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Městský úřad Modřice tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020 
Městská policie Modřice  tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna tel.: 537 001 028
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

1Důležitá telefonní číslad
Zimní tvorba pro radost na ulici Sadová

Foto: M.Hájek

1oooo Obsah

Inzerce 33

Modřický kalendář 37

Zprávy z radnice
4
5
6

Usnesení RMM č. 4/2018 a 5/2019
Pozvánka na 3. řádné veřejné zasedání ZMM
Informace od zastupitelů

Informace pro občany
7
7
8

Svoz bioodpadu v Modřicích v roce 2019
Poplatky
Jak si vybrat správného nájemníka

Život v našem městě

9
15
16
18
22
24
26
28
30
32

Tříkrálová sbírka 2019 v Modřicích
Jak jsem obnovovali modřický kroj
Dětský folklorní kroužek
Brabrouci
Kultura
Knihovna
Zahrádkáři informují
Sport
Městská policie
Společenská kronika



Zprávy z radnice Zprávy z radnice1514 www.mesto-modrice.czZpravodaj 2/2019

1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 4/2018 a 5/2019

Komentáře k vybraným bodům 
usnesení ze 4. a 5. schůze RMM ve 
volebním období 2018-2022 konané 
dne 28.12.2018 a 22.1.2019

Na 4. schůzi byl projednán pouze jeden 
bod, rozpočtové opatření č. 8/2018 roz-
počtu města roku 2018, který upravoval 
zvýšené příjmy obdržené před koncem 
roku a zahrnoval výdaje obdržené 
dotace na přeposlání pro MŠ a ZŠ na 
stravu žáků.

Fakturace výstavby haly
RMM schválila proplacení fakturace za 
provedené práce na výstavbě „Víceúče-
lové sportovní haly Modřice“ za měsíc 
prosinec 2018 ve výši 4.576.387,30 Kč 
bez DPH a proplacení víceprací dle 
zjišťovacích protokolů č. 2 a 3 ve výši 
354.462,48 Kč bez DPH. Dle smlouvy o 
dílo se vícepráce účtují samostatně. Na 
stavbě jsou i méněpráce v současné 
době ve výši cca 500.000,- Kč bez DPH, 
které nejsou a nebudou fakturovány.
(k usnesení 5R-3.1/2019 a 5R-3.2/2019)

Smlouvy o poskytnutí dotace
RMM schválila Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu 
města na rok 2019 spadající do kompe-
tence RMM a schválené ZMM v rozpoč-
tu města Modřice na rok 2019 s těmito 
subjekty:

ZUŠ Ořechov 50.000,- Kč
VSK Technika hokej Brno, p.s.
 10.000,- Kč
p. Lukáš Pifko   2.000,- Kč
Klub stolního hokeje
Dragons Modřice, z.s. 45.000,- Kč
Český svaz včelařů, z.s. 15.000,- Kč
Společnost moravských parkových 
drah, z.s. 10.000,- Kč
Linka bezpečí, z.s. 5.000,- Kč
Diecézní charita Brno – Domov
sv. Markéty 35.000,- Kč
Sociální služby Kroměříž 6.000,- Kč
Nadační fond Slunečnice 15.000,- Kč
SPMP ČR pobočný spolek Brno
 10.000,- Kč
(k usnesení 5R-3.15/2019 až 5R-3.25/2019)

Dary městu
RMM schválila Darovací smlouvy na 
poskytnutí darů na pokrytí nákladů 21. 
městského plesu s těmito subjekty:
Moravostav Brno, a.s. 10.000,- Kč
IMECO TH s.r.o. 7.000,- Kč
Kaláb-stavební firma, s.r.o.
 2.000,- Kč
Dea-energetická firma, s.r.o. – multi-
funkční gril
Sandwaste Investment s.r.o – sušička 
prádla Bosch
Dárcům vřele děkujeme.
(k usnesení 5R-3.26/2019 až 5R-3.30/2019)

Výpůjčka modřických krojů
RMM schválila Smlouvu o bezplatné 
výpůjčce modřických krojů místní stár-
kovské omladině, které byly pořízeny v 
roce 2018 z dotace poskytnuté Jihomo-
ravským krajem.
(k usnesení 5R-3.32/2019)

Audit účetnictví
RMM schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
č. 3511 o spolupráci v oblasti finanční 
kontroly na rok 2019 se společností Au-
dit Daně, spol. s r.o. v ceně 58.000,- Kč 
bez DPH.
(k usnesení 5R-3.36/2019)

Nakládání s dešťovou vodou
RMM schválila projektovou dokumen-
taci na vybudování konstrukce pro 
zajištění hospodaření s dešťovou vodou 

v obou areálech ZŠ Modřice – Komen-
ského a Benešova ulice.
(k usnesení 5R-6.1.2/2019)

Změna OZV
RMM předloží ZMM návrh na úpravu 
OZV č. 3 o stanovení míst, kde mohou 
být provozovány hazardní hry, kterou 
by mohl být omezen vznik kasin v k.ú. 
Modřice. Návrh podléhá schválení mini-
sterstvu vnitra.
(k usnesení 5R-8.5/2019)

Letecká vizualizace
RMM schválila pořízení leteckého 
vizuálního záznamu a fotografií pro 
prezentaci města na našich webových 
stránkách od firmy DroneVisions za 
cenu 19.900,- Kč bez DPH.
(k usnesení 5R-8.16/2019)

POZVÁNKA na 3. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 4. BŘEZNA 2019 OD 18 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93.

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

Libor Procházka,
 zastupitel za Nezávislí za 

čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, 

www.osmodrice.cz

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Výsledky měření kvality ovzduší v roce 2018 v Modřicích
Jak jsme již informovali v září loňského roku, spolek Za čisté a klidné Modřice od lis-
topadu 2017 průběžně měří v Modřicích kvalitu ovzduší přístrojem AirVisual. I když 
se nejedná o profesionální drahé zařízení, je vybaveno moderní laserovou technolo-
gií, která měří znečištění ovzduší mikroskopickými částicemi PM2,5. Celková kvalita 
ovzduší je pak hodnocena ještě podle hladiny CO

2
, teploty a vlhkosti. Kvalita ovzduší 

se vyjadřuje pomocí AQI (Air Quality Index) v šesti kategoriích: dobré, mírně znečiš-
těné, nezdravé pro citlivé skupiny, nezdravé, velmi nezdravé a nebezpečné. Jaká byla 
kvalita ovzduší v jednotlivých měsících v Modřicích v roce 2018 ukazuje následující 
graf.

Průměrně dobré ovzdu-
ší (AQI do 50) bylo v 
měsících červen až září, 
mírně znečištěné (AQI 
50 až 100) bylo v dubnu 
a v říjnu až v prosinci, 
nezdravé pro citlivé sku-
piny (AQI 100 až 150) 
bylo v lednu až březnu 
a nezdravé (AQI 150 
až 200) bylo v květnu. 
Květnové velmi špatné výsledky byly ovlivněny několika dny extrémně vysokých 
hodnot prachu, možná pouštního písku. Není proto nutné se jimi znepokojovat. Nej-
horší kvalita ovzduší je tedy v Modřicích v zimním období, zejména když je zata-
ženo. V tyto dny se nedoporučuje venku zvýšená fyzická aktivita a doporučuje se 
omezit větrání domů a bytů na nezbytně nutnou dobu.

Měření pokračují dále a jejich výsledky zde budeme průběžně publikovat.

1Informace pro občanyi

Poplatky 

Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31. 3. 2019 jsou 
splatné: místní poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku. 

Úhradu lze provést hotově na pokladně městského úřadu v úřední dny nebo 
platbou na účet.
Na telefonním čísle 537 001 023 bude sděleno číslo účtu, variabilní symbol 
poplatníka a částka k úhradě.

Připomínáme, že držitel psa má povinnost přihlásit psa staršího tří měsíců 
do evidence, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu 
má držitel psa povinnost ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo 
zánik poplatkové povinnosti. 

Svoz bioodpadu v Modřicích v roce 2019

Svoz bioodpadu bude probíhat od března do listopadu:
od občanů každý týden ve čtvrtek, první svoz 7. 3. 2019
kontejnery u fotbalového hřiště 1x za 14 dní v sudý týden,
přistavení v pondělí ráno, odvoz v úterý ráno, první svoz 4. 3. 2019

od prosince do února:
od občanů každý první čtvrtek v měsíci
kontejnery u fotbalového hřiště se nepřistavují

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Jak si vybrat správného nájemníka
O výběru správné nemovitosti jsem psala v minulém článku, nyní si povíme, jak vy-
brat správného nájemníka. Není to zdaleka tak snadná věc, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Pojďme si tedy říci, co všechno je potřeba udělat.

 REKLAMA  Nejdříve musíme zveřejnit, že nějakého nájemníka hledáme – nejlépe 
v rodině, kamarádům, známým, sousedům. Nejlepší nájemník je totiž na doporučení. 
Pokud nenajdeme nájemníka z těchto zdrojů, je potřeba nemovitost prezentovat na 
inzertních webech. To můžeme udělat sami anebo lze využít služeb realitní kance-
láře. Ta vám kromě inzerce zajistí i právní servis, předávací protokol, přepis energií, 
dodatky k nájemní smlouvě (např. při prodloužení nájemní doby či při změně počtu 
bydlících osob), předávací protokol při zpětném převzetí po ukončení nájmu atd. 
Dobrý realitní makléř vám také pomůže s výběrem nájemníka, vysvětlí zákonné po-
vinnosti, doporučí postupy při nestandardních situacích apod.

 KVALIFIKACE NÁJEMNÍKA  Nájemník musí odpovídat typu nemovitosti. Správ-
ným výběrem totiž předejdete řadě potíží. Do bytu nad hospodou není vhodné uby-
tovat rodinu s miminkem a do bytu v domě plném seniorů není vhodná parta studen-
tů. V některých bytových domech netolerují kuřáky či chov zvířat, většinou to bývá 
zakotveno ve stanovách družstva či SVJ, případně v domovním řádu.
Dalším aspektem je úklid v domě. V některých domech mají úklidovou firmu, jinde si 
obyvatelé provádí úklid sami. Pak je nutno zvážit, zda bude úklid vykonávat sám ma-
jitel nebo nájemník. V tom druhém případě doporučuji tuto dohodu s nájemníkem 
zanést do nájemní smlouvy.

 PROHLÍDKY  Při prohlídce bytu provedeme s vhodným kandidátem krátký 
osobní pohovor a pokud možno ověříme dostupné informace. Doporučení od před-
chozího pronajímatele je vždy výhodou.

 DOHODA  S vybraným nájemníkem dohodneme podmínky nájmu: cenu, kauci, 
termíny plateb, dobu trvání smlouvy, počet bydlících osob atd. a odsouhlasíme si 
znění nájemní smlouvy.

 PŘEDÁNÍ BYTU  Po podpisu nájemní smlouvy, ve které jsou zahrnuty všechny 
dohodnuté podmínky, předáme byt nájemníkovi. Stavy měřidel energií, předané klí-
če i případné nedostatky je potřeba zapsat do předávacího protokolu, který podepíše 
jak nájemce, tak nájemník. Doporučuji vše fotograficky zdokumentovat. Tím ovšem 
naše práce nekončí. Minimálně prvních pár měsíců kontrolujeme dodržování dohod-
nutých podmínek (včasné platby, úklid domu, dodržování domovního řádu apod.). 
Po předchozí dohodě a za přítomnosti nájemníka můžeme zkontrolovat i stav bytu. 
V případě, že nastane nějaký problém, řešíme ho ihned. Odkládání problému vede 
jen k dalším potížím. 

Eva Chomaničová

1Život v našem městěž

Letošní tříkrálová sbírka byla opět úspěšná. Čtyřicet devět vytrvalých koledníků a 
dvanáct vedoucích skupinek obešlo Modřice v třetím lednovém týdnu. Někde na ně 
čekali i se sladkou odměnou, a přestože se občas koledníci setkají s nepochopením, 
neodradí je to.

Pozorný čtenář Zpravodaje zjistí, že některá jména koledníků se opakují několik let. V 
Modřicích se vybralo pro potřeby Charity 102.427,- Kč, což je opět o trochu více než 
loni. Těší nás štědrost občanů a děkujeme jim, že otevřeli své dveře i srdce a přispěli 
na dobrou věc.

Tříkrálová sbírka 2019 v Modřicích
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text: Ing. Hana Chybíková, místní koordinátorka sbírky
 foto: vedoucí skupinek

Sára a Natálka Hornovy, Ema a Nela 
Špinkovy, Tereza Hrdová, Adam Vinčar, 
Dominik Chramosta, Jan Šrajer, Alice 
Harvánková, Markéta Kročilová, Natálie 
Loučanská, Barbora, Lucie a Amálie Ho-
molkovy, Šimon a Vojtěch Mandelíkovi, 
Eliška Gerhardová, Tomáš a Kateřina 
Dostálovi, Veronika a Eliška Látalovy, 
Alexandra Dubšíková, Karel Zapletal, 
Adam Fic, Nikol Otáhalová, Michaela 
Hnilicová, Denisa Melousková, Barbora 
Spoustová, Petra Kalvodová, Markéta a 
Dušan Račkovi, Veronika Sychová, Tere-
za a Tomáš Nesvadbovi, Adéla Brtníko-
vá, Hubert Menšík, Filip Štefel, Stanislav 
Pacal, Anežka, Markéta, Timotej, Marie 
a Štěpánka Klangovi, Alena a Elena 
Studené, Regina Bartošová, Eva, Petr a 
Martin Gajdůškovi a také vedoucí skupi-
nek Jindra Hašková, Jakub Jírů, Lenka 
Studýnková, Libuše Homolková, Lucie 
Gerhardová, Jitka Kozumplíková, Ma-
rie Otáhalová, Dáša Mahovská, Kristý-
na Račková, Markéta a Pavel Klangovi, 
Jana Gajdůšková.

Velikou
pochvalu
si zaslouží
koledníci
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Myslivecký ples 11. 1. 2019

Foto: M. Hájek

Zastavení u jesliček s vánočními zpěvy v kostele sv. Gotharda
6. 1. 2019 

Foto: M.Hájek

1113212
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Pořádná sněhová nadílka přišla konečně i do Modřic

Foto: M. Hájek



DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

1117216 www.mesto-modrice.cz Život v našem městěŽivot v našem městě  Zpravodaj 2/2019

Dětský folklorní ples

První akcí v tomto roce byl Dětský folklorní krojový ples. Většina malých dětí měla 
na sobě úplně poprvé kroj, což pro ně vůbec nebylo jednoduché. Hudebně nás na 
plese úspěšně podpořila mladá Cimbálová muzika Jakuba Hradského, se kterou 
jsme proto výhledově naplánovali další spolupráci.

Co k tomu řekly naše děti:

Elča – 12 let
…Bylo to bezvadný. Na plese bylo hodně lidí a 30 krojovaných dětí. Měli jsme i velkou 
tombolu. A jsem ráda, že jsme všichni vydrželi 2 hodiny v kroji :o)
Linda – 8 let …..Líbilo se mi, že jsme všechno zvládli…….
Niki – 8 let …Líbilo se mi, že jsme hezky tancovali…..
Sofi – 7 let ….Všechno se mi líbilo a byla hezká hudba…
Betka – 9 let, Eliška - 10 let, Simča - 11 let
Dne 20.1. se uskutečnil folklorní ples na radnici. Moc jsme si to užily i když tancovat v 
kroji a v horku, bylo náročné i pro nás větší. Ples trval 2 hodiny. Hrála nám cimbálová 
muzika ve složení dva kluci a jedna holka. Byla velká tombola a každý něco vyhrál. 
Moc se nám to líbilo.

Velká fotogalerie z plesu a informace o našich dalších veřejných vystoupeních jsou 
uvedeny na www.folklorni-krouzek-modrice.cz. 

Ivana Cetlová a děti z DFK Modřice

Foto: M. Hájek
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Brabrouci
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Co nás čeká v budoucnu?

V únoru se uskuteční důležitá soutěž Zelené ligy – turnaj v Ringobalu (23. 2.), na 
kterou jsme trénovali například i na dopolední části lednového výletu. Doufám, že na 
turnaji zabodujeme a vylepšíme umístění oddílu v Zelené lize, zatím jsme na hraně 
6. a 7. místa. V polovině března (16. 3.) se bude konat jednodenní výlet motivovaný 
světem Harryho Pottera. První sobotu v dubnu (6. 4.) pak akce Ukliďme Česko, kde 
již tradičně budeme čistit od odpadků přírodu v okolí Modřic. Na tuto akci zveme 
všechny rodiče i kamarády.

Kečup

Lednový výlet

foto: archiv Brabrouci

foto: archiv Brabrouci
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95. komorní koncert Tango Quartetto Re Campo 30. 1. 2019

Foto: M.Hájek

Připravujeme 96. komorní koncert na radnici
- středa 27. března 2019 v 19 hod

Louisovi  sirotci
 

- dixielandová kapela,
která se hlásí k odkazu

Louise Armstronga

v rámci komorních koncertů na radnici půjde
o premiérovou prezentaci tohoto žánru ...

za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
 modricke-koncerty.webnode.cz



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 
https://www.facebook.com/knihovna7/.

Pondělí   9–12 13–18
Úterý  13–19
Středa  13–18
Pátek   9–12 13–16

Městská knihovna v Modřicích
VÝBĚR Z NOVINEKKNIHOVNA
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Upozorňujeme naše čtenáře na změnu výpůjční doby od 1. 1. 2019. V úter-
ní dopoledne bude pro veřejnost knihovna uzavřena a odpolední výpůjč-
ní doba se prodlouží do 19.00!

Městská knihovna v Modřicích vás srdečně zve na přednášku Aleny a Jiřího Márových 
na téma Barma a Vietnam. Přednáška proběhne ve středu 20. 2. 2019 ve velké zasedačce 
městského úřadu. Dále vás zveme na přednášky Ing. Aleše Svobody o brněnském pod-
zemí. Termíny obou přednášek jsou ve středu, 27. 2. a 20. 3. 2019. Začínáme vždy v 17.00.

PRO ŽENY
Beverly Jo: Pán mého srdce
Fieldingová Joy: Špatná dcera
Laurensová Stephanie: Neodolatelná 
svůdnice
Martin Kimmery: Srdcová královna
Martin Sabine: Katova schovanka
Pronská Jana: Kumánská princezna
Riley Lucinda: Olivovník
Robertsová Nora: Okouzlená šamanka
Steelová Danielle: Nebezpečné hry
Wingate Lisa: Než jsme byly tvoje
Woodsová Eva: Jak být šťastný

PRO SILNÉ NERVY
Bannalec Jean-L.: Bretaňské světlo
Caine Rachel: Na dně
Clinton Bill – Patterson James: Pohře-
šuje se prezident
Connelly Michael: Noční směna
Gardnerová Lisa: Najdi ji
Marsonsová Ange: Pohřbená pravda 
(Případy Kim Stoneové)
Overtonová Hollie: Za zdmi
Semschová Jana: V hlavní roli vražda
Susi Paulina: Okno do dvora
Tudor C. J.: Kříďák

HISTORIE, NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Černá Jaroslava: Santini: peklem duše 
k světlu světa
Ebertová Sabine: Mistr mystifikace
Forry Lauren A.: Tajemství Abigale Hall
Chadwicková Elisabeth: Templářský 
kříž
Jindra Jaromír: Válka královen

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Green John: Jedna želva za druhou
Lindo Elvíra: Manolito má tajemství
Válková Veronika: Doba kamenná: 
pomsta šedého lva

SVĚTOVÁ LITERATURA
Gabaldon Diana: Sedm kamenů lásky 
a ztráty
Llamazares Julio: Vlčí měsíc
Miéville China: Nádraží Perdido
Moriarty Laura: Gardedáma
Quinn Kate: Alicina síť
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Ze všech dětí Boha
já mám nejčistší srdce
s nevinností a důvěrou
kráčím životem, 
chráněn světlem lásky.
Ve své obětavosti jsem bohatší
a dvakrát požehnán.
Má dobrá vůle
pouto přátelství,
nezná hranic.
Já jsem VEPŘ.“

Z čínských materiálů

Loňský rok byl rokem PSA, a kdo si 
zpětně přečetl loňskou předpověď, tak 
mi dá za pravdu, že čínské horoskopy 
celkem dobře vycházejí.
 
Letošní rok podle čínského kalendáře 
je rokem VEPŘE. Je to také poslední 
znamení lunárního čínského kalendáře. 
Příští rok opět začneme od prvního 
znamení – MYŠI.
Rok Vepře  –  je pro všechny rok dobré 
vůle, vynikající atmosféra pro podniká-
ní a obchodní záležitosti - především v 
průmyslu. Lidé se budou cítit volnější 
a svobodnější. Občané budou snášenli-
vější, ohleduplnější a bezstarostnější.
Povolný, ochotný a úslužný postoj 
Vepře bude v tomto roce vytvářet pocit 
hojnosti a blahobytu. Přes příznivé 
okolnosti však budeme, podobně jako 
Vepř, váhaví a ostýchaví  a nedokážeme 
se rozhodnout a občas budeme pochy-
bovat o svých schopnostech.
Rok Vepře je však rokem hojnosti. Smy-

slný a eroticky založený Vepř s živočiš-
nou radostí ze života velice intenzivně 
prosazuje sladký život. Živí se krédem 
prožívat život naplno se vším všudy 
- nešetří, štědře plýtvá dary. V tomto 
roce se však nedoporučuje příliš utrácet 
nebo rozsáhle investovat bez předešlé-
ho důkladného prozkoumání situace, 
abychom později nemuseli impulziv-
ních projevů štědrosti litovat.

Šťastný Vepř přináší radost, spokojenost 
a bezpečí. Můžeme být šťastni, aniž by-
chom k tomu potřebovali mnoho peněz 
nebo pronikavé úspěchy ve finančních 
záležitostech. V tomto roce se doporu-
čuje obezřetnosti a rozvážnosti, protože 
vůči podvodníkům je bezelstný Vepř 
velice citlivý.
V této době se více, než obyčejně, bu-
deme věnovat zábavě. Více se zapojíme 
do veřejných funkcí a charitativních 
činností. Také budeme navazovat nová 
přátelství.
Budeme však opatrní na nestřídmost, 
hýření a výstřelky, protože Vepř má vro-
zený sklon dopřávat si všeho v hojné 
míře.

Pro lidi, kteří si pečlivě střeží svou těles-
nou váhu, nastanou krušné časy. Budou 
v tomto roce svádět těžké boje, v nichž 
často podlehnou.

Jen o tom, jaké bude počasí, horoskopy 
nic neuvádějí. 

TOJA

Vysvětlení pro zahrádkáře
(k článku z lednového čísla Zpravodaje)

Tak jsem se z článku MUDr. Tomandlové (Zpravodaj 1/2019, Zahrádkáři informu-
jí) dověděl, že členové redakční rady, zejména já, jsme ji důrazně pokárali, že má 
psát hlavně o zahrádkářské tematice. Pokud autorka takto pochopila náš neformální 
rozhovor při náhodném setkání na večerní ulici začátkem listopadu, pak se musím 
ohradit. Snažil jsem se jí pouze vysvětlit (i s názorným příkladem), že pravidla pro 
uveřejňování článků ve Zpravodaji platí pro všechny, tedy i pro ni, jako předsedkyni 
zahrádkářů. 
Články uveřejňované ve Zpravodaji totiž musí v zájmu stejné šance na zveřejnění 
názorového spektra splňovat určitá kritéria, daná Informačním řádem, schváleným 
Radou města Modřice (jak je uvedeno i na obálce každého čísla). Ten mj. říká, že spo-
lečensko-kulturní či sportovní subjekty, zvláště ty finančně podporované městem, 
mají minimálně jednou ročně informovat občany o své činnosti. Takové příspěvky, 
pokud respektují zásady slušnosti a nenapadají druhé, pak nejsou v podstatě nijak 
omezovány. Šířeji chápu toto pravidlo tak, že obsah takového článku múže být nejen 
o činnosti subjektu, ale i o souvisejících tématech. Což ale např. délka plánovaného 
bazénu k činnosti zahrádkářů zcela jistě není (viz mylný dohad autorky, že to bylo 
příčinou jejího „kárání“ z mé strany).
Pak je tu ale jiný typ článků, které mohou být kritické až polemizující, vyjadřující 
názory a přípomínky občanů k práci zastupitelstva a rady města, jednotlivých zastu-
pitelů, k názorům jiného přispěvatele, případně občansko-politické postoje autora. 
Protože u těchto příspěvků lze očekávat reakci těch, kteří s prezentovaným názorem 
nesouhlasí, byla v zájmu nezahlcení informačního periodika polemikami omezena 
jejich délka i délka reakcí na něj na 2 800 znaků, což je cca 1 stránka Zpravodaje.
Jestliže tedy jakýkoliv autor informativního příspěvku do něj vloží svůj kritický po-
hled na cokoliv, co s informací o subjektu s určitým zaměřením činnosti nesouvisí a 
uveřejní ho pod jeho hlavičkou, není jeho argumentace omezena délkou takového 
textu. Ovšem případná reakce už minimálně rozsahem omezena je. A to považuji za 
porušení principu stejné šance pro prezentování různých názorů ve Zpravodaji. A to 
se občas v minulosti podařilo i paní doktorce.
V opačném případě se totiž může např. stát, že člen Smíšeného sboru města Modřice 
bude pod jeho hlavičkou kritizovat úroveň hry fotbalistů městského klubu. Pokud k 
němu má připomínky, měl by je prezentovat spíše jako fanoušek či občan pod svým 
jménem. Záměrně volím absurdní příklad, neboť na něm asi nejlépe vynikne podsta-
ta problému. (Doufám, že mě teď nebudou pranýřovat místní fotbalisté, že jsem je v 
příkladu použil.)
Takže, paní doktorko, žádné kárání, ale apel na dodržování pravidel.

Mar.
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SPORT

Pozvánka na běžecký závod

V sobotu 9. 3. 2019 dopoledne se uskuteční 23. ročník závodu Modřický pohár, který 
se poběží ulicemi našeho města a je součástí zimního seriálu běhů „Brněnský běžec-
ký pohár“. Všechny kategorie mají start i cíl u Základní školy na Benešově ulici. Tratě 
do délky 800 m se běží obrátkově ulicí Benešovou. Žákovské tratě jsou okruhové, 
vedou ulicemi Nádražní a Husova a k cíli se vracejí ulicí Komenského (okruh 1200 m) 
nebo Sadová (okruh 1500 m) a Benešovou. Ostatní kategorie běží okruhovou trasu o 
délce 2500 m, a to ulicemi Nádražní, Husova a Poděbradova, odkud se pokračuje na 
horní část náměstí, abychom se přes Havlíčkovu, U hřiště a Sokolskou vrátili zpět na 
Benešovu. 
Předem děkujeme obyvatelům zmíněných ulic za pochopení, že v době závodu 
budou mít poněkud omezené dopravní možnosti. Podrobnější informace včetně ča-
sového rozpisu naleznete v přiloženém letáčku, případně na stánkách organizátora 
zimního běžeckého seriálu www.atletikauni.cz. 
Srdečně zveme všechny, kdo si chtějí zazávodit, ověřit svou běžeckou formu nebo 
jen povzbudit své známé či úplně neznámé závodníky a přispět tím k dobré atmosfé-
ře této sportovní akce. 

Za pořadatele B. Krejčí. 

 

MODŘICKÝ POHÁR 2019  
 

Městský úřad Modřice a TJ Sokol Modřice pořádají 23. ročník běhu ulicemi města o putovní pohár. 
 
Datum: sobota 9.března 2019 od 8:00 hod. Závod je zařazen do seriálu Brněnský  
                          běžecký pohár 2018/2019. 
Místo:  start a cíl u sokolovny. Zázemí v budově ZŠ Benešova 332. 
Organizace: prezentace v budově ZŠ nejpozději 20 minut před startem kategorie.                                  

Vyhodnocení běhů na 100 a 200 metrů proběhne hned po doběhu. Běhy na 300 až 
1.500 metrů budou vyhlášeny v 10:15 hod, ostatní kategorie ve 12:45 hod. 

Úhrada: závodníci startují na náklady vysílající složky nebo vlastní 
Startovné: kategorie benjamínci, přípravka nejmladší, přípravka mladší - 20,- Kč. 
                          Ostatní kategorie - 80,- Kč  
Podmínky: každý závodník závodí na vlastní nebezpečí a vědom si svého zdravotního  
                          stavu 
Doprava z Brna: tramvaj číslo 2 (zastávka Tyršova) nebo vlak směr Břeclav 
Parkování:      individuální v ulicích Modřic kromě Benešovy ulice (centrum závodu).  
Ceny:  v každé kategorii dostanou věcné ceny závodníci na prvních třech místech 
Kontakt: Krejčí Bronislav 603 266 893, email: bronislav.krejci@seznam.cz 
 
Start kategorie    ročník           vzdálenost 
 
 9 : 00 žákyně starší    2004 - 2005               1.500 m 
 9 : 08 žáci starší    2004 - 2005              1.500 m 
 9 : 15 žákyně mladší    2006 - 2007              1.200 m 
 9 : 23 žáci mladší    2006 - 2007              1.200 m 
 9 : 30 přípravka starší dívky   2008 - 2009        800 m 
 9 : 38 přípravka starší chlapci   2008 - 2009        800 m 
 9 : 45 přípravka mladší dívky   2010 - 2012        300 m 
 9 : 53 přípravka mladší chlapci  2010 - 2012        300 m 
10: 00 přípravka nejmladší chlapci, dívky 2013 - 2014        200 m 
             ( vyhlášení po doběhu ) 
10: 08 benjamínci chlapci, dívky  2015 a mladší          100 m 
             ( vyhlášení po doběhu )  
10:15   vyhlášení žactva a ostatních přípravek v prostotu startu a cíle   
10: 30 dorostenky + dorostenci  2002 - 2003 
  juniorky + junioři  2000 - 2001 
  ženy    1980 - 1999   5.000 m 
  ženy veteránky 1  1970 - 1979 
  ženy veteránky 2  1960 - 1969 
  ženy veteránky 3  1959 a starší  
11:15  muži    1980 - 1999  
  muži veteráni 1   1970 - 1979                   10.000 m 
  muži veteráni 2   1960 - 1969 
  muži veteráni 3   1959 a starší 
12:45     vyhlášení běhů na 5.000 a 10.000 metrů u sokolovny 
 
 
 
 
Přijďte si ověřit svou běžeckou formu a změřit své síly se soupeři anebo třeba jen poprvé vyzkoušet, 
jakým tempem dokážete uběhnout svoji trať! Občerstvení po závodě je v ceně startovného. 
 
Srdečně zvou pořadatelé. 
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Strážníci řešili za tento měsíc celkem dvě krádeže v obchodním centru Olympia. V 
obou případech se jednalo o cizince. Jeden z nich byl z ČR vyhoštěn, proto 
byl předán hlídce cizinecké policie.

Hlídka přijala oznámení o cestujícím, který je cizí národnosti a odmítá vystoupit z 
tramvaje. Po příjezdu jej z vozidla vykázala. Muž poté hlídce sdělil, že má 
bolesti v oblasti břicha, proto byla na místo přivolána RZS a muž byl pře-
dán do péče zdravotníků.

Strážníci přijali oznámení o ženě, která leží v podnapilém stavu a s rozbitým obočím 
na ulici. Po příjezdu na místo žena odmítla lékařské ošetření a uvedla, že 
jde ke svému známému. Strážníci ženu doprovodili k muži, který si ji poté 
převzal.

Hlídka řešila oznámení o slovním napadení mezi dvěma sousedy, kteří řešili spory 
ohledně společných bytových prostor. Spor vyústil ve slovní hádku, kte-
rou poté přišel jeden z účastníků oznámit. Po vytěžení i druhého účastníka 
konfliktu byla událost předána přestupkové komisi k dořešení. 

Strážníci řešili oznámení o dvou osobách bez domova, které odmítají opustit areál 
OC Olympia. Jednalo se o dva muže, kteří byli silně podnapilí. U jednoho 
z mužů byla naměřena hladina alkoholu 2,29 promile a u druhého 3,19 
promile. Jelikož ani jeden z mužů nebyl schopen samostatné chůze, natož 
komunikace, byli oba převezeni na protialkoholní záchytnou stanici k vy-
střízlivění.

Hlídka přijala oznámení o nálezu jezevčíka u OC Olympia. Jelikož se na místě nena-
cházel majitel, převezla jej na služebnu MP. Následujícího dne, kdy maji-
telka rozeslala informace, že se jí ztratil pes, ji hlídka kontaktovala a ta si 
psa převzala.

Strážníci řešili oznámení o nezaplacení PHM na čerpací stanici OMV. Neznámý pa-
chatel odcizil z jiného vozidla registrační značky, které si upevnil na své 
vozidlo a poté v brzkých ranních hodinách natankoval do svého vozidla. 
Po natankování plné nádrže nezaplatil, nasedl do vozidla a odjel. Událost 
je nadále v řešení. 

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

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

Hlídka přijala oznámení nálezu černé skládky na ul. Splaviska. Jelikož z věcí, které 
tam byly odhozené, nebylo možné identifikovat původce, odklidí skládku 
majitel pozemku. Tímto bychom chtěli požádat občany, aby v případě, že 
zahlédnou někoho, kdo vyhazuje odpad mimo místa k tomu určená, tuto 
skutečnost neprodleně nahlásili.

Strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě na parkovišti u bytového domu. Na 
místě bylo zjištěno, že žena při vyjíždění z parkoviště, u automatické pře-
vodovky špatně zvolila jízdní režim a nacouvala do jiného vozidla. Strážní-
ci zjistili majitelku druhého vozidla a obě ženy poučili o způsobu vyřízení.

Hlídka řešila oznámení o dalších sporech mezi sousedy bytového domu. Tentokrát 
byl předmětem sporu cigaretový popel. Oznamovatelka, která má balkon 
pod sousedem, se kterým měla spor, upozorňovala souseda, aby ji nekle-
pal popel z cigaret na balkon. Před oznámením žena viděla souseda, jak ji 
opět klepe popel na balkon, proto přivolala na místo hlídku MP. Ta událost 
zadokumentovala a předala správnímu orgánu k dořešení.

Přijali jsme oznámení od muže, který našel ležet svého kamaráda v bezvědomí ve 
dveřích jejich společného obydlí. Jelikož muž nevlastní mobilní telefon 
obrátil se pro pomoc na strážníky. Ti na místo neprodleně přivolali RZS a 
poté je navigovali k místu události. Následně byl muž převezen k dalšímu 
lékařskému vyšetření.

Hlídka prováděla kontrolu chatových oblastí a v jedné z chat, která je obývaná oso-
bami bez domova, našla nového člena. U toho bylo zjištěno, že prochází 
celostátním pátráním. Hlídka proto muže předala Policii ČR.

Strážníci byli požádání o asistenci revizorovi dopravního podniku při ztotožnění 
černého pasažéra. Jelikož žena odmítala prokázat svoji totožnost, požádal 
revizor o asistenci strážníky. Ti ženu ztotožnili a údaje poté předali revizo-
rovi.

Hlídka přijala oznámení o nálezu platného kuponu na MHD. Hlídka prostřednictvím 
registru obyvatel zjistila adresu majitelky kuponu, který ji předala.

Strážníci řešili oznámení o zraněném muži u OC Olympia, který nemůže chodit. Na 
místě se dozvěděli, že má oteklá kolena, proto se nemůže hýbat. Strážní-
ci tedy na místo přivolali RZS a provedli u muže orientační vyšetření na 
alkohol v dechu s výsledkem 1,5 promile. Muž byl poté převezen do ne-
mocnice.

Na služebnu přinesl občan peněženku, kterou nalezl u kontejnerů. Hlídka nález peně-
ženky přijala a poté kontaktovala majitele, kterému ji předala.

Během jednoho dne řešili strážníci sraženou srnu na silnici 152 a vzápětí zaklíněnou 
srnu v plotu. 

U obou případů asistovali myslivci. Sražené zvíře si převzali a zaklíněné pomohli 
vyprostit. 

Zpravodaj 2/2019
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—
Hledáte dobrou práci?
Pracujte v ABB! 
Moderní pracovní prostředí 
a nadstandardní benefity

Hledáme nové kolegy do výroby
• náborový příspěvek až 20 000 Kč
• nadstandardní příplatky ke mzdě
• moderní pracovní prostředí
• mnoho firemních benefitů
• kratší pracovní doba – 7,5 hod denně

Přijďte se osobně přesvědčit
a domluvte si termín pro prohlídku
výroby na tel. čísle: +420 703 179 351
nebo nás kontaktujte na:
abb.prace@cz.abb.com

abb.cz/kariera

1Inzercei1Společenská kronikas
Rozloučili jsme se …Vítáme do života 

František  Nevyjel
Růžena  Mikulicová
Emilie  Urbanová
Boris  Němec

Matyáš  Sus
Kamil  Prokop
Vojtěch  Burdík
Iva  Burianová
Justýna  Halodová
Vojtěch  Karniš

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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HLEDÁME
POSILY

DO NOVÉHO AUTOSALONU 
V MODŘICÍCH U BRNA

Na pozice: automechanik, autolakýrník, 
autoelektrikář, autokarosář

Více na www.renault-brno.cz v sekci Volná místa 

KONCESIONÁŘ VOZŮ RENAULT A DACIA

Inzerce Inzerce

VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice  664 42

hledá na pozici:

instalatér-topenář

- na plný pracovní úvazek
- praxe v oboru vítána
- řidičský průkaz sk.B
 (není podmínkou)
- trestní bezúhonnost

Kontaktujte nás prosím na: 
vitmakovsky@vitmakovsky.cz
tel. 608 470 370

Modřická Stavební firma
Nabízí:

- provádění staveb
- rekonstrukce budov a bytů
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby vnitřní i venkovní
- zateplování budov, fasády
- drobné stavební opravy

Kontakt:   721 576 248

Hledáme ke koupi 
byt v Modřicích. 

Nabídněte prosím.

Tel. 739 912 867

Koupíme domek
se zahradou. 

Jaro 2019. 
Tel. 703 668 397
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MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2019

Události

Datum Akce Kde

20. 2. 2019 v 1700 Barma a Vietnam - přednáška zasedací místnost radnice

27. 2. 2019 v 1700 Brněnské podzemí - přednáška městská knihovna

4. 3. 2019 v 1800 3. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Modřice

zasedací místnost radnice

9. 3. 2019 v 800 Modřický pohár v běhu ulicemi 
města

prezentace v budově 
ZŠ Benešova vždy nejpozději
20 min. před startem

start podle věkových
a výkonnostních kategorií 
od 900

20. 3. 2019 v 1700 Brněnské podzemí - přednáška městská knihovna

27. 3. 2019 v 1900 96. komorní koncert na radnici zasedací místnost radnice

3. 4. 2019 v 1800 Jak jsme obnovovali Modřický 
kroj - beseda

zasedací místnost radnice

Hledám menší dům
v Modřicích.

Tel.: 604 508 585
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16:45
kruhový trénink ve Fitpeople,
Brněnská 404, Modřice

www.fitpeople.cz

17:00
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

18:30
X-trim tancování pro rodiče a přátele
- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30
Trampolínky-cvičení v baletním sálku 
ZUŠ

19.10
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

čt 9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihov-
nou na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz

9:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

 11:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

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

www.x-trim.cz

17:00
dětský folklorní kroužek - zasedací sál 
radnice

18:00 
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30, 
19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

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

9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti s 
doprovodem -klubovna nad knihovnou 
na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz

15:00
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště 
u Sokolovny

www.nohejbal-modrice.net 

17.45
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

19.00
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

ne 9:30
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

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

www.mesto-modrice.cz 

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

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

www.x-trim.cz

18.00
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, 
Modřice

www.fitpeople.cz

 18:30
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

www.x-trim.cz

18:30, 
19:30

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihov-
nou na radnici

www.prtatamodrice.estranky.cz 

9:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

9:45 - 10:45
fitness program pro maminky
Nám. (:36) … Husova (:40)
… Brněnská (:45) …

kontakt: www.fitmami.cz

11:30
Bezplatná autobusová linka Olympia – 
Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna 13-19 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

18:00
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.biskupstvi.cz/petrov 

 19:00
Smíšený pěvecký sbor města Modřice – 
zkouška - kromě prázdnin – zasedací sál 
radnice – nám. Svobody

mim.voda.cz/sbor.htm

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

www.mesto-modrice.cz 

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

Opakovaně týdně

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