonných hmot na čerpací
stanici Unicorn. Po zjištění všech skutečností a z důvodu, že se jednalo o
cizince, byla událost předána k dořešení přestupkové komisi.
Dne 3. 11. bylo hlídce oznámeno, že na ul. Poděbradova dochází k narušování občanského soužití mezi sousedy bytového domu. Strážníci po vyslechnutí
zúčastněných osob dospěli k závěru, že se jedná o podezření ze spáchání
přestupku, proto byla událost oznámena přestupkové komisi k dořešení.
Dne 5. 11. přijali strážníci žádost od PČR o prověření hádky v bytovém domě na ul.
Poděbradova. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelem a dále s osobami, které se měli hádat. Osoby uvedli, že se jednalo pouze o partnerskou
hádku, která je již vyřešená. Jelikož se jednalo o hádku mezi osobami blízkými, které dále nechtěli událost řešit, hlídka MP na místě svoji činnost
ukončila.
Dne 6. 11. bylo hlídce MP oznámeno, že na ul. Přízřenická je otevřená garáž. Hlídka
zjistila majitele garáže a po prohlídce bylo zjištěno, že v garáži nic nechybí.
Následně vyšlo najevo, že si nejspíše majitel pouze garáž neuzavřel.
Dne 9. 11. přijali strážníci oznámení o poškození vstupních dveří do bytového domu
na ul. Husova. Hlídka MP na místě provedla nezbytné úkony a po vytěžení oznamovatelky byla událost předána přestupkové komisi k dalším úkonům.
Téhož dne řešili strážníci krádež v obchodě Albert. Při řešení krádeže
strážníci zjistili, že jedna osoba byla v celostátním pátrání a druhá osoba
byla z důvodu své minulosti podezřelá ze spáchání trestného činu, proto
věc předali PČR.
Dne 10. 11. byli strážníci požádáni o pomoc od DPMB, že má řidič problém s cestujícím. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že cestující neměl platnou jízdenku a odmítal vystoupit z autobusu. Strážníci proto cestujícího vykázali z
autobusu.
Téhož dne bylo hlídce MP oznámeno, že na ulic Brněnská neznámá osoba
posprejovala několik rodinných domů. Jelikož se neznámý pachatel dopustil trestného činu, provedla hlídka MP potřebné úkony a předala věc
PČR.
Dne 11. 11. přišel na služebnu MP oznámit řidič osobního vozidla, že měl na ulici
Chrlická dopravní nehodu, při které srazil a usmrtil psa. Hlídka MP muže
poučila, že dopravní nehody vyšetřuje PČR.
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Ve stejný den přijali strážníci oznámení od DPMB, že je v tramvaji opilý
bezdomovec, který nechce opustit tramvaj. Hlídka na místě zjistila, že se
jedná o „známého“ bezdomovce, který takto cestuje pravidelně. Po provedení dechové zkoušky a konzultaci s lékařem, který nedoporučil převoz na PZS byl muž vykázán z tramvaje. Po zjištění, že nebude převezen
na PZS dobrovolně odešel zpět do Brna.
Dne 12. 11. řešili strážníci opět oznámení o bezdomovci, který nechce opustit autobus na konečné stanici. Jelikož se jednalo o stejného „známého“ bezdomovce jako předchozí den, tentokrát s rozdílem, že nebyl tolik pod vlivem
alkoholu, byl opět vykázán z autobusu a následně i z města.
Dne 13. 11. bylo hlídce oznámeno, že na ulici Benešova, před tělocvičnou leží na
zemi opilý muž. Hlídka muže probudila a po zjištění jeho stavu a bydliště
jej vykázala z místa. Muž následně odešel na tramvaj a odcestoval do
Brna.
Dne 14. 11. přijali strážníci oznámení o krádeži v obchodě Albert. Hlídka po zjištění
situace a přihlédnutí k přestupkové minulosti pachatelky udělila pokutu
na spodní hranici možné sazby.
Dne 16. 11. řešili strážníci krádež zboží v OC Olympia. Stejně jako u předchozí krádeže strážníci přihlédli k přestupkové minulosti pachatelky a udělili pokutu
na spodní hranici možné sazby.
Dne 17. 11. hlídka MP při kontrolní činnosti nalezla zraněnou ženu na náměstí Svobody, která nehybně ležela a nekomunikovala. Hlídka ženě poskytla první
pomoc a následně přivolala na místo lékaře, který po ošetření nařídil převoz do FN Brno-Bohunice.
Dne 21. 11. přijali strážníci oznámení o krádeži registračních značek z osobního vozidla na ulici Nádražní. Strážníci na místě události provedli nezbytné úkony
a majitelku osobního vozidla poučili jakým způsobem pokračovat dále
pro získání nových registračních značek.
Téhož den bylo hlídce MP oznámeno, že na čerpací stanici AS 24 natankoval neznámý pachatel PHM do osobního vozidla a bez zaplacení odjel.
Jelikož zatím neznámý pachatel spáchal krádež s registračními značkami,
které byly odcizeny z osobního vozidla v Modřicích, je věc nadále v řešení MP.
Dne 24. 11. přijali strážníci oznámení o osobě, která leží v podchodu na tramvaj na
ulici Brněnská. Strážníci se na místo dostavili společně s lékařem a po
nalezení osoby, bylo provedeno nezbytné lékařské ošetření. Osoba byla
poté převezena do nemocnice Milosrdných bratří.
Dne 25. 11. byl strážníkům oznámen nález peněženky a mobilního telefonu. Jelikož
byly obě věci nalezené u osobního vozidla, nebylo těžké dohledat majitele, kterému ještě ten den věci předali.
Dne 26. 11. hlídka MP řešila krádež dětské koloběžky v bytovém domě na ulici Husova. Po provedení místního šetření se nakonec hlídce MP podařilo koloběžku nalézt, stejně jako podezřelého.
Dne 27. 11. přijala hlídka MP oznámení o možném vloupání do osobního vozidla na
ulici Hřbitovní. Díky všímavým občanům se podařilo podezřelého, který
byl na útěku zadržet a předat PČR k dalším úkonům.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Inzerce

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

www.mesto-modrice.cz
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Inzerce

VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 66442
přijme:

referent zásobování
(skladník)
• objednávky,příjem, příprava

a výdej zboží
• skladová administrace
• pracovní úvazek 8 hod.denně
• nutná znalost práce na PC
• znalost instalatérského sortimentu
výhodou
• řidičský průkaz sk.B výhodou
• trestní bezúhonnost
Kontaktujte nás :
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370
VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 664 42
přijme na pozici:

instalatér, topenář
• na plný pracovní úvazek
• praxe v oboru
• řidičský průkaz sk. B
(není podmínkou)
• trestní bezúhonnost
Kontaktujte nás :
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370
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VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 664 42
přijme na pozici:

servisní technik kotlů
• na plný pracovní úvazek
• praxe v oboru výhodou
• komunikativní
• vyhláška č.50 Sb.
• řidičský průkaz sk.B
• trestní bezúhonnost
Kontaktujte nás :
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370
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Mgr. Petra Sedláková
advokátka

-

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

Nabízíme
třešňové dřevo
- kulatina - Modřice.

Tel. 608 342 912

KOUPÍM GARÁŽ
V BYTOVKÁCH
(ul. Sadová)

Cenu akceptuji. Tel.: 728 623 881

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

Hledám paní na
pravidelný úklid
domácnosti 1x týdně.
Požaduji spolehlivost, pečlivost.
Cena po domluvě. Tel.: 731

Inzerce

Pokrývačská firma Petr Kalvoda

Právní služby v oboru práva občanského, rodinného, obchodního a trestního, zejména:
-
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479 046

Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057

MALBY 14,- Kč/m , nátěry
2

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.

Nádražní 540
Modřice 664 42
mob.: 733 331 065
mob.: 603 254 455

info@elektromontaze-brabec.cz
www.elektromontaze-brabec.cz









Elektromontáže, revize, správa budov
Inteligentní rozvody
STA – rozvody TV
LAN – strukturované kabeláže
EZS – zabezpečovací systémy
EPS – požární systémy
CCTV – kamerový systém
ACS – docházkový systém
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Opakovaně týdně
po

út

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-18

17:00

X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského

18:00

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
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

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

17:00, 18:30

Zdravotní jógové cvičení - FINO club

18:00

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského

19:00

Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška

www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody
st

čt

>>>

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00

>>>

Městská knihovna 13-18

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

16:45

kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

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

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

www.fitpeople.cz

www.fitpeople.cz
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2017
Události
datum
31. 12. 17.00
6. 1. 20.00
7. 1. 17.00
12. 1. 20.00
26. 1. 20.00
31. 1. 19.00

pá

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

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

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

9:30

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem

akce
Silvestr na náměstí
Myslivecký ples v hotelu Gregor
Benefiční koncert v chrámu sv. Gotharda
11. Farní ples v hotelu Gregor
20. Městský ples v hotelu Gregor
Slavnostní hudební setkání na radnici

www.x-trim.cz

www.volny.cz/mkmodrice
www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

ne

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

17.45

břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

19.00

fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

9:30

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

www.nohejbal-modrice.net

www.biskupstvi.cz/petrov
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