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Ohňostroj při večeru rozsvícených lampiček.
Foto: M.Hájek
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Muzeum města Modřice tel.: 547 216 124, 732 706 753
Pasivní bytový dům pro seniory tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Webové stránky města Modřice www.mesto-modrice.cz
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Komentáře k vybraným bodům usne-
sení z 36. schůze RMM konané dne 
17. 10. 2017

Nákup kontejneru
Město odkupuje od končícího dopravce 
p. F. H. plechový kontejner na komunál-
ní odpad za cenu 15.000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 36R-3.4/2017)

Směna pozemků 
RMM schválila směnnou smlouvu na 
směnu pozemků p. č. 1605/236 (majetek 
města) a p. č. 1605/237 a 1605/239 (ma-
jetek Bobrava) mezi městem Modřice a 
společností Bobrava spol. s r.o. schvá-
lenou zastupitelstvem usnesením č. 
14Z-5.3/2017.
(k usnesení 36R-3.5/2017)

Narovnání užívání pozemků 
RMM schválila dohodu o narovnání 
neoprávněného užívání pozemků města 
v areálu bývalého JZD v ceně 117.425,- 
Kč a smlouvu na odkup pozemků v 
areálu bývalého JZD v celkové hodnotě 
1.016.500,- Kč bez DPH mezi městem a 
společností AFT Service s.r.o. 
(k usnesení 36R-3.6/2017 a 36R-3.7/2017)

Pronájem klubovny na městském 
úřadě
RMM schválila pronájem klubovny na 
městském úřadě Centru Hastrmánci 
s.r.o. za cenu 50,- Kč/hod bez DPH k 
provozování cvičení kojenců a batolat. 
(k usnesení 36R-3.8/2017)

Prodloužení komunikace
RMM schválila prodloužení úpravy 
komunikace na pozemku p. č. 2258 
společnosti El-Insta Czech s.r.o.
(k usnesení 36R-4.2/2017)

Dotace na koncert Evy Adams
RMM schválila finanční dotaci na zajiš-
tění koncertu Evy Adams konaného dne 
26.11.2017 v kostele sv. Gotharda ve výši 
dotace 5.000,- Kč. 
(k usnesení 36R-4.5/2017)

Zamítnutí dotace na provoz občerst-
vení 
RMM zamítla žádost o finanční dotaci 
na udržení provozu zázemí a občerstve-
ní pro cestující na smyčce tramvaje č. 2 
ve výši 30.000,- Kč panu Ing. Ch. 
(k usnesení 36R-4.6/2017)

Digitální povodňový plán  
RMM schválila čistopis Digitálního 
povodňového plánu města Modřice, do 
kterého lze nahlédnout na městském 
úřadě na sekretariátě starosty nebo na 
webových stránkách města. 
(k usnesení 36R-7.1/2017)

Dofinancování mzdových nákladů 
MŠ
MŠ Modřice požádala město o dofinan-
cování mzdových prostředků ve výši 
80.100,- Kč v roce 2017, které MŠ nedo-
financoval Jihomoravský kraj a RMM 
doporučuje ZMM žádosti vyhovět a 
částku zařadit do rozpočtu města. 
(k usnesení 36R-7.6/2017)

POZVÁNKA na 15. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 4. PROSINCE 2017 OD 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93

Program bude vyvěšen na informačních tabulích
a na internetových stránkách města Modřice. 

1Zprávy z radnicez
USNESENÍ M8-RMM/2017

USNESENÍ RMM č. 36/2017

z 8. mimořádné schůze Rady města 
Modřice (dále jen „RMM“), konané
dne 2. října 2017 v 18 hodin v zaseda-
cí síni modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že 

RMM je plně usnášeníschopná (v 
počtu 5., jmenovitě viz prezenční 
listina)

RMM schvaluje zapisovatelku Lenku 
Knotkovou, DiS. 

RMM schvaluje navržený program 8. 
mimořádné schůze RMM bez úprav

Bod 1 – Projednání zadávací doku-
mentace na výběr dodavatele veřejné 
nadlimitní zakázky „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“
Usnesení 8M-R-1.1/2017: RMM schvaluje 

Obchodní podmínky k nadlimitní 
veřejné zakázce na stavební práce 

„Víceúčelová sportovní hala Modři-
ce“

Usnesení 8M-R-1.2/2017: RMM schvaluje 
Zadávací dokumentaci – požadavky 
na kvalifikaci dodavatelů a výzvu k 
podání žádostí o účast v užším řízení 
a k prokázání splnění způsobilosti 
a kvalifikace k nadlimitní veřejné 
zakázce na stavební práce podle 
§58 zákona 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozděj-
ších předpisů na veřejnou zakázku 
„Víceúčelová sportovní hala Modři-
ce“ včetně příloh č. 1-3.

Usnesení 8M-R-1.3/2017: RMM schvaluje 
Zadávací dokumentaci na nadlimitní 
veřejnou zakázku na stavební práce 
„Víceúčelová sportovní hala Modři-
ce“ včetně příloh č. 1-5. 



z 8. mimořádného zasedání Zastu-
pitelstva města Modřice (dále jen 
„ZMM“), konaného dne 17. října 2017 
v 18 hodin v zasedací síni modřické 
radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
ZMM je plně usnášeníschopné (v 

počtu 14 zastupitelů jmenovitě, viz 
prezenční listina – řádně omluven 
zastupitel Jiří Ventruba)

Usnesení 8M-Z-Ú1/2017:
ZMM schvaluje zapisovatelkou 8. mimo-

řádného veřejného zasedání ZMM 
Lenku Knotkovou, DiS.

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 8. 
mimořádného veřejného zasedání 
ZMM zastupitele Jiřího Brabce a 
zastupitele Tomáše Kratochvíla.

ZMM schvaluje program 8. mimořádné-
ho veřejného zasedání ZMM beze 
změn. 

Hlasování: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
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USNESENÍ č. M8-ZMM/2017 

Bod 1 – Projednání koncepce řešení 
hazardu ve městě Modřice
Usnesení 8M-Z-1.1/2017: Zastupitelstvo 

města Modřice schvaluje zrušení 
omezení počtu vystupování v projed-
nání bodu Koncepce řešení hazardu 
ve městě Modřice.

Hlasování: 14 pro 
0 proti 

0 se zdrželo 

Usnesení 7M-Z-1.2/2017: Zastupitelstvo 
města Modřice schvaluje koncepci 
regulace řešení hazardu ve městě 
Modřice dle varianty D – regulace v 
původním rozsahu a pověřuje zastu-
pitelku Ing. Chybíkovou a právničku 
města, vedoucí OVV Mgr. Žaloud-
kovou, přípravou OZV k dalšímu 
projednání.

Hlasování: 11 pro (Šiška, Slaný, Brabec, Šulová, To-
mandl, Chybíková, Havlátová, Doleček, Kratochvíl, 
Mikuš, Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Konvalinková) 

z 8. mimořádného veřejného zasedá-
ní Zastupitelstva města Modřice (dále 
jen „ZMM“), konaného 17. října 2017 
v 18 hodin v zasedací síni modřické 
radnice
Přítomno: 14 zastupitelů (jmenovitě, viz 

prezenční listina, řádně omluven 
zastupitel Ventruba)

Předsedající: Ing. Josef Šiška, starosta 
města

ZÁPIS č. M8-ZMM/2017

Jednání zahájil předsedající Ing. Josef 
Šiška v 18:00 hodin v zasedací síni 
modřické radnice.

Předsedající přivítal přítomné zastu-
pitele a občany, a konstatoval, že 
jednání ZMM bylo řádně svoláno a 
vyhlášeno. Zasedání ZMM počtem 
14 přítomných zastupitelů města, což 
je nadpoloviční většina zastupitelů, 
je usnášeníschopné.

Z jednání se řádně omluvil zastupitel 
MUDr. Ventruba.

Návrh předsedajícího na ověřovatele 
zápisu a zapisovatelku:

Ověřovatelé: zastupitel Ing. Brabec a 
zastupitel Mgr. et Mgr. Kratochvíl 

Zapisovatelka:  Lenka Knotková, DiS.
Hlasování o návrhu starosty: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat.

V rámci pozvánky obdrželi zastupitelé 
návrh programu dnešního 8. mimo-
řádného zasedání ZMM. V programu 
je uveden pouze 1 bod, a to projed-
nání koncepce řešení hazardu ve 
městě Modřice, která nebyla na 14. 
řádném zasedání ZMM dořešena. 
Dále bylo konstatováno, že zápis a 
usnesení ze 14. řádného zasedání 
ZMM byly vyhotoveny a budou 
projednány na 15. řádném zasedání 
ZMM v měsíci prosinci.

Program: 
Úvod
1. Projednání koncepce řešení hazardu 

ve městě Modřice
Závěr
Hlasování o programu: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Program byl přijat.

Návrh na usnesení k úvodu zasedání 
ZMM (Šiška):

ZMM schvaluje zapisovatelkou 8. mimo-
řádného veřejného zasedání ZMM 
Lenku Knotkovou, DiS.

ZMM schvaluje ověřovatele zápisu 8. 

mimořádného veřejného zasedání 
ZMM zastupitele Ing. Jiřího Brabce 
a zastupitele Mgr. et Mgr. Tomáše 
Kratochvíla.

ZMM schvaluje program 8. mimořádné-
ho veřejného zasedání ZMM  beze 
změn.

Hlasování o návrhu usnesení: 14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Usnesení bylo přijato pod pořadovým číslem 
8M-Z-U1/2017.

Bod 1 – Projednání koncepce řešení 
hazardu ve městě Modřice
V podkladech zastupitelé obdrželi 

návrh koncepce regulace hazardu v 
Modřicích v 5 možných variantách. 
RMM navrhuje ZMM řešit koncepci 
regulace hazardu v Modřicích dle 
návrhu D) – regulace v původním 
rozsahu, tj. nová OZV by vycházela 
z  dosavadní OZV č.2/2012. Herny by 
zůstaly na stejných adresách, kde 
jsou provozovány k dnešnímu dni 
včetně 1 herny v Olympii. Zároveň 
by došlo k vypuštění adresy tam, 
kde herna fakticky není nebo do 
budoucna není majitelem prostoru 
plánována. To vše za předpokladu 
dodržení již dřívějšího pravidla – 
max. 1 herna na ulici a nové pod-
mínky „zachování stávající občanské 
vybavenosti“. V tomto směru by pak 
byl regulován hazard také na ulici 
Husova.

Další doplňující komentář přednesla 
Ing. Chybíková.

Návrh na usnesení (Šiška) 
ZMM schvaluje zrušení omezení počtu 

vystupování v projednání bodu 

Zprávy z radnice
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Koncepce řešení hazardu ve městě 
Modřice.

14 pro
0 proti
0 se zdrželo
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem 8M-Z-
1.1/2017

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje koncepci regulace 

řešení hazardu ve městě Modřice 
dle varianty D – regulace v původ-
ním rozsahu a pověřuje zastupitelku 
Ing. Chybíkovou a právničku města, 
vedoucí OVV Mgr. Žaloudkovou pří-
pravou OZV k dalšímu projednání.

V diskusi vystoupili:
Konvalinková
- Vystoupila jako první, s protinávrhem 

na usnesení.

1. protinávrh na usnesení (Konvalinko-
vá):

ZMM schvaluje koncepci regulace řeše-
ní hazardu ve městě Modřice dle va-
rianty A – plošný zákaz provozování 
hazardních her a pověřuje zastupi-
telku Ing. Chybíkovou a právničku 
města, vedoucí OVV Mgr. Žaloudko-
vou přípravou OZV k jejímu dalšímu 
projednání.

Šiška  - Zeptal se pí Konvalinkové, jako 
předkladatelky protinávrhu, kde vez-
meme 11,5 mil. do rozpočtu, který 
tam teď aktuálně z hazardu je? 

Konvalinková - Zeptala se, kde město 
vezme na sportovní halu, když aktu-
álně nevíme, kolik hala bude stát? 

Šiška - Opět se zeptal, kde vezmeme 11,5 
mil do rozpočtu, které tam budou 
chybět?

Konvalinková - Opět se zeptala, kde 
vezmeme na sportovní halu? Opět 
konstatovala, že je to její protinávrh, 
a že nebude podporovat hazard.

Bernátová - Informovala zastupitele o 
obsahu zprávy Národního monito-
rovacího střediska pro závislosti – v 
loňském roce se prohrané částky 
navýšily o 30%, tedy na 4 miliardy 
korun, narostlo patologické hráč-
ství - závislých v ČR je tedy 120 tisíc 
a z těchto čísel bychom tedy měli 
vycházet při rozhodování.

Šiška
 - Nemáme žádné informace o tom, že 

by v Modřicích byl někdo závislý na 
hazardu.

Chybíková
 - Sdělila, že zprávu podrobně nečet-

la, ale v médiích zaznělo, že velké 
procento nárůstu je zejména na 
internetovém hraní.

Bernátová  
- Pozastavila se nad tím, proč má město 

starost o modřické hospodské. 
Citovala z podkladů pro dnešní 
zasedání ZMM: „V Modřicích by to v 
krajním případě znamenalo zrušení 
5 pohostinství.“ Konstatovala, že 
během 25 let, kdy podniká jako malý 
živnostník, musela 3x začínat znovu 
kvůli vnějším okolnostem a nikdo z 
Modřic se nezajímal o její osud. Dále 
vyjádřila svoji lítost nad tím, pokud 
by měla být existence restaurací 
v Modřicích založena na hracích 
automatech. 

Jahoda (Admiral) 
- Konstatoval, že jako občan nemá 
problém s variantou D, kterou 
navrhuje pan starosta. Proč ale tedy 
město Modřice odmítá nabídku 

firmy Paradise Casino Admiral - vy-
budování  provozu mimo obec - pro 
obec kolem 25 mil. korun ročně přes 
loterijní daň.

Troubil (občan)
  - Vyjádřil se ke zprávě, o které mlu-

vila paní Bernátová – v daných čís-
lech jsou také zahrnuty Tip Sporty, 
Fortuny, Sazka – je obecně známo, 
že lidé prohrají mnohem více peněz 
tímto sázením.

Bernátová
 - Zeptala se p. Troubila, jestli podle 

něj patří do hazardu i sázení Sport-
ky?

Troubil (občan)
 - Odpověděl, že ano.
Skalník
 - Zeptal se pana Jahody, z čeho 

vycházel, když tvrdí, že městu Mod-
řice přinese do rozpočtu kolem 25 
milionů.

Jahoda (Admiral) 
- Firma zaplatí daň podle počtů a 
výnosů všech přístrojů, které má v 
ČR a výnos pak rozpočítává podle 
počtu povolených herních pozic. 
Podle velikosti plochy jsou schopni 
odhadnout, kolik bude herních pří-
strojů a kolik pozic živé hry – z toho 
výše uvedená částka.

Skalník
- Zeptal se, s jakým počtem pozic firma 

v Modřicích počítá.
Jahoda (Admiral) 

- Počítá se zhruba s 10 pozicemi živé 
hry a 150 výherními automaty.

Skalník
- Vyjádřil se k zájezdu, který společnost 

pořádala do kasina v Mikulově. Kon-
statoval, že Mikulov má výnos 44 
mil. Kč ze 400 hracích pozic celkem. 

Firmě Paradise Casino Admiral patří 
170 pozic. Dle jeho výpočtů to nevy-
chází na částku, která byla vypočítá-
na pro Modřice.

Jahoda (Admiral) 
- Oponoval, že nezáleží na tom, kolik 
mají herních pozic v Mikulově, ale 
kolik jich mají v celé ČR a to se pak 
rozpočítá. Nárůst hazardu o jednu 
třetinu, o kterém se zmínila Bernáto-
vá, je přes internetové sázení.

Bernátová
 - Konstatovala, že mluvila také o 

nárůstu patologického hráčství, a že 
si nedovede představit, že by toto 
narostlo tím, že někdo sází Sportku.

Konvalinková
 - Zeptala se, proč město nenavrhuje i 

variantu, ve které by zůstaly stávající 
provozovny a současně nepodpoří 
provozovny v okolí, když chce víc 
peněz?

Šiška
 - Odpověděl, že v RMM se také hlasu-

je. Během diskuze, kdy byly navrže-
ny obě tyto varianty, většina členů 
RMM byla pro variantu D. V podkla-
dech pak z možností bylo předloženo 
5 variant. Kdokoliv ze zastupitelů 
může navrhnout jiné řešení.

Konvalinková
 - Dle jejího názoru, když se řeší 

peníze pro Modřice, tak by se mělo 
řešit Casino Admiral, aby mělo město 
více peněz. Pro ni je to hazard jako 
hazard.

Tomandl
 - Na minulém ZMM se navrhovalo 

(pravděpodobně p. Slaný), nechat 
stávající herny v Modřicích, a aby 
se nestavělo nové kasino. Zeptal se, 
proč tedy jednáme? Chceme hazard 

Zprávy z radnice Zprávy z radnice
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v Modřicích nebo mimo? Proč ne-
chceme variantu kasino mimo Mod-
řice? Máme v Modřicích problém s 
hráči? Jaké jsou pro Modřice plusy a 
mínusy?

Šiška
 - Zásahy MP v hernách jsou do 5 

zásahů ročně, hlavně na ul. Husova. 
Opět zopakoval, že na variantě D 
se shodla RMM, zastupitelé mohou 
podat další protinávrhy na usne-
sení. Konstatoval, že osobně nemá 
problém ani s variantou E, ze které 
plynou nemalé peníze do rozpočtu.

Bernátová
 - To jsme neponížili my, to si ponížili 

sami.
Slaný
 - Dále navrhl, aby se dal prostor fun-

gování nového zákona – jak to bude 
fungovat, to ukáže čas.

Bernátová
 - Můžeme být ještě progresivnější 

– zachováme všechny provozovny, 
otevřeme kasino a ještě povolíme 
prostituci v Modřicích, aby byla zda-
něná a nějaké peníze šly do obecní 
pokladny.

Tomandl
 - Nechceme hazard, ale ten existuje. 

Co tedy změníme, když plošně zaká-
žeme hazard v Modřicích?

Šnajmer (občan) 
 - Odvezeme automaty, navezeme 

kvízomaty a město nevydělá nic, ale 
hazard bude pokračovat dál. Město 
již z tohoto už nebude mít žádný 
příjem.

Bernatová 
 - Myslí si, že je to pokrytectví, proto-

že určitě každý z nás ví, že je špatné 
podporovat hazard ať už v kasinech 

nebo hernách a nikdo by nechtěl, 
aby někdo z jeho blízkých byl na 
hazardu závislý. Ale pokud jsou 
z toho peníze, tak se tváříme, že 
je to v pořádku. Myslí si, že to 
tak být nemá a kdyby přítomní 
někoho závislého v rodině měli, 
tak by se na tento problém určitě 
dívali jinak. 

Kratochvíl
 - Dotaz na pana Jahodu. Kde bere 

jistotu, že by ta částka 25.000 000, 
kterou uvádí, v tom rozpočtu 
skutečně byla?

Jahoda (Admiral)
 - Víme, jak vyhovět podmín-

kám nového zákona. Co se týče 
rušení hazardu -obce, které rušily 
hazard, přišly o peníze a lidé sází 
online.

Kratochvíl
 - Zopakoval nezodpovězenou 

otázku na pana Jahodu: kde bere 
záruku, že ta částka v tom rozpoč-
tu opravdu bude.

Jahoda (Admiral)
 - Víme, kolik platíme městům a 

obcím, kde kasina provozujeme.
Kratochvíl
 - A kde berete záruku do budouc-

na? Neověřená informace, že se 
na Ministerstvu financí chystá 
nové opatření – snížení příjmu 
obcí ze současných 67% na 
30% -takže příjem z hazardu do 
budoucna možná nebude vůbec 
takový, jaký si myslíme – stát 
chce omezit hazard ještě silněji.

Jahoda (Admiral)
 - To my neovlivníme a pokud 

toto stát obcím udělá, měly by se 
bránit.

Kratochvíl
 - Nemáme tedy jistotu, že když jako 

obec povolíme kasino, že to s roz-
počtem něco výrazně udělá.

Jahoda (Admiral)
 - Jistotu vám nedáme, ale když to 

nepovolíte, obec nemá šanci těch 20 
až 25 milionů obdržet.

Šiška
 - Jistotu nemáme nikdy, ani když 

tady firma postaví provozovnu.
Skalník
 - Dotaz na pana Jahodu, za 2 roky se 

změní rozložení daní, jste schopni 
tuto částku, kterou slibujete příštích 
10 let dorovnávat? 

Jahoda (Admiral)
 - Nerozumí tomu, proč by měla firma 

částku dorovnávat.
Skalník
 - Protože základní argument pro ka-

sino je 20 až 25 milionů, které obec 
potřebuje pro spolky. Kasino v Po-
půvkách funguje 8 měsíců a výnos je 
8 milionů.

Dobšák (Admiral)
 - Srovnávat kasino v Popůvkách a 

Modřice nelze.
Skalník
 - Kasino v Železné Rudě, nevychází 

mi ta čísla, nebo obec Česká Kubi-
ce - také ty čísla nevychází. Sám za 
sebe s kasiny problém nemá, když 
to bude tam - čísla ale nevychází.

Šiška
 - Máte zjištěná i čísla pozic v těch 

jednotlivých kasinech, která tady 
jmenujete, a čísla vám nevychází?

Skalník
 - Mikulov má 400 hracích pozic a vý-

nos 44 milionů, Modřice 147 hracích 
pozic a mají 14 milionů.

Chybíková
 - To jsou čísla z roku 2016.
Šiška
 - Dohadujeme se o číslech. Máme 

navržených 5 návrhu řešení koncep-
ce proti hazardu. Dalších 12 přítom-
ných zastupitelů má možnost podat 
protinávrh na usnesení.

Tomandl
 - Stát je pokrytec. Odebere příjmy 

obcím, ale pro sebe si výnos nechá. 
Proč bychom se měli zbavovat pří-
jmů? Proč bychom se měli zbavovat 
příjmů z hazardu - podmíníme to 
třeba tím, že peníze půjdou pouze 
do sportu.

Kratochvíl
 - Reaguje na Tomandla: Nesouhlasí 

s tím, že stát je pokrytec - musí ba-
lancovat mezi hazardem a nemalými 
příjmy pro obce. Položil otázku, na 
kolik by bylo město ochotno hazard 
připustit, podle toho kolik peněz by 
reálně přicházelo v budoucnu do 
rozpočtu?

Konvalinková
 - Aktuálně nevíme, kolik bude stát 

nová sportovní hala. Takže také zále-
ží na tom, jak obec umí šetřit. Když 
se chce podporovat hazard v Modři-
cích, tak proč ne mimo – pro mě je 
hrozné, že bychom vyměnili místo 
pro děti za místo hazardu. Obec by 
měla více šetřit a nepotřebovala by 
peníze z hazardu.

Mikuš
 - Wikyland nekrachuje. Pokud Admi-

ral nabízí Wikylandu takové peníze, 
aby zavřeli hernu pro děti, tak to 
tedy nebude podporovat. Dotázal se 
provozovatelů, jak moc hazard živí 
současné modřické provozovny?

Zprávy z radnice Zprávy z radnice



Smejkal (občan)
 - Když nebudou automaty, tak to 

zavřeme. Zhruba 60% příjmů je z 
hazardu. Dotázal se: Proč má obec 
rozhodovat o naší živnosti? O vás 
taky nikdo nerozhodoval, řekl paní 
Bernátové. Nám nevadí konkurence, 
když se otevře jiná provozovna, vadí 
jim autoritativní zrušení živnosti.

Bernátová
 - Bránila se, že o ni se taky nikdo 

nepostaral, když zkrachovala, a při-
tom daně obci odváděla stejně jako 
herny, bary i hospody v Modřicích.

Šulová
 - Zrušení hazardu nevymýtí závislost 

na hazardních hrách v Modřicích, 
stejně jako u kouření jsou obrázky 
na krabičkách a kuřák si stejně ciga-
rety koupí.

Konvalinková
 - Když se plošně zakáže kouření a 

udělá to stát, nikdo to neřeší.
Tomandl  

- Opět to ukazuje na pokrytectví 
státu.

Jahoda (Admiral) 
- Nejde tak o počet herních pozic, 
loterijní daň se vypočítá z vhoze-
ných a vyplacených peněz. Nejde 
srovnávat firmu Paradise s malými 
provozovnami. Wikyland se objevil v 
nabídce volných nemovitostí, proto 
jsme projevili zájem.

Tomandl
 - Ještě ke kouření. Vyhodili kuřáky z 

hospod, ale pro mě je horší, když mi 
soused kouří vedle do bytu a já s tím 
nic nenadělám. Pro mě je lepší, aby 
kouřili v hospodě. Opět se vrátil k 
otázce negativ a pozitiv hazardu pro 
Modřice.

Procházka
 - Jsou zde majitelé provozoven, kteří 

mají z hazardu tržby, pak je tady rad-
nice, která říká, že by přišla o příjmy, 
a tak bych se chtěl zeptat, jestli je 
tady někdo z přítomných, který by 
se označil za aktivního hráče.

Goiš (občan)
 - Sází na sportovní utkání, Sportku, 

občas automat. Když se zruší ha-
zard, bude hrát online a obec z toho 
nebude mít peníze.

Kratochvíl
 - Chtěl uvést příměr k závislostem, 

zeptal se přítomných, zda by někdo 
z nich zakázal plošně alkohol?

 Ze zastupitelů se přihlásila pouze 
paní Bernátová. Představu si udělal.

Brabec
 - Kasino přímo v Modřicích ne, za 

mě správné rozhodnutí. Většinou se 
dělají na výpadových cestách. Proč 
zrovna tato lokalita? 

 Jahoda Admiral) 
- Lokalita je dobře dostupná, napoje-
ní na hlavní komunikaci.

Brabec
 - Pozastavil se nad tím, jaký negativ-

ní dopad by toto kasino mohlo mít 
na občany Modřic. Dle jeho názoru 
to může mít spíš nějaký přísun pro 
obec.

Dobšák (Admiral)
 -Zhodnotil hazard obecně.
Smejkal (občan)
 - Obrátil se znovu na pí Bernátovou: 

My chceme podnikat dál, jak podni-
káme, a obec nám chce zasahovat 
do podnikání. Vy nám chcete podni-
kání zakázat.

Bernátová
 - Co se týče automatů, tak já ano, 
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ale pokud jste slyšel p. starostu, tak 
většina zde přítomných vám chce 
pomoct. Máte na radnici velkou 
podporu a zajímalo by mě, jestli by 
si obec dělala starosti o svoje ostatní 
podnikatele, kteří třeba ne svojí 
vlastní vinou, ale vinou vnějších 
okolností musí svou živnost zrušit.

Šiška
 - Vstoupil do diskuze mezi paní 

Bernátovou a panem Smejkalem. 
Zopakoval, že bylo předloženo 5 
variant řešení hazardu a zeptal se, 
jestli má někdo ze zastupitelů nějaký 
další protinávrh na usnesení?

Brabec
 - Vystoupil s 2. protinávrhem na 

usnesení 

2. protinávrh na usnesení (Brabec):
ZMM schvaluje koncepci regulace ře-

šení hazardu ve městě Modřice dle 
varianty E – regulace v původním 
rozsahu + rozšíření o další provozov-
nu v lokalitě za Svratkou, a pově-
řuje zastupitelku Ing. Chybíkovou 
a právničku města, vedoucí OVV 
Mgr. Žaloudkovou přípravou OZV k 
dalšímu projednání.

- Dále doplnil, že pokud by byl problém 
s lokalitou ve Wikylandu, navrhl by 
přesunutí za dálnici.

Bernátová
 - Tam to bylo ale před pár lety zamít-

nuto.
Brabec
 - Zeptal se pana Jahody, zda i toto 

místo by bylo pro ně řešení.
Jahoda (Admiral)
 - Zatím se nám nic za dálnicí nenabí-

zí.

Brabec
 - Kupujete hotovou budovu? U De-

cathlonu jsou volné pozemky, to pro 
vás není zajímavé?

Bernátová
 - Vy jste ale žádali, je to tak 3 roky, u 

nás na obci o místo za Decathlonem.
Jahoda (Admiral)
 - Ano. Zjišťovali jsme situaci, ale v 

současné době tam nejsou pro nás 
nachystané prostory, abychom moh-
li do 3 let spustit provoz. Momen-
tálně máme na stole tuto nabídku, 
která je pro nás zajímavá.

Brabec
 - Měli bychom zhodnotit, pokud 

něco zamítneme, jestli je to pro obec 
dobře.

Chybíková
 - Doplnila, že hlavní povolení se 

dává na 6 let, obec bude herní 
prostor povolovat na 3 roky, po 3 
letech nebude problém udělit plošný 
zákaz.

Kratochvíl 
 - Zeptal se Mgr. Žaloudkové, jestli se 

po 3 letech může vydat nová vyhláš-
ka, která tato místa například úplně 
zruší s tím, že podnikatelé nebudou 
mít nárok na žádnou náhradu - nebu-
dou se moci s městem soudit.

Žaloudková (právník města)
 - Nová vyhláška může být vydána 

kdykoli. Zákon podnikateli nedává 
záruku, že po dobu těch 3 let se nic 
pro něj nezmění. Dle zákona může 
být povolení zrušeno, pokud se 
změní podmínky, za kterých bylo 
povolení vydáno.

Chybíková
 - Musí být ale objektivní důvod, 

například kriminalita.

Zprávy z radnice Zprávy z radnice



Kratochvíl
 - Jde o to, pokud se ZMM rozhodne 

místo zrušit, tak zda ho může kdyko-
liv zrušit.

Žaloudková (právník města)
 - Pokud se bavíme o plošném záka-

zu, tam je to vždy jednodušší.  ZMM 
nebo RMM se rozhodne z nějakého 
důvodu udělit zákaz. Pokud jde o 
zrušení konkrétního místa, tím se 
zasahuje do koncepce.

Kratochvíl
 - Jde mi o to, zda je možné rozhod-

nutím ZMM kdykoliv zrušit jakékoliv 
místo.

Šiška
 - Ale musíte k tomu mít podklad, 

proč to zrušit.
Kratochvíl
 - Takže například zprávy od policie? 

Nějaké podezření?
Šiška
 - Ano, trestná činnost, nepořádek na 

ulici, apod.
Kratochvíl
 - Takže třeba i důvod, že příjmy 

nejsou v odpovídající výši, že se mi 
tady ta provozovna nelíbí? 

Žaloudková (právník města) 
- Důvody musí být objektivní a 
musíme být schopni je promítnout 
do přijaté koncepce.

 - Pokud se rozhodneme změnit vy-
hlášku, musíme změnit i tu koncepci. 
Musíme odůvodnit, co nás vedlo ke 
změně.

Skalník
 - Podivil se, co na tom Kratochvíl ne-

chápe. Zkrátka to zrušit nejde, pro-
tože neseženete objektivní důvod. 
Citoval úryvek varianty D a dodal, 

že na posledním ZMM se mluvilo o 
tom, že se zruší herna na Husové, 
ale pokud se nenajde objektivní 
důvod, tak se taky nezruší.

Šiška
 - Podnět na prověření oprávnění 

provozovny na Husově je přes 3 mě-
síce na Stavebním úřadě. Dotyčný 
provozovatel na tomto místě provo-
zuje něco, co ani není v souladu se 
stavebním povolením na objekt, Sta-
vební úřad k dnešnímu dni neučinil 
žádné kroky.  Dle informací nemůže 
majitele zkontaktovat.

Chybíková
 - Musí být souběh. Jedna provozov-

na na 1 ulici a zachování občanské 
vybavenosti. Občanská vybavenost 
na ulici Husova nebyla zachována 
tím, že byly zrušeny potraviny, proto 
je možné provozovnu zrušit. 

Dobšák (Admiral) 
- Doplnil, že když obec přijme jakou-
si koncepci, dává dopředu vědět, 
jakým způsobem na toto regulované 
podnikání nahlíží. Původně obec 
navrhovala povolení jen na 1 rok, ale 
nezrušitelný. Nakonec byla schvále-
na možnost povolení až na 3 roky. 
Dle osobní zkušenosti sdělil, že při 
odvolání dá většinou Ministerstvo 
vnitra za pravdu obci.

Bernátová
 - Vyjádřila osobní dojem, že věci, 

které nemůže ovlivnit vlastní chyt-
rostí, jako např. karty, ty nevadí. 
Na automatech se vyhrát nedá.  
Avizovala dopředu, že bude určitě 
hlasovat proti kasinu i hernám.

Dobšák (Admiral) 
- Doplnil, že automaty mají nastave-
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nou výhernost 70 – 100%. Do jejich 
provozů chodí 100tis hráčů měsíčně. 
Z každé vsazené 100,- se vrátí hráči 
až 75,-Kč.

Bernátová 
 - Zkusila automaty, když byla v Las 

Vegas a závislou se nestala, i když to 
bylo vzrušující a zajímavé.

Ukončena diskuze a zahájeno hlasování 
o předložených návrzích na usne-
sení.

2. protinávrh na usnesení (Brabec):
ZMM schvaluje koncepci regulace ře-

šení hazardu ve městě Modřice dle 
varianty E – regulace v původním 
rozsahu + rozšíření o další provozov-
nu v lokalitě za Svratkou, a pově-
řuje zastupitelku Ing. Chybíkovou 
a právničku města, vedoucí OVV 
Mgr. Žaloudkovou, přípravou OZV k 
dalšímu projednání.

Hlasování o 2. protinávrhu na usnesení:
7 pro (Šiška, Brabec, Šulová, Tomandl, Chybíková, 
Havlátová, Kratochvíl)
4 proti (Doleček, Konvalinková, Bernátová, Pro-
cházka)
3 se zdrželi (Slaný, Skalník, Mikuš)
Protinávrh nebyl přijat.

1. protinávrh na usnesení (Konvalinko-
vá):

ZMM schvaluje koncepci regulace 
řešení hazardu ve městě Modřice 
dle varianty A – plošný zákaz pro-
vozování hazardních her a pově-
řuje zastupitelku Ing. Chybíkovou 
a právničku města, vedoucí OVV 
Mgr. Žaloudkovou, přípravou OZV k 
dalšímu projednání.

Hlasování o 1. protinávrhu na usnesení:
5 pro (Doleček, Konvalinková, Mikuš, Procházka, 
Bernátová)
6 proti (Šiška, Brabec, Šulová, Tomandl, Chybíková, 
Havlátová)
3 se zdrželo (Slaný, Kratochvíl, Skalník)
Protinávrh nebyl přijat.

Návrh na usnesení (Šiška): 
ZMM schvaluje koncepci regulace 

řešení hazardu ve městě Modřice 
dle varianty D – regulace v původ-
ním rozsahu a pověřuje zastupitelku 
Ing. Chybíkovou a právničku města, 
vedoucí OVV Mgr. Žaloudkovou pří-
pravou OZV k dalšímu projednání.

Hlasování o návrhu na usnesení:
11 pro (Šiška, Slaný, Brabec, Šulová, Tomandl, 
Chybíková, Havlátová, Doleček, Kratochvíl, Mikuš, 
Skalník)
2 proti (Bernátová, Procházka)
1 se zdržel (Konvalinková)
Návrh byl přijat pod pořadovým číslem 8M-Z-
1.2/2017

Ukončeno v 19:31 hodin.

Zprávy z radnice Zprávy z radnice

 Město Modřice zve občany na veřejné projednání
návrhu rozpočtu na rok 2018, které se uskuteční ve 
velké zasedací místnosti MÚ v pondělí, 27. 11. 2017 
v 18 hodin.



Z pozice kronikářky města Modřice Vám, vážení občané, sděluji velmi 
významnou informaci.

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly jedny z několika dalších voleb do 
Parlamentu ČR. Na kandidátních listinách figurovali také někteří obča-
né města Modřice mimo jiné oba dva místostarostové ing. Chybíková za 
KDU-ČSL a MUDr. Ventruba za ODS. Velikého volebního úspěchu pak ve 
vlastní volbě dosáhl pan MUDr. Jiří Ventruba, CSc. kandidující za ODS z 
6. místa na kandidátní listině. Díky získaným preferenčním hlasům se do-
kázal dostat na výsledné 3. místo a stal se poslancem Parlamentu ČR. Je 
to vůbec poprvé od Sametové revoluce v roce 1989, kdy nějaký modřický 
občan dokázal získat místo v nejvyšším orgánu České republiky. Pro měs-
to Modřice a místní organizaci ODS je to vizitka dobré a kvalitní práce.

Vážený pane poslanče, přejeme Vám mnoho úspěchů a zdaru v nelehké 
poslanecké funkci. 

Hana Zdražilová
kronikářka města
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Modřický občan poslancem Parlamentu ČR

Sportem k hazardu

Dne 17. 10. 2017 se konalo mimořádné ZMM, hlavním bodem se projednával hazard. 
Měli jsme na výběr několik možností. Rada města Modřice doporučila bod d, aby 
byly zachovány dané herny a Kasino u Olympie nebylo podpořeno. Rozporovala 
jsem tento návrh a dala nový návrh na úplné zrušení hazardu v Modřicích. Okamžitě 
mi byla podána otázka, kde chci vzít navíc 12 mil. pro Modřice? 

Má odpověď zněla: ,,Ne, kde vzít, ale kde ušetřit“!

Pokud město rozhazuje a není správný hospodář, tak je jasné, že příjmy musí být 
vyšší, něž by musely být. A jsme právě u sportu a sportovní haly, podpořila jsem 
návrh č.2, kde návrh měl stát 90 mil. bez DPH a firma měla ručit svým majetkem, aby 
se nepřesáhla daná částka, námitka byla, že šatny se nacházely v ochranném pásmu, 
ale přepracovat už to nebylo možné, takže město Modřice mají asi nejdražší šatny v 
dějinách ČR, protože aktuální hala má být za cca 140 mil., takže kolik nás stály šatny? 
55 mil, to je asi běžné a rozhodně se na této částce nezastavíme, protože nám nikdo 
negarantuje vícepráce atd., takže se ráda podívám, až budou zhotoveny šatny. A zde 
se našly peníze pro město. 

Pokud se řeší jen peníze pro Město, tak se mělo rovnou od rady podpořit návrh i pro 
Kasino, protože potřebují Modřice peníze, Kasino by bylo za Modřicemi a minimální 
nárůst by zde také byl, ale to by asi už bylo moc, jelikož by se zrušilo zábavní cent-
rum pro děti.

Odpověděla jsem, že nechci hazard, proto jsem nepodpořila ani Kasino. Samozřejmě 
nechci, aby měli problémy živnostníci, ale jejich název je hospoda a ne herna, jsem 
matka a musím podporovat, aby Modřice byly bez hazardu.

Zastupitelka Konvalinková
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Stavby v Modřicích
Město Modřice bude stavět sportovní halu, na kterou se všichni těší. Několikrát jsem 
se ptal, kolik se počítá, že hala bude stát a vždy mi bylo odpovězeno, že se neví. To 
je zvláštní, protože první cenu zjistíte, z projektu, ve kterém je i kalkulace předběžné 
ceny. Většina to zná z odhadů. Máte odhad dle stavby a tzv. komerční odhad. Každo-
pádně, jelikož je již vyhlášeno výběrové řízení, tak už víme, jaká je předpokládaná 
cena, a ta je:

152.273.155,- Kč bez DPH = 175 miliónů Kč s 15% DPH
Hned jsem si vzpomněl na druhý návrh, kde byla garantována cena 90 miliónů ko-
run!!!
Dost rozdíl, z mého pohledu. Sakra velký rozdíl. Já mám však čím dál větší obavy, že 
něco není v pořádku.
Byl jsem u výběrového řízení na sportovní halu. Tam jsem však pochopil, že o tom, 
který návrh bude vybrán, již rozhodl někdo jiný. Odborná komise složená z odborní-
ků, kteří se znají. A následně to byl podivně nastavený systém hodnocení, kdy díky 
nelineárnímu systému přidělených bodů bylo zřejmé, že druhý v pořadí nemůže 
ohrozit projekt vybraný touto odbornou porotou. Zvláštní systém, a z mého pohledu 
účelový!
Tudíž, z toho plyne, že cena sportovní haly nebyla prioritní! Co tedy bylo prioritní?  
Aby hala dobře vypadala? Proč nedostali možnost občané si vybrat či se na výběru 
podílet? Asi názor občanů města není důležitý. Že by prioritní bylo, aby vyhrál kon-
krétní projekt? Cena to viditelně nebyla.
Modřice jsou bohaté. Ale KDE to je vidět? Ptají se často lidé. Osobně taky nevím.
Každopádně, pokud bude město splácet úvěr na sportovní halu, ročně 5 miliónů 
korun, doba splácení bude 35 let. Při splátce 10 miliónů korun ročně to budou Mod-
řice splácet 15 let = 4 další volební období. A to nepočítám úroky a doufám, že bude 
dotace, protože pokud ne, tak to vypadá na Blanku. Každopádně ostatní opravy se 
omezí na minimum, to je téměř jisté.
Hodně mi to připomíná, když jsme se, před více jak 3 roky, snažili zjistit, kolik stál 
pasivní bytový dům v Modřicích. Kdy jsme se postupně dostali z ceny 60 miliónů Kč 
až na konečnou cenu 88 miliónů Kč. Mimochodem, informace jsme od vedení města 
tehdy také nedostali. Dnes víme, že dům prodělává ročně více jak 1 milión Kč a ná-
jem v něm je dražší než v obecních bytech. Pokud vezmu v úvahu, že starosta, tak i 
místostarostka jsou odborníky z oboru stavebnictví, obávám se nejhoršího.
Sám řídím projekty a opravdu si nedovedu představit situaci, že bych stavěl dům, 
který by mě místo 6 miliónů korun, nakonec stál 8,8 miliónů. A když vidím tu spor-
tovní halu, obávám se, že cena bude vyšší než ta předpokládaná.
Přišel za mnou kolega z ANO a říká: Koukám, že Modřice budou stavět. Jen ta veřejná 
zakázka je napsána tak, že její podmínky splní asi jen jedna společnost.“ Pevně dou-
fám, že se přihlásí více než jedna firma. Brzy uvidíme.

Ing. Erik Mikuš

 

DĚTSKÝ DEN PRO DĚTI Z MODŘIC 
dne 28.11.2017  

v době od 15 do 20 hod 

 

Zastupitelé Erik Mikuš, Alexandra Konvalinková a Jan Skalník 

zvou  všechny děti  z  Modřic  na  Dětský den  do  zábavního 

parku Wikyland, který je na adrese Svratecká 845, Modřice.  

Od 15 hod až do zavírací doby čeká na děti z Modřic spousty zábavy v podobě všech atrakcí, které tento 

zábavní park nabízí. Přijďte si zařádit a pobavit se :)  

 

 

Volný vstup do Wikylandu mají pouze rodiče a děti, které mají trvalý pobyt v Modřicích, což je třeba při vstupu prokázat. 

Více informací o Wikylandu najdete na www.wikyland.cz. 

                    Ing. Jan Skalník 
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1Informace pro občanyi

Sběrný dvůr na ul. Tyršova v Modřicích bude uzavřen 
z důvodu čerpání dovolené v následujících dnech:

6. – 10. listopadu
13. listopadu

27. listopadu – 1. prosince
21. – 23. prosince

27. – 30. prosince a všechny státní svátky

Informace ke svozu bioodpadu v zimních měsících

Týdenní svoz biopopelnic a svoz kontejnerů u fotbalového hřiště 1 krát za 14 
dní bude probíhat do konce listopadu 2017.

Od prosince 2017 do března 2018 bude svoz biopopelnic 1 krát měsíčně,
první čtvrtek v měsíci – 4.1., 1.2., 1.3.

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

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Svaz modřických žen ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů

pořádají dne 24.11.2017

 

                na téma : JSME TO CO JÍME
           aneb od pondělka držím dietu 

K tanci a poslechu hraje skupina Hamrla boys

Začátek : 20.00 hod v sále hotelu Gregor
Vstupné : 150.- Kč

Předprodej místenek : Marta Huňařová , tel. 603 803 011

   KATEŘINSKOU ZÁBAVU 

Vážení občané, 

Chceme vám, občanům města, přiblížit zastupitelstvo a jeho průběh i z domova. 
Proto příští zastupitelstvo můžete sledovat online na následující webové adrese:

www.zastupitelstvomodrice.cz

Určitě se podívejte. Pevně věříme, že tato novinka bude zajímavá a že ji občané Mod-
řic ocení :)

Roman Kraut

1Život v našem městěž ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 

 
 
   

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

v úterý 28. 11. 2017  

od 17 hodin na náměstí Svobody.  
 

Zazpívají vám žáci Mateřské a Základní školy Modřice,  
Základní umělecké školy a Smíšený pěvecký sbor města Modřice.  

Přijďte si mezi nás také zazpívat a vychutnat si předvánoční atmosféru.  
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Manipulace s lidmi i s fakty

Úvaha- co se změnilo za posledních 40 roků- NIC                        Modřice 25. 10. 2017

Sice máme svobodu, demokracii, volené orgány do místních samospráv, ale na cho-
vání lidí se nezměnilo vůbec nic. Dělení je jenom na lidi slušné a ty ostatní. Před lety 
to byli kamarádi a stranická příslušnost, dneska je to ještě rozšířeno hlavně o peníze.  
V několika předchozích měsících jsem absolvovala slušný kolotoč po úřadech. Bá-
dání a jednání nebylo vůbec jednoduché. Nejen, že se úřady několikrát stěhovaly, 
také r. 1948 a pro oblast která mne zajímá, ještě r. 1972. Stálo mne to nemalé úsilí, čas 
i peníze. Až jsem získala všechny potřebné doklady i mapové, nakonec bylo všechno 
jinak. Rozhodlo ZMM. Po přečtení Zpravodaje jsem pochopila, proč rozhodlo tak 
jak rozhodlo. Informace zastupitelům byla asi ve smyslu, ta bába se nudí, běhá po 
úřadech a zahlcuje nás spoustou papírů a pak není čas na věcí podstatné. O co jí jde, 
o takový kousíček pozemku? Ta nejdůležitější informace byla ale vynechána, takže  
ZMM obdrželi informaci zcela zkreslenou. To bylo kolo první. Ve druhém kole bude 
následovat informace: ne, město svůj majetek neprodá a ani nevrátí, protože by se 
hlásili další. V r.1982 zcela bez právního podkladu, byla jedna ze dvou sousedících 
parcel převedena na město /jedná se o 42 metrů2/. To jsem zjistila až před pár měsíci. 
Proč v r. 1982 a ne už v r. 1972, kdy se celá oblast předělávala a dělila? Protože šlo o 
ryze soukromý zájem, který vlastně pokračuje až do současné doby.  Ze sousední 
parcely je přístup do tohoto společného prostoru, jenže usilují ještě o druhý, bez 
ohledu na moje problémy. Ano, město by mělo vrátit všem majitelům jejich pozemek. 
Přece si ceníme soukromého majetku, že? Sousedící pozemek, je to vjezd do uzavře-
ného prostoru, je jen o pár metrů větší. Podle dokladu který je k dispozici, měl by se 
i tento vrátit do společného vlastnictví přilehlých nemovitosti. Cituji: podepsaným 
občanům bydlícím na ul… byl na základě vlastní žádosti přidělen prostor zbořeniště. 
Celkově se jedná o prostor zcela uzavřený, kam nemá přístup žádná veřejnost, takže 
pro město naprosto k ničemu. Město na tom nezbohatne a ani nezchudne. Naopak 
může mít do budoucna veliké problémy. Sklepy a pod.  
Ještě jeden postřeh. Ve Zpravodaji byla zveřejněna moje plná adresa, i když jmé-
no jsou pouhé iniciály. Nedbalost, úmysl? Já to považuji za hrubé porušení zákona 
č.101/2000 Sb. o ochraně soukromých údajů. Nejsme přece anonymní velkoměsto, 
ale pořád větší obec.

T. Novotná 
tatjana.novotna@volny.cz

Večer rozsvícených lampiček 30. 10. 2017

foto: Miroslav Hájek
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Výstava školákem ve válečných letech

V naší základní škole jsme měli v druhé polovině října instalovanou putovní výstavu 
Školákem ve válečných letech, kterou organizoval Památník Terezín. Výstavu jsme 
měli zapůjčenou z toho důvodu, že jsme se na její přípravě v roce 2016 podíleli. Jeden 
z panelů, ten o české škole v Modřicích v době protektorátu, tvořili naši letošní devá-
ťáci, když ještě chodili do sedmé třídy. Na projektu pracovali v předmětu Regionální 
dějepis, který je pro podobné téma jako stvořený. Informace jsme čerpali především 
z české školní kroniky, která je uložena v okresním archivu v Rajhradě.

Žáci se mohli na mnoha panelech dočíst o obtížích vzdělávání na českých školách, o 
vzdělávání Romů, židovských dětí v ghettu Terezín nebo třeba o mimoškolním vzdě-
lávání a propagandě cílené na děti.

A co se budou moci o Modřicích dozvědět děti a učitelé z různých škol po celé re-
publice až výstava doputuje i k nim? Především to, že situace v modřickém školství 
odrážela situaci národnostního složení obce. Počet žáků, potažmo škol, odpovídal 
zhruba tříčtvrtinovému zastoupení německého obyvatelstva v obci. Německé byly 
v Modřicích školy tři – obecná, měšťanská a zimní rolnická. Jediná česká škola měla 
okolo padesáti žáků, kteří byli rozděleni do dvou tříd. Opory protektorátních úřadů 
využili Němci k tomu, aby donutili českou školu opustit svoji původní budovu na Ko-
menského ulici a přestěhovat se do nevyhovujících prostor původní školy německé, 
která sídlila v dnešní budově ZUŠ na Benešově ulici. Této výměně předcházel dost 
silný tlak úřadů, ale i německých Modřičanů, doprovázený například vytlučenými 
okny ředitele české školy Ondráčka. Toho nahradil od září 1939 ve funkci ředitele 
František Trtil, který se snažil o to, aby se nelehká situace v obci i v zemi co možná 
nejméně dotýkala žáků a chodu školy. Pochopitelně se nedalo nic dělat se změnou 
osnov nebo s povinnými „oslavami“ Hitlerových narozenin, ale pocit normálnosti 
měla navozovat nacvičování divadelních vystoupení nebo předvánoční besídky s 
nadílkou pro děti z chudých rodin.

Za zmínku jistě stojí statečnost většiny českých rodičů, kteří posílali svoje děti do 
české školy po celou dobu okupace a odolali tlaku na změnu školy, který na ně byl 
Němci vyvíjen. Na druhou stranu mezi záznamy v kronice je i povzdech ředitele 
Trtílka nad přílišnou horlivostí některých Čechů ve vyvěšování říšských vlajek nad 
rámec povinností.

Jako všem obcím s německým obyvatelstvem se po válce nevyhul odsun ani Modři-
cím. Ten ukončil mnohasetleté soužití místních Němců a Čechů, které bylo pro obec 
po většinu času prospěšné. Bohužel v průběhu okupace dostaly vzájemné vztahy 
vinou některých Němců tak silnou ránu, že jim již nebylo umožněno ji odčinit.

Po osvobození sovětskými vojsky byla škola využita pro ubytování vojáků, ale od 
školního roku 1945/1946 mohlo vyučování opět začít v původní budově na Komen-
ského ulici.

Text a foto: Mgr. Jakub Jírů
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Poděkování

Ředitelství ZŠ Modřice tímto děkuje zaměstnancům společnosti Kollmorgen za pod-
poru a milou pomoc naší škole. V rámci programu skupiny Fortive „Urychlení roz-
voje,“ zaměřeného na podporu regionu, uskutečnili na naší škole v sobotu 23. 9. 
2017 Den charity, v jehož rámci pět pracovníků firmy opravilo náš zahradní altán. Z 
přivezeného materiálu provedli též nátěry pergoly a venkovního nábytku, za což jim 
velmi děkujeme.

Mgr. K. Koubková, ŘŠ

Ulov si zlatou rybku!
V měsíci září uspořádala Městská policie Modřice pro žáky základní školy akci s ná-
zvem "Ulov si zlatou rybku." Na program, který se konal u rybníku na severu Modřic, 
se vypravili žáci třetích a čtvrtých tříd, kteří navštěvují školní družinu. Při cestě žáci 
nevěděli, co je čeká, a tak během přesunu od školy k rybníku se snažili přijít s nejlep-
ším nápadem, jak bude lovení rybek probíhat. Jaké pak bylo jejich překvapení, když 
se dozvěděli, že budou lovit opravdové rybky!

Ihned po příchodu k rybníčku si účastníky do své péče převzala Městská policie 
Modřice. Nejdříve si s žáky sedli na lavičky a vysvětlili jim, kde se vlastně nachází 
a co vlastně znamená biotop rybníku. Účastníci byli také upozorněni, jak se mají v 
okolí rybníku chovat, a to nejen v době akce, ale i třeba v zimě při bruslení. Po krát-
kém rozhovoru si pak žáky převzali další policisté, kteří pro ně připravili udice. Žáci 
se sami rozdělili do dvojic a šli si najít nejlepší místo na lovení rybek.  Pomocí pánů 
policistů se všem podařilo úspěšně nahodit udice a poté už jen zbývalo trpělivě 
vyčkávat, zda nějaká ta rybka zabere. Byli jsme překvapeni, že na první úlovek se 
nemuselo dlouho čekat. Nakonec účastníci chytili několik karasů a mohli si i sáhnout 
na štiku připravenou v kádi na břehu. Ta posloužila i k seznámení žáků s rybami 
a povídání o tom, jak se s rybami zachází a na co mají dávat pozor. Bohužel vše 
má svůj konec a i přes protest žáků se musely pruty odložit. Při vyhodnocení akce 
zúčastnění dostali odměny za snahu a byli pochváleni i za nadšení při lovu. Pak už 
nás jen čekala zpáteční cesta ke škole, během níž si žáci dopřáli sladkou tečku po 
odpoledni plném zážitků.

Celý program byl perfektně připraven a všichni žáci si ho celý užili a nakonec lito-
vali, že musíme zpět do školy. Bylo to skvělé zpestření jak školní družiny, tak výuky 
prvouky a přírodovědy. Tímto bych chtěla všem organizátorům z řad Městské policie 
Modřice poděkovat za jejich ochotu a trpělivost při práci s žáky.

text a foto: Markéta Halová, vychovatelka ŠDVážení a milí spoluobčané, 
blíží se doba adventu, kterou bychom rádi zahájili tradičním škol-
ním vánočním jarmarkem. Uskuteční se v pátek dne 1. 12. 2017 
od 15.00 h do 18.00 h v areálu školy na Benešově ulici.

Předvánoční náladu vám jistě zpříjemní nejen stánky s drobný-
mi vánočními dekoracemi, ale i žákovský program, který začíná 
v 16.00 h. 

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

Vánočníjarmark
1. 12. 2017
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Vystoupení ZUŠ v Modřicích
Ve středu 25. října 2017 jsme se byli podívat na vystoupení dramatického kroužku 
ZUŠ v Modřicích. Zhlédli jsme krátká představení, ve kterých hrály děti z modřické 
základní školy. Vystoupení se nám všem velmi líbila. 

text a foto: Valérie Štoksová, vychovatelka ŠD

SRPŠ

Podzimní sběr starého papíru

Druhý říjnový týden v Modřicích byl charakteristický nejen příchodem pravého 
podzimního počasí, ale tradičně se u nás v modřické škole sbíral starý papír. Už to 
bylo potřeba, neboť mnoho domácností, sklepů a garáží praskalo ve švech, naplněno 
balíky papíru, připraveného k recyklaci. Kontejnery, kam děti, rodiče, dědečkové, 
babičky a vůbec všichni, kterým záleží na smysluplném využití surovin, přinášeli 
svůj papírový odpad, stály před budovou ZŠ na Komenského. I tentokrát se soutěži-
lo. Pravidla soutěže se minule osvědčila, takže proti sobě soupeřily jednotlivé třídy. 
Chtěli jsme po dětech nejen ekologické chování, ale chtěli jsme také, aby se naučily 
spolupracovat a vytvořit týmovou strategii. Šanci na úspěch měla nejen třída, která 
shromáždila nejvíce kilo papíru, ale záleželo i na procentu zapojených žáků oné tří-
dy. Oproti jarnímu kolu soutěže už si většina tříd svou strategii promyslela a záleželo 
jen na tom, jak se jim podaří své dohody splnit. Tři nejaktivnější třídy vyhrály finanč-
ní odměnu na cokoliv, co si vyberou. 

A výsledek? Opět skvělý! Všechny třídy dohromady nasbíraly téměř 15 tun papíro-
vého odpadu! To představuje 248 zachráněných stromů! Celkem se zapojilo 281 
žáků, což je krásných 67% z celkového počtu žáků na základní škole. Pomalinku se 
nám daří zapojovat do této prospěšné činnosti více a více dětí nebo lépe řečeno ro-
din. A o to jde především. 

Absolutním vítězem podzimního kola se stala třída 4.A, ikdyž jí řádně šlapaly na paty 
i třídy ze druhé, třetího a čtvrtého místa (3.B).

Pořadí vítězných tříd: 1. místo: 4.A, 2. místo: 4.B, 3. místo: 2.B. Gratulujeme a těší-
me se na Vaše přání děcka! Tabulka příspěvků jednotlivců je na webu ZŠ Modřice, 
záložka SRPŠ.

Chválíme všechny děti, rodiče i třídní učitele, jak zodpovědně se ke sbírání papíru 
postavili. Všichni můžeme mít dobrý pocit, že další malý les je díky nám zachráněn 
.

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

Brabrouci v říjnu
Tento školní rok jsme začali opravdu tryskem. Už v září jsme měli trénovací výlet na 
PTOB (pionýrský tábornický orientační běh), abychom v říjnu na závodech všechno 
uměli. A vyplatilo se to, tréninky na táboře, na výletě a na schůzkách stály za to. Ale 
postupně:
V sobotu 7. 10. jsme se u vlaku domluvili, kdo půjde na závody a kdo na výlet. Ne 
všichni jsou totiž s mapou a buzolou takoví kamarádi, aby se na závodech netrápili. 
Nakonec, za dva roky je orienťák znovu, tak prostě vyhrají až za dva roky .
Já jsem šla s dětmi na výlet. Na trase Řečkovice, Mokrá Hora, Ořešín, Útěchov jsme 
se snažili prozkoumat zemi Taury. Zjistili jsme, jak se zorientovat v krajině, každý si 
hledal svůj strom a celou cestu jsme hledali přírodniny na dané písmenko. 
Po příchodu do Útěchova, kde probíhal závod v orientačním běhu, jsme byli vel-
mi příjemně překvapeni. Na startovních kartách, které se průběžně vyvěšují, nám 
Brabrouci, kteří už závod doběhli, ukázali, jak dobře na tom jsou. A to už bylo na 
trase posledních pár závodníků. Super!!!
Závěrečný nástup byl velmi příjemný, protože při vyhlašování výsledků jsme získali 
tři první, dvě druhá a jedno třetí místo. BLAHOPŘEJEJI!!! 

Přesvědčili jsme se, že trénovat stojí za to. A další závod Zelené ligy, který nás čeká, je 
v únoru Dračí smyčka – závod v uzlování. A na ten se musíme také pořádně připravit 
nejen proto, že si chceme mezi oddíly udržet pozici, kterou děti získaly na orienťáku, 
ale také proto, že Dračí smyčku letos pořádáme my a tak by bylo dobré se ukázat.
V neděli po PTOB měla první výlet družinka, která v oddíle vznikla v září, a to dru-
žinka Včeliček. Byli prozkoumat zámeckou zahradu v Židlochovicích, kde spolu sou-
těžili ve výdrži, porovnávali svoji hbitost, pozorovali zvířátka a také si to užili.

Vyhlášení výsledků orien-
tačního běhu

Ve středu 11. 10. byla první schůzka Vý-
tvarného klubu. Nejprve jsme se do-
mluvily, co budeme vyrábět do Vánoc 
a pak jsme podle plánu vyrobily krásné 
kytky z organzy, na dalších schůzkách 
budeme vyrábět další kytky – tentokrát 
jinou metodou, pak obrázky z kamínků a 
jak se budou blížit vánoce, budeme dělat 
drátěné vánoční dekorace a pak vánoč-
ní ozdoby z plsti. Výtvarný klub je klub 
otevřený veřejnosti, kdokoliv bude mít 
zájem, může přijít každou lichou středu 
od 18. do 20. hod a přidat se. Případné 
dotazy zodpovíme na emailu oddílu.

V rámci dobrovolnické akce 72 hodin, která se konala od 12. do 15. října po celé re-
publice, jsme se v pátek 13. října zapojili do hrabání listí v areálu Pod Kaštany. Naším 
cílem bylo pomoci stromům od klíněnky jírovcové, která napadá jejich listy. Ty pak 
předčasně schnou a opadávají. Povedlo se nám ve spolupráci s rodiči areál pohrabat 
a listí postupně pálit. Protože však ze stromů zatím neopadalo vše, zopakujeme akci 
ještě 24. 11., abychom boj s klíněnkou dotáhli do konce. Více informací se objeví na 
našem webu www.brabrouci.cz.                                                                         Muf, Koník

Akce 72 hodin

Výrobky výtvarného klubu
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Podzimky 26. – 29. 10. 2017
Hvězdná brána
O podzimních prázdninách jsme se vydali přímo do zámku v Rosicích u Brna, kde 
nám Středisko volného času poskytlo ubytování. Během čtyř dní jsme hráli spoustu 
her, dvakrát prošli Hvězdnou bránou a navštívili dvě planety. Z jedné jsme si při-
vedli dokonce zajatce. V sobotu jsme si prošli okolí Rosic a bývalou rosickou oboru, 
kde jsme se něco přiučili z Naučné stezky. V neděli nás zastihl silný vítr, který nám 
znemožnil cestu domů. Nakonec pro nás přijelo auty několik rodičů dětí a společně 
jsme se dopravili domů.                                                                                               Špion

fotky – archiv brabrouků, www.brabrouci.cz

První průchod hvězdnou branou

Ovládací panel hvězdné brány Hledání stromu na výletě
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Folklorní kroužek informuje „pohledem dětí“

Čtvrtkem 7. září začaly zkoušky v novém školním roce. Od té doby jsme zvládli sou-
středění na Blatinách, vystoupení v rámci „Svatováclavských hodů“ a další setkání 
se seniory v Pasivním bytovém domě na Nádražní ulici (PBDS). Zároveň proběhly 
první zkoušky s novými dětmi a připravujeme se na vánoční Jarmark ZŠ. Atmosféru 
akcí čtenářům přiblíží naše děti:

Svatováclavské hody 2017
V pátek jsme přišli k radnici a zpívali s mladými kluky u cimbálky. Po chvíli se vynesla 
mája. Stárci ji podpírali žebříky. Nakonec jsme všichni byli rádi, že nespadla. Stárci 
pod májou zpívali a střídali se s Mužáky a cimbálkou. My jsme se dobře bavili a rodiče 
ochutnali burčák.                                                     Anežka Klangová 10 let, Elena Studená 10 let

V pátek 29. 9.jsme zpívali pod májou. Celý folklor doprovázela cimbálová muzika Ga-
lán a Vlastík (pan Čevela) na harmoniku. A poprvé jsme i tančili na stavění máje. V 
neděli 1. 10. jsme vystupovali u radnice v Modřicích s novým pásmem. Po vystoupení 
přišli stárci a stárky z kostela. Odtančili a potom jsme měli společný tanec. Můj stárek 
byl Jirka Tománek. Jak jsme dotancovali, šli jsme do průvodu. Poslední vystoupení se 
stárky bylo u Sokolovny. Měli jsme pro ně připravené překvapení a oni pro nás. Hody 
se nám líbily a už se těším na příští.                                                      Simona Cetlová 10 let

Na hodech se mně líbily písničky.                                                           Marie Klangová 5 let

Na hodech se mi líbilo, jak jsem v písničce byla Eliška.                           Eliška Žáková 6 let

Mně se na hodech líbilo, jak jsme při písničce dělaly husy.                Nikola Zemanová 5 let

Setkání v PBDS (tentokrát na téma hody)
Měly jsme zkoušku v Pasivním domě pro seniory, kde jsme tancovaly sestavu z 
hodů a něco nového. Zatancovaly jsme si s babičkami vrtěnou a zároveň jsme se ji 
naučily. Moc se nám tam líbilo, byl to hezký zážitek. Jedna babička měla narozeni-
ny a tak jsme ji zazpívaly písničku Jaké je to hezké. U seniorů jsme dostaly koláč-
ky a pití.                             Markéta Klangová 8 let, Beáta Tvrdá 9 let, Eva Gajdušková 9 let

Moc se nám líbilo, jak jsme udělali babičkám a dědečkům radost. Chtěly bychom, aby 
se přišli k nám podívat do folklorního kroužku. Líbilo se nám, jak nám paní vyprávěla 
o svých narozeninách a o svých vnoučatech. A mohly jsme si spolu zatancovat.

Anna Knesplová 8 let, Monika Horká 8 let

V Pasivním domě se mně líbilo, že jsme zpívaly s těmi, co tam bydlí.
Nikol Dolečková 7 let

Moc se mi líbilo u seniorů, že jsme si zazpívaly písničky a že jsme jim udělaly radost.
Sofie Urbanová 6 let

Moc se mi líbilo v Pasivním domě, že jsme babičky a dědečky potěšily písničkami a 
dostaly jsme od nich dobré koláče a citronádu.                                        Linda Luklová 6 let

Připravila Ivana Cetlová a děti z DFK města Modřice 
www.folklorni-krouzek-modrice.cz, foto Mirek Hájek a Jana Gajdušková 

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
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KULTURA
Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků  

89. komorní koncert na radnici 
Předvánoční hudební setkání 2017

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

modricke-koncerty.webnode.cz

Sólisté BROLN
František Černý - housle a zpěv, 

Jan Telecký – cimbál, Pavel Trkan – kontrabas

jako hosté a

Smíšený pěvecký
sbor města Modřice

diriguje Jaromír Gamba

středa 13. prosince 2017 
v 19 hodin

zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

88. komorní koncert - flétnové kvarteto

Foto: M.Hájek
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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 13–18
Úterý   9–12 13–16
Středa  13–18
Pátek   9–12 13–16

KNIHOVNA

Od 4. září se vracíme zpět
k původní půjčovní době:

VÝBĚR Z NOVINEK

PRO ŽENY:
Goldsmithová Olivie: Klub odložených 
žen
Jakoubková Alena: Ideální manžel z 
nebe nespadne
Picoultová Jodi: Velké maličnosti
Rodriguez Deborah: Návrat do kavárnič-
ky v Kábulu
Robertsová Nora: Láska nikdy nereza-
ví

PRO SILNÉ NERVY:
Bussi Michael: Černé lekníny
Češka Stanislav: Případ podezřelého 
arcibiskupa
Jackson Lisa: Čekání na smrt

SCI-FI:
Glukhovski Dmitry: Budoucnost
Mastai Elan: Dnešek není naposled

PRO DĚTI: 
Foglar Jaroslav – Teslevič Milan: Hoši 
od Bobří řeky – komiks
Lada Josef: Šprýmovné komiksy
Lomová Lucie: Anča a Pepík 3

INSPIRACE PRO ZDRAVÍ I DO KU-
CHYNĚ:
Dugas Dionýz: Bylinkový receptář
Walzová Anna: Dokonalá dýně
Tuan & Lan: Vietnamská kuchařka

KNIHOVNA DOPORUČUJE:
Banner Catherine: Dům na prahu noci
Bator Joanna: Pískový vrch
Cognetti Paolo: Osm hor
Hawdon Lindsay: Jákobovy barvy
Mendoza Mario: Satan
Pieper Liane: Hračkář
Richmond, Michelle: Manželský pakt

Městská knihovna v Modřících Vás dne 30. 11. 2017 v 17.00
hodin zve na přednášku Ing. Aleše Svobody „Brněnské podzemí“. 
Tentokrát si budeme povídat o podzemí pod Běhounskou ulicí. 
Přednáška se bude konat ve Velké zasedačce Městského úřadu.

MUZEUM

Sdělujeme, že pro velký zájem o naši podzimní výstavu 

"Kuchyně našich babiček"
ponecháváme expozici na místě do konce roku.

Výstavu lze navštívit po telefonické dohodě každý všední den 
a dále během dvou adventních nedělí

10. a 17. prosince 2017 od 10 do 17 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Správa muzea a Muzejní spolek Modřice. Tel. 547 216 124
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Vinohrady a pole zbožného mlynáře Martina roku 1550,
1. část, Schmalessen, Staňkova luka

Krajinu 16. století můžeme „rekonstruovat“ prolnutím rychtářských a horenských 
zápisů do nejstarších katastrálních map. Rychtářské knihy nám ovšem poskytují jen 
svůj úzký pohled: Dnešní pramen a rybníček Primál se poprvé zmiňuje (pod ná-
zvem Bryndl-Studánka) roku 1539 jen proto, že tam někoho zabili, podobně jako 
zelné zahrady (Krautgarten) kolem cesty z Modřic na Chrlice roku 1546. O stavbě 
kostelní věže před rokem 1550, o zvonu a mostech, o modřické žebračce Uršule se 
zase dovídáme proto, že byly předmětem odkazů za spásu duše.

Dobrou stopu v paměti městečka zanechal mlynář Martin (Mert), na modřickém mlý-
ně nejpozději od května roku 1531, který v letech 1546 – 1547 vykonával také úřad 
rychtáře nad vinohradními horami (horný, perkmistr) a sám byl majitelem několika 
vinic. Umírá v pondělí po svátku Nanebevstoupení Páně roku 1550, v pátek čtvrtý 
den poté ho následuje jeho manželka Afra. Rychle tak úplně osiřeli Uršula, Mates, 
Jakl (Jakub), Wolfl (Wolfgang), Urban a Helena. 

Rozsáhlý majetek jim připadl rovným dílem a dělil se tedy na šestiny; s výjimkou 
jednoho vinohradu, který ležel mimo modřický katastr v želešických „horách“ v 
trati zvláštně zvané Schmallessen (také Schmoleschen, doslova: skrovné pojezení). 
Podle zápisu v knize sirotků (rkp. 38, 70r) byl vyčleněn z rovného dělení a připadl jen 
pěti mladším Martinovým dětem, těm, které měl od paní Afry. Nejstarší Uršula z pře-
dešlého manželství byla již vdaná za řeznického mistra Valentýna (Valtana) Fuchse.

Tento vinohrad v Schmallessen, sousedící s vinicí modřického soukeníka Vincence, 
odkoupil Martin před jedenácti lety roku 1539 od Urbana Hammera z Moravan za 57 
zlatých. O mlynářově zámožnosti hodně vypovídá, že zaplatil ihned celou částku, 
bez splátek táhnoucích se jinak obvykle 10 let. Jinak by smluvená prodejní cena byla 
mnohem vyšší. Před modřickým rychtářem prodejce Urban „prohlásil vinohrad za 
zcela splacený, volný a svobodný“. Protože však spadal pod pravomoc horného v 
Želešicích, slíbil, že vinohrad mistru Martinovi co nejdříve „osvobodí“ také u rych-
tářského soudu v Želešicích. 

Mlynář Martin byl jedním z mála obyvatel Modřic, který disponoval většími částkami 
peněz. Jinak jen pan farář Jakub Keppel splatil svůj vinohrad ve Staré Hoře ihned 
při koupi. S Afrou po sobě v hotovosti zanechali 280 zlatých. Z toho se kromě 90 
zl. doplatku na samotný mlýn zaplatilo 10 hřiven (640) grošů zbývajících k vyplacení 
jiného Martinova vinohradu, ležícího v modřické viničné trati „na Staňkových lu-
kách“ (am weingarten yn des stankus preytten, první zmínka 1518); sirotkům po jeho 
bývalém majiteli, jistém Tauchenwincklerovi z Vojkovic. 

Tuto polohu bohužel na mapách stabilního katastru nenacházíme. V soupisu vinic 
v modřické knize horenské z doby po roce 1540 (rkp. č. 8, 2r) následují „Staňkova 
luka“ (Schtankus praÿttenn) po „Dolní Staré hoře“, jsou rozparcelována do pěti vi-
nohradních čtvrtní a dalších deseti vinic poloviční rozlohy (osmin, achtlů). Jejich 
jmenovitě vypsaní majitelé jsou při vinobraní povinni odvádět jednak desátou část 
sklizeného moštu z bílých hroznů (Zehent, naturální desátek), jednak také pevný 
pozemkový plat držiteli horenského práva (činži, perkrecht, v tomto případě patřil 
rovněž biskupské vrchnosti stejně jako desátek). 

Perkrecht je pro Staňkova luka stanoven v penězích: dva bílé groše z jedné čtvrti 
a podle odlišné výnosnosti sedm až devět bílých denárů z jedné osminy vinohra-
du. Mlynář Martin se tu v seznamu plátců perkrechtu ještě neuvádí. Po jedné čtvrti  
(viertl) zde měli např. přízřenický mlynář Toman a modřičtí spoluměšťané Mates 
Wachs, krejčí Jan Jindřich a Toman Paur. Také jména držitelů tzv. achtlů-půlčtvrtní 
na Staňkových lukách známe z jiných zápisů městských knih: Pavel Černý, Prokop 
Pfab, Linhart Veyell, Martin Purkráf, Pavel Marcinků. Nejnižší perkrecht sedm denárů 
dával achtl zapsaný jako „vinohrad bratří“ (der prueder weingarten), tj. pravděpo-
dobně bratrstva oltáře sv. Kateřiny v modřickém kostele.

Po rozdělení hotových peněz přistoupili páni radní a přizvaní zástupci sirotků k od-
hadu nemovitostí. Mlýn, vinohrady a pole „bez hospodářství“ ocenili na částku 
přesahující 1784 zlatých. V přítomnosti biskupského hejtmana na Vyškově rytí-
ře Prokopa z Vlasatic, dbalí příkazů Martinova testamentu z toho vyčlenili „zaprvé 
čtyřicet zlatých na zvon zde v Modřicích. Pak se má dát a zaplatit čtyřicet hřiven 
na mosty. A když bude zaplacen zvon a mosty, má Jakub bratr Martina mlynáře 
pobírat podle znění kšaftu ročně po 10 zlatých až do částky 50 zlatých. Také může 
volně užívat stoupy ve mlýně. Potom mají dát Valentýnovi soukeníku 15 hřiven, a po 
Valtanovi mají dát dvě hřivny grošů žebračce Uršule. A pak, když budou urovnány 
všechny uvedené závazky, mají dát také bernardýnům v Brně osm zlatých, a stejnou 
částku ať dají poručníkům sirotků“. Martinova zbožnost se tedy nevztahovala jen k 
církvi, ale i k jeho spoluobčanům. Jak velkou zátěží pro Modřické byla povinnost 
opravovat cesty a mosty, svědčí známé privilegium biskupa Stanislava Pavlovského 
z roku 1581.
Každému z šesti dětí nakonec připadl dědický podíl z nemovitostí 272 zlatých, nepo-
čítaje četné pohledávky ze zapůjčených peněz a obilí, které si Martin sám česky a 
německy zapisoval do zvláštního registru. Příště o jeho třetím pozůstalém vinohradu 
v modřické trati Desátky a Sto Hřiven.

Petr Fiala

Prameny: OA Rajhrad, Archív městečka Modřice, kniha č. 7, fol. 19r-v, 37r; kniha č. 39, 
ff. 70r -  75v; kniha č. 8, fol. 2r
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Ladislav Šebestík (1. 3. 1922 – 14. 11. 1997)

V listopadu uplynulo 20 let od smrti za-
kladatele poválečné modřické vlastivě-
dy Ladislava Šebestíka. Ladislav Šebestík 
vystudoval pouze nižší klasické gymná-
zium a obchodní akademii, avšak své 
znalosti značně prohloubil pilným samo-
studiem. Roku 1965 založil Sdružení přá-
tel starých Modřic při Osvětové besedě 
v Modřicích (od roku 1972 Sdružení ro-
dáků a přátel Modřic). Své snažení upřel 
k syntéze dějiny Modřic, k nimž připravil 
některé dílčí studie i monografie, ovšem 
drtivá většina jeho díla zůstala v rukopi-
se. Z jeho hlavních prací uveďme „Chris-
tian Mayer z Modřic 1719–1783, Modřice 
1969; Znak městečka Modřic, Modřice 
1984. Jeho zásluhou Osvětová beseda 
vydala v letech 1969 –1971 čtyři čísla 
sborníku AVE (Archeologie, vlastivěda, 
etnografie), která obsahovala příspěvky 
týkající se i sousedních obcí. Kromě čet-
ných přednášek vlastních i zvaných odborníků organizoval také čtyři konference 
zástupců moravských vlastivědných kroužků¨v objektu zdejších Drůbežářských zá-
vodů. Ladislav Šebestík se stal roku 1991 čestným občanem Modřic a roku 2001 byl in 
memoriam jmenován nositelem titulu čestná osobnost desetiletí. Na jeho záslužnou 
činnost se snaží navázat současný Muzejní spolek Modřic a městské muzeum.

Ladislav Šebestík se angažoval i v jiných oblastech, připomeňme alespoň zahrád-
kářství, byl také nadšeným esperantistou.

Čest jeho památce!
Rudolf Procházka., foto ing. arch. Eva Mattušová

Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice za září a říjen 2017

V měsíci září a říjnu probíhalo pravidelné školení a praktický výcvik s naší tech-
nikou, kterou máme ve výbavě vozidla. Zkouška čerpadel a elektrocentrály. Zdo-
konalovali jsme se v různých dovednostech, nacvičovali jak správně osvětlit místo 
zásahu v noci. Další výcvik byl zaměřen na práci v dýchacích přístrojích. Pohyb v 
neznámém prostředí za snížené, až nulové viditelnosti, při níž musely jednotlivé dvo-
jice provádět průzkum, vyhledávání a záchranu osob. V prostoru byly též umístěnu 
nádoby s hořlavými látkami, které musely odstranit z místa fiktivního požáru. Výcvik 
probíhal v prostorech naší zbrojnice, kde jsme si jednu místnost upravili k tomuto 
účelu. Všichni členové se úkolu zhostili jako by to byl skutečný zásah. 

Zásahy
30. 10. 2017 – 19:28  Požár skladu, Modřice, Evropská, planý poplach

Milan Putna, VJ JSDH Modřice

HASIČI
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Motto:

„Jeseni, jeseni,
k čemu ty spěchy?
Dost ještě ochladíš
teplejší dechy,
oškubeš  sady -  
jak už to bývá,
a  kdo ví napřesrok, 
budu-li živa!“                      

Irma Geisslerová

Čas utíká – babí léto nás minulo, ale 
Václavské hody se letos nadmíru vyda-
řily. Počasí přálo - po deštivém týdnu 
se ukázalo sluníčko. Však si to stárci 
zasloužili – byli úžasní. Každý rok se 
stárci snaží a hody se vydaří, ale letos - 
to byly  h o d y !!!

I na tu letošní bídu, jaká letos postihla 
úrodu nakonec i ta naše zahrádkářská 
výstava se zaplnila exponáty. Jen bur-
čáku bylo opět málo. Přesto u „cimbál-
ku“ bylo plno a opět až do večera ho 
tradičně doprovázeli zpěvem modřičtí 
„MUŽÁCI“.

Na Sokolovně bylo přeplněno, a tak se 
někteří osobně vraceli posedět zpět k 
cimbálu. Myslím, že se hody se všemi 
vystoupeními vydařily a všichni byli 
spokojeni.

Po hodech zbyla jen ta krásná mája na 
náměstí.

Protože celý následující týden pršelo 
a pro mokro se nedalo moc na zahrád-
kách pracovat, vydali se zahrádkáři na 
výlet za poznáním.

Zajeli jsme si do Jaroměřic nad Ro-
kytnou. Tomuto městu dominuje jeden 
z největších zámeckých komplexů v 
Evropě s nádherným parkem a farním 
i zámeckým kostelem sv. Markéty s 
velkou kopulí a dvěma věžemi.

Největší rozkvět zaznamenaly Jaroměři-
ce za Jana Adama Questenberka, který 
byl velmi nadaný a v devatenácti letech 
již byl vystudovaným právníkem.

V zámeckém parku se konají koncerty a 
různá představení. Pravidelně – každo-
ročně, zde mívá koncert operní pěvec 
Peter Dvorský.

Také jsme ještě po prohlídce zámku 
zhlédli půvabnou výstavu „Hračky z 

půdy“, která nám připomněla naše dět-
ství a dokonce i dětství našich babiček a 
prababiček.

V Jaroměřicích také od roku 1901 půso-
bil jako ředitel Měšťanské školy básník 
Otakar Březina (1868 – 1929).

Z půvabných Jaroměřic jsme zajeli do 
Hrotovic, též pěkného města. Hroto-
vický barokní zámek má čtyřkřídlé 
seskupení dvoupatrových budov, které 
uzavírá čtvercové nádvoří s otevřenými 
arkádami v přízemí. Dnes v zámku sídlí 
městský úřad a v přízemí různé obchůd-
ky, např. cukrárna, vinárna i smíšené 
zboží a podobně. Zajímavá je také řada 
barokních soch z 18. století. Všechny 
pozoruhodné památky jsou vzorně udr-
žované, jen rodný dům malíře Zvěřiny 
poněkud chátrá. Po vynikajícím obědě 
jsme si udělali procházku přírodou po 
naučné stezce k „Novým rybníkům“ a 
archeologickým vykopávkám. 

Ale do cíle došel pouze jeden z nás a 
několik málo se k cíli přiblížilo. Ostatní 
se po pár metrech rozprchli po lese, aby 
v určený čas se všichni objevili se záři-
vým úsměvem u autobusu s napěchova-
nými kabelkami a batůžky plnými hub.

A protože nám v krásném lesním 
prostředí vytrávilo, tak jsme se ještě 
v útulném hotelu „SPORT“ občerstvili 
kávou, zmrzlinou a zákuskem a udělali 
tak sladkou tečku za velmi podařeným 
výletem, neboť i tentokrát nám sv. Petr 
nadělil krásný slunečný den.

Byl to pěkný a poučný výlet – opravdu 
je v naši republice co obdivovat.

Na schůzi jsme se zase s Ing. Lefnero-
vou dozvěděli vše o česneku a tak s 
přehledem se nyní budeme věnovat 
zahrádce a přípravě sadby česneku.
Tak dobře vyberte tu správnou odrů-
du a až budete hotovi, opět se někam 
vypravíme.

TOJA

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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FARNOST

Podzimní pouť na Jižní Moravu

Proud farních poutí se tentokrát stočil na jih Moravy, do míst, která významně ovliv-
nila nejranější historii naší země. Je pro ně charakteristické, že jsou spjatá s úsvitem 
civilizace a proslulými archeologickými doklady o nejstarších formách osídlení kra-
je. Zároveň jsme navštívili dvě religiózně významná města pyšnící se moderními 
kostely, postavenými podle projektů architekta Ludvíka Kolka. 

V podzimním dopoledni nás nejprve přivítaly sluncem zalité Hustopeče. V jejich 
kdysi německo-českém prostředí studoval na místní reálce Tomáš Masaryk. S jeho 
stopami se zde potkáváme na každém kroku. Na centrálním náměstí s budovami 
pseudorenesanční a renesanční radnice, morovým sloupem Nejsvětější Trojice, re-
nesančním domem U Synků a kašnou Žumberák, jsme navštívili nový kostel sv. Vác-
lava a sv. Anežky České. Ten nahradil původní dvoulodní gotický chrám, zbořený v 
roce 1962, ve kterém budoucí prezident ministroval. V něm nás již očekával mladý 
hustopečský děkan P. Jan Nekuda, kterého známe z jeho občasných návštěv Modřic. 
Společně s naším duchovním doprovodem, který zajišťoval P. Zbigniew Byczkowski, 
celebroval poutní mši svatou. Po ní jsme se vydali na prohlídku rozsáhlého chrámu. 
Erudovanou průvodkyní nám byla místní farnice paní Marie Kamenská. Seznámila 
nás s historií kostela a jeho uměleckou výzdobou, ve které našly své místo i zachova-
né fragmenty z původní chrámové lodi. Byli jsme překvapeni rozsahem prostorů pod 
kostelem – s kaplí, farním divadlem a sálem a také lapidáriem s uloženými kamenný-
mi prvky z původního gotického chrámu. 

Cesta pokračovala do Břeclavi, do chrámu sv. Václava, kde nás přivítal břeclavský 
děkan P. Josef Chyba. Nejprve jsme společně sestoupili do suterenních prostor s vel-
kým vyřezávaným betlémem, který stojí poblíž fragmentů kamenné stěny zachované 
z původní románské stavby. V krásném interiéru chrámové lodi proběhla mariánská 
pobožnost se závěrečným požehnáním uděleným individuálně všem našim poutní-
kům.

Další zastávka se uskutečnila v areálu malebného novogotického farního chrámu 
Navštívení Panny Marie v Poštorné. Tvaroslovně bohatá stavba ozdobená barevnými 
povrchy působí jak v exteriéru, tak i v interiéru kouzelně. Je to díky tomu, že v letech 
1895–1898 pro ni bylo v proslulé místní knížecí cihelně vyrobeno 200 druhů keramic-
kých zdících prvků, které vytvořily umělecky a technicky zajímavý celek.

V závěru pouti jsme navštívili teprve nedávno otevřený Archeopark v Pavlově. Zají-
mavě architektonicky řešená stavba je skryta pod vrstvami zeminy. Ve tvaru soliterů 
nad ně vystupují části betonové hmoty, které jen lokálně umožňují vstup denního 
světla do vnitřních prostorů. Muzeum prezentuje soubor artefaktů, které dokládají 
uměleckou a řemeslnou dovednost našich nejstarších předků. Viděli jsme exponáty 
z období mladého paleolitu, který Moravou prošel před čtyřiceti až deseti tisíci lety. Z 
prezentovaných předmětů je patrné, jací byli lidé, kteří zde žili a jaké měli estetické cí-
tění. Je to jedinečné místo, které s okolní přírodou působí podmanivě a inspirativně. 

Text a foto Josef Chybík



I. ročník memoriálu P. Roberta M. Mayera

P. Robert M. Mayer, OFM Conv (1974–2016) působil v modřické farnosti sedm let. Za 
tu dobu se mezi ním a farníky vytvořilo pevné pouto. Stále jej nosíme v našich srd-
cích a modlíme se za něj. Přemýšleli jsme, jak bychom se k němu mohli pravidelně 
vracet i jinak. René Absolon přišel s ideou, abychom si jej připomínali na hrací ploše 
a při sportu, který pan farář provozoval a měl rád. A sám se nápadu začal věnovat. 
Nejprve se k němu přidali farní mužáci, kteří vytvořili první tým. Pak začali hledat 
soupeře. Tím se stalo mužstvo složené z ostatních farníků. Ještě bylo potřeba najít 
někoho, kdo bude dohlížet na dodržování pravidel. To bylo svěřeno místostarostce 
Haně Chybíkové a na pomezních čarách dvěma asistentům. S mimořádnou ochotou 
a laskavostí vyšlo vstříc vedení základní školy, které sportovcům poskytlo hřiště s 
umělým trávníkem, za což všichni děkují. Termín utkání byl stanoven na 21. října.

Za zvuků písně „Zelená je tráva“, spolu s hráči a rozhodčími kráčel v čele slavnostní-
ho průvodu P. Sebastian Kopeć, který aktérům i fanoušků kvalitního fotbalu požeh-
nal. V ochozech jsme poznali i sestru otce Roberta paní Markétu Vargovou s dcerou. 
Do utkání se zapojil také její manžel a syn. Před nastoupenými mužstvy a několika 
desítkami diváků provedl slavnostní výkop pan František Šedý. Čerstvý devadesátník 
oděný do outfitu firmy Adidas uvedl míč do pohybu elegantní placírkou. A utkání 
bylo zahájeno. Útoky se valily od branky k brance. V nich se překonávali jejich stráž-
ci. Kupodivu se hrálo slušně, téměř bez nedovolených zákroků. Paní rozhodčí jen 
některým mladším hráčům pohrozila, že jim za přílišný pohyb, tvrdé střely a vyso-
kou rychlost udělí žlutou kartu. Kořením fotbalu jsou góly. I těch se lačné publikum 
dočkalo. Nejprve taktovku pevně třímali mužáci. Dokonce vedli 3:1. Po přestávce se 
hra vyrovnala a ve spletité situaci, snad v poslední sekundě utkání a dlužno říci k 
neskrývané lítosti mužáků, se skóre podařilo srovnat na 4:4. Následovaly pokutové 
kopy. Tady štěstí přálo farníkům, kteří zvítězili 4:2. Jejich hráči, což byli především 
sportovně nadaní hoši a jedna dívka, se mohli radovat z poháru, který jim předal P. 
Zbigniew Byczkowski.

Věříme, že byla úspěšně založena nová tradice. Organizátoři jsou přesvědčeni, že se 
na letošní ročník naváže i v budoucích letech a třeba i s více mužstvy. Uvidíme.

Foto a text Josef Chybík
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SPORT

Ukončení sezóny 2017 v Jevišovce

Na tři stovky cyklistů se sjelo poslední zářijovou sobotu do Jevišovky na Znojemsku, 
aby společně ukončili sezónu na cyklostezce Brno-Vídeň. Setkání jim zpříjemnil gu-
láš, burčák, pivo i domácí koláče na uvítanou a také na 80 cen ve slosovatelné anketě.
O program se postaral Dětský folklorní soubor Jarabáček ze ZŠ Drnholec, kroužek 
dětí předvedl skákání na trampolínách a účastníky zaujali také ženy na klokaních 
botách. 

Hvězdnými hosty setkání byli Jan Smolík, legenda československé silniční cyklistiky 
a vítěz jednoho z nejtěžších závodů na světě - Závodu míru z roku 1964 a bývalý 
cyklistický reprezentant a úspěšný trenér reprezentace Karel Vávra. Oba jsou úzce 
spjati s Jevišovkou.

Pod orgaizačním vedením tamní starostky Boženy Bošiakové se uskutečnil také cyk-
lovýlet Jevišovskou přírodou kolem historické vrbovny. K podvečerní zábavě a po-
sezení vyhrávalo a zpívalo duo Olda a Mary.

Pro vzdálené návštěvníky byl k odvozu připraven cyklobus, který je k večeru odvezl 
směrem na Brno.

Nejstarším účastníkem setkání byl tentokrát 79 letý František Novák, který docyklil až 
z Vojkovic na Brněnsku. Cenu pro nejmladšího účastníka si odnesly hned tři děti ve 
shodném věku tří let. Zuzanka Puchnarová a Marcus Veselý z Hrušovan nad Jevišov-
kou a domácí Viktorka Zahrádková.
Nejvzdálenější hosté přijeli z Třebíče. Potěšilo hojné zastoupení cyklistů z téměř 
všech obcí na trase a také těch spádových z blízkosti cyklostezky.

Všechna foto najdete na rajce.net: https://cyklobrnoviden.rajce.idnes.cz/Ukonceni_se-
zony_2017_Jevisovka/

Text a foto: Dagmar Sedláčková

Akci finančně podpořili firmy:
LAC s.r.o. Hrušovany nad Jevišovkou, MK stavitelství s.r.o. Litobratřice, Cherokee Cars s.r.o. Hrušovany and Jevišovkou, 
BM auto s.r.o. Hrušovany nad Jevišovkou, Petr Pospíšek Jevišovka, Penzion Rotunda Jevišovka, DSO Cyklostezka Brno-
-Vídeň
Věcné dary do tomboly věnovali:
Moravskoslezské cukrovary, a.s. Hrušovany nad Jevišovkou, SIKOS s.r.o. Drnholec, BRABEC velkoobchod s.r.o. Třebíč 
prodejna Drnholec, Nové vinařství a.s. Drnholec, GASTVÍN spol. s r.o. Hrušovany nad Jevišovkou, INTRAMO Znojmo 
spol. s r.o. jatka Hrabětice, NOTINO s.r.o. Brno, Velkoobchod a maloobchod Přemysl Hauerland Hrušovany nad Jevišov-
kou, Mičánek Motorsport Brno, SNOP CZ a.s. Pohořelice, DSO cyklostezka Brno – Vídeň, Obec Jevišovka
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17. ročník 

RALLYE  SHOW  MODŘICE 
automobilový závod ve stylu rallye a slalomu  

zve všechny řidiče 

2.12.2017 
Modřice / Automotodrom Brno 

Časový harmonogram a pravidla: 

 

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

Naše velké poděkování patří Městu MODŘICE  
za podporu 17. ročníku Rallye show Modřice 

 a za podporu závodního týmu Jana Vonky a Vonka Racing. 

Nohejbalová sezona 2017 z pohledu Městského nohejbalového 
klubu Modřice

V neděli 29. 10. 2017 byla superfinálovým zápasem ukončena hlavní část letošní no-
hejbalové sezony.

Městský nohejbalový klub Modřice do ní vstupoval jako obhájce 3. místa z ročníku 
2016 v kategorii mužů a také výrazně oslaben odchodem hlavního bombera minu-
lých sezon Pavla Kopa. Ten z rodinných důvodů ukončil po 9 letech svoji mimořádně 
úspěšnou kariéru v modřických barvách a letos hrál v znovuobnoveném týmu Holic 
pouze třetí nejvyšší soutěž.

Kádr A družstva jsme tak museli doplnit některými mladými hráči z B mužstva a na 
hostování přišel z Přerova Jan Pavelka. Samotný počátek sezony byl skvělý, když 
na dvou prestižních předsezónních turnajích v Přerově i ve Vsetíně dokázala naše 
elitní trojice Pospíšil, Muller a Rosenberk s přehledem zvítězit. V dubnu jsme tak do 
sezony extraligy družstev nastupovali v dobrém rozpoložení a s chutí poprat se opět 
o nejvyšší metu. Úvodní dva zápasy jsme celkem s přehledem vyhráli, ale co se dělo 
prakticky celý zbytek základní části bylo někdy až opravdu neuvěřitelné. Náš A tým 
postihla mimořádná série zranění téměř všech klíčových hráčů a když se zranění 
nevyhýbala také možným náhradám z B mužstva byla naše sestava opravdu výrazně 
oslabena. Tento neutěšený stav trval až do posledních srpnových zápasů a výsled-
kem bylo to, že náš tým postupoval do play-off bojů až z 5. pozice. To, jak se rozho-
dujícím způsobem výpadek klíčových hráčů projevil na výsledcích bylo zřejmé i v 
okamžiku, kdy v srpnu naše elitní Pospíšilova trojice po řadě měsíců nastoupila v 
kompletním složením a s obrovským přehledem ovládla Mistrovství ČR v trojicích. 
Třetím titulem v řadě dokázala to co žádná trojková sestava v celých dlouhých ději-
nách českého nohejbalu a stala se trojkovou legendou.

Do play-off bojů jsme tedy nastupovali nejenom zdraví, ale také s obrovskou chutí 
dokázat všem, které možná po úvodních výsledcích modřický nohejbal na vrcholné 
pozice nepasovali, jak hluboce se mýlí. Díky tomu, že jsme postupovali až ze spodní 
části pavouka měli jsme nevýhodu prvního a také případné třetího rozhodujícího 
zápasu na hřišti soupeře.

Jako první soupeř nás čekal obhájce titulu a náš tradiční rival z Karlových Varů. V 
prvním zápase jsme nastoupili na velmi kluzkou varskou antuku, která byla možná 
i za hranicí regulérnosti. Naši hráči celý zápas jen s obtížemi bojovali s povrchem 
a evidentně na něm zkušenější varští dovedli zápas do vítězného konce.  Za týden 
doma jsme museli odvracet hrozbu vyřazení.  Naši borci se však dokázali semknout 
a po jasné domácí výhře jsme k rozhodujícímu zápasu cestovali opět na západ re-
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publiky. Zde jsme pak po mimořádně kvalitním výkonu všech hráčů zapsali jedno z 
nejcennějších play-off vítězstvích v dějinách našeho klubu a hráče Karlových Varů 
poslali na nohejbalovou dovolenou!

Probojovali jsme se tedy do semifinále, kde nás čekal před sezonou opět mimořádně 
posílený tým Vsetína. Zde k prakticky kompletní slovenské reprezentaci přibyl je-
den z nejlepších tuzemských smečařů budějovický Chalupa a vsetínští celkem jasně 
vyhráli základní část soutěže. První semifinálový zápas ve Vsetíně přinesl skvělý 
nohejbal, kde v koncovkách třetích setů měli více štěstí domácí hráči a tak jsme po 
prohře museli doba opět odvracet konec série. Tento domácí semifinálový zápas pak 
svoji úrovní a dramatičností přinesl jeden z nejkrásnějších nohejbalů, jaký se kdy v 
Modřicích odehrál. Před početnou a skvělou diváckou kulisou z řad fanoušků obou 
týmů se odehrála pravá „bitva na moravském poli“. Úvod vyšel lépe vsetínským a 
když za nepříznivého stavu 1:3 nastupoval do singlu proti velezkušenému vsetínské-
mu bývalému mistru světa Stupákovi náš benjamínek dorostenec Hanus nestáli si 
naše akcie příliš vysoko. Hanus však po fantastickém výkonu uhrál klíčové vítězství 
a nasměroval náš tým ke konečné výhře 5:4, kterou jsme uhráli v mimořádně dra-
matické koncovce úplně posledního možného setu. Skvělý obrat a velké povzbuzení 
před rozhodujícím třetím zápasem ve Vsetíně. Ten se z důvodu počasí odehrál v hale 
Na Lapači. Náš tým přijela povzbudit velké skupina fanoušků a od začátku viděla 
skvělou hru a mohutný nástup našich hráčů vedli jsme 0:2 a 1 :3. Pak Stupák další 
překvapení nepřipustil a v singlu snížil na 2:3, ale na plac šla naše elitní Pospíšilova 
formace a případný čtvrtý bod by nás již velmi přiblížil výhře.  První set naši hoši 
vyhráli a vsetínští cítili, že konec sezony se jim blíží. Pak se však na hřišti začaly dít 
věci, které do té doby vynikající sérii zcela devalvovali. Vsetínský hráč Chalupa ještě 
více stupňoval svoje slovní provokace, které používal celou sérií vůči našim hráčům. 
Bohužel po jedné provokaci nedržel nervy náš klíčový hráč Jakub Pospíšil, přes síť 
mu k tomu řekl své a bohužel to doprovodil lehkým odstrčením vsetínského hráče. 
Rozhodčí v dané situaci mohli a možná měli oba incidenty řešit žlutými kartami pro 
oba hráče, ale rozhodli se využít možnosti, které jim řády připouští. Našemu hráči 
udělili červenou kartu. Tím nejenom ukončili tuto skvělou sérii, ale nám praktiky i ce-
lou sezonu. Červená karta v nohejbale znamená nemožnost dohrát v daném zápase, 
ale také stopku v minimálně dalších dvou zápasech. Věděli jsme tedy, že bez elitního 
snajpera Jakuba bychom i v případném superfinále moc nadějí neměli.  Současně 
emoce a pocit křivdy ve všech našich hráčích znemožnily soustředění se na sport. 
Prohra 5:3 nás odsoudila „jen“ k zápasu o 3. místo. Na něj jsme bez potrestaného 
Jakuba a z rodinných důvodů nepřítomného Radka Pelikána odjeli jen z povinnosti a 
letošní sezona tedy končí pro naše A mužstvo 4. místem. Vsetín pak následné super-
finále hladce ovládl 5:1 a potvrdila se slova odborníků, že vítěz našeho vzájemného 
souboje má titul takřka jistý. Škoda, že po celé strastiplné a zraněními provázené se-
zoně celou naši práci devalvuje nesportovní chování soupeře a velmi rigidní výklad 
pravidel ze strany rozhodčích. Ale i takový je někdy sport.

I když 4 . místo v družstvech není pro A tým úspěchem, přesto výsledky ostatních 
nohejbalových týmu byly v letošní sezoně skvělé a zaslouží obrovské uznání :

Dorostenecký tým obhájil, bez jediné play-off porážky, titul v soutěži družstev doros-
tenecké ligy.

B mužstvo, které odehrálo premiérovou sezonu ve druhé nejvyšší soutěži, se i přes 
řadu zranění a A mužstvem odebíraných hráčů dokázalo v této soutěži udržet a i pro 
další sezonu tak pro naše mladé hráče zajistilo možnost rozvíjet svůj talent v této 
kvalitní soutěži.

Soutěž krajského přeboru pak na prvních dvou místech opanovala modřická druž-
stva, když vítězem se stal „v soutěži hostující“ dorostenecký výběr a C družstvo bylo 
druhé.

Skvělých výsledků pak celý rok dosahovali naši mladší žáci. Ti, aby si zvýšili kon-
kurenci se účastnili Pohárových v rámci Jihomoravského kraje zápasů v kategorii 
starších žáků a přesto tento seriál dokázali suverénně vyhrát. Na jednorázových mis-
trovstvích republiky pak ve dvojicích získali 2. místo a 3. místo, ve trojicích 3. místo a 
v singlu 4. místo. Suverénně pak také vyhráli celorepublikový pohár ČNS v kategorii 
mladších žáků.

Lze tedy konstatovat, že modřický nohejbal i v letošní sezoně získal řadu skvělých 
úspěchů a nadále tvoří to nejlepší co v českém i celosvětovém nohejbale existuje. Za 
to samozřejmě patří obrovský dík nejenom hráčů, trenérům, funkcionářům, či všem 
dalším kteří pomáhají, ale také našich hlavním podporovatelům a partnerům. Naším 
největší podporovatelem je město Modřice a já chci jménem celého oddílu městu 
Modřice i všem jeho občanům za podporu poděkovat.  Speciální dík pak patří staros-
tovi města ing. Šiškovi a místostarostce ing. Chybíkové.

Petr Jahoda, předseda
Městský nohejbalový klub Modřice z.s.



www.mesto-modrice.cz 159158Život v našem městě Život v našem městě Zpravodaj 11/2017

Den charity společnosti Kollmorgen

Naše mateřská společnost, korporace Fortive, v rámci oslavy jednoho roku od svého 
založení umožnila svým zaměstnancům věnovat jeden pracovní den charitativním 
aktivitám. Naši zaměstnanci v rámci této aktivity kontaktovali místní organice, města 
a obce s návrhem spolupráce a podpoření jejich rozvoje nebo zlepšení podmínek. 
Celkově jsme podpořili 19 projektů a zapojilo se téměř 90 zaměstnanců naší společ-
nosti.

V Modřích se největší část našich zaměstnanců zapojila do odklízení odpadů kolem 
cyklotrasy a tras ve volné přírodě, okolí řeky Svratky a Bobravy a z části oblastí v za-
stavěných plochách mezi zahrádkami a vedle obslužných komunikací na území měs-
ta. Také se uklízelo prostranství kolem Sokolovny v Modřicích z důvodu blížících se 
Hodů ve městě a dalších prostor města po domluvě se starostou Ing. Josefem Šiškou 
a místostarostkou Ing. Hanou Chybíkovou. V rámci úklidu bylo okolí Modřic zbave-
no 45ti kusů 250ti litrových pytlů plných odpadu, jedné pračky, několika pneumatik 
a dalších věcí, které znečišťovaly a hyzdily Modřice a jeho okolí. Celková uklizená 
trasa přesahovala 12 km.

Dále naši zaměstnanci podpořili MŠ a ZŠ Modřice. V rámci podpory ZŠ Modřice, byl 
po domluvě s paní ředitelkou Mgr. Kateřinou Koubkovou a její zástupkyní Mgr. Janou 
Havlíčkovou proveden nátěr venkovního zahradního nábytku (lavic a stolů), pergoly, 
konstrukce košů na basketbal a dalšího venkovního vybavení. V MŠ Modřice naši 
zaměstnanci na návrh paní ředitelky Mgr. Stanislavy Šikulové upravovali venkovní 
prostory a prováděli nátěr vnitřních prostor.

Dobrovolnické akce se setkaly s velkým úspěchem, jak ze strany našich zaměstnan-
ců, tak ze strany charitativních organizací i vedení měst, škol a školek.

Jsme rádi, že naše společnost a naši zaměstnanci mohli podpořit aktivitami náš regi-
on a zlepšit podmínky nás všech.

Za Kollmorgen s.r.o. jednatel společnosti Roman Motáček.
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Z historie Kovolitu 
Kapitola třetí: Období druhé světové války

Okupace Československa zasáhla tragicky i do dění v Kovolitu. Jednou z prvních 
osobností, jejíž osud poznamenala, byl vynálezce licího stroje na kov se studenou 
komorou Ing. Josef Polák. Tak zvaný Polákův licí stroj zásadně ovlivnil technologii 
Kovolitu, který jeho patent dodnes používá.

Lití pod tlakem se ve strojírenství začalo používat na přelomu 19. a 20. století. Pů-
vodně se užívalo lití pomocí stroje s teplou komorou. V roce 1927 obdržel Ing. Polák 
jako první na světě patent na tlakový licí stroj s vertikální studenou komorou, kdy se 
kelímek s roztaveným kovem oddělil od stroje a tavenina se nalévala lžící do plnící 
komory, ze které se pomocí plnícího pístu vháněla do dutiny formy. Tento tzv. systém 
tlakového lití Polák se rozšířil v letech 1928 až 1938 po celém světě a Československo 
se v této době stalo vůdčí zemí v tlakovém lití.

Po okupaci Československa byl Ing. Polákovi kvůli jeho židovskému původu zakázán 
vstup do jeho podniku a zabaven byt. Rodině se podařilo získat povolení k vystě-
hování. Ing. Polák umírá 17. října 1939, jen pár hodin před stanoveným odjezdem. 
Manželka s dcerou vycestovaly do Polska, ale odtud se dál už nedostaly, zahynuly v 
koncentračním táboře.

Kovolit nese v období protektorátu německý název - Mährische Elektrizitäts und Me-
tallwerks-A.-G. V této době se specializoval na výrobu tlakových i beztlakových kovo-
vých hadic ke strojům. Během války byly rovněž využívány ve vojenském průmyslu, 
zvláště u letectva. Kolem roku 1941 byl zrealizován projekt související s válečným 
stavem země - byla vybudována studna a nouzová čerpací stanice na vodu. Tento 
objekt se dochoval dodnes, leží vedle administrativní budovy kovárny. 

Ani modřickému Kovolitu se nevyhnula smrt za odbojovou činnost. Působila zde od-
bojová skupina, která byla součástí odbojové organizace Nemo, která se na Brněnsku 
utvořila v roce 1941. Zaměřovala se na poškozování telefonního vedení, zapalování 
obilí v blízkosti tratí a připravovala nálože pro větší destrukční akce. Do její činnosti 
se zapojil i zaměstnanec František Pavlíček. Otci dvou dětí bylo v době příchodu ně-
meckých okupantů 29 let. Když brněnské gestapo přišlo na stopu organizace Nemo, 
přišlo i na činnost modřické skupiny. František Pavlíček byl zatčen 14. září 1942 pří-
mo na svém pracovišti v Kovolitu. Byl uvězněn v Kounicových kolejích a podroben 
výslechům v úřadovně gestapa. Poté byl odsouzen k trestu smrti. Rozsudek byl vy-
konán 1. června 1943. Osud Františka Pavlíčka nám dodnes v Kovolitu připomíná 
pomníček, který příchozí míjí při vstupu do administrativní budovy.

Ing. Emil Doležel, Jana Novotná

Pracovníci podniku v roce 
1945, později jich dost 
přibylo

Odhalení pamětní desky 
Františka Pavlíčka v roce 
1948

František Pavlíček
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Dne 2. 10. bylo hlídce MP oznámeno ostrahou OC Olympia, že na autobusové zastáv-
ce leží muž, který je opilý a nekomunikuje. Hlídka po příjezdu na místo 
zjistila, že je muž značně opilý a není schopen chůze. Jelikož se jednalo 
o muže cizí národnosti a nepodařilo se zjistit, kde bydlí, byl převezen na 
protialkoholní záchytnou stanici.

 Téhož dne přijala hlídka MP oznámení o krádeži oblečení v prodejně OC 
Olympia. Hlídka po zjištění všech skutečností a z důvodu, že pachatel krá-
deže nesouhlasil s uložením pokuty, předala hlídka přestupek ke správní-
mu orgánu. 

Dne 4. 10. strážníci ve spolupráci s Obecním úřadem Moravany a díky místní znalosti, 
předali ztraceného psa, který se zaběhl do obce Moravany svému majiteli, 
který bydlí v Modřicích.

 Téhož dne řešili strážníci krádež v prodejně oblečení v OC Olympia. Stráž-
níci přestupek vyřešili na místě pokutou.

Dne 5. 10. bylo strážníkům oznámeno, že v obchodě Albert došlo ke krádeži zboží. 
Strážníci věc na místě vyřešili pokutou.

 Téhož dne přijali strážníci oznámení o nezaplacení PHM na čs Unicorn. 
Jelikož se na kamerovém záznamu nepodařilo spolehlivě určit registrační 
značku vozidla, byla událost předána správnímu orgánu.

Dne 6. 10. byla hlídka MP požádána o součinnost od ZZS JMK, která byla přivolána k 
muži, který ležel na ulici. Hlídka u muže provedla dechovou zkoušku, kde 
bylo zjištěno, že je muž silně opilý. Následně po konzultaci s lékařem byl 
doporučen převoz na protialkoholní záchytnou stanici.

Dne 9. 10. přijala hlídka oznámení, že si rodiče nevyzvedli své děti ze školy. Jelikož se 
jednání opakovalo, vyrozuměla hlídka orgán sociální péče o dítě. Poté byli 
o situaci vyrozuměni i rodiče dětí.

 Téhož dne přijali strážníci oznámení o nezaplacení PHM na čs Unicorn. 
Muž po natankování přišel na prodejnu, ale neměl potřebnou hotovost k 
zaplacení, proto s obsluhou čs vyplnil formulář, který se zavázal k uhraze-
ní dlužné částky. Jelikož muž částku neuhradil do stanoveného termínu a 
nyní nereaguje na telefonáty, stal se tak podezřelý z přestupkového jedná-
ní.

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

Dne 13. 10. bylo hlídce MP oznámeno, že dochází k poškozování dětského hřiště na 
ul. Husova. Hlídka MP šetřením a vytěžením svědků zjistila, že hřiště poni-
čil žák ZŠ Modřice. Hlídka o události informovala rodiče žáka a věc předala 
k dořešení orgánům města Modřice.

Dne 15. 10. řešili strážníci řádění neznámého vandala, který v noci poničil vstupní 
dveře do domu, fasádu na jiném domě a dvě vozidla. Událost je nadále v 
řešení.

Dne 23. 10. řešili strážníci oznámení o nezaplacení PHM na čs OMV. Při krádeži měl 
neznámý pachatel na vozidle registrační značky, které byly nalezeny na 
Bobravě. Událost je stále v řešení.

Téhož dne byli strážníci požádání o asistenci ze strany PČR při řešení krádeže jízd-
ního kola na ul. Brněnská. Jelikož byla hlídka PČR u jiné události, vytěžila 
hlídka MP oznamovatele a událost poté předala hlídce PČR.

Dne 24. 10. přijali strážníci oznámení o dvou mužích, kteří leží u konečné zastávky 
tramvaje. Hlídka muže nalezla a zjistila od nich, že si pouze chtěli odpoči-
nout před dopoledním pracovním pohovorem.  

 Téhož dne bylo hlídce MP oznámeno, že se v prodejně Albert nachází malý 
chlapec bez rodičů. Hlídka od chlapce zjistila, že zapomněl vystoupit, tak 
jej hlídka odvezla domů a předala matce. 

 Dále ve stejný den řešili strážníci krádež jízdního kola u prodejny Albert. 
Byť měl majitel kolo uzamčené a nad stojany byla bezpečností kamera, 
nepodařilo se pachatele krádeže nalézt.

Dne 25. 10. přijali strážníci oznámení o pohřešované obyvatelce domova pro seniory. 
Hlídka vytěžila zaměstnance a poté provedla intenzivní pátrání po senior-
ce. Během pátrání byla hlídka informována zaměstnanci domova pro seni-
ory, že se žena již v pořádku našla.

Dne 26. 10. řešili strážníci oznámení o zaběhlém psu, který pobíhá po areálu firmy na 
ul. Brněnská. Hlídka psa odchytla, ale jelikož se nepodařilo zjistit majitele, 
je pes umístěn v kotci. Jedná se malého černého psa, který je bez známky 
a čipu.

Dne 27. 10. přijali strážníci oznámení o rušení nočního klidu na ul. Pilcova. Hlídka po 
příjezdu na místo nalezla muže cizí národnosti, jak se pokoušel dostat do 
bytového domu. Od obyvatelů domu bylo zjištěno, že tam muž nebydlí a 
nikdy jej neviděli. Hlídka se od muže snažila získat informace o jeho snaze 
dostat se do domu, ale muž byl pod vlivem alkoholu a s hlídkou nespolu-
pracoval, proto byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici.

Dne 28. 10. prováděli strážníci odchyt psa na ul. Husova. Strážníci psa ponechali na 
služebně MP a následující den si jej převzala majitelka. 

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA
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ANAVITA

Senioři animují v domově pro seniory Anavita!

Senioři v domovech pro seniory ukazují veřejnosti, že animovat může skutečně kaž-
dý. Univerzitní kino Scala s Nadačním fondem Avast organizují dílny klasické anima-
ce zdarma.

Projekt je realizován ve třech kolech a každé kolo probíhá v jiném zařízení. První 
etapu máme za sebou a byly to dílny plné tvůrčí činnosti, návštěv televizních štábů 
a krásného závěru, kde se klienti a ani náš tým neubránili dojetí. 

„Práci se seniory se věnuji, již několik let a vždy mne jejich přítomnost něčím oboha-
tí. Samotnou mne překvapilo, jak těžce se nám loučilo s klienty z první etapy. Ještě 
po skončení projekce jsme s některými seděli, drželi se za ruce a povídali si. Každý 
z nich v nás a ve svých filmech nechal kousek sebe. Snad se nám podaří ukázat i 
dalším seniorům, že animace je nejen zábavná ale i vhodná terapeutická aktivita.“ 
uvedla manažerka projektu Ola Uchytilová

Nyní probíhá druhé kolo a své šikovné ruce i talent nám ukazují klienti domova pro 
seniory Anavita v Brně - Modřicích. Věk i vitalita účastníků dílen jsou až závidění-
hodné. 

Setkali jsme se s ročníky narození 1933 a také 1924. Ve druhém kole nás tedy už 
nepřekvapilo, že veškeří animátoři překročili krásných 77 let a dvě dámy mají úcty-
hodný věk 92 a 93 let. 

Výsledné filmy se budou promítat pro autory i jejich rodiny a veřejnost na slavnost-
ním ukončení kurzu v domově pro seniory Anavita 6. 10. 2017 od 14 :00 hodin, autoři 
svá díla dostanou na DVD, ty nejlepší z nich Univerzitní kino Scala zařadilo do vysí-
lacího programu jako předfilmy a do běžného programu při různých příležitostech. 

„Setkali jsme se s velkým zájmem veřejnosti. Proto bychom rádi zrealizovali kurzy 
pro seniory přímo ve Scale. Nyní jsme se zaměřili na uskutečnění, zejména zajiště-
ním finančních prostředků. Věřím, že kurzy budou zrealizovány a spousta seniorů si 
vytvoří své vlastní animátorské dílo.“ dodává ze Studia Scala Ola Uchytilová.

Olga Vybíralová

1Společenská kronikas
Vítáme do života 

Rozloučili jsme se

Významného kulatého 
výročí se dožívají  Daniel  Polák

Eliška  Rašovská
Jaroslav Jiří  Glogowski
Matěj Buršík

Jitka  Zouharová
Josef  Kubík

Marta  Tománková

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice
Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení 
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození  trvalý pobyt v Modřicích. 
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na 
matrice Městského úřadu.

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

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

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

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

Milí spoluobčané, 

dovoluji si podělit se s Vámi o dojem z voleb do Poslanecké sněmovny naší repub-
liky. Není obvyklé, aby se volební místnost nacházela u seniorů, většinou je to ve 
školních zařízeních, nebo na úřadech. Letos se tak však stalo, vedení našeho města 
zvolilo náš Pasivní bytový dům pro seniory jako volební místnost pro část Modřic. 

Velmi nás to potěšilo, a tak vedení domova spolu s námi se náležitě připravili. Uklíze-
lo se ještě více, než je obvyklé, zkrášlovalo prostředí, na panelech byly nainstalovány 
fotografie s komentáři z uskutečněných různorodých akcí v našem domově. Také 
ukázky z tvůrčích dílen byly pro všechny k nahlédnutí. 
 
Vy, naši spoluobčané, jste tak měli možnost přijít k nám, seznámit se bezprostředně 
s našim prostředím. Ale hlavně, spolu s námi seniory, na novém místě, hodit volební 
lístek do urny a zvolit si tak své zástupce, své poslance.
Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili. Vážíme si Vašeho rozhodnutí. 
Uvědomili jsme si, že i my starší, dříve narození, jsme pro Vás důležitou součástí  
města a  naší společnosti.

Zveme Vás i u jiných příležitostí k návštěvě. Přijďte, budete srdečně vítáni. 
Jménem nás seniorů se těšíme na shledanou.   

Alice Brandalíková 

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 
 
 

Přenechám za odvoz prodejní 
stánek „Trafiku“. Vhodný jako 
bouda na nářadí na zahrádku, 
sklad a podobně. Ve stánku jsou 
rozvody elektřiny (zásuvky a světla). 
Stánek stojí v Modřicích a jeho od-
voz je možný po dohodě okamžitě.

Tel. 775 690 507

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 

1Inzercei
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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

CHCETE SI SAMI VYROBIT BRZDOVÝ TŘMEN? 
PŘIDEJTE SE  

DO NAŠEHO TÝMU 
 

 

HLEDÁME KOLEGY  
NA RŮZNÉ OPERÁTORSKÉ 

POZICE. MZDA OD 20 000,- 
DO 30 000,- KČ. PŘEDCHOZÍ 

ZKUŠENOSTI NEJSOU 
NUTNÉ, VŠE VÁS NAUČÍME.  

Více informací na tel. 732 107 147 nebo na e-mailu feramo@feramo.cz. 

SHÁNÍM PRONÁJEM
menšího bytu v Modřicích

Kontakt:
Marie Říhová
777 637 040

Předem děkuji za nabídky.

NABÍZÍM PRONÁJEM GARÁŽE
V MODŘICÍCH NAPROTI
ŽELEZÁŘSTVÍ KADLEC.
Vybavena elektr. sekv. vraty na dálkové 
ovládání, elektřina + osvětlení, nadstan-
dardních rozměrů.
Cena: 1 500 Kč/měsíčně
Tel.:    777 121 219

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

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

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

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

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

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

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

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

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

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

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

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

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

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

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

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

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

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

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

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

17:00 dětský folklorní kroužek - zasedací sál radnice

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

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

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

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

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

-klubovna nad knihovnou na radnici

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

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

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

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

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

Opakovaně týdně

Modřický kalendář170Modřický kalendář 71Zpravodaj 11/2017

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2017

datum akce

24. 11. 20.00 Kateřinská zábava v hotelu Gregor

28. 11. 15.00 Dětský den pro děti z Modřic ve Wikylandu

28. 11. 17.00 Rozsvícení vánočního stromu před radnicí

30. 11. 17.00 Přednáška Brněnské podzemí v knihovně

1. 12. 15.00 Vánoční jarmark na ZŠ Benešova

2. 12. 8.00 Rallye show Modřice

13. 12. 19.00 Předvánoční hudební setkání na radnici

Události

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

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

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

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

 
 
 

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 

 

Pokrývačská firma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 
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