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USNESENÍ M6/2017
z 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen
„ZMM“), konaného dne 10. července
2017 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné
(v počtu 9. zastupitelů jmenovitě, viz
prezenční listina – řádně omluveni
zastupitelé Šulová, Kratochvíl, Konvalinková, pozdější příchod zastupitelé Skalník, Doleček)
Usnesení 6M-Z-Ú1/2017:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 6. mimořádného veřejného zasedání ZMM
Bc. Martinu Vojtovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovatele zápisu
6. mimořádného veřejného zasedání
ZMM zastupitele
Ing. Erika Mikuše, EUR ING a zastupitele
MVDr. Luďka Slaného.

ZMM schvaluje program 6. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze
změn.
Hlasování: 10 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Výběrové řízení s aukcí čís.
B/67/2017 na prodej pozemku parc.
č. 1451/7 - ostatní plocha, dobývací
prostor, zapsaného na LV č. 60000 ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
Usnesení 6M-Z-1.1/2017: ZMM neschvaluje nabytí pozemku p. č. 1451/7 k. ú.
Modřice městem Modřice formou
podání nabídky do výběrového
řízení s aukcí vyhlášeného ÚZSVM
pod č. B/67/2017 na prodej pozemku
p. č. 1451/7.
Hlasování: 11 pro
0 proti
0 se zdrželo

ZÁPIS č. M6-ZMM/2017
z 6. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále
jen „ZMM“), konaného 10. července
2017 v 17 hodin v zasedací síni modřické radnice

Přítomno: 9 zastupitelů (jmenovitě, viz
prezenční listina, řádně omluveni
zastupitelé Šulová, Kratochvíl, Konvalinková)
Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta
města

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef
Šiška v 17:10 hodin v zasedací síni
modřické radnice.
Předsedající přivítal přítomné zastupitele a konstatoval, že jednání ZMM
bylo řádně svoláno a vyhlášeno.
Zasedání ZMM počtem 9 přítomných
zastupitelů města, což je nadpoloviční většina zastupitelů, je usnášeníschopné.
Z jednání se řádně omluvili zastupitelé
Šulová, Kratochvíl, Konvalinková.
Z jednání se řádně neomluvil zastupitel
Tomandl.
Pozdější příchod oznámili zastupitelé
Skalník, Doleček.
Návrh předsedajícího na ověřovatele
zápisu a zapisovatelku:
Ověřovatelé: zastupitel Ing. Erik Mikuš,
EUR ING a zastupitel MVDr. Luděk
Slaný
Zapisovatelka: Bc. Martina Vojtová, DiS
Hlasování o návrhu starosty:
9 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé
návrh programu dnešního mimořádného zasedání ZMM, který obsahuje
pouze jeden bod a to projednání
opětovného přihlášení se města
Modřice do výběrového řízení s aukcí na nákup pozemku p. č. 1451/7
od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“). Opakované výběrové řízení
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bylo vyhlášeno 20. 6. 2017 s ukončením podání nabídek 18. 7. 2017.
O přihlášení do výběrového řízení
může rozhodnout pouze zastupitelstvo města a to na základě zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, § 85 písm. n).
Program:
Úvod
1. Výběrové řízení s aukcí čís. B/67/2017
na prodej pozemku parc. č. 1451/7
- ostatní plocha, dobývací prostor,
zapsaného na LV č. 60000 ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
Závěr
Hlasování o návrhu programu:
9 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V diskusi vystoupili:
Procházka -Požádal, zda by mimořádná zasedání ZMM o jednom bodu
v programu mohla být svolávána na
18-tou hodinu.
Šiška -Souhlasil.
Příchod zastupitele Skalníka 17:15.
Návrh na usnesení k úvodu zasedání
ZMM (Šiška):
ZMM schvaluje zapisovatelkou 6. mimořádného veřejného zasedání ZMM
Bc. Martinu Vojtovou, DiS.
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ZMM schvaluje ověřovatele zápisu
6. mimořádného veřejného zasedání
ZMM zastupitele Ing. Erika Mikuše,
EUR ING a zastupitele MVDr. Luďka
Slaného.
ZMM schvaluje program 6. mimořádného veřejného zasedání ZMM beze
změn.
Hlasování o návrhu usnesení:
10 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem
6M-Z-Ú1/2017

Bod 1 – Výběrové řízení s aukcí čís.
B/67/2017 na prodej pozemku parc.
č. 1451/7 - ostatní plocha, dobývací
prostor, zapsaného na LV č. 60000 ve
vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
V podkladech zastupitelé obdrželi
komentář, text oznámení o vyhlášení
výběrového řízení a návrhy usnesení. Jelikož se jedná o opakované
výběrové řízení, které ZMM projednávalo na svém 5. mimořádném
zasedání 16. 5. 2017, nebyly již v
podkladech rozesílány podrobnosti
ohledně několikaleté korespondence
města s majitelem pozemku ÚZSVM
ohledně bezplatného převodu.
Na předchozím mimořádném
zastupitelstvu jsme rozhodli o nepodání nabídky za nastavených
podmínek vyvolávací minimální
ceny 1.300.000,00 Kč za výměru
5.243 m2, což bylo 247,95 Kč/m2. V
nové opakované výzvě jsou tyto
podmínky změněny a to na minimál-
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ní kupní cenu ve výši 1.000.000,00
Kč za stejnou výměru což činí 190,73
Kč/ m2 se zachováním následné
aukce po otevření obálek a s minimálním příhozem 50.000,00 Kč. Dle
opakovaného vyhlášení výběrového
řízení lze soudit, že v předchozí
výzvě se žádný z uchazečů nepřihlásil a nepodal nabídku. ÚZSVM tedy
vyvolávací cenu snížil o 300.000,00
Kč. Město je stále v pozici, kdy
dle ÚP je na dotčeném pozemku
navrženo a schváleno protipovodňové a protierozní opatření v podobě
veřejněprospěšné stavby suchého
poldru, veřejněprospěšného opatření na ochranu životního prostředí.
ÚZSVM stále požaduje odkup i po
městu, což ukazuje i opakované
výběrové řízení. Jak bylo již řečeno,
pozemek je dle ÚP dotčen zmíněnou
veřejněprospěšnou stavbou a město
by mělo postupovat jako řádný
hospodář a na veřejněprospěšné
stavby požadovat pozemky bezúplatně. Tudíž jsou zde opět dvě varianty
řešení. Podání nabídky a úhrada
případné ceny při nejlepší nabídce a
aukční řízení nebo opět posečkat, co
se bude dále dít.
Doplňující komentář přednesla Bc.
Höklová.
Příchod zastupitele Dolečka 17:20.
V diskusi vystoupili:
Skalník - Uvedl, že podle jejich názoru
je potřeba splňovat podmínky veřejněprospěšné stavby. Pořád dokola
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běhá argument, že my to máme
v ÚP. Dotázal se, zda jsou k tomuto
nějaké další studie. Komu to pomůže, co to zachrání, v jakém objemu?
Höklová - V ÚP byla převzata tato plocha ze stávajícího ÚPN SÚ Modřice,
konkrétně ze změny č. 5, jejímž
podkladem byla právě studie, na
základě níž byly zapracovány tyto
řešení.
Skalník - Dotázal se, zda je toto k dispozici elektronicky a mohli by to
zastupitelé obdržet.
Höklová - Studie je v tištěné podobě.
Skalník - Domnívá se, jestli někdo nenapsal, že je to zbytečné a proto to
nechtějí pouštět.
Höklová - V komentáři minulého mimořádného zasedání ZMM je zmínka
o řešení studie protipovodňových a
protierozních opatření.
Skalník - Jediné opatření, co se dostalo
do ÚP je toto? Situace kolem ekodvora a silnice shora, tam to může
téct na firmu Ptáček, to nikdo neřeší.
Řeší se pouze jedno místo a to se do
ÚP převzalo.
Höklová - Zde si není 100% jistá. Když
se konkrétně toto projednávalo, tak
vlastníci pozemků se bránili. To bylo
nad areálem Pod Kaštany.
Skalník - Zvládli byste najít tuto komunikaci?
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Höklová - Týkalo se to pozemků sadů.
Skalník - Sady jsou na druhém kopci.
Höklová - Bavíme se o vytěženém prostoru nad areálem Pod Kaštany.
Šiška - Nezná přesně detaily, protože kolem toho se pohyboval p. Doleček.
Domluvil se s majiteli sadů a vytvořily se tzv. sběrné prolákliny, které
nepotřebují být zaneseny do ÚP.
Höklová - Řeší se toto, protože to byla
reakce na opakovaně vyhlášené
výběrové řízení.
Skalník - Do ÚP se to dostalo před tím,
než to vyhlásili.
Návrh usnesení (Šiška):
ZMM neschvaluje nabytí pozemku
p. č. 1451/7 k. ú. Modřice městem
Modřice formou podání nabídky do
výběrového řízení s aukcí vyhlášeného ÚZSVM pod č. B/67/2017 na
prodej pozemku
p. č. 1451/7.
Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem usnesení 6M-Z-1.1/2017

Ukončeno v 17:25 hodin
Ověřovatelé: Erik Mikuš a Luděk Slaný

Zprávy z radnice
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USNESENÍ RMM č. 33/2017
Komentář k vybraným bodům usnesení z 33. schůze RMM konané dne
18. 7. 2017

Václavské hody 2017
Firma Vít Makovský – instalatér poskytla finanční dar na zajištění Václavských
hodů 2017 ve výši 15.000,00 Kč.

Digitální povodňový plán
RMM schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo na zpracování digitálního povodňového plánu města z důvodu nutnosti
prodloužení termínu dokončení v návaznosti na realizaci nového varovného
systému města (místního rozhlasu), kde
se čeká na přidělení frekvence od kompetentních úřadů a její nutné zapracování do digitálního plánu.

(k usnesení 33R-2.14/2017)

(k usnesení 33R-2.1/2017)

Oprava chodníků ulice Komenského
Na základě požadavků města na úpravy
odvodnění nových ploch a přilehlých
rodinných domů došlo po odpočtech
neprovedených prací a přípočtu požadovaných prací nad rámec zadání ke
zvýšení konečné ceny o 88.474,97 Kč
bez DPH.
(k usnesení 33R-2.2/2017)

Připojení nafukovací haly hřiště ZŠ
Město plánuje vybudování nafukovací
haly na umělém hřišti při ZŠ na ulici
Benešova. Pro provoz je nutné zajištění
přípojek elektro a plynu. Přípojka elektro je připravena po smluvní stránce,
u plynové se čeká na vyjádření plynáren. Po získání všech kladných reakcích
bude v projektu pokračováno.
(k usnesení 33R-2.3/2017 a 33R-6.12/2017)

Pronájem objektu Hybešova 654
Po uvolnění téměř všech nebytových
prostor objektu Hybešova 654 je nutné
provést jejich opravy a z tohoto důvodu
byl RMM odložen výběr z nabídek na
pronájem těchto volných prostor.

www.mesto-modrice.cz

dotačního programu na zajištění studie
řešitelnosti veřejného prostranství
v Modřicích a Rada města Šlapanice
naši žádost zamítla z důvodu ukončení
dotačního programu.
(k usnesení 33R-6.5/2017)

Pronájmy prostor ZŠ
RMM schválila ZŠ Modřice uzavření
nájemních smluv na pronájem učebny
s Klubem stolního hokeje Dragons Modřice a pronájem místnosti s keramickou
pecí s pí Jitkou Kozumplíkovou.

91
5

Zprávy z radnice

Dary ZŠ Modřice
RMM vzala na vědomí oznámení ZŠ
Modřice o obdržení věcných darů od
SRPŠ při ZŠ Modřice v podobě 2 ks párty stanů a souboru nástěnných hodin
a zrcadel v celkové hodnotě 8.580,00
Kč a obdržení peněžního daru ve výši
2.500,00 Kč od Ing. Lukáše Veselého.
(k usnesení 33R-6.9/2017)

(k usnesení 33R-6.7/2017 a 33R-6.8/2017)

(k usnesení 32R-3.4/2017)

Výpověď z pracovního poměru
RMM vzala na vědomí výpověď z pracovního poměru Mgr. Kovářové – vedoucí odboru vnitřních věcí a strážníka
Bc. Pleváka. Současně pověřila odbor
vnitřních věcí a starostu vyhlášením
výběrových řízení na doplnění uvolněných míst.
(k usnesení 33R-6.1/2017, 33R-6.2/2017 a 33R6.3/2017)

Územní plán Želešice
Obec Želešice zahájila proces zpracování svého Územního plánu a zaslala
k vyjádření návrh zadání ÚP Želešice.
RMM neměla k návrhu připomínek.
(k usnesení 33R-6.4/2017)

Veřejná prostranství v Modřicích
Město Modřice požádalo dle podmínek
dotačního programu město Šlapanice
jako svoji kompetentní obec s rozšířenou působností o zpracování žádosti do

USNESENÍ RMM č. 34/2017
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 34. schůze RMM konané dne
15. 8. 2017
Nový systém v knihovně
RMM schválila Smlouvu č. 1/2017 na
poskytování server-hostingových služeb
systém Tritius pro městskou knihovnu
se společností Tritius Solutins, a. s. za
cenu 2 000 Kč/měsíčně bez DPH.
(k usnesení 34R-3.1/2017)

Cvičení kojenců a batolat
Společnosti Centrum hastrmánci s. r. o.
byl RMM schválen pronájem klubovny
nad knihovnou za účelem provozování
cvičení kojenců a batolat s rodiči zaměřené na zdravotní aspekty. O přesných termínech cvičení budou občané
informování.
(k usnesení 34R-4.2/2017)

Pronájem pozemků
RMM odmítla pronájem pozemků par.
č. 2066/15 a 2334/1 od České republiky
– státní pozemkový úřad, neboť se jedná o pozemky pod účelovými komunikacemi či v jejich těsném sousedství.
(k usnesení 34R-4.4/2017)

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 –
konzumace alkoholu
RMM vzala na vědomí návrh na úpravu
Obecně závazné vyhlášky č. 3/2012
– konzumace alkoholu a doporučuje omezení konzumace alkoholu na
veřejných místech zejména v blízkosti základní školy, mateřské školy a
základní umělecké školy zapracovat do
vyhlášky.
(k usnesení 34R-8.5/2017)

Zprávy z radnice

Hazard ve městě
RMM vzala na vědomí koncepci regulace hazardu ve městě Modřice a předkládá ji do projednání v ZMM.
(k usnesení 34R-8.6/2017)

Odpisy pohledávek
RMM schválila odpisy pohledávek za
dlužníky z udělených pokut za měření
rychlosti a drobné krádeže v roce 2013
celkem 6 500 Kč (7 dlužníků), v roce
2014 celkem 21 600 Kč (celkem 28
dlužníků) a v roce 2015 celkem 4 000 Kč
(celkem 6 dlužníků).
(k usnesení 34R-8.8/2017, 34R-8.9/2017 a 34R8.10/2017)

Přípojky areál hasičky
RMM schválila nejvýhodnější nabídkou
na vybudování přípojek inženýrských
síti pro areál Hybešova 596 – hasiči
a pracovní četa nabídku firmy Svítil
Plus, s. r. o. za cenu 1 082 029,89 Kč bez
DPH. Realizace proběhne v podzimních
měsících.
(k usnesení 34R-8.11/2017)

Zefektivnění činnosti orgánů města
Město získalo dotační titul na Zefektivnění činnosti orgánů města a na základě
tohoto provedlo celkem 5 výběrových
řízení na dodavatelské subjekty. Personální audit provede za cenu 189 450 Kč
bez DPH firma Opus consulting, s. r. o.
Brno.
Vzdělávací aktivity – komunikaci s
veřejností provede za cenu 47.500 Kč
bez DPH firma Accon human resources
management, s. r. o. Praha a Vzdělávací
aktivity – školení dle odbornosti provede za cenu 164 500 Kč bez DPH firma
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Everesta, s. r.o. Česká Lípa.
Na další dvě výzvy v oblasti vzdělávacích aktivit – školení v oblasti krizového
řízení a součinnost složek IZS a Dodávku
odborné literatury se žádný uchazeč
nepřihlásil a tak budou tyto výzvy opakovány.
(k usnesení 34R-8-12/2017, 34R-8.13/2017, 34R8.14/2017, 34R-8.15/2017 a 34R-8.16/2017)

Finanční odměna
Město Modřice získalo za období 1. 4. –
30. 6. 2017 finanční odměnu ve výši
113 997,50 Kč za vytříděné množství
odpadů z obalů. Za tento počin patří díky
Vám občanům, že se věnujete třídění
odpadů a vozíte je do sběrného dvora.
Tříděný odpad zpracovává firma EKO-KOM, a. s.
(k usnesení 34R-8-17/2017)

Zastřešení přístupu do Základní školy
Komenského
RMM vydala souhlas Základní škole Modřice k vybudování zastřešení
přístupu do budovy základní školy na
Komenského ulici polykarbonátovým
přístřeškem.
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Oznámení o konání voleb
Oznamujeme občanům,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají

dne 20. a 21. října 2017.
V pátek 20. 10. 2017 se volí v době od 14:00 do 22:00 hodin
a v sobotu 21. 10. 2017 se volí v době od 8:00 do 14:00 hodin.
Voličem je státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let.
Občan po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Všem voličům budou doručeny hlasovací lístky prostřednictvím České pošty
nejpozději 3 dny před dnem zahájení voleb. V případě nedoručení hlasovacích lístků, je obdrží volič přímo v den voleb ve volební místnosti. Informace
o způsobu hlasování bude přílohou hlasovacích lístků.
Město Modřice je rozděleno do dvou volebních okrsků.

(k usnesení 34R-8.20/2017)

Petice na podporu dálnice D43 a platnost ZÚR JmK
Město obdrželo výzvu k podpoře Petice
na podporu přípravy a realizace dálnice
D43 (Brno-Svitavy) a na platnost Zásad
územního rozvoje JmK, jejichž platnost
město na základě usnesení ZMM žaluje
u soudu. O podpoře petice musí rozhodovat na svém zasedání ZMM. RMM ji
vzala pouze na vědomí.
(k usnesení 34R-8-22/2017)

POZOR ZMĚNA!
Volební místnost pro okrsek č. 1 se nachází v Pasivním bytovém domě pro
seniory, Nádražní 1123, Modřice.
Volební místnost pro okrsek č. 2 se nachází ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice, nám. Svobody 93, vstup hlavním vchodem na radnici.
Rozdělení ulic a bližší informace budou vyvěšeny na úřední desce a webových stránkách Městského úřadu Modřice.
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SRPŠ
Až usadíš se v jeho stínu
a svoji sílu dá ti rád,
pak omluv se mu za svou vinu,
že na něj jednou budeš psát …

Slovo občana
Se zájmem jsem si přečetla názor MUDr. Marečka v srpnovém Zpravodaji, ve kterém líčí nadějnou
budoucnost soužití se sudetskými Němci. Naproti tomu volí příkrý tón vůči komunistům, a to především těm, kteří „nepřevlékli kabát“. Bohužel, jeho článek se zakládá na nepřesných a místy vyloženě
nepravdivých argumentech.
Uvedu tedy několik údajů, které snad trochu přiblíží realitu.
Omluva KSČ - KSČM za minulost:
Na mimořádném sjezdu KSČ z 20. a 21.12.1989 byl schválen dokument, který se jednoznačně omlouvá
za předchozí období. Tento fakt je uveden na oficiálních stránkách KSČM. Členové strany, včetně
vedení se k němu hlásí.
Místopředseda KSČM PhDr. Josef Skála, CSc. se v rozhovoru pro BLESK 3.2.2017 jednoznačně kriticky
vyjádřil k popravě JUDr. Milady Horákové. Příkladů je samozřejmě mnoho.
Podotýkám, že nejsem členem a nikdy jsem nebyla členem žádné strany.
K sudetským Němcům:
Sudetští Němci skutečně na sjezdu sudetoněmeckého Landsmanšaftu ve dnech 27. – 28.2. 2016 stanovy upravili a majetkové nároky z nich chtěli odstranit. Tyto změny však byly napadeny u soudu.
Zemský soud v Mnichově následně veškerá usnesení tohoto soudu zrušil.
Jedná se o opakovaný neúspěch, předtím soud zasáhl na počátku roku 2016. Výrazným odpůrcem
jakýchkoliv ústupků je sdružení WITIKOBUND.
Na stránkách www.sudetsti-nemci.cz se v platných stanovách (čl. 3 – cíl činnosti, odst. 7) jasně uvádí,
že sudetští Němci požadují vrácení vlastnického práva k majetku, odškodnění a satisfakci. Nenalezla
jsem žádnou omluvu za násilí páchané na ne-německých občanech před a během druhé světové
války.
Zajímavá je také historie sudetoněmecké strany v ČSR před válkou. Ta, v obecních volbách v květnu
a červnu 1938, získala 89,57 procent hlasů, a to v době, kdy už byl zakladatelem SDP Konrád Henlein
a otevřeným stoupencem Adolfa Hitlera, Gruppenführerem SS a župním vedoucím NSDAP. Tou dobou
už také v Německu platily norimberské zákony, které jednoznačně diskriminovaly ne-německé občany. Také to byli naši občané, co byli vypuzeni z pohraničního území ČSR v roce 1938/1939.
Odsun německého obyvatelstva po válce byl ustanoven spojenci tzv. Postupimskou dohodou. Jsem
dítě první republiky a zažila jsem počátek války a obsazení radnice příslušníky SS v Modřicích.
Do této chvíle v Modřicích žili občané německé a české národnosti v dobré sousedské shodě, což
se okamžitě den ze dne změnilo. Výjimky se sice vyskytly, např. MUDr. Pařízek a ještě několik málo
německých občanů, kteří pomáhali postiženým rodinám. Válka byla pro některé zničující, a tak není
divu, že po válce se to někde projevilo.
Na závěr pár čísel:
- počet obětí okupace 1938 – 1945
360 000 tisíc
- počet obětí odsunu Němců po válce
15 000 – 30 000 tisíc
- počet obětí vlády KSČ 1948 – 1989
4 500 - 8 000 tisíc
- počet obětí invaze v r. 1968
108
- počet padlých za druhé světové války
neznám přesné číslo.
Druhá světová válka byla nejkrvavějším konfliktem v lidských dějinách. Bylo zabito asi 60 milionů lidí,
a proto ti, co se narodili koncem války a po osvobození, by se měli seznámit s historií naší země a být
rádi, že žijeme už 72 let v míru a nezapomínat, komu za to vděčíme.
MUDr. Tomandlová
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1 vzrostlý strom vyrobí denně až 7.000 litrů
kyslíku
To je spotřeba kyslíku pro 50 lidí
Stromy filtrují a čistí vzduch od prachu a
škodlivých plynů
Vyrovnávají teplotní extrémy
Tlumí hluk
Jsou domovem mnoha zvířat
Je nám s nimi dobře!
1 tuna starého papíru zachrání až 17 vzrostlých
stromů

SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s. vyhlašuje již tradiční

Podzimní soutěž ve sběru starého papíru
Soutěž je sice vyhlášena pro všechny žáky základní školy, ale sběr papíru je výzvou i pro
celé rodiny, kamarády a známé.
Přineste nám Váš starý papír a podpořte naše školáky!
Finanční částka získaná za sběr papíru bude sloužit k pořízení vybavení školy či družiny.
Ohodnocení za snahu a týmovou spolupráci bude opět cíleno na jednotlivé třídy.
Oceněny budou tři nejaktivnější třídy za nejvyšší počet nasbíraných kilogramů a zároveň za
nejvyšší počet zapojených žáků.
Termín: 9. – 13. října 2017
Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici
Hodiny sběru: 7:00 – 8:00 hodin
15:30 - 16:30 hodin
Ceny pro vítězné třídy:
1. cena: poukázka na 2.000,-Kč
2. cena: poukázka na 1.200,-Kč
3. cena: poukázka na 800,-Kč
Děti vítězných tříd si samy rozhodnou, co za získanou výhru pořídí .
Děkujeme předem všem zúčastněným!
Členové SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.
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Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická
a Vyšší odborná škola, příspěvková organizace

Soutěž:

Soutěž v grafických disciplínách

Úroveň soutěže:

mistrovství světa

Datum konání:

22. – 28. červenec 2017

Rychlé prsty
Kotlánové
RychléVeroniky
prsty Veroniky
Kotlánové z Modřic
Veronika Kotlánová, žákyně 3. ročníku ekonomického lycea Obchodní akademie, SOŠK a VOŠ
Brno, p. o., Kotlářská 9, po svém suverénním vítězství v krajské soutěži v psaní na klávesnici
úspěšně reprezentovala školu na 51. mistrovství světa v grafických disciplínách v Berlíně.
Na toto mistrovství světa přijelo 488 účastníků z 26 států, a to jak z Evropy, ale i např. z USA,
Kanady, Brazílie, Japonska, Panenských ostrovů atd.
Veronika se na světovou soutěž velmi pečlivě připravovala nejen ve škole a doma při využívání
speciálního individuálního výukového programu ZAV, ale také se těsně před mistrovstvím
zúčastnila intenzivního týdenního tréninkového soustředění.
Velké konkurence se nezalekla a v královské disciplíně - 30minutový opis textu, dosáhla
vynikajícího výsledku 13 176 čistých úhozů, tj. 439,2 úhozů za minutu, v juniorské kategorii svým
výkonem získala výborné 9. místo z 53 soutěžících.
V soutěži záznam mluveného slova reprezentantka školy obsadila dokonce 5. místo (35 soutěžících)
a ve stenotypistice byla 12. (17 soutěžících). V celkové kombinaci je Veronika Kotlánová
v juniorské kategorii 16. nejúspěšnější závodnice na světě.
Věříme, že tento historický úspěch bude velkou inspirací a motivací i pro ostatní žáky, kteří díky
získaným znalostem a dovednostem mohou najít výborné uplatnění na trhu práce.
Ing. Helena Vaňková,
vyučující a průvodkyně
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SKAUTI
Orlí skautka
Nedávno se mě kdosi zeptal, jaký nejsilnější zážitek jsem si z tábora odvezla. Přestože již řadu let jezdím na tábory coby vedoucí, odvážím si vždy plno zážitků. Letos
jich bylo také poměrně hodně, ale chci se podělit o ten pro mě nejromantičtější.
Odpusťte mi sentiment. Letos jsem u závěrečného ohně neměla daleko k slzám. Měla
jsem tu čest pasovat Fufí na orlí skautku.
Doznívá posledních pár tónů skautské hymny. Vyzývám Fufí, aby předstoupila. Tři
pruty i nášivku se symbolem třech orlích per již mám připraveny. Do této chvíle jsme
já a Budík jediní orlí skauti v oddíle. Tuto zkoušku jsme skládali kdysi dávno před 15
nebo 17 lety, kdy jsme ještě netušili, kam nás osud zavane. A teď tu stojí Fufí.
Slyším se říkat: „Fufí dnes úspěšně složila poslední zkoušku – zkoušku samoty, které
předcházely zkoušky hladem a mlčení. Každý, kdo se rozhodne podstoupit zkoušku
třech orlích per, musí být rovný jako tyto pruty, čistý v myšlení, slovech i skutcích. Je
si někdo vědom toho, že by se Fufí křivým slovem zmínila o někom z nás, že by odepřela pomoc, když o ni byla požádána, nebo jednala sprostým, či hrubým způsobem
i proti tomu nejmenšímu človíčkovi v táboře?“
Po krátké odmlce, kdy nikdo nepromluvil, jsem pokynula Fufí k tomu, aby si obnažila
ramena a poklekla. Vzala do ruky vždy po jednom prutu symbolizujícím odříkání,
sebezapření a samotu a zlehka, avšak tak, aby to pocítila, ji třikrát švihla. Potom si
Fufí vybrala jeden ze tří prutů – jednu zkoušku, která byla nejtěžší a zbylé dva jsem
zlomila a Fufí je vhodila do ohně. To byl symbol posledních ran, které přijala jako
dítě. Nezáleží na tom, že podle zákonů naší republiky ještě nedosáhla plnoletosti a
je dítětem. V našem kruhu se z ní stala právoplatná dospělá skautka a její názor má
stejnou váhu jako názor vedoucích.
Tří orlí pera symbolizují tři náročné zkoušky. Jsou to pera odříkání, zapření se a
osamělosti. Pro jejich splnění je třeba 24 hodin v kuse mlčet, následně být 24 hodin
hladem a 24 hodin o samotě. Na splnění každého pera jsou během jednoho tábora
tři pokusy a šance je nejvýše na třech táborech. Každý oddíl má tyto zkoušky nějak
tradičně zavedeny a také má svůj rituál pro uvítání orlího skauta.
Zajímá vás, která zkouška byla pro Fufí nejtěžší? Kdo by hádal mlčení, mýlí se. I když
zkoušku mlčení splnila Fufí až na třetí pokus, za svou nejtěžší považovala samotu. To
byla nádherná noc, kdy nedaleko od nás přecházela silná bouřka. Blesky protínaly
oblohu a mnohokrát na chvíli oslepily toho, kdo právě vzhlížel vzhůru. Doprovázeny
byly hlasitým orchestrem … Přes den vládl déšť, který nenechal Fufí nic zadarmo. Napršelo kolem 10 mm za hodinu a mezi stany protékaly potůčky kalné vody. Jaké to asi
bylo v tu chvíli v lese? Sice nefoukal silný vítr, nezuřila bouřka ani nebylo chladno,
avšak musím říct, že chvílemi jsem byla možná napnutější než Fufí. S ní jsme se setkali až na večerním nástupu. Byla unavená, ale v očích jí zářily jasné plamínky. Hodinu
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nato jsme rozžali slavnostní oheň, u kterého jsme Fufí přivítali mezi orlí skauty. Těší
mě i ta romantická symbolika, že první orlí skautka je v našem oddíle po 100 letech
od zavedení této tradice v Junáku.
Já svou zkoušku plnila před mnoha lety a dodnes si pamatuji, jak jsem spálila první
pokus mlčení a jak se mi kroutil žaludek, zatím co si ostatní pochutnávali na meruňkových knedlících, ale také ten klid, když jsem usínala sama v lese, pod širákem. Té
noci jsem si slíbila žít pro skautské myšlenky až do konce života. A konečně poslední
večer v táboře, kdy jsem byla pasována na orlí skautku. Uhlík z tohoto ohně mám
schovaný dodnes. Tři orlí pera jsou záležitostí hrdosti, romantiky, krásy ideálů, čistoty a především překonání sebe sama. Doufám, že každý rok v našem oddíle vstane
další nový orlí skaut či skautka.
Napsala: Veronika „Šveska“ Morongová, vůdkyně 95.Quercus
Foto: archiv oddílu, www.skautimodrice.cz
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MUZEUM

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
Dětský folklorní kroužek města Modřice

Jak si měšťané hájili svou čest. Z rychtářských knih 16. století.

nabízí rodičům i v novém školním roce 2017/18 nácvik zpěvu a lidového tance pro
děti od 3 let, schůzky každý čtvrtek od 16:00 (maláčci) a od 17:00 (velcí) v zasedacím sále na radnici.

V neděli po sv. Třech králích 1548 (8. 1.) předstoupil před shromážděnou radu městečka Modřic brněnský sladovník mistr Hans Schwarcz. S jejím schválením si nechal
předvolat modřického spoluobyvatele Filipa Lanczmana a před radou se ho dotázal,
co je na tom pravdy, že se proti němu i proti jiným lidem nechal slyšet o tom, že před
jistou dobou nějaký brněnský měšťan dovezl nějaké víno do města Brna v nočním
čase? Zda to ještě tvrdí, nebo ne.

internetové stránky – www.folklorni-krouzek-modrice.cz
přihlášky a další informace – velkajana@seznam.cz, tel. 603 813 956
Nové zájemce budeme přijímat na zkouškách od 5. října do konce měsíce,
rádi přivítáme nejen malé děti se zájmem o tanec a zpěv, ale i starší či dospělé jako
instruktory, hudební doprovod nebo jinou aktivní spolupráci
Iva Cetlová, Jana Gajdušková, Vlastimil Čevela

Na to Filip (patrně česky)odpověděl: Lieber pane Hans ich hab nit also gesagt pey
nechtlicher czait … Milý pane Hansi! Takto jsem to neřekl: v čase noci; ale řekl jsem,
že před nějakou dobou, když jsem ještě byl v Komárově, přišel tam do Komárova k
Šimonovi Hans Čapků z Brna a odkoupil od něj čtyři vědra (4 x 56 litrů) vína. Při tom
jsem byl přítomen a on mě požádal, zda bych mu neobstaral nějakého formana, že
by chtěl to víno nechat odvézt ještě večer do města. Ihned jsem odešel do Černovic
k hospodáři a poslal jsem ho do Komárova. Ten mu pak to zmíněné víno do města
Brna odvezl, k večeru, dřív než se zamykalo, a se schválením strážného nechal bránu
o něco déle otevřenou. Ale já jsem při tom přece nebyl, když bylo víno dopraveno
do města. V tu dobu jsem byl v Černovicích. A takto jsem o tom mluvil, nijak jinak, a
takto to říkám i v této době zde v Modřicích. Za purkmistra Tomana Fičla a rychtáře
Jana Jindřicha krejčího.“
Věc byla závažnější než běžná urážka nebo rvačka, přestože i na to byli obyvatelé
městečka velmi citliví. Pokud by se prokázalo, že Filip Lancman skutečně bavil své
posluchače vyprávěním, jak si brněnští měšťané nechávají po libosti v noci otevírat
své město, formálně vzato šlo o krk.
Na klidu Filipovi nepřidalo následující svědectví modřického měšťana Martina Purggráfa, který pod přísahou vypověděl, že jej a další osoby předešlého roku 1547 v
neděli po sv. Janu Křtiteli (26. 6.) dopoledne pozval zmíněný stěžovatel Hanuš sladovník z Brna do domu ke svému bratru, modřickému sladovníku Valtanovi. Tam
už byl také Filip Lancman. Už tehdy se ho Hanuš ptal na tuto záležitost. „Tehdy Filip
odpověděl: co jsem řekl, to říkám i nyní: že se vezlo víno na sanicích do města v
nočním čase Hansi Čapkovému …“. Téměř stejnými slovy je 6. února 1548 zapsána
přísežná výpověď dalšího přítomného svědka Mathese Radla. Slova „nočního času“
mohla Filipa uvrhnout do vězení za pomluvu a urážku na cti, kdyby se za něj s kaucí
100 kop grošů jako „rukojmí“ nezaručili jeho bratři.

foto: Karolína Okounová
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O letnicích 1548 si nechal prostořekého Filipa předvolat před modřického rychtáře
sám brněnský mistr sladovník Hans Čapek (Tschapků), protože podle jistých lidí měl
Filip prohlásit, že Čapků bez vědomí a schválení brněnského rychtáře v noci otvíral
a zavíral městské brány. Zda to tedy viděl nebo řekl. Na to Lancman před soudem
odpověděl, že to neviděl, že to však také neříkal a před Bohem vše popřel, což Čapků
nechal zapsat, nicméně vznesl na Lancmana formální žalobu. Obě strany nakonec
namísto dokazování viny nastoupily cestu smírčího řízení (auf austragende Sach).
Zprostředkování se ujali Mistr Bartuš řezník, Bartlin sladovník a Mates Moder, pod
zárukou 32 hřiven. Hans Čapků jim ručil celým svým majetkem za to, že jim uhradí
případné škody.
Spor byl nakonec vyřešen smírem na sv. Matěje 1548, kdy před modřického rychtáře
přišli zástupci obojí strany, aby oznámili a nechali zapsat do rychtářské knihy, že se
toho dne sešli v domě počestného krejčířského mistra Jana Jindřicha v Modřicích a
přiměli vlídným napomínáním obě strany k tomu, aby celou záležitost z křesťanské
dobroty nechali být na věčné časy. Proto pak purkmistr a rada městečka celé řízení
ukončili. Zastoupení stran bylo vskutku reprezentativní: na místě Hanse Čapkového
jednali dva brněnští měšťané a statečný rytíř Hans Plesnicer z Plesnic, hejtman kláštera sv. Tomáše; na místě Filipa Lancmana modřičtí spoluměšťané rychtář mistr Jan
Jindřich, Prokop Pfab, Jiřík Magrl, Jakub Fičel, a Toman Schnabl, z Nových Sadů pak
Jakub a Štěpán Leemanovi, z Dolní a Horních Heršpic všichni Filipovi bratři Lukáš,
Štěpán, Toman a Simon Lancman. Filip Lancman tedy šťastně vyvázl, zemřel dva
roky poté.
Pramen: Rychtářská kniha Modřice, Archív městečka Modřice, kniha č. 7, fol. 40r – 50 r.
Mgr. Petr Fiala
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KNIHOVNA
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/
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VÝBĚR Z NOVINEK
Od 4. září se vracíme zpět
k původní půjčovní době:
Pondělí
9–12
Úterý
9–12
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–16
13–18
13–16

Přes prázdniny jsme pro naše dětské čtenáře v knihovně upravili nové dětské oddělení.
Z bývalé kanceláře knihovny vznikl prostor, kde si děti budou moci buďto samostatně,
nebo v doprovodu rodičů prohlížet a půjčovat knihy, chystáme zde hrací koutek upravený pro maminky s našimi nejmenšími čtenáři, budou zde probíhat besedy pro školy a
školky. Rádi bychom práci s našimi nejmenšími čtenáři dále rozvíjeli v podobě různých
akcí a soutěží a uvítáme Vaše podněty a inspirace, co vše bychom v novém prostoru
mohli podnikat!

Zapište si do kalendáře:
26. září v úterý v 16.00 hod. bude zahájen zimní semestr virtuální Univerzity 3. věku
na téma Cestování – cena 300 Kč. Zápis nových studentů proběhne 1 hodinu před
začátkem prvního kurzu.
Ve čtvrtek 9. listopadu a 30. listopadu bude přednášet Ing. Aleš Svoboda o brněnském podzemí (9. listopadu Petrov a 30. listopadu Běhounská ulice). Začátek je
vždy v 17.00 hod.
Od pondělí 25. září Vás srdečně zveme na prodejní výstavu šperků a broží, která se
uskuteční v prostorách Městské knihovny. Výstava potrvá do 31. října. Přijďte si s
předstihem vybrat vánoční dárečky pro Vaše blízké nebo jen tak si udělat radost!

PRO ŽENY
Hošková, Blanka: Trojhra
Mortonová, Kate: Ztracený slib
Mortonová, Kate: Dům u jezera
Robertsová, Nora: Cesta za láskou
Rottová, Inna: Třicet sezon lásky
Swatmanová, Clare: Než odejdeš
PRO SILNÉ NERVY
Granger, Ann: Trosky
Jackson, Lisa: Bez milosti
May, Peter: Hadohlavec
Rottová, Inna: Případ dívčího orchestru
Sterneck, Tomáš: Smrt budějovického
hejtmana
Trent, Christine: Vraždy aristokratek
Vondruška, Vlastimil: Vzpoura goliardů

Fišarová, Michaela: A-Ž půjdeš do
školy
Peroutková, Ivona: Ukradená cukřenka
Svěrák, Zdeněk: Buřtík a Špejlička.
Cesta do Žatce
INSPIRACE DO KUCHYNĚ
Pohlreich, Zdeněk: Lehká kuchyně
Raynaud, Jean: Vůně francouzského
pečení

INSPIRACE NA CESTY
Zahraniční průvodci: Skotsko, Chorvatsko, Korsika, Bulharsko, Madeira
a Portugalsko, Rhodos, Zakynthos a
Kefalonie
Průvodci po Česku: Krkonoše, Jižní
Čechy, Českosaské Švýcarsko, Český
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Bauer, Jan: Sláva a pád přemyslovských ráj
králů
Byrdová, Sandra: Růže mají trny. Román KNIHOVNA DOPORUČUJE
Backman, Frederik: Co by můj syn měl
o Alžbětě I.
vědět o světě
Holý, Jiří: Cizí i blízcí. Židé, literatura,
kultura v českých zemích ve 20. století Barberyová, Muriel: S elegancí ježka
Bellová, Bianca: Jezero
Navara, Luděk: Volavčí sítě. Po stopách
Dvořáková, Petra: Sítě
třetího odboje
Hanibal, Jiří: Severská rapsodie
Tesař, Jan: Česká cikánská rapsodie
Hawkins, Paula: Do vody
Husemann, Dirk: Slon pro Karla VeliPRO DĚTI
kého
Bass, Eduard: Koráb pohádek
Miller, Andrew: Čistý
Březinová, Ivona: Deník vodnice
Niedlich, Sebastian: Smrt a jiné vrchoPuškvory
Drijverová, Martina: Duchové na mé lodi ly mého života
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Významného kulatého
výročí se dožívají
Vladimír Man

Vítáme do života
Aneta Vrzalová
Rozálie Součková
Veronika Janebová
Matteo Jakš
Julie Horňáková

Život v našem městě

Rozloučili jsme se
Josef Jaša
Josef Lukeštík st.
Václav Šenkýř
Jarmila Smejkalová
Stanislav Duroň
Jaroslav Urbánek

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.

s

Společenská kronika

1

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

23. září oslaví zlatou svatbu
Naďa a Jiří Běloševičovi.

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.

Za všechnu lásku a péči rodičům děkují a hodně zdraví,
štěstí a pohody do dalších společných let přejí děti s rodinami.

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.

Hlavní pár – Dimitrios Pitis & Natalie Lörinczová
2. pár - Jiří Tománek & Zlata Havelková

Město Modřice a kolektiv stárků
Vás srdečně zvou na modřické Svatováclavské hody.

3. pár - Zdeněk Seidl & Anetka Franchi
Poslední pár - Ondřej Sapoušek & Aneta Hrdličková

Těšíme se na Vás!

29. 9. - 1. 10. 2017
Pátek 29. 9.
17:00 stavění máje na náměstí Svobody
- zahraje cimbálová muzika Galán z Podluží
- zazpívají děti z Dětského folklórního kroužku města Modřice
- vystoupí modřičtí mužáci
17:30 vlastní stavění máje

Sobota 30. 9.

9:00 zvaní občanů za doprovodu DH Ištvánci ze Šardic
20:00 předhodová zábava v sále hotelu Gregor (hraje skupina Dreams)
vstupné 90 Kč

Neděle 1. 10.

9:30 mše svatá v kostele sv. Gotharda
13:30 průvod stárků pro hlavní pár od Sokolovny
14:30 předtančení Dětského folklórního kroužku města Modřice před radnicí
14:40 předání hodového práva před radnicí a průvod na Sokolovnu
16:30 hodová zábava na Sokolovně (při nepřízni počasí v sále hotelu Gregor)
V průběhu večera vystoupí dechový orchestr ZUŠ Ořechov „Taškaříci“
Celý den doprovází DH Ištvánci ze Šardic

Doprovodné akce

- Prohlídka kostela sv. Gotharda 1. 10. od 14:00 do 16:00
- Vystoupení Smíšeného pěveckého sboru města Modřice 1. 10. ve 14:15 ve dvoře MP
- Výstava zahrádkářů
- V průběhu hodů se koná výstava „Kuchyně našich babiček“ v Muzeu města Modřice

é
k
s
v
a
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Komu je práce radostí,
pro toho je život štěstím.“

Maxim Gorkij
Prázdniny utekly jako voda, které je ale
v našem kraji málo. Možná do příštích
prázdnin se stane jižní Morava Saharou?
Kdo ví?
Doufám, že jste si užili prázdnin a
dovolených v klidu a nevzrušovala vás
nadměrná horka, sucho ani deště a
bouřky. A pokud jste trávili dovolenou
v zahraničí, tak jste se snad nesetkali
s teroristou a do moře vás nezahnaly
rozsáhlé požáry.
Už brzy zjistíme, že bezpečná dovolená
je jedině u nás doma. Máme krásnou
zemi s neskutečnou přírodou a poetická
místa s bohatou historií.
Vždyť někteří občané České republiky
znají Thajsko, Řecko, Egypt a jiné destinace mimo naši republiku, ale neznají
Šumavu, Jeseníky, Javorníky, západní
Čechy ani Máchovo jezero.
Možná ani neznají Dářko a Velký Pařezitý rybník. Škoda, je mnoho našich
občanů, kteří nebyli dokonce ani na
Macoše. Nevěříte?
Chtěla jsem vám v minulém Zpravodaji
popřát krásnou dovolenou a doporučit
dobré a zábavné čtení na dovolenou,
ale z technických příčin se můj článek
do Zpravodaje nedostal.
Objevila jsem totiž nedávno knihu, kterou bych vám, i přesto, že je již po dovolených, doporučila ke čtení – pokud ji
seženete.

Autorem je Oldřich Dudek, který je
i karikaturista, takže si knihu vtipně
ilustroval. Její název je pro pobavení
výstižný „ČESKÝ KOCOURKOV“.
Dovolím si z této knihy pro vaše
pobavení prezentovat ukázku, jejímž
autorem je Jaroslav Hašek, známý autor
„Dobrého vojáka Švejka“. Spisovatel ji
jako ukázku použil ve své knize, neboť
je po mnoha letech stále aktuální, třeba
také proto, že v říjnu i u nás budou
volby.
Cituji:
„Lidstvo potřebuje spásu, aby to v srdci
člověka nevypadalo jako na Sahaře.
Rovina, pláň, žádná legrace, písek a
velbloudi. Proto si lidstvo vymyslelo volby. Tuto lidovou zábavu známe i u nás.
Jedna věc je pro volby typická: Všechny
politické strany prezentují své kandidáty
jako osvědčené osoby, jejichž volbou
poslouží občan nejen státu, ale i sobě.
Volíte anděly, poctivce, kteří neznají, co
je to šalba a klam.
A naopak, každá politická strana nelítostně obnažuje svědomí protikandidátů.
Vychází tak najevo, že vůdcové všech
politických stran tvoří dohromady náramně pěknou společnost, která by se velmi
pěkně vyjímala někde na Pankráci, na
Mírově nebo na Borech, a občané se pak
nestačí divit, jací vyvrhelové do poslední
chvíle řídili osudy státu.“
Takto Jaroslav Hašek v knize spisovatele Oldřicha Dudka.
Přeji vám krásný podzimní čas babího
léta za celý výbor Zahrádkářského
spolku Modřice.
TOJA
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ
SPOLEKSPOLEK
Modřice,
ZAHRÁDKÁŘSKÝ
Modřice,
ve spolupráci
se
Zahradnickým
centrem
BRABECBRABEC
ModřiceModřice
ve spolupráci se Zahradnickým centrem
Vás srdečně
zve na zve na
Vás srdečně

VÝSTAVU
OVOCE,OVOCE,
ZELENINY,
KVĚTINKVĚTIN
A JINÝCH
VÝTVORŮ,
VÝSTAVU
ZELENINY,
A JINÝCH
VÝTVORŮ,
která sekterá
konáse
u příležitosti
Svatováclavských
hodů dne
koná u příležitosti
Svatováclavských
hodů dne
1. října 2017
od 9,00 od
‐ 18,00
1. října/neděle/
2017 /neděle/
9,00 hodin
‐ 18,00 hodin
2. října 2017
/pondělí/
od
9,00
‐
16,00
hodin
2. října 2017 /pondělí/ od 9,00 ‐ 16,00 hodin
na nádvoří
v sídle městské
policie (vedle
Přijďte Přijďte
na nádvoří
v sídle městské
policieradnice).
(vedle radnice).
se mezi se
násmezi
podívat
a posedět
s přátelis upřáteli
tradičně
dobréhodobrého
nás podívat
a posedět
u tradičně
burčákuburčáku
a cimbálové
muziky.
a cimbálové muziky.
Vystoupení
modřického
pěveckého
sboru v sboru
nedělivve
14,15vehodin.
Vystoupení
modřického
pěveckého
neděli
14,15 hodin.
Příjem vzorků
výstavu:
30.9.2017
/sobota/
od 16,00od–16,00
18,00–hod.
Příjem na
vzorků
na výstavu:
30.9.2017
/sobota/
18,00 hod.
VráceníVrácení
vzorků: vzorků:
2.10.2017/pondělí/
od
16,00
–
17,00– hod.
2.10.2017/pondělí/ od 16,00
17,00 hod.
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SPORT
Nohejbal

Připravujeme 88. komorní koncert na radnici - středa 25. října 2017 v 19 hod

"Flautas de Colores – zobcové flétny"
Po delším čase (MK29 v roce 2007 a MK49 v roce 2010) budeme mít opět možnost na našem koncertě přivítat špičkovou flétnistku Martinu Komínkovou
(zkušenosti ze zahraničních stáží a studií, koncerty s významnými interprety,
výuka na ZUŠ Brno Veveří, na Konzervatoři Brno a na kurzech Bystřická letní
flétna), tentokrát s kvartetem – „Flautas de Colores“. V programu s názvem
„Pall Mall“ posluchači uslyší díla autorů A.Vivaldiho, J.S.Bacha, D. Buxtehudeho, J. Rokyty a dalších.
za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz

Letošního již 7. ročníku Memoriálu Miloně Svobody v nohejbale trojic hráčů nad 50
let se zúčastnil rekordní počet 9 družstev a díky týmu z Trnavy dostal letošní ročník
také poprvé mezinárodní rozměr.
Složení mužstev bylo:
Modřice: Lukl, Pisk, Čelechovský
Slávia Trnava: Hanzlík, Lukáč, Kolasich, Ferenčák
Slovácko: Kováč, Řezníček, Moštek
Pozdní sběr: Cupák, Štěpánek, Jahoda
Biskupice: Seidl, Brázda, Dohnal
Úplně jedno: Kotouček, Frimmel, Soukal
Teenagers: Bubniak, Mareček, Vinkler
Výběr z Krpole: Skušný, Beran, Prosecký
Neptuni : Zapletal, Hofman, Pavlík
Nejprve se hrálo ve dvou skupinách a následně se 8 mužstev utkalo v klasickém
play-off.
Výsledné pořadí:
1. Výběr z Krpole
6. Neptuni
2. Slávia Trnava
7. Úplně jedno
3. Slovácko
8. Teenagers
4. Modřice
9. Pozdní sběr
5. Biskupice
Letošní roční byl velmi silný co do počtu mužstev, ale i kvality hry. Zejména finálový
zápas mezi družstvem Výběr z Krpole a Slávií Trnava přinesl mimořádně kvalitní
zápas a bylo vidět, že smečař z Krpole Petr Skušný musel skutečně naplno využít
své bývalé extraligové zkušenosti a um aby společně se svými spoluhráči dokázal v
třísetové bitvě udolat vynikající slovenské družstvo.
Celý turnaj provázelo velmi teplé počasí a tak si všichni účastníci sáhli opravdu až na
dno svých sil. Za zajímavost stojí, že věk všech hráčů dohromady představoval 1.630
let, přičemž nejstarším hráči letošního ročníku byl slovenský hráč Roman Ferenčák s
těžko uvěřitelným věkem pro aktivního hráče nohejbalu 73 let!
O skvělé občerstvení se tradičně po celý den staral Milan Frimmel, který se tak kromě vedra na kurtu ještě „ohřál“ u vaření.
Děkuji všem hráčům, kteří si přijeli zahrát pro radost ze hry, ukázat své zkušenosti a
také uctít památku našeho kamaráda Miloně.
Za Městský nohejbalový klub Modřice
Petr Jahoda
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Vítej Zlatý hattricku !!!
V sobotu 26.8.2017 se v letos nově otevřeném krásném nohejbalovém areálu v Českém Brodě uskutečnilo 49. mistrovství republiky v nohejbale trojic. Na letošním ročníku se prezentovalo 20 družstev mezi kterými byly také dvě modřické sestavy.
A družstvo, které obhajovalo loňský titul tvořila sestava: Pospíšil, Muller, Rosenberk
a T. Gulda
B tým se pak prezentoval ve složení Halva, Spousta a Burian.
Řídící orgán soutěže rozdělil družstva do 4 pěti členných skupin, ze kterých pak dvě
nejlepší družstva postoupila do play-off bojů o medaile.
Naše B sestava, která přijela spíše sbírat zkušenosti, se v boji s těmi nejlepšími ve
skupině prezentovala velmi sympatickým výkonem a postup jí unikl jen složitým počítáním mini tabulky, když na jejich úkor dále postoupila B sestava Karlových Varů,
se kterou naši mladíci prohráli vzájemný zápas v těsné koncovce třetího setu. Celkově však zanechali velmi dobrý dojem a mohou být na své vystoupení na prestižním
turnaji právem hrdí.
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A mužstvo hrálo první zápas ve skupině s velmi nebezpečnou trojicí Čakovic v sestavě s Kalousem a Kučerou. V rámci prvního zápasu neponechala nic náhodě a
celkem jistě si připsala uklidňující první vítězství 2:0. Po tomto přetěžkém soupeři
se potkali s C družstvem Šacungu a v tomto zápase nepřipustili žádné pochyby
výsledku. Takže další důležitý korálek byl navlečen a čekala se Vsetínská sestava v
čele s úřadujícími mistry světa ve dvojicích Brutovským a Stupákem, které doplňoval
spolehlivý Gargulák. Pospíšilově trojici se již několik sezon na Brutovského sestavy
velmi daří, a tak jsme šli do zápasu jako favorité. Co se však odehrálo na kurtu asi
nečekal nikdo. Byla to doslova vražda za bílého dne! Naše trojice vsetínské doslova převálcovala a vsetínští soupeři chvílemi připomínala jen bezradné žáčky co se
vystrašeně dívají, jak to kopou jejich profesoři. 2:0 a zajištěný postup ze skupiny. V
posledním zápase ve skupině nás čekala trojice z Holic, kde celý den tvrdil na síti
muziku náš ex-bomber Pavel Kop. I oni prošli skupinou hladce a před zápasem s
námi již měli zajištěn postup. Snad možná proto a možná taky poté co viděl vsetínský
zmar se Pavel Kop rozhodl odpočívat a šetřil síly na klíčovou čtvrtfinálovou bitvu.
No že to bez něj skončilo 2:0 už nikoho vůbec nepřekvapilo.
Náš zápas s Holice byl shodou okolností posledním zápasem ve skupinách. Zde nebyla nouze o řadu překvapení. Ve skupinách uvízlo spoustu spolufavoritů jako například Vankeho karlovarská trojice, tradičně před turnajem velmi optimističtí Čakovičtí
Kalous s Kučerou, Brutovského trojice a řada dalších kvalitních sestav. Překvapením
byl pak postup všech tří Čelákovických formací.
V klíčovém zápase o úspěch ve čtvrtfinále šla naše trojka na Karlovy Vary v sestavě
J. Medek, M. Medek a Hron. A kromě postupu chtěli pomstít i naše B mužstvo, na
úkor kterých právě varské družstvo postoupilo. Zápas začal hodně nervózně z naší
strany a z počátku setu nám dělalo velký problém pokrýt razantní Medkův útok „zlomenou“ podél sítě. Zvýšenou bojovností a změnou obrany jsme úvodní set dotáhli
do koncovky 9:9 a v posledním míči byl šťastnější soupeř. Připsali jsme si tedy první
ztracený set a dostali se pod tlak hrozby vyřazení. O přestávce mezi sety si však
kluci společně s trenérem věci vyříkali a zvolili taktiku, která v následujících setech
již přinesla úspěch. I když po velmi tuhém boji tak jsme důležitou bitvu vyhráli a do
oči trenéra varských vehnali slzy.
Před námi bylo semifinále, kam poněkud překvapivě postoupila C sestava Čelákovic
Souček, Bareš a Doucek. Ti ve čtvrtfinále udolali vsetínské Chalupu, Plachého a Tomka a styl hry jakým se prezentoval čelákovický smečař Souček vzbuzoval oprávněný
respekt. Bylo třeba se tedy dobře takticky i psychicky připravil a nepřipustit počáteční zaváhání ze čtvrtfinále, které by v extázi hrající C družstvo Čelákovic dostalo
do sedla. Naši borci se prezentovali velmi zodpovědným a profesionálním výkonem
a další výhře 2:0 je čekala obhajoba loňského titulu.

Naši borci v sestavě Jakub Pospíšil, Martin Muller, Lukáš Rosenberk se střídajícím
Tomášem Guldou a na lavičce vše koučujícím Petrem Guldou si připsali již třetí titul
v této prestižní nohejbalové disciplíně v řadě! Tím se trojice Pospíšil, Muller a Rosenberk stala historicky první trojicí v dějinách českého nohejbalu, která kontinuálního
hattricku dosáhla. Vstoupili tak oprávněně mezi legendy!
Je skvělé, že po předprázdninové základní části soutěže družstev vstoupí naši hráči do posledních dvou zápasů základní části a následného play-off podpořeni tímto
úspěchem. Martin Muller i Lukáš Rosenber se vrátili po několika týdenní pauze zaviněné zraněními a ukázalo se, že pokud budeme mít naše klíčové hráče zdravotně
v pořádku můžeme i v závěrečné fázi sezony družstev pomýšlet na mety nejvyšší.
Petr Jahoda, president Městského nohejbalového klubu Modřice
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venku

10:30 Rajhradice

9:30 Mor. Bránice
9:00 Medlov

9:00 Těšany

9:00 Újezd B

10:00 Ořechov

13:45 Hrušovany

9:00 Židlochovice

9:15 Želešice

Old boys

Finálového soupeře nám učil souboj Čelákovického A družstva v sestavě Kilík, Kolenský a Holas. Ti v semifinále zdolali družstvo Šacungu Doubrava, Kalas a Chytra po
mimořádně napínavé tří setové bitvě.
Před samotným finálem proběl boj o třetí místo, které pro sebe získal C sestava Čelákovic.
Vše již tedy bylo připraveno na vyvrcholení celodenního programu a do arény nastoupila obě družstva. Čelákovičtí byli za titulem hnáni hlasivkami velkého počtu
tradičně bouřlivých čelákovických fans, kteří se snažili naše hráče dostat pod tlak.
Jejich ryk a nadšení jim však vydrželo jen velmi krátkou dobu. Naši borci předvedli
zcela mimořádný výkon, který vzal naději soupeřům a elán jejich fanouškům. Čelákovický úřadující mistr svět v dvojicích Kilík zkoušel všechny možné útočné varianty,
ale to co předváděli naši polaři Muller a Rosenberk bylo něco mimořádného. Na
hranici sebeobětování vybírali míče, která snad ani podle fyzikálních zákonů vybrat
nešly. Kuba Pospíšil pak několikrát na saku zavřel blokem soupeřova smečaře a když
jsme po pochytaných balonech přidali přesnou náhru a pestrý i drtivý útok nebyla
pro čelákovické šance uspět. Finále ukázalo, kdo byl v Brodě jasným králem turnaje.
Po výkonu, který připomínal kvalitně seřízenou mašinu, si vítězstvím 10:5 a 10:5 připsal modřický nohejbal další skvělý úspěch.
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Datum
A muži
B muži
starší žáci
mladší žáci
starší přípravka
So 12.8.2017
17:00 Popůvky
Ne13.8.2017
So 19.8.2017
Ne 20.8.2017
16:30 Vojkovice
St 23.8.2017
17:30 OP 1. kolo
So 26.8.2017
Ne 27.8.2017
16:30 Zbýšov
15:00 Nová Ves
Pá 1.9.207
So 2.9.2017
14:15 Hustopeče
12:30 Hustopeče
Ne 3.9.2017
13:30 Měnín
16:00 Řeznovice
13:30 Radostice
Pá 8.9.2017
So 9.9.2017
16:00 Židlochovice 9:00 Vracov-M
10:45 Vracov-M
Ne 10.9.2017
16:00 Ořechov
10:30 D. Kounice
Pá 15.9.2017
So 16.9.2017
Ne 17.9.2017
13:00 Tišnov B
15:30 Budkovice
9:30 Mutěnice
11:15 Mutěnice
15:30 Hrušovany
Pá 22.9.2017
So 23.9.2017
15:30 Oslavany B
9:00 Kostice
10:45 Kostice
Ne 24.9.2017
15:30 Moutnice
10:30 Ketkovice
Pá 29.9.2017
So 30.9.2017
12:30 Ivančice B
15:00 Blučina B
10:30 Želešice
Ne 1.10.2017
9:00 Bzenec-R
10:45 Bzenec-R
Pá 6.10.2017
So 7.10.2017
15:00 Blučina
15:00 Mělčany
10:30 Vojkovice B
Ne 8.10.2017
9:00 Rohatec
10:45 Rohatec
Pá 13.10.2017
So 14.10.2017
9:00 Hodonín B-M 10:45 Hodonín B-M
Ne 15.10.2017
12:30 Střelice
15:00 Hrušovany
10:30 Mor. Bránice
So 21.10.2017
14:30 Želešice
10:30 Medlov
Ne 22.10.2017
10:00 Ořechov
9:00 Mikulov
11:45 Mikulov
So 28.10.2017
9:00 Střelice
Ne 29.10.2017
14:00 Říčany
9:00 Lednice-R
11:45 Lednice-R
So 4.11.2017
Ne 5.11.2017 14:00 Vev. Bitýška
M-hřiště Modřice
R-hřiště Rajhrad
doma
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Rozlosování
fotbalu
- podzim
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Rozlosování
pozim
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závaznější události měsíce srpna, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Dne 4. 8. byla hlídka MP požádána o asistenci PČR při napadení matky svým synem.
Událost se obešla bez zranění osob. Agresor byl ve spolupráci se ZZS JMK
převezen na psychiatrii.
Téhož dne bylo hlídce MP oznámeno, že v prodejně na ul. Brněnské došlo
ke krádeži výherních losů. Hlídka propátrala okolí, ale pachatelku krádeže
se nalézt nepodařilo.
Ve stejný den přijala hlídka MP oznámení o napadení osoby na ul. Poděbradova. Po příjezdu hlídky na místo zde k napadení již nedocházelo.
Během činnosti hlídky MP se na místo dostavila i PČR, která si událost
převzala k dořešení.
Dne 7. 8. přijali strážníci oznámení o zmatené ženě na ul. Sadová. Hlídka ženu nalezla
a po zjištění jejího zdravotního stavu přivolali na místo ZZS JMK. Žena
následně byla převezena do Psychiatrické léčebny.
Dne 8. 8. bylo hlídce oznámeno vloupání do zahradní chaty s tím, že pachatel byl
stále na místě. Po příjezdu na místo a zjištění skutečného stavu věci, byla
osoba, která se v chatě nacházela propuštěna, jelikož se ničeho protiprávního nedopustila.
Dne 9. 8. přijala hlídka oznámení o opilé ženě na ul. Brněnská, která leží na schodech
a není schopná se sama postavit. Hlídka zkontrolovala zdravotní stav ženy
a poté byla předána svému druhovi, který ji doprovodil domů.
Dne 14. 8. strážníci přijali oznámení o rozstříhaném plotu na ul. Chrlická a poškozená
vstupní roleta do stánku s občerstvením. Hlídka kontaktovala majitele občerstvení, který po zjištění škod uvedl, že věc nechce řešit.
Dne 15. 8. bylo hlídce MP oznámeno, že na ul. Poděbradova leží na silnici opilý muž.
Hlídka se muže snažila probudit, ale byl tak opilý, že nebyl schopný ani
sedět. Z toho důvodu byla místo přivolána převozní sanita, která muže
převezla na Protialkoholní záchytnou stanici.
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Dne 20. 8. bylo strážníkům oznámeno, že na ul. nám. Svobody je na krajnici odstavené nabourané vozidlo a vytékají z něj provozní kapaliny. Hlídka na místo
přivolala HZS k odstranění nečistot z vozovky a následně věc předala PČR
k dořešení.
Dne 21. 8. přijali strážníci oznámení o křiku a volání o pomoc v domě na ul. Poděbradova. Hlídka na místo ihned dorazila a zjistila, že se jednalo o neshody
mezi partnery. Osoby byly bez zranění a byly poučeny, jak se chovat.
Dne 25. 8. přijala hlídka oznámení o krádeži osobního automobilu na ul. Severní.
Hlídka oznamovatele poučila o dalším postupu a propátrala okolí, kde nalezla zmíněné vozidlo zaparkované na jiné ulici.
Téhož dne bylo strážníkům oznámeno, že na ul. nám. Svobody došlo ke
krádeži jízdního kola. Oznamovatel pronásledoval pachatele a po chvíli jej
zadržel. Poté co hlídka dorazila na místo, převzala si od oznamovatele pachatele krádeže a přivolala na místo PČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Následně bylo zjištěno, že pachatel krádeže byl v celostátním
pátrání pro jinou trestnou činnost.
Dne 26. 8. přijali strážníci oznámení o pobíhajícím psu na ul. Evropská. Hlídka psa
odchytla a při zjištění, že to bylo opakované porušení vyhlášky, byla věc
předána přestupkové komisi.
Ve stejný den přijali strážníci oznámení o nezaplacení PHM na ČS Unicorn,
kdy si neznámý muž natankoval PHM do kanystru a bez zaplacení odjel.
Událost je nadále v šetření.
Dne 28. 8. přijali strážníci oznámení o vloupání do domu na ul. nám. Svobody. Oznamovatel uvedl, že mu byla odcizena elektronika. Dále uvedl, že mu volal
neznámý muž, který uvedl, že má jeho elektroniku a chce ji majiteli prodat. O události byla informována PČR a oznamovatel poučen při dalším
postupu.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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PBDS
Kvalita prostředí v modřickém domě pro seniory
Pasivní bytový dům pro seniory (PBDS) patří v ČR k budovám, v nichž jde ruku
v ruce architektonická kvalita a energetická úspornost. Tato hlediska řadí areál k
nejlepším objektům, které se v naší zemi v posledních letech postavily. Jeho autory
jsou zkušení a úspěšní pražští architekti Aleš Brotánek a Josef Smola. V Modřicích
tak máme architektonicky, urbanisticky, technicky, ekologicky a uživatelsky pozoruhodný objekt, oceněný řadou trofejí a uznání. Za všechny stačí uvést, že v roce 2014
mu byla udělena prestižní E.ON Energy Globe.
V jakém stavu je však prostředí, které poskytlo jeho obyvatelům nový domov? Jsou
v něm spokojeni? Žijí zde zdravě? Byly prostředky na jeho pořízení investovány účelně? Naplnil dům představy, které měli představitelé a obyvatelé města před jeho
výstavbou? Tyto a řada dalších otázek občas hýbou zasedáními městského zastupitelstva. Abychom alespoň některé z nich rozklíčili, uskutečnil se průzkum, s očekáváním, že alespoň na některé z nich bude poskytnuta relevantní odpověď.
Z celkového počtu 44 osob, které v PBDS při plné obsazenosti v současnosti žijí, se
do něj zapojilo 25 žen a 12 mužů, což je 84,1 % obyvatel. Jedná se tak o zastoupení,
které poskytlo reprezentativní vzorek dat. Průměrný věk mužů i žen je shodný a činí
77 let. Nejmladšímu je 62, nejstaršímu 89 let. Z nich 32,5 % jsou původní obyvatelé
Modřic a dalších 5,4 % má prostřednictvím svých příbuzných k Modřicím vztah. V
současnosti je již v PBDS k trvalému pobytu přihlášeno 36 osob, což odpovídá 81,8
%. Jsou v něm zastoupeni lidé ze všech společenských vrstev. Základní vzdělání má
18,9 % jeho obyvatel, 35,1 % absolvovalo střední odbornou školu, 27,0 % má úplné
středoškolské vzdělání zakončené maturitou a 19,0 % je vysokoškoláků.
Důvodů, které zájemce vedly k nastěhování do PBDS byla celá řada. Například nedostatek jiných možností k bydlení mělo 19,0 % obyvatel, 22,4 % jich očekávalo komfortní bydlení a tento předpoklad se vyplnil, 15,5 % obyvatel očekávalo levný provoz,
což se splnilo, 22,4 % osob nechtělo žít samostatně, 15,5 % mělo jiné důvody – např.
zdravotní, bezbariérovost domu, blízkost příbuzných nebo blízkost k Brnu. Nespokojeným, kterých je 5,2 %, se nenaplnil jejich předpoklad o komfortu a levném provozu
domu.
Je příznivé, že 91,9 % osob považuje v zimním období teplotní stav v interiéru svého
bytu za optimální. Je to dáno termickou kvalitou obvodových konstrukcí, které jsou
opatřeny důkladnou tepelnou izolací – 300 mm ve stěně, 500 mm ve střeše a 200 mm
pod základovou deskou. Velmi kvalitní okna a dveře jsou vybaveny izolačními trojskly. V této souvislosti je však potřeba uvést, že zlepšení vnitřního prostředí by nasta-
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lo instalací vnějších slunečních clon – rolet, osazených před průsvitnými plochami
obytných místností. Jejich dosavadní absence, snižuje především v letním období
kvalitu bydlení. Na vzniklý teplotní diskomfort nájemníci reagují pouze vnitřními žaluziemi, závěsy nebo nevhodnými plachtami umístěnými na fasádě.
Ekonomicky úsporný a současně zdravý provoz je podmíněn kontinuálním větráním
budovy s využitím rekuperace vzduchu. Přesto, že jeho funkce je závislá na chování
obyvatel, 73,0 % osob se vyjádřilo, že regulace výměny vzduchu a nastavení interní
teploty jim od nastěhování nečinily žádné potíže. Pouze 16,2 % osob mělo těžkosti
na začátku, ale ty brzy zvládli. V současnosti je však stále 10,8 % obyvatel svěřuje
technikovi.
Zároveň se optimálním způsobem využívá dešťová voda. V současnosti se však především v letním období, charakteristickém absencí srážek, jedná jen o malé množství zadržené vody. K úsporným opatřením je potřeba přičíst ohřev vody slunečními
kolektory. Občas jsou vyslovovány názory zpochybňujících volbu a provoz otopné
soustavy, u které jsou nositelem energie „drahé“ pelety. Skutečnost je však taková,
že roční spotřeba energie na vytápění činí pro jeden byt 4.189 Kč, což v přepočtu
na jeden měsíc činí pouhých 350 Kč. Tento závěr vyplynul z hodnocení domu publikovanému ve Zpravodaji (7-8/2017). Zároveň je potřeba podtrhnout, že uvedený
způsob spalování patří k obnovitelným zdrojům energie a z ekologického hlediska k
nejšetrnějším, tzn. v lokalitě nejméně zatěžujícím životní prostředí.
Významným prvkem areálu PBDS je otevřená vodní hladina, která v blízkosti domu
podporuje optimální tvorbu teplotně vlhkostního stavu mikroklimatu. Především v
letním období má ochlazující účinek. Zčeřená hladina je zdrojem záporných iontů,
které přispívají ke zdravému způsobu života a podporují aktivitu. Zároveň je působivým a jedinečným zahradním a ekologickým prvkem. Provoz jezírka a jeho osvětlení
je součástí systému, který je jak po stránce provozní, tak i finanční v péči města.
Nájemníci PBDS tak na jeho provoz ani údržbu finančně nepřispívají, což je správné
a logické!
Obyvatelé PBDS mají zajištěny služby – dodávku obědů, praní, žehlení, popř. nákupy. S jejich poskytováním je spokojeno 94,6 % obyvatel.
Respondentům byla také položena hypotetická otázka, zda by po získaných zkušenostech své rozhodnutí nastěhovat se do PBDS zopakovali. Celkem 86,5 % jich odpovědělo kladně. Pouze 5,4 % by se zde spíše již nenastěhovalo. Rozhodnout by se
nedokázalo 2,7 % osob. Na otázku, zda PBDS naplňuje jejich představy o bydlení
seniorů, kladně odpovědělo 94,6 %. Nespojeno nebo částečně spokojeno je 5,4 %
nájemníků.
Z výsledků poskytnutých průzkumem lze konstatovat, že v PBDS jsou podmínky k
vytvoření vnitřního prostředí, jež jeho obyvatelům umožňuje příjemný a spokojený
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život. Lidem, kteří si to zaslouží, byl dán k dispozici provozně přívětivý, energeticky
úsporný a ekonomicky dostupný dům. V bytech, které byly při průzkumu navštíveny, byla zaznamenána zjevná snaha o vkusné a současně účelné vybavení nábytkem
a bytovými doplňky. K příjemné atmosféře, která domem prostupuje, patří řada akcí,
které senioři během roku sami sobě nebo pro veřejnost připravují. Po téměř třech
letech provozu je k dispozici dostatek zkušeností, které opravňují k názoru, že se do
provozu podařilo uvést zařízení, které splňuje náročné parametry zdravého a perspektivního bydlení, cíleného k nejstarší a nejzranitelnější vrstvě obyvatel. A na to
může být naše město oprávněně pyšné.
Text a foto Josef Chybík
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HASIČI
Zprávy od hasičů
Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice za červenec a srpen 2017
V měsíci červenci a srpnu byla naše činnost z důvodu dovolených omezena na nejnutnější práce. Stále jsme se scházeli každé pondělí a kontrolovali naši techniku, aby
byla připravena v případě vyhlášení poplachu naší jednotce. Dne 19.8.2017 jsme na
žádost vedení města prováděli kácení přerostlých stromů na pozemku města. Kácení
bylo pojato jako výcvik pro obsluhu motorových pil. Dne 5.8.2017 jsme byli požádáni
o provizorní zabezpečení střechy pergoly po silném větru na hřišti u školky.

Zásahy
4.7.2017 – 11:02 Modřice – nádraží ČD, požár nákladního vagonu
20.7.2017- 16:09 Modřice – u bažantnice, požár chaty a trávy
31.7.2017 – 21:57 Modřice – Brněnská, požár odpadu v areálu firmy
3.8.2017 – 00:13 Modřice – Nádražní, požár odpadu
17.8.2017 – 14:19 Modřice – silnice 2/152, požár osobního auta
29.8.2017 – 10:12 Modřice – Popovická, likvidace nebezpečného hmyzu
29.8.2017 – 12:57 Modřice – Popovická, likvidace nebezpečného hmyzu
29.8.2017 - 14:28 Modřice – U dálnice, požár odpadkového koše
Milan Putna
VJ JSDH Modřice
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Z historie Kovolitu
Výrobní podnik Kovolit prožil s Modřicemi za dobu své téměř stoleté existence kus
historie. Dýchne na nás kdykoliv nahlédneme do historických materiálů, procházíme jeho budovami či pod vzrostlými stromy v areálu. Neúnavný klapot provozů
přestál spoustu společenských vzletů i pádů a prostoupil lidské osudy několika generací. Asi to byl právě jeho genius loci, který nás přivedl k myšlence podělit se o jeho
letité vzpomínky formou jakéhosi miniseriálu, který můžeme nazvat třeba „Z historie
Kovolitu“. Možná se mezi čtenáři Modřického zpravodaje najde pamětník, který by
naše vzpomínání doplnil či zpřesnil, a budeme rádi, když nás bude kontaktovat prostřednictvím e-mailu: jana.novotna@kovolit.cz.
Počátky našeho pátrání nebyly jednoduché, protože první kronika Kovolitu začala
vznikat pod vedením JUDr. Bohuslava Horáka až v roce 1985, tedy po víc jak šedesáti
letech od vzniku podniku. Zde se uvádí, že údaje o založení nejsou archivně dochovány (nebyly nalezeny). Dnes už je naštěstí většina evropských archivů digitalizována, což umožňuje snazší přístup k informacím z dobových tisků. Nyní se ale pojďme
vrátit o téměř sto let zpátky na samý počátek…
Kapitola první: Založení firmy a její první kroky
V 19. století byla obec Modřice tvořena pouze ulicemi kolem dnešního náměstí a v
místech dnešního Kovolitu byla pole. K rozvoji této oblasti došlo od 30. let 19. století
spolu s výstavbou železničních úseků Vídeň - Břeclav a Břeclav - Brno. To umožnilo
průmyslový růst Brna, které se v této době zařadilo mezi největší průmyslová města
ve střední Evropě.
Po 1. světové válce vznikla myšlenka vybudovat v Modřicích podnik, který by opravoval, stavěl a pronajímal vagonky pro úzkorozchodné trati, tedy kolejové dráhy o
rozchodu menším než u normální tratě (1 435 mm), nejčastěji 500 – 1 000 mm. Tyto
tzv. polní dráhy se využívaly všude tam, kde bylo třeba přepravovat větší množství
těžkých nákladů, surovin či plodin.
Oznámení o založení podniku s názvem Koloferra, akciová společnost, vydala Česká
komerční banka dne 14. 6. 1921 v Národních listech (tehdy měly význam úřední desky) a tento den je považován za den vzniku firmy Kovolit. Na jeho řízení se v počátcích významně podílel Berthold Fink, velkoobchodník s železářským zbožím v Brně,
který mu předal své obchodní a technické zkušenosti a byl členem správní rady.
Zpočátku se podnikatelský záměr slibně vyvíjel, Koloferra svou výrobou pokrývala
potřeby Brna i okolí (např. cukrovar v Židlochovicích). V průběhu let podnik měnil
sortiment, vlastníky i název, ale s jeho dalšími osudy se seznámíme až příště.

Inzerát Koloferry z roku 1923 (Foto: Kovolit, a.s./archiv)

Ing. Emil Doležel, Jana Novotná

Úzkokolejná dráha na brněnském výstavišti v roce 1928 (Foto: Kovolit, a.s./archiv)
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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

b

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

Inzerce
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Firma KAMOKO, s.r.o. se sídlem v Modřicích hledá nové kolegy na pozici

TISKAŘ
do směnného provozu v sídle společnosti v Modřicích na ulici Brněnská
Požadujeme :



vyučení v polygrafickém oboru nebo praxi na dané pozici, případně zaučíme.
dobrý zdravotní stav – práce v hlučném prostředí

Nabízíme:







zajímavou práci ve 2-3směnném provozu
zázemí stabilní společnosti
odpovídající mzdové ohodnocení
odměny ve vazbě na plnění osobních ukazatelů
zdarma čištění pracovních oděvů
příspěvek na stravenky, penzijní připojištění nebo na volnočasové aktivity

OBSLUHU POLOAUTOMATICKÝCH STROJŮ A BALENÍ KORUNKOVÝCH
UZÁVĚRŮ
do směnného provozu v sídle společnosti v Modřicích na ulici Brněnská
Požadujeme :



vyučení v jakémkoliv oboru i bez výučního listu - zaučíme.
dobrý zdravotní stav – práce v hlučném prostředí

Nabízíme:







zajímavou práci ve 2-3směnném provozu
zázemí stabilní společnosti
odpovídající mzdové ohodnocení
odměny ve vazbě na plnění osobních ukazatelů
zdarma čištění pracovních oděvů
příspěvek na stravenky, penzijní připojištění nebo na volnočasové aktivity

Kontakt :
Bedravová Hana
tel. 547 216 241
email : kamoko@kamoko.cz
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Vyměním 2+1 s balkonem
OB na Lesné za stejný
v Modřicích.

Penzion Fino club v Modřicích
Hledá zdatného důchodce / studenta
na údržbu tenisových kurtů a areálu
(drobné opravy, venkovní úklid,..).

Tel.: 732 601 716

Pracovní doba:
- cca 3 dny v týdnu dle domluvy,
v dopoledních hodinách

NABÍZÍM PRONÁJEM GARÁŽE
V MODŘICÍCH

Informace:
tel. č. 602 726 289/ 547 216 711

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

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.
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NAPROTI ŽELEZÁŘSTVÍ KADLEC.

Vybavena elektr. sekv. vraty na dálkové
ovládání, elektřina + osvětlení,
nadstandardních rozměrů.
Cena: 1 500 Kč/měsíčně
Tel.: 777 121 219

Inzerce

www.RoztocteToSNami.cz

HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ A KOLEGY DO VÝROBY!

Roztočte to s námi!
Operátor Elektro – mzda od 25 000 do 28 000 Kč
Operátor – mzda od 21 000 do 23 000 Kč
Co Vám nabízíme?
‣ Stabilitu - už žádné agentury, smlouvu na dobu neurčitou.
‣ Máme tady spokojené zaměstnance, kteří u nás pracují déle než 15 let,
můžete k nim také patřit.
‣ Zajímavé a férové platové ohodnocení
‣ Výbornou dostupnost – autobusy zdarma
‣ Čisté a nehlučné prostředí, profesionální přístup
‣ Výjimečný balíček beneﬁtů

A co očekáváme?
‣ Manuální zručnost a kvalitu
‣ Ochotu pracovat ve třísměnném provozu
od pondělí do pátku
‣ VÝHODOU vzdělání v oboru strojním nebo elektro
(praxe není podmínkou)

Pište či volejte a domluvíme se na osobní setkání,
rádi Vás provedeme výrobou a představíme Vám naše mistry.
Kontakty:
Zamestnani@kollmorgen.com

733 614 117

Více informací najdete na:
hr.kollmorgen.cz
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Modřický kalendář

Opakovaně týdně

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

referent zásobování
(skladník)

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

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









po

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

- 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

út

čt

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

9:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

9:45 - 10:45

fitness program pro maminky

kontakt: www.fitmami.cz

11:30

Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia

>>>

Městská knihovna 9 -12, 13-16

www.volny.cz/mkmodrice

15:00

Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net

17:00

X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského

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

>>>

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

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

www.x-trim.cz

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

Události
Výstava v Městské knihovně
Svatováclavské hody
Výstava v Muzeu
Výstava zahrádkářů
sběr starého papíru na ZŠ
volby do PS parlamentu ČR
88. komorní koncert na radnici

Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda

-klubovna nad knihovnou na radnici

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2017

25. 9. - 31. 10.
29. 9. - 1. 10.
29. 9. - 23. 10.
1. 10. - 2. 10.
9. 10. - 13. 10.
20. 10. - 21. 10.
25. 10.

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

18:00

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

pá

akce

17:00

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

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

Tel.: 732 523 579

datum

Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9 -12, 13-18

- klubovna nad knihovnou na radnici

Nabízím doučování/soukromé lekce

ANGLICKÉHO
A ČESKÉHO JAZYKA.

>>>
>>>

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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