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USNESENÍ RMM č. 28/2017

Komentář k vybraným bodům usne-
sení z 28. schůze RMM konané dne 
21. 2. 2017

Nákup kancelářských potřeb 
Na základě dřívějšího výběrového 
řízení schválila RMM Rámcovou kupní 
smlouvu na nákup kancelářských 
potřeb v roce 2017 za celkovou cenu 
min. 150 000 Kč u společnosti KAMPI 
OFFICE, s. r. o. 
(k usnesení 28R-3.1/2017)

Právní služby na zastupování při 
žalobě ZÚR JmK
RMM schválila Smlouvu o poskyto-
vání právních služeb při žalobě proti 
platnosti Zásad územního rozvoje JmK 
(ZÚR JmK), kterou pro spolčené obce 
(Blažovice, Jinačovice, Moravany, Nebo-
vidy, Ostopovice, Ponětovice a Želeši-
ce) bude zajišťovat advokátní kancelář 
Frank Bold advokáti, s. r. o., za cenu 
1650 Kč/hod bez DPH. 
(k usnesení 28R-3.3/2017)

Pronájem pozemku
RMM na základě zveřejněného záměru 
schválila nájemní smlouvu na pronájem 
části pozemku p. č. 964/2 o výměře 350 
m2 za cenu 1400 Kč/rok s panem P. H. 
Jedná se o část areálu města na ulici 
Hybešova. 
(k usnesení 28R-3.9/2017)

Výpůjčka cyklostezky
RMM schválila Smlouvu o výpůjčce a o 
budoucí smlouvě darovací na výpůjčku 
nově vybudovaného úseku cyklostez-
ky Brno–Vídeň kolem drůbežářských 
závodů od sdružení Cyklistická stezka 
Brno–Vídeň, DSO.
(k usnesení 28R-3.13/2017)

Telefony PBDS
RMM schválila dodatek č. 1 Smlouvy o 
poskytování Služeb elektronických ko-
munikací se společností PODA, kterým 
se snižuje paušální platba za hovorné z 
50 Kč/měs. na 30 Kč/měs. se zachová-
ním volných minut volání. 
(k usnesení 28R-3.14/2017)

Zrušení ovocných sadů 
RMM zamítla žádost soukromých země-
dělců pana J. F. a Ing. Bc. L. F. o zru-
šení určení kultury – využití pozemků 
ovocných sadů přeměnou na zeměděl-
skou půdu. Pozemky jsou za areálem 
fy. Ptáček a přírodním amfiteátrem Pod 
Kaštany, kdy se vesměs jedná o bros-
kvové sady.  
(k usnesení 28R-4.5/2017)

Prodej objektu Hybešova 654
RMM schválila ke zveřejnění text zámě-
ru prodeje objektu Hybešova 654 dle 
schválení prodeje ZMM včetně složení 

hodnotící komise: Šiška, Žaloudková, 
Höklová, Skalník a Kratochvíl. 
(k usnesení 28R-8.1/2017 a 28R-8.2/2017)

Zápis do MŠ 
RMM schválila za zřizovatele Mateřské 
škole Modřice termín konání zápisu 
do MŠ pro školní rok 2017/2018, který 
proběhne 4. 5. 2017 od 13 do 16 hodin.  
(k usnesení 28R-8.6/2017)

Pronájem elektromobilu 
RMM zamítla pronájem elektromobilu 
od společnosti E. ON Česká republika 
pro potřeby Městské policie pro jeho 
nevyužitelnost kvůli malým rozmě-
rům a pro složité podmínky pronájmu 
(např. ujetí 800 km za měsíc, propaga-
ce společnosti E. ON atd.).
(k usnesení 28R-8.9/2017)

Koordinátor BOZP 
RMM schválila cenovou nabídku spo-
lečnosti TRUVIA, s. r. o., na zajištění 
kompletních služeb koordinátora 
BOZP pro projekt „Výstavba víceúčelo-
vé sportovní haly Modřice“ v celkové 
předpokládané ceně k délce výstavby 
225 000 Kč bez DPH (výstavba cca 18 
měsíců). Město musí mít zajištěného 
koordinátora BOZP již ve fázi projekč-
ních prací pro stavební povolení. 
(k usnesení 28R-8.11/2017)

Zhodnocení financí města 
RMM zamítla nabídku společnosti 
DRFG, a. s., na zhodnocení financí měs-
ta pro její nedostatečně prokazatelnou 
bezpečnost. 
(k usnesení 28R-8.12/2017)

Kontrola České školní inspekce 
Na ZŠ Modřice na základě udání pro-
běhlo šetření České školní inspekce, 
které zjistilo částečné pochybení. Zjiště-
ná pochybení byla na základě pokynu 
zřizovatele města Modřice Základní 
školou Modřice odstraněna. 
(k usnesení 28R-8.13/2017)

Stanovisko Povodí Moravy, s. p., k 
PPO Modřice
RMM vzala na vědomí stanovisko 
správce toku řeky Svratky podniku 
Povodí Moravy k rozpracované studii 
Protipovodňových opatření Modřice a 
pověřila pověřeného zastupitele MUDr. 
Ventrubu zajištěním dopracování čisto-
pisu a ostatních náležitostí studie. 
(k usnesení 28R-8.14/2017)

1Zprávy z radnicez
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Poplatky 

Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31. 3. 2017 jsou splat-
né: místní poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku. Při této příležitosti 
bude provedena kontrola známek pro psy. Pokud ji nevlastníte nebo je zni-
čená, bude Vám vydána nová. 

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 
je držitel psa povinen ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo 
zánik poplatkové povinnosti. 

Zpracování digitálního povodňového plánu města Modřice

Vážená paní/ Vážený pane.
Zvyšující se četnost povodňových situací a s tím související škody na majetku státu, 
obcí i obyvatel a v některých případech i oběti na životech, jsou důkazem toho, že je 
třeba se ochranou před povodněmi systémově zabývat. Samospráva města Modřice 
si je vědoma tohoto závažného rizika, a proto činí řadu preventivních opatření. Jed-
ním z nich je zpracování povodňového plánu města.
V současné době probíhá zpracování digitálního povodňového plánu města Modři-
ce. Jeho zpracování ukládá městu zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně někte-
rých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon). Na pořízení po-
vodňového plánu využilo město možnosti čerpání dotace  z evropských prostředků  
Operačního programu životní prostředí. 
V rámci zpracování vstupních dat pro digitální povodňový plán města byla provede-
na základní analýza ohrožených objektů nejen v záplavovém území řeky Svratky, ale 
i potencionální ohrožení nemovitostí v blízkosti toku Bobravy a Mlýnského náhonu. 
Dalším potenciálním rizikem jsou i přívalové (bleskové) povodně, které zasáhnou i 
v území, kde se vodní tok nevyskytuje. Samozřejmě, nemusí dojít vždy k zásadnímu 
zaplavení objektů, ale mohou být zasaženy jen zahrady a drobné objekty kůlen, ga-
ráží altánů apod. 
Součástí zpracování digitálního povodňového plánu města je i vypracování Povod-
ňových plánů vlastníků nemovitostí. K získání potřebných dat je nutná i součinnost s 
vlastníky ohrožených objektů. Pro získání potřebných dat je zapotřebí vyplnit formu-
lář, který je dostupný na webových stránkách města http://www.mesto-modrice.cz/
aktuality/registr-oznameni či prostřednictvím tohoto vydání zpravodaje.
Vyplnit formulář mohou i vlastníci nemovitostí, kteří se cítí ohrožení povodní 
i v oblastech, kde nebylo zatím identifikováno povodňové ohrožení a chtějí být 
včas informování o povodňové situaci. 
Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Městském úřadě Modřice do schránky 
umístěné ve vestibulu Městského úřadu Modřice, náměstí Svobody 93, 664 42 Mod-
řice nebo jej zašlete elektronicky na adresu kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz 
nejpozději do 14. 4. 2017
Data obsažená ve sběrném formuláři budou zpracována do celkové sumarizace 
ohrožení obce a budou sloužit pouze pro potřeby povodňových orgánů. 
Je v zájmu každého majitele nemovitosti předat městu potřebné údaje, které 
budou sloužit k nastavení systému vyrozumívání občanů, evakuací atd.  
(Z dikce vodního zákona je povinností každého vlastníka zpracovat povodňový plán 
stavby v záplavovém území, nebo stavby, která může zhoršit průběh povodně. V pří-
padě absence předání údajů je v kompetenci vodoprávního úřadu nařídit povinnost 
zpracování Povodňového plánu ohrožené nemovitosti a toto vymáhat). 

Ing. Josef Šiška , starosta města Modřice

Označení nemovitostí číslem popisným nebo evidenčním
Připomínáme vlastníkům nemovitostí, aby si své nemovitosti označili na viditelném 
místě číslem popisným nebo číslem evidenčním (u garáží a rekreačních objektů), 
pokud tak doposud neučinili.

Tato povinnost je uložena zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, kdy vlastník nemovitosti si na svůj náklad označí budovu číslem popisným 
nebo evidenčním a toto značení bude udržovat v řádném stavu.
 
Řádným označením své nemovitosti usnadníte práci složkám integrovaného záchran-
ného systému (policie, hasiči, záchranná služba), doručovatelům zásilek, správcům 
inženýrských sítí při provádění odečtů měřidel apod.

Höklová Květoslava, majetkový odbor

1Informace pro občanyi



Úklid místních komunikací v Modřicích - blokové čištění 

Místní komunikace jsou rozděleny do dvou okruhů. První okruh se uklízí vždy první 
den a druhý okruh druhý den uvedených termínů.

První okruh:
U Hřiště, Sokolská, Příční, Benešova, Komenského, Sadová, Zahradní, Spojovací, Po-
děbradova, Pilcova, Tyršova, Stará cihelna a přilehlé parkoviště.

Druhý okruh:
Dobrovského, Krakovská, Prusinovského, Mayerova, Střední, Za Humny, Pavlovské-
ho, nám. Svobody, Hřbitovní, Havlíčkova, Hybešova, Rybníček, nám. Míru, Ulička, K 
Náhonu, Polní, Žižkova, Masarykova (před č. p. 1025 - 1027), Severní, Přízřenická a 
přilehlé parkoviště.

Termíny v roce 2017:
27. a 28. března 
27. a 28. dubna
10. a 11. července
14. a 15. srpna 
25. a 27. září 

Na Bobravě:
Popovická, Bobravská, K Lesu, Brněnská - části komunikace ve vlastnictví města, 
bude probíhat svoz v termínech:

29. března
24. dubna
12. července
16. srpna
22. září

Žádáme o občany, aby v uvedených dnech dodržovali oznámení o úklidu a umožnili 
tak kvalitní a dostatečný úklid. 
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SBĚRNÝ FORMULÁŘ POVODŇOVÉHO PLÁNU NEMOVITOSTI 
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MODŘICE 
 
 
Adresa nemovitosti:   
Parcelní číslo:   
Druh nemovitosti:   
Počet bytů:   
 
Kontaktní osoby: 
Kontakty uvádějte v pořadí, ve které si přejete být obesíláni. 
 
Jméno, příjmení, titul  Adresa (ulice, č.p.)  Vztah k nemovitosti 

1.   
 

 

Telefon     

E‐mail     

2.   
 

 

Telefon     

E‐mail     

3.   
 

 

Telefon     

E‐mail     

 
Počty osob bydlících v nemovitosti: ……………………………………………… celkem osob 
 
Požadavek na zajištění ubytování …………………………. celkem osob, z toho: 

‐ Dospělí    ………………………. 
‐ Děti    ………………………. 
‐ starší 70 let   ………………………. 
‐ Imobilní   ………………………. 

 
Požadavky na zabezpečovací práce před povodněmi 
Odhadněte časovou náročnost v hodinách konkrétních jednotlivých činností, případně jestli si 
činnosti zajistíte sami nebo budete požadovat pomoc 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Požadavek na pomoc 

Nehodící se škrtněte 
Hasiči, vybraní spoluobčané                               ANO       NE 
Věcná pomoc (např. strojní)                               ANO       NE 
 

Evakuace domácích zvířat 

druh  počet  druh  počet 
druh  počet  druh  počet 

Informace pro občany Informace pro občany
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8. DUBEN
SOBOTA 

	
2017

Ukliďme si Modřice  

Sraz 9:00 před radnicí	

Občerstvení zajištěno ve dvoře radnice 

Informace pro občany Informace pro občany

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zvou veřejnost na

Dny otevřených dveří
v Čistírně odpadních vod, Modřice.

Prohlídka se uskuteční v areálu Čistírny odpadních vod na ulici Chrlická 552. 
Započne u budovy vrátnice a předpokládaná délka prohlídky je 1,5-2 hodiny. 
Účastníci prohlídky uvidí čistírnu odpadních vod, která čistí odpadní vody 
nejen z města Brna, ale i přilehlých měst a obcí. Jedná se o mechanicko-
-biologickou čistírnu, jejíž součástí je i kalové a energetické hospodářství. 
Čistírna prošla rozsáhlou rekonstrukcí a rozšířením a je schopna plnit i ty 
nejpřísnější požadavky EU.

Z bezpečnostních důvodů je počet návštěvníků ve skupině omezený, 
proto je nutná rezervace místa od 10. 3. 2017. Provádí se pomocí rezer-
vačního systému uveřejněného na webových stránkách Brněnských 
vodáren a kanalizací, a.s. – www.bvk.cz

Termíny konání prohlídek:

pátek, 21. dubna v 16:00 hodin

sobota, 22. dubna v 9:00 hodin

úterý, 25. dubna v 16:00 hodin

středa, 26. dubna v 9:00 hodin

pátek, 28. dubna v 16:00 hodin

sobota, 29. dubna v 9:00 hodin
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19. Městský ples 

Při vstupu na 19. Městský ples, který se letos konal 3. 2. 2017 od 20 hodin v sále 
hotelu Gregor, byla návštěvníkům na uvítanou nabídnuta sklenička vína. Úvodem 
promluvil Dr. Ventruba, který představil zástupce města, kapelu Liduška a nastínil 
program plesu.
Tradiční zahajovací polonézu zatančilo devět párů žáků ZŠ Modřice v nastudování 
paní Lucie Švancarové. Prvním vstupem bylo předtančení dětského tanečního páru 
Natálie Vališová a Daniel Florián, který předvedl krásnou ukázku standardních tan-
ců. V druhém vstupu se představilo kouzelnické duo se svojí magickou show, do kte-
ré zapojilo i diváky z publika. Ve 23 hodin se roztočil losovací buben a začala bohatá 
tombola, za kterou patří všem sponzorům velké poděkování.
Na všechny se v roce 2018 při pořádání jubilejního 20. Městského plesu těší město 
Modřice. 

Velen

Foto: M.Háje

1Život v našem městěž
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE

www.mesto-modrice.cz

zve všechny děti narozené
1. 9. 2010 až 30. 8. 2011

a jejich rodiče

K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZŠ
A PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ZŠ,

který se koná 7. dubna 2017 od 13 hod do 19 hod
v budově ZŠ na ulici Komenského.

Náhradní termín zápisu je 21. dubna 2017
od 13 hod do 17 hod tamtéž.

S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.

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

Na shledanou se těší kolektiv učitelek I. stupně ZŠ Modřice
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Podpora přírodních a technických věd na gymnáziu kpt. Jaroše, 
tentokrát pro sedmáky

V úterý 14.2. jsme se opět vydali na Gymnázium kpt. Jaroše, tentokrát se sedmou tří-
dou. Tradice rozdělení akce na čtyři části byla dodržena i v tomto případě. Hlavním 
tématem tohoto dne byl vzduch.

První část z oboru zeměpisu vedl opět Mgr. Vítek Urban. Na začátku se žáci rozdělili 
do pěti skupin a každá z nich dostala dva modely jednotlivých typů krajiny. Úkolem 
žáků bylo tyto modely popsat a stanovit, jak se zde může projevovat vítr. Poté si sami 
vytvořili z plastelíny své vlastní modely krajiny a určili úlohy větru.

Následující část zaměřená na chemii, vedená i tentokrát Mgr. Veronikou Kyasovou, se 
odehrávala v laboratoři. Na začátku hodiny se žáci zamýšleli nad tím, k čemu všemu 
je vzduch potřebný, a vymysleli toho poměrně hodně. Dále pak provedli pokus, při 
kterém získávali chemickou reakcí oxid uhličitý.

Ve třetí části, která se věnovala biologii, se žáci pod vedením RNDr. Jany Kubištové, 
PhD. rozdělili na dvě skupiny. Žáci v první skupině si ve třídě vyslechli výklad o 
létajících živočiších a následně si vyplnili pracovní listy, kde si ověřili svoje znalosti. 
Druhá skupina si mezitím v laboratoři prohlížela pod mikroskopem motýlí křídla, 
přesněji části motýlích křídel. Seznámila se s jejich strukturou a se strukturou ptačích 
křídel a porovnávala jejich odlišnosti.

Závěrečná část vedená Mgr. Tomášem Nečasem, PhD. byla zaměřená na biofyziku. 
Žáci se rozdělili na pět skupin a v jednotlivých skupinách měřili různé veličiny, napří-
klad tlak vzduchu, koncentraci oxidu uhličitého, vlhkost vzduchu a podobně.

Jako vždy jsme byli s připravenými aktivitami velmi spokojeni, jsou pro nás vítaným 
zpestřením výuky.

Mgr. A. Látalová, učitelka zeměpisu
foto: Mgr. A. Látalová
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Školní kolo recitační soutěže žáků ZŠ Modřice

Ve čtvrtek 23. února se v modřické základní škole konalo školní kolo recitační soutě-
že, do kterého se vybraní žáci probojovali z třídních kol. Soutěžilo se ve 3 kategoriích, 
0. kategorii tvořili naši nejmladší žáci - prvňáčci, v 1. kategorii soutěžili žáci druhých a 
třetích tříd a ve 2. kategorii žáci čtvrtých a pátých tříd. Celkem se soutěže zúčastnilo 
28 dětí.

Do poroty zasedly paní učitelky, jež tvořily komisi, která neměla vůbec jednoduchou 
roli při výběru nejlepších recitátorů. Umělecké výkony dětí byly na vysoké úrovni. 
Atmosféra soutěže byla velmi příjemná, děti recitovaly bez velké trémy, snažily se 
podat co nejlepší výkony. Proto chválíme všechny zúčastněné žáky. 

Nakonec se porota shodla ve výběru soutěžících dětí, které budou úspěšně repre-
zentovat naši školu v Okresním kole v Ivančicích. A nyní již výsledky školního kola: 

0. kategorie:
                                  1. místo Holoubek Miloslav z 1. B
                                  2. místo Mulíček Jakub z 1. A
                                  3. místo Komárková Darina z 1. B
1. kategorie:  
                                  1. místo Běloševič Igor z 3. A
                                  2. místo Drietomský Jan z 2. A
                                  3. místo Strnad Samuel z 2. A
2. kategorie: 
                                  1. místo Šulová Žaneta ze 4. A
                                  2. místo Dvořáková Anna z 5. A
                                  3. místo Podracká Anna z 5. A
 
Všichni recitátoři byli za své výkony pochváleni a oceněni drobnou sladkostí, vítězo-
vé obdrželi krásné knižní publikace.

Výherci, kteří se umístili na prvních dvou místech z každé kategorie, budou naši 
školu reprezentovat v Okresní soutěži mladých recitátorů v Ivančicích. Budeme jim 
držet palce.

Text, foto: Mgr. Miroslava Grombiříková
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SKAUTI

Jak jsem se stala skautskou mámou

Před rokem jsem hledala pro své syny kroužek, který nebude jednostranný. Po zvá-
žení všech variant jsme vybrali skautský oddíl. Líbila se mi dlouhodobá historie a 
krásná filozofie skauta. Také jsem měla představu kroužku, který jim nabídne různo-
rodou fyzickou aktivitu, zajímavosti ze světa přírody a v neposlední řadě výchovu k 
poctivosti a slušnosti. Toto skaut beze zbytku splnil. V oddíle mají oba kluci dobrou 
partu a našli si kamarády pro své divoké hry. Často se dostanou k informacím nebo 
zážitkům, které jim nemůžu nebo nemám odvahu sama zprostředkovat. 

Jednou za týden se každá družina schází na schůzkách v klubovně. Program tvoří 
často hry a to jak ty „běhací“, přes znalostní, deskové, až po závody v uzlování, první 
pomoci, orientaci v mapě a jiných někdy více, někdy méně užitečných dovednos-
tech. Jsem přesvědčená, že kluci se ve skautu učí vycházet s ostatními dětmi a spolu-
pracovat. Mnohokrát jsem to viděla, když jsme se potkali s kamarády, jejichž děti do 
skatu nechodí. Nebyl žádný problém navrhnout společnou hru a vysvětlit pravidla. 
Taky se výrazně zlepšila jejich schopnost pracovat s nudou, když čekáme na vlak 
nebo jsme v obchodě, protože se dokáží zabavit. 

Skautské oddíly jsou hodně propojeny s přírodou, tak jsem ke svým znalostem o 
parních lokomotivách a stavebnici lego ještě přidala informace o vesmíru, rostlinách 
a zvířátkách. Také jsme doma chovali listonohy (byla jsem poučena, že se jedná o 
korýše přežívající ještě z éry dinosaurů). Jindy si zase z výpravy dovezli mravkolvy. 
V obou případech mne zcela odzbrojilo nadšení mých dětí, znalosti, které o chova-
ném zvířátku měli a také skutečnost, že zvířátka se nedožívají ani v přírodě více než 
několika měsíců. Byl to dobrý trénink péče o živého tvora.

Samostatnou kapitolou jsou víkendové výpravy a tábor. Kluci se na výpravy těší 
a vrací se unavení, špinaví, ale naprosto šťastní a plní zážitků. Musím říct, že skaut 
důkladně prověří, jak jste své děti vedli k samostatnosti. Zjistila jsem, že ti moji chla-
pečci jsou pěkně rozmazlení mamánci. Ne vždy to bylo příjemné zrcadlo, ale hlavně 
to byl impuls, začít s nimi více pracovat a méně je obskakovat. Na druhou stranu je o 
dost jednodušší, pokud je samostatnosti učí někdo druhý. Mámu by ukecali smutný-
ma očima, ale na skautské vedoucí to zjevně nefunguje. Velmi mne překvapilo, kolik 
věcí jsou schopni zvládnout. Například můj syn v 7 letech zvládá škrábat brambory 
a mrkev. Ale mne ani nenapadlo ho o tuto práci požádat. 

Určitě v neposlední řadě mne skaut obohatil o fajn kamarády. Ne pro mé kluky, ale 
pro mne. Rodiče ostatních dětí jsou moc milí lidé, se kterými jsme rychle našli spo-
lečnou řeč. Rádi se potkáváme u táboráku s kytarou i při prohlížení fotek. Taky jsme 
spolu vyráběli loď, po pravdě mne nikdy nenapadlo, že bych to zvádla.

Ale abych jen nechválila. Skaut mi vzal čas. Nejít na schůzku je hřích a nejet na vý-
pravu už téměř zločin. Nejde o vedoucí, ti to pochopí, ale kluky to pak hodně mrzí. 
Jednou za měsíc mi dítě na víkend odjede a nechce diskutovat o tom, že zrovna 
máme naplánovanou návštěvu k babičce. Navíc je třeba na výpravu sbalit a pokud 
možno i upéct nějakou dobrotu. Nemluvě o psaní úkolů do školy v neděli večer, kdy 
je dítko úplně utahané. Na celý školní rok máme tedy některé víkendy zabrané. I čer-
pání dovolené v létě přizpůsobujeme termínu tábora, protože „mamí ten tábor bude 
o dracích, to chcíííí“. Na druhou stranu vím, že syn bude na táboře s dětmi, které zná 
a s dospělými, kterým věřím.

Samostatnou kapitolou jsou finance. Členský poplatek je super, platba jednou za půl 
roku, která pokrývá i náklady na výpravy znamená jistotu vynaložených nákladů. 
Trošku horší je to s vybavením, zvlášť v případě mého experta, který je schopen půl-
ku věcí někde ponechat, ale díky obětavým vedoucím jsme dosud zatím přišli pouze 
o karimatku. Sama jsem kdysi chodila s krosnou po horách a dobře vím, že špatně 
seřízený nebo nastavený batoh, příp. odírající boty, dokáží otrávit i moc hezký výlet. 

Mé přání na všestranný rozvoj mých synů skaut určitě naplnil a za volbu tohoto 
kroužku jsme moc rádi, i když je někdy velký problém skloubit časově všechna naše 
přání.

Peťa Sedlářová

PS.: Po půl roce jsem dostala nabídku, abych vedla ty nejmenší skautíky – Zajíčky, ale 
to už je spíš na článek, jak se ze mne stává skautská vedoucí 
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BRABROUCI

66. PTO Brabrouci pořádá 
 

 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 

Pro děti ve věku 5 – 8 let 

 

 

 

28. 8. – 1. 9. 2017 
Cena: 1300Kč (zahrnuje: teplé obědy v restauraci, pitný režim, 
materiál, vstupné, zkušené vedoucí, pojištění) 

Přihlášky: nejpozději do 30. 5. 2017 na e-mail info@brabrouci.cz 
(nezapomeňte uvést: Jméno a příjmení, datum narození, adresa 
bydliště a telefonní kontakt), počet účastníků je omezen 

Kdy – Kde?: Tábor bude probíhat od pondělí do pátku 8:00 – 17:00 
(program 8:30 - 16:30) v klubovně Brabrouků na modřické radnici 

Program: jeden celodenní výlet – návštěva lanového centra, hry 
v přírodě v okolí Modřic, rukodělky 

 

Bližší informace na uvedeném e-mailu nebo na telefonu 728 146 550  
(Kateřina Vetterová) a 776 578 148 (Anna Kotková) 

 

 

Pomalu se blíží začátek jara, počasí se pomalu zlepšuje a my už se pilně připravujeme na jarní akce našeho 
oddílu. První jarní akcí bude výlet zvaný Vlečka. Společně s ostatními brněnskými oddíly budeme pomáhat 
čistit přírodu v Moravském krasu. Letos nás bude čekat lokalita okolo Adamova.  

Další, pro nás velmi důležitou akcí, je Ukliďme Česko. Letos jsme opět do této akce zapojeni a budeme se 
snažit zvelebit část přírody okolo Modřic, aby se nám tu zase o něco lépe žilo. Chtěli bychom tímto pozvat 
všechny kamarády,  známé,  zkrátka všechny, kteří mají  chuť projít  se okolo Modřic a přitom udělat něco 
pro přírodu, která nám tu ještě zbyla, aby se k nám přidali. Akce je naplánována na sobotu 1. 4. 2017, sraz 
budeme mít na Náměstí Svobody v 9:00 hodin. 

Další informace průběžně naleznete na webu www.brabrouci.cz nebo https://www.facebook.com/Brabrouci/ 
případně pište na mail info@brabrouci.cz        Tomáš Hejtmánek – vedoucí oddílu 

 

   

 

 

 

 

 

 

Takto jsme uklízeli loni                      foto archiv Brabrouků 

8
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

I děti mohou mohou mít svůj ples…..

V neděli 12. února jsme pořádali 3. dětský folklorní krojový ples v sále na radnici. 
Zahájili jsme ho promenádou všech krojovaných dětí i dospělých a děti měly příle-
žitost si svůj ples moderovat, zatančit si a zazpívat s kamarády nebo s rodiči. Celé 
odpoledne nás hudebně i pěvecky doprovázeli sólisté BROLNu. 
A jak se na vše dívali děti z folklorního kroužku?

Markétka a Anežka – Mile nás překvapili sólisté BROLNu, když si pro nás při-
pravili písničku „Když jde malý bobr spát.“Moc se nám líbilo, když jsme zatančili 
hostům z Hluku hlucké na písničku „Co dělá Kača.“
Moc hezky zatancovali i naši maláčci a nejvíc jsme si užili metlovou.

Elenka – Ples jsem si jako moderátorka užila a líbila se mi písnička „Když jde 
malý bobr spát.“ Poprvé jsem sólově zpívala s cimbálovkou.

Simča – Líbil se mi Vojta, jak sám tančil verbuňk a my jsme kolem něho udělali 
kroužek.

Evička – Muzikanti nám moc hezky hráli a tančila s námi i paní místostarostka.

Linda – Líbilo se mi, když při promenádě, jak Jitka popisovala kroje, se ukazo-
valy starodávné „spoďáry“( taťka se smál).

Anička K.- Všichni jsme si hezky zatancovali.

Anička H. – Nejlepší bylo, jak jsme hráli hry.

Všechny děti – Občerstvení nám moc chutnalo, bylo výborné.

Plesová sezona sice končí, ale naše akce ani zdaleka ne. Pro děti, rodiče i ostatní 
zájemce o tradiční zvyky pořádáme na „smrtnou neděli“ 2. dubna odpoledne Vítání 
jara v Modřicích (samostatný plakátek). Všechny příznivce folkloru pak zveme na 
naše vystoupení v rámci Velikonočních slavností v Brně na náměstí Svobody na „ze-
lený čtvrtek“ 13. dubna od 17.15 hod.

Ivana Cetlová za DFK Modřice
www.folklorni-krouzek-modrice.cz

foto: Miroslav Hájek
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Dětský folklorní kroužek města Modřice zve na 

Vítání jara 
v Modřicích

neděle 2. dubna 2017 od 14 hodin
 sraz a zahájení na náměstí Svobody před radnicí,

průvod se zpěvy a tanci po nové cyklostezce k mostu, 
kde bude zakončení 

Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků  
86. komorní koncert na radnici 

modricke-koncerty.webnode.cz

„Antonín Dvořák a přátelé“

Československé
komorní duo

   Po delší době (MK50 v březnu 2011 a MK37 v lednu 2009) bude  opět
možnost  si  poslechnout,  jak  brilantně  hrají  houslista  Pavel  Burdych,
který svého času studoval u prof. Bohumila Smejkala a jeho kolegyně,
slovenská  klavíristka  Zuzana  Berešová.  Tentokrát  v  jejich  provedení
uslyšíme  známé  skladby  Antonína  Dvořáka,  Josefa  Suka,  Leoše
Janáčka a Bedřicha Smetany. 

středa 29. března 2017 
v 19 hodin

zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

KULTURA
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Koncert k životnímu výročí
Jarmily Mazourové

Bylo tomu již pět roků, co bývalí žáci uspořádali 
Mgr. Jarmile Mazourové v koncertním sále br-
něnské konzervatoře slavnostní koncert k jejím 
70. narozeninám. Paní Jarmile se tak dostalo oce-
nění, jakého si může pedagog nejvíce považovat. 
Pět roků uteklo a paní Jarmila v nich nezahálela. 
Vyučovala na Základní umělecké škole v Miku-
lově hře na klavír, koncertovala a komponovala. 
K jejím 75. narozeninám uspořádala tato ZUŠ – z 
úcty ke své dlouholeté učitelce - koncert z jejích 
skladeb.

Koncert se konal dne 17. ledna 2017 v sále ZUŠ, 
naplněném bývalými žáky, rodiči a přáteli. Spo-
luúčinkovali na něm její kolegové Nikol a Petr Spěvákovi ve hře na cimbál, Jaroslav 
Pospíšil na trubku, a hosté Richard Kružík na housle a Jiří Miroslav Procházka ve 
zpěvu. Na klavír hrála sama paní Jarmila a všechny své skladby uváděla výkladem o 
jejich obsahu. Byly to nejen velmi zajímavé a poutavé informace, ale i niterná výpo-
věď, přibližující autorčin hudební svět a její tvorbu.

Koncert byl vybrán z rozsáhlého díla. Některé vybrané skladby byly vytvořeny z 
pedagogických požadavků – jako na příklad svita pro dva cimbály Májový den a 
svita klavír a cimbál Čtyři invence, jiné z citových prožitků, jako byla Romantická 
fantazie pro housle a klavír, nebo suita pro cimbál a klavír Lesní cestou. Výjimečně 
působivý byl cyklus čtyř písní na texty sprejerů Až na dno pro mužský hlas a klavír. 
Závěrečnou skladbou byla Burleska pro trubku a klavír, svádějící spolu svár i smír. 
Dominující postavou koncertu byla autorka sama a to jak svým niterným projevem o 
skladbách, tak i virtuosní hrou na klavíru. Oslavila si své výročí sama svým výkonem 
a přesvědčila nás o své výrazné hudební i lidské osobnosti.

Paní Jarmila zdědila své nadání po své mamince, učitelce zpěvu a sbormistryni dív-
čího sboru na Měšťanské škole v Modřicích. Od roku 1945 žije ve stejném domě jako 
dosud a poslední dobou je sama, jen se svou hudbou. Koncert prokázal, jak význam-
ným životním partnerem pro ni hudba je, jaké jí přináší zaujetí, prožitek, radost a 
sílu. K jejímu jubileu jí můžeme přát, aby ve stejném duchu a ve stejné životní náplni 
pokračovala i nadále! Blahopřejeme jí a těšíme se na další hudební prožitky!

Text a foto: Jan Kruml
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Teprve, až bude poslední strom
vymýcen,
poslední řeka otrávena,
poslední ryba ulovena,
teprve pak zjistíte,
že peníze nejsou k jídlu.“

Když jsme se v prosinci téměř před pa-
desáti lety stěhovali do bytovky, kterou 
jsme si postavili svépomocí, tak na jaře 
následujícího roku jsme si jako „talis-
man“ zasadili krásný jehličnan. Strome-
ček za léta vyrostl v krásný štíhlý strom, 
ve kterém za jeho trvání našlo útočiště 
mnoho ptáčků.

Dnes se naši známí i neznámí občané 
Modřic podivují, proč jsme nechali 
takový krásný strom skácet. 

Tak na vysvětlenou všem, kteří si o nás 
myslí, že ničíme zeleň v Modřicích – i 
nám je líto, že ten náš „strážce“ musel 
pryč, ale to není naše vina a nebyla to 
naše vůle.

Asi před rokem z nařízení Městského 
úřadu (aniž bychom byli upozorněni) 
přijela skupina „odborníků“ a z jedné 
strany „oholili“ větve tohoto stromu tak, 
že zůstaly asi jen půlmetrové pahýly a 
z druhé strany zůstaly dvou až tří metro-
vé větve. Během několika měsíců se 
strom začal naklánět na stranu neoře-
zaných větví a ztratil tím stabilitu a hro-
zilo, že by se mohl tíhou např. těžkým 
sněhem, vyvrátit a poškodit protilehlou 

bytovku. A tak z důvodu bezpečnosti 
jsme ho museli nechat odstranit (po 
konzultaci s odborníky).

Nám, kteří jsme byli u jeho sázení (pů-
vodní osazenstvo bytovky) bylo velmi 
smutno, když padal k zemi. Byl to náš 
soused a přítel, který nás ochraňoval a 
byl perfektně zdravý.

Mohl tu být ještě dlouhá léta. My jsme 
v jeho společnosti zestárli a naše děti 
dorostly a ještě jsme za jeho likvidaci 
museli zaplatit nemalou částku.

Nemůžeme tedy za to, že existují „od-
borníci“ kteří skutečně „odborně“ ošetří 
strom a omlouváme se tedy všem, 
kterým to vadí, ale skutečně to není 
naše vina.

Jsou tady na kácení suché stromy, které 
hyzdí, ale ty jsou asi památkově chrá-
něné – viz třešeň u bytovky na Sadové 
ulici.

Stejně se nám zdá, že v Modřicích mizí 
lokality, kam se mohlo na vycházky 
nebo i v zimě na sáňky. Čím dál více 
zeleně ustupuje zástavbě ať už bytové 
nebo průmyslové. Přitom, ze zdravot-
ního hlediska, Modřice nejsou na tom 
zrovna nejlíp. Jsme v takové menší kot-
lině obklopené ze všech stran silničním 
provozem, kde se veškeré zplodiny drží.

Tak zhluboka dýchejte jen když je jasno 
 
Krásný den!

TOJA

 
Zahrádkářský spolek Modřice děkuje 

   všem podnikům i jednotlivcům, kteří věnovali věcné dary do tomboly  
na 22. Zahrádkářský ples, který se konal 24. 2. 2017 

 

Jedná se o níže uvedené firmy a soukromé osoby: 

AGENTURA SVOBODOVÁ Modřice                                               
AGRO‐OSEVA prodejna Modřice                                                                     
AUTO‐KELLY Modřice /p.Homolka/ 
AUTOSERVIS MATÝSKA Modřice 
AUTODÍLY Modřice /pí Škopová/ 
BACHL, spol. s.r.o. Modřice 
BETA, nám. Svobody, Modřice 
Coffee Club Modřice 
Cukrárna „U KULATÉ“ Želešice 
Cukrárna „MADLÁRNA“ Modřice                                   
ČEBUS, cestovní kancelář Brno 
Čerpaní stanice MANO  Oil s.r.o. 
ELEKTRO KADLEC Modřice 
GARKO, spol. s.r.o. Brno /p.Svoboda/ 
HOTEL GREGOR Modřice 
KING STYLE, s.r.o. Brno 
KING PROMOTION, s.r.o. Brno 
KVĚTINY Modřice /V. Šebestíková/ 
LÉKÁRNA Grand Residence Modřice  
 

LOGOTEX, s.r.o. Brno 
MAUNTFILD‐ Olympia Modřice 
MĚSTSKÝ ÚŘAD Modřice 
M.S. QUATRO, s.r.o. Modřice /pí Resová/  
NISSAN – J.P.N. Cars Brno 
OVOCE A ZELENINA, nám. Svobody, Modřice 
PANTER COLOR, a.s. Modřice, n. Svobody  
POTRAVINY nám. Svobody, Modřice 
Restaurace BALABOOSTA Modřice 
Restaurace „U TRÁVNÍČKA“ Modřice 
ŘEZNICTVÍ Modřice, Husova ul. 
SMÍŠENÉ ZBOŽÍ Modřice /p. Homolková/ 
TEXTILNÍ ZBOŽÍ Modřice /M. Havlátová/ 
VINAŘSTVÍ sKřivánek Strachotín  
VÍT MAKOVSKÝ, voda, plyn, topení Modřice 
ZÁŽITKOVÁ VINOTÉKA Modřice, Havlíčkova ul. 
ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC Modřice 
ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK Modřice 
ZLATNICTVÍ Modřice /A. Sedlinská/    

                                                                                      
 soukromé osoby: N. Bělíková, D. Drápalová, J. Šiškovský, M. Odehnalová,  M.Tylmanová,  
 

    
Za květinovou výzdobu sálu patří poděkování Zahradnickému centru Brabec. 
Mrzí nás a je nám trapně za občana, který odcizil okrasný truhlík z výzdoby 
sálu. Omlouváme se „Zahradnickému centru Brabec“, že to naši pořadatelé 

v tomto případě nezvládli. 
 
 
 

MUDr. Jaroslava Tomandlová 
předsedkyně Zahrádkářského spolku Modřice 
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VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích
Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

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

Půjčovní doba:

KNIHOVNA

TENTOKRÁT HLAVNĚ PRO MUŽE
Beran: Hříšní lidé města Písku
Cílek: Bičování mrtvého koně
Clancy: Skrytá moc, Cílená hrozba, 
Živý terč
Cornwell: Masakr
Cussler: Přízrak, Znamení půlměsíce, 
Ztracená říše
Dán: Nestydaté neviňátko
Deaver: Hodinář, Hořící drát,  Pokoj 
smrti, Spící panna, Tvůj stín, Zahrada 
bestií
Granger: Bláto a mršiny
Child: Bez slitování, Muž na odstřel
Jackson: Nikdy neumírej sama
Kellerman: Vina
Ludlum: 7 knih z cyklu o Bourneo-
vi, Arktická mise, Altmanův zákon, 
Jansonův rozkaz, Moraika Parsifal, 
Ostermanův víkend, Plán Ikaros, 
Trevayne

Macková: Příběh staré šperkovnice
May: Umrlčí cesta
Mularczyk: Katyň
Preston: Falešná hra
Rollins: Boží oko, Krvavé evangelium, 
Počátek zkázy
Slaughter: Genesis, Nic nebude jako 
dřív, Triptych, Kriminálník, Podlost

A PŘECE JEN NĚCO I PRO ŽENY
Benková: Čistá láska
Berg: Chci to taky
Cartland: Mizera
Falcová: Diagnóza: učitelka
Farkašová: Jsem máma
Garwood: Borec, Královský dar, Ne-
můžeš mě milovat
Jeffries: Odhalena láskou
Klimečková: Kočárová cesta
Stimson: Co je tvoje, je i moje
Wood: Země odpoledního slunce

Cestovatelská beseda v knihovně - S Jiřím Márou ve Španělsku a Portugalsku
Foto: M.Hájek

Připomenutí:
Ve čtvrtek 23. 3. 2017 v 17.00  proběhne v klubovně nad knihovnou beseda s ing. Alešem Svo-
bodou:  BRNĚNSKÉ PODZEMÍ – Kapucínské náměstí a Petrov.

Malé ohlédnutí za rokem 2016
V roce 2016 jsme fond knihovny rozšířili o 1012 nových knih a odebírali 29 titulů nejrůznějších 
časopisů. V knihovně se zaregistrovalo 759 čtenářů (z toho 316 dětí do 15 let). Uživatelé si vy-
půjčili 27 450 knih a časopisů, nebo navštívili 118 kulturních a vzdělávacích akcí (převážně pro 
děti ze ZŠ a MŠ). Do knihovny přišlo 11 035 návštěvníků, z toho na práci s počítačem 680 a na 
kulturní ai vzdělávací akce 2 134.

MYSLIVCI

Myslivecké sdružení v Modřicích pořádá

v pátek 7. 4. 2017 od 15:00 do 18:00 hodin 
a v sobotu 8. 4. 2017 od 7:00 do 13:00 hodin 

sběr kovového šrotu
Možná pomoc při manipulaci s těžkými předměty

kontakt p. Kopřiva, tel.: 606 364 518, Ing. Kvoch, tel.: 775 234 871
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PBDS

AKTIVNÍ SENIOŘI Z PASIVNÍHO DOMU  

ZVOU NEJEN MODŘICKÉ OBČANY VŠECH VĚKOVÝCH SKUPIN   

NA SPOLEČNÉ VÍTÁNÍ JARA  

STŘEDA 5. DUBNA 2017  

OD 13,00 do 18,00 hod 

V AREÁLU PBDS MODŘICE 

 

 

Čeká na Vás:  
 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
 JARMARK s jarní tématikou  

 
Zblízka si můžete prohlédnout: 
 Celý areál PBDS 
 Technické zázemí domu 
 Výrobky z dílny „Šikovné ruce“  

 
V rámci prožití příjemného odpoledne můžete:   
 pobesedovat s nájemníky o životě 
 za symbolické ceny koupit velikonoční výzdobu do bytu 

a dárky pro přátele 
 ochutnat dobroty z kuchyně babiček 
 nejen vaše děti si mohou zasoutěžit o sladké ceny 

 
PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NA T.Č.: 538 728 182  

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU 

HASIČI

Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice
za leden a únor 2017

17. a 18. 1. 2017 se 8 členů zásahové jednotky zúčastnilo kurzu
nositel dýchací techniky na školícím a výcvikovém zařízení HZS JmK v Tišnově.

ZÁSAHY
4. 2. 2017 v 6:16 Signalizace EPS, Domov pro seniory, planý poplach, Modřice,

 ul. Masarykova 

4. 2. 2017 ve 23:07 Požár v rodinném domě, Modřice, ul. Popovická

5. 2. 2017 ve 21:24 Požár kotelny, v bytovém domě, Modřice, ul. Přízřenická

15. 2. 2017 v 17:28 Požár motoru osobního vozidla, Modřice, ul. U Dálnice,

 park. U Olympie

22. 2. 2017 ve 12:07 Požár osobního vozidla, planý poplach, ul. Chrlická,

 park. u drůbežáren

28. 2. 2017 ve 22:46 Signalizace EPS, planý poplach, Modřice, Splaviska, Möbelix

Milan Putna VJ, JSDH Modřice, Foto: archiv SDH Modřice
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce lúnora, které řešili strážníci Městské 
policie Modřice

Dne 1. 2. řešili strážníci oznámení o zapadlém kamionu u OC Olympia. Do doby, než 
se jej podařilo vyprostit, usměrňovali spolu s PČR dopravu. 

Téhož dne se podobná situace opakovala i na náměstí Svobody, kde řidič nemohl 
vyjet do kopce. Hlídka MP usměrňovala dopravu, aby se mohl řidič otočit a 
pokračovat v cestě opačným směrem.

Dne 2. 2. řešili strážníci oznámení, že na silnici 152 u sjezdu do Modřic leží dvě křesla. 
Po oznámení hlídka MP dorazila na místo, kde byla již hlídka PČR a křes-
la odložila mimo vozovku. Informace byla předána pracovníkům údržby k 
odklizení.

Dne 3. 2.  řešili strážníci nezaplacení PHM na čerpací stanici OMV. Muž u sebe neměl 
hotovost a na platební kartě nedostatek prostředků. Muž dal pracovníkům 
čerpací stanice věci v dlužné částce do zástavy a poté si jel obstarat hoto-
vost na zaplacení dlužné částky.

Dne 4. 2.  požádala PČR hlídku MP o spolupráci při pátrání po muži, který měl krvácet 
z úst a volat linku 155, ale telefonát nedokončil. Hlídky MP a PČR společně 
pátrali po muži v katastru města, pátrání mělo negativní výsledek.

Dne 5. 2. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP Modřice od PČR, že na ul. Brněnská 
došlo k loupežnému přepadení. Hlídka na místě na místě vytěžila poško-
zeného a zjistila, že se měl pachatel pohybovat ve vozidle Ford, stříbrně 
barvy. Hlídka MP muže poučila, ať vyčká na příjezd PČR a začala pátrat po 
zmíněném vozidle. Pátrání mělo negativní výsledek.

Dne 8. 2. přišel na služebnu MP muž, který našel na silnice v ul. Evropská mládě za-
jíce. Muž nevěděl, co s ním má dělat, proto jej předal strážníkům. Strážníci 
mládě vrátili do místa nálezu.

Téhož dne řešili strážníci oznámení o podomních prodejcích na ul. Sadová. Strážníci 
prodejce našli a poučili je o jejich protiprávním jednání. Prodejci uvedli, 
že nevěděli o zákazu podomního prodeje. Událost byla na místě vyřešena 
domluvou.

Dne 10. 2. řešili strážníci oznámení o volném pohybu psů na veřejném prostranství na 
ul. Stará cihelna. Psy si majitel odchytl a jelikož to nebylo první oznámení, 

byl majitel psů oznámen pro podezření ze spáchání přestupku ke správní-
mu orgánu k dalšímu projednání.

Téhož dne přišla na služebnu MP oznamovatelka, která uvedla, že ji neznámý muž, vy-
dávající se za pracovníka plynáren okradl o finanční hotovost. Muž se pod 
záminkou přeplatku dostal do domu oznamovatelky a chtěl od ní rozměnit 
peníze. Poté co zatím neznámý pachatel viděl, odkud oznamovatelka bere 
hotovost k rozměnění, nechal ji podepsat potvrzení přeplatku a během pod-
pisu ji okradl o finanční hotovost, kterou měla oznamovatelka schovanou. 
Poté muž z domu odešel. Událost byla předána PČR z důvodu spáchání 
trestného činu. 

Taktéž ve stejný den řešili strážníci nezaplacení PHM na čerpací stanici Unicorn. Jed-
nalo se o muže, který neměl finanční hotovost, ale přislíbil úhradu dlužné 
částky. Muž dlužnou částku do smluvené doby neuhradil a na telefonáty ne-
reagoval. Hlídka oznámení přijala jako podezření z přestupku proti majetku.

Dne 11. 2. byla hlídka MP požádána o pomoc zaměstnankyní PBDS při zvednutí oby-
vatelky, která upadla a nemohla vstát ani za pomoci zaměstnankyně. Hlídka 
MP obyvatelce pomohla a následně ji na místo přivolala RZS.

Dne 14. 2. byla hlídce MP oznámena krádež v OD Albert. Po příjezdu na místo hlídka 
MP zjistila, že pachatel již byl za stejnou věc odsouzen, předala jej hlídka 
MP pro podezření z trestného činu hlídce PČR.

Dne 16. 2. přijala hlídka MP oznámení o odstaveném vozidle na silnici R 52 v levém 
pruhu. Hlídka MP po příjezdu na místo zjistila, že má vozidlo defekt na 
předním kole a řidič sedí ve vozidle. Hlídka MP usměrňovala provoz, než 
bylo vozidlo odstraněno.

Téhož dne řešila hlídka MP oznámení o opilém muži na zastávce autobusu u OC Olym-
pia. Hlídka zjistila, že muž má 4,17 promile alkoholu v dechu. Muž byl ná-
sledně převezen do protialkoholní záchytné stanice.

Dne 22. 2. řešili strážníci volně pobíhajícího psa na ul. Stará cihelna. Psa si odchytl 
majitel ještě před příjezdem hlídky na místo. Hlídka poté událost oznámila 
správnímu orgánu k dořešení.

Téhož dne řešila hlídka nezaplacení PHM na čerpací stanici OMV. Zatím neznámý pa-
chatel po natankování místo zaplacení nastoupil do vozidla a bez zaplacení 
ujel. Věc je řešena jako podezření z přestupku proti majetku.

Dne 25. 2. strážníci prověřovali oznámení od PČR o údajném domácím násilí na ul. 
Poděbradova. Strážníci hovořili na místě s aktéry, kteří uvedli, že se hádali, 
ale nechtějí nic řešit. 

Dne 26. 2. bylo strážníkům oznámeno, že na ul. Poděbradova dochází k hádkám mezi 
sousedy v bytovém domě. Situaci hlídka MP vyřešila na místě domluvou 
oběma stranám.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, určený strážník
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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.

1Společenská kronikas
Rozloučili jsme seVítáme do života 

Malušková Jindřiška
Hašková Vlasta
Součková Marta
Homolka Eduard

Machová Karolína
Vršek Filip

 

 

Město Modřice  
zve všechny děti… 

KDY: 8. 4. 2017 od 15 hodin 

KAM: do hotelu Gregor 

PROČ: na DĚTSKÝ KARNEVAL 

 

Přijďte si užít odpoledne plné her 

a zábavy. 
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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 

Sháním ke koupi RD
- Modřice a okolí.
Tel.: 721 387 897

Hledám byt,
stačí udržovaný stav.

Tel.: 728 901 841

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.

Přepis emailové korespondence, kterou jsem obdržela
dne 23. 2. 2017. 

Patří všem lidem, kteří mají srdce na správném místě a se sběrem pomáhají. Velký 
dík si zaslouží žáci Základní školy Modřice. Víčka můžete i nadále nosit na recepci 
MÚ Modřice. 

Lenka Ventrubová

Dobrý den,
ráda bych Vám poděkovala za hromadu víček, kterou k nám z Modřic přivezl pan 
Pavel Procházka. Rádi bychom Vašim prostřednictvím poděkovali i všem, kteří se na 
sbírání víček podílejí.
V loňském roce jsme sbírali víčka jen pro naši Adélku a podařilo se nasbírat 2632 kg. 
Rozhodli jsme se ve sbírání pokračovat a sbíráním víček kromě Adélky pomoci i našim 
kamarádům ze speciální školy - trojčatům Vojtovi, Oldovi a Davidovi Koláčkovým z 
Újezdu u Brna.

Budeme rádi, když budete pomáhat s námi.
Hana Svobodová

Přijmeme pracovníky na HPP
s invalidním důchodem na 

zkrácený úvazek.
Pozice strážný, recepční, psovod

a dozor. Nástup dle dohody.

PPH spol. s.r.o., Wurmova 3, Brno. tel: 
602595682

1Inzercei



nám. Svobody 5 

Modřice 

Naše dorty na Váš stul

Objednávky 

na provozovně

nebo na tel: 

720 553 960

1www.mesto-modrice.cz

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 kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2017

datum čas akce

29. 3. 19:00 86. komorní koncert na radnici

2. 4. 14:00 Vítání jara - foklorní kroužek

5. 4. 13:00 - 18:00 Společné vítání jara PBDS

7. 4. 13:00 - 19:00 Zápis do 1. třídy a přípravné třídy ZŠ

7. 4. 15:00 - 18:00 Sběr kovového šrotu

8. 4. 7:00 - 13:00 Sběr kovového šrotu

8. 4. 9:00 Ukliďme Česko

8. 4. 15:00 Dětský karneval - hotel Gregor

21. 4. 13:00 - 17:00 Zápis do 1. třídy a přípravné třídy ZŠ

24. - 28. 4. Jarní soutěž ve sběru starého papíru

Události

142Inzerce Zpravodaj 3/2017 43

Koupím byt
v Modřicích
(nejlépe 1. patro)
tel: 604 585 504

petrklic4@centrum.cz
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