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Foto: M.Hájek
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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 30/2017

USNESENÍ RMM č. 7/2017

Komentář k vybraným bodům usne-
sení z 30. schůze RMM konané dne 
18. 4. 2017

Kropící rameno
RMM schválila Kupní smlouvu na poří-
zení kropícího ramene od firmy MINAM 
servis, a.s. za cenu 124.993,- Kč s DPH 
pro zajištění zalévání zeleně, zejména 
stromů, v období velkého sucha v let-
ních měsících.
(k usnesení 30R-2.1/2017)

Areál Pod Kaštany
RMM na základě personálních změn 
Mysliveckého spolku Modřice, z.s. 
schválila ukončení trvalého nájmu are-
álu Pod Kaštany Mysliveckým spolkem 
Modřice a schválila úpravy Podmínek 
zvláštního užívání areálu a Návštěvní 
řád areálu. Myslivecký spolek Modřice 
po dohodě s městem již není schopen 
plnohodnotně zajišťovat provoz tohoto 
areálu.
(k usnesení 30R-2.2/2017, 30R-6.2/2017 a 30R-

6.3/2017)

Víceúčelová sportovní hala
Na základě znalosti trhu a předlože-
ných cenových nabídek schválila RMM 
Smlouvu na administraci výběrového 
řízení na dodavatele díla „Víceúčelová 
sportovní hala Modřice“ s firmou DEA 

Energetická agentura, s.r.o. v ceně 
186.000,- Kč bez DPH.
(k usnesení 30R-2.4/2017)

Ženáčské hody
RMM schválila několik Darovacích 
smluv, Smluv o reklamě a Sponzor-
ských smluv, ve kterých dárci poskytují 
peněžní prostředky na zajištění konání 
Ženáčských hodů 2017. Finanční pro-
středky poskytli:
- MFK Group, s.r.o. 3.000,- Kč
- Zdeněk Čáslavský 15.000,- Kč
- Kamoko, s.r.o. 4.000,- Kč
- Omega24, s.r.o. 2.000,- Kč
- Brněnská pole, s.r.o. 5.000,- Kč
- Bovako, s.r.o. 5.000,- Kč
- Kalvoda, s.r.o. 5.000,- Kč
- DEA Energetická agentura, s.r.o. 
 3.000,- Kč
- BVK, a.s. 5.000,- Kč
- Olympia Brno, s.r.o. 10.000,- Kč
- Kovolit, a.s. 5.000,- Kč
Všem dárcům patří velké díky.
(k usnesení 30R-2.10/2017 až 30R-2.20/2017)

Prodej Hybešova 654
Ve vyhlášeném nabídkovém řízení na 
odkup objektu Hybešova 654 nebyla 
předložena žádná nabídka. RMM vzala 
zprávu na vědomí a postoupila ji k 
projednání v ZMM. Stávající stav se tak 
nemění. 
(k usnesení 30R-6.1/2017)

Poskytnuté dary Základní škole 
Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice přijetí fi-
nančního daru ve výši 5.000,- Kč od Ing. 
Lukáše Veselého a přijetí věcného daru 
polystyrenových kuliček do sedacích 
vaků v hodnotě 3.563,- Kč od firmy 
BACHL, spol. s r.o.
(k usnesení 30R-6.5/2017)

Vyřazení majetku Základní školy 
Modřice
RMM schválila vyřazení nefunkčního a 
zastaralého zařízení v celkové hodnotě 
351.825,33 Kč ze svého majetku. Jedná 
se vesměs o staré lavice a židle, skříně, 
vybavení kuchyně apod.
(k usnesení 30R-6.6/2017)

Bezplatná strava pro děti
RMM schválila ZŠ Modřice a MŠ Modři-
ce zapojení se do projektu JmK operač-
ního programu potravinové a materiální 
pomoci na pozici partnera projektu 
„Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách v JmK 
III.“ pro školní rok 2017/2018.
(k usnesení 30R-6.7/2017 a 30R-6.8/2017)

Noc kostelů 2017
RMM schválila záštitu města včetně 
podpory akce „Noc kostelů 2017“, která 
se uskuteční dne 9. 6. 2017.
(k usnesení 30R-6.11/2017)

Komentář k vybraným bodům usne-
sení ze 7. mimořádné rady konané
dne 25. 4. 2017

Rekonstrukce vytápění BD Sadová 563
Z důvodu prodloužení výběrového 
řízení na dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu „Rekonstrukce vytápě-
ní v bytovém domě Sadova 563“ bylo 
nutné svolání mimořádného zasedání 

rady, která za účelem urychlení zaháje-
ní prací musí na doporučení hodnotící 
komise projednat a schválit navrženého 
dodavatele díla. Rada tak učinila a svým 
rozhodnutím potvrdila návrh komise o 
nejvýhodnější nabídce pro město poda-
né firmou Vít Makovský – instalatér za 
cenu 2.496.206,- Kč bez DPH.
(k usnesení 7M-R-1.1/2017 a 7M-R-1.2/2017)
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
I my jsme uklízeli naše město

V neděli 9. dubna se v 9 hod sešlo devět 
členů a příznivců spolku za Čisté a klidné 
Modřice, aby v rámci akce Ukliďme Česko 
alespoň částečně uklidili i Modřice. Čtyři 
zástupci se akce zúčastnili již v sobotu, To-
máš Hejtmánek dokonce po oba dva dny. 
Do akce se tak zapojilo za spolek celkem 12 
občanů Modřic. Nedělní skupina se pustila 
do čištění okolí silnice i stezky od Modřic až 
k Želešicím. V těchto místech celkem nasbí-
rala neuvěřitelných 34 pytlů odpadu! Děku-
jeme všem účastníkům akce, kteří vyměnili víkendový odpočinek za pracovní oděv 
a rukavice a pomohli tak ke zvelebení našeho města. Byli to: Tomáš Žák, Eva Žáková, 
Tomáš Hejtmánek, Pavla Pokorná, Sylva Bernátová, Libor Procházka, Inka Horáčko-
vá, Jaroslav Mühlheim, Dana Hejtmánková, Drahoslav Hejtmánek, Alena Sedlinská a 
Tomáš Vykoukal.  

Libor Procházka, osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz

Foto: Libor Procházka a Zdeněk Bernát (skupinové foto)

„ Město Modřice zve občany

na veřejné projednání návrhu

 Závěrečného účtu města Modřice za rok 2016,

které se uskuteční ve velké zasedací místnosti MÚ

ve středu, 24. 5. 2017 v 17 hodin.“

POZVÁNKA na 13. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 5. ČERVNA 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. 
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Akce se letos konala 8. dubna 2017 pod záštitou města.

Počasí moc nepřálo, byla dost zima, ale dobrovolníky to neodradilo. Někteří uklízeli 
i jiné dny. Zapojilo se 195 brigádníků, posbíralo se 20 pneumatik a cca 2 t odpadu. 
Je mi líto, že prostory uklizené od černých skládek vydrží čisté vždy jen málo dní.

Velké poděkování patří všem účastníkům, kterým není náš životní prostor lhostejný. 
Děkuji tedy folklórnímu kroužku, pionýrům, skautům, zahrádkářům, hasičům, BD 
Husova 569, Základní škole, Spolku za čisté a klidné Modřice i jednotlivcům z řad 
občanů (5 dospělých a 6 dětí). Těm všem pomáhala část pracovní čety, o koordinaci 
svozu a občerstvení se postaral J. Šula.
Jako poděkování za úklid jsme ve dvoře radnice připravili malé občerstvení, které k 
naší lítosti všichni nevyužili.  Tak snad příští rok.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka a koordinátorka akce

foto: archiv Brabrouků

Srdečně zveme všechny děti i dospělé na 

DDEENN  DDĚĚTTÍÍ            
   

vv  ssoobboottuu  ddnnee  2277..  kkvvěěttnnaa  22001177  oodd  1133..0000  hhooddiinn  

  ddoo  aarreeáálluu  PPoodd  KKaaššttaannyy  vv  MMooddřřiiccíícchh  
 

        sskkáákkaaccíí  hhrraadd  
            oobbččeerrssttvveenníí  zzaajjiiššttěěnnoo  

            pprrooggrraamm  ppllnnýý  hheerr  aa  ssoouuttěěžžíí    
  
                                                                                              

                                            
PPoořřááddáá  SSbboorr  ddoobbrroovvoollnnýýcchh  hhaassiiččůů    

aa  SSvvaazz  mmooddřřiicckkýýcchh  žžeenn  zzaa  ppooddppoorryy  mměěssttaa  MMooddřřiiccee..   

1Život v našem městěž1Informace pro občanyi
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Modřice, kostel sv. Gotharda 

 od 17:00 do 23:00 hodin 
 
Mše svatá        17:00 – 18:00  
 
Zpívánky        18:15 
Dětská Scholla 
Domácí muzicírování I.      18:30 
Hudební vystoupení mladých muzikantek 
Komentovaná prohlídka      19:00 
Divadelní představení ZŠ Modřice    19:45   
Zpívají Mužáci       21:00   
Komentovaná noční prohlídka      22:00 
Domácí muzicírování II.      22:30 
Hudební vystoupení smyčcového tria, dechového tria      
 
 
Program pro děti v kapli      18:00 – 20:30 
Krátké aktivity pro děti umožňující rodičům nerušenou prohlídku kostela  
Prohlídka kůru a varhan      18:30 – 21:00 
Individuální prohlídky kostela     18:00 – 23:00 
Výstava fotografií „Oprava střechy kostela 2016 - 2017“ 18:00 – 23:00 
Výstava fotografií „Prošli modřickým kostelem“  18:00 – 23:00 
Promítání ze života farnosti     18:00 – 23:00 
Možnost zapálení svíčky na osobní úmysl   18:00 – 23:00 
Možnost napsat vzkaz nebo prosbu Bohu   18:00 – 23:00 
Varhanní preludia 
 

Všechny občany zve Římskokatolická farnost Modřice 
 

ŠERMÍŘSKÝ DEN A BITVA V MODŘICÍCH 
 Jubilejní desátý ročník 

 

sobota 24. června 2017 od 13 hodin v přírodním areálu Pod Kaštany  
 

 
                                                                                                                                                              foto: archiv YMCA  

Program: 
13:00 … vystoupení šermířského Bravo Teamu Libora Olšana  

14:00 … vystoupení shš Alternus  
15:00 … středověká BITVA 

16:30 … vystoupení na koních … Tvrz vs. Baštýři  
17:30 … vystoupení shš Alternus 

18:30 … vystoupení shš Carpe Diem  
19:30 … vystoupení shš Vyděděnci 

21:00 … ohňová show Carpe Noctem  
Změna programu vyhrazena 

Vstupné: dospělí - 100,- Kč; důchodci, studenti, děti nad 10 let - 50,-Kč;  
               děti do 10 let - zdarma 

 
Na Vaši účast se těší město Modřice a organizátoři:  

Kulturně - školská komise města Modřic, SDH města a klub YMCA Brno. 
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Dětský karneval 8. 4. 2017 v fotografiích Kateřiny Koubkové

I maminky
se zapojily 
do reje masek.

Sněhuláčci
provázeli děti
celým karnevalem.

Podpis stačil
k zařazení do 
slosování
o krásné ceny.

Vítání jara 2. 4. 2017 v fotografiích Miroslava Hájka
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vyhodnocení ankety ŠJ Modřice

Vzhledem k tomu, že počet strávníků naší školní jídelny utěšeně roste a mění se stra-
vovací návyky i technologické zpracování pokrmů, připravuje se v současné době 
návrh studie na rozšíření školní kuchyně.
V posledních měsících se i mezi rodiči často diskutovaly otázky stravování, výběru 
ze dvou jídel a podobně. Rozhodli jsme se proto uspořádat anketu, která by nám 
mohla být cenným pomocníkem při zpracovávání požadavků na moderní jídelnu, 
vyjádřila by názory veřejnosti a současně by byla vzhledem k naší práci i zpětnou 
vazbou.
Dne 5.1.2017 byly rodičům předány dotazníky ŠJ a dnes vám přinášíme ty nejdů-
ležitější poznatky a postřehy (výsledky ankety v plné šíři i konkrétní odpovědi na 
diskutovaná témata naleznete na webových stránkách školy). Z 364 oslovených  re-
spondentů (rodičů dětí) vyjádřilo svůj názor 253, což odpovídá počtu vrácených 
dotazníků. 
Je potěšitelné, že v naší jídelně chutná. Více než polovina dotázaných uvedla, že 
měli možnost pokrm připravený v naší jídelně ochutnat a že byli s kvalitou jídla spo-
kojeni. 100 respondentů jídlo neochutnalo, ke kvalitě oběda se nevyjádřilo. Dalších 
pozitivních ohlasů se nakonec sešlo 124. Dotazovaní si kromě jiného pochvalovali 
výběr pití z nápojového automatu, zeleninové a ovocné přílohy, pestrý jídelníček, ale 
také vstřícný personál kuchyně, ochotnou paní vedoucí a milé a trpělivé kuchařky.
Pod palbou kritiky se ovšem ocitly prostory školní jídelny, které se mnohým jevily 
jako kapacitně nevyhovující, zastaralé, nemoderní.  K pohodě u jídla dle mnohých 
nepřispívá ani hluk, dlouhé fronty a přecházení z budovy školy na ulici Komenské-
ho. Dále si většina dotázaných přála výběr ze dvou jídel, na což budeme reflektovat 
až po ukončení stavebních úprav. Hodně připomínek bylo nasměrováno k systému 
odhlašování  obědů v případě onemocnění dítěte během víkendu. V této věci vychá-
zíme rodičům vstříc a od září 2017 lze pondělní oběd odhlásit ještě téhož dne ráno.
Pečlivě jsme prošli a zpracovali všechny poznámky a nutno říct, že vyhodnocování 
bylo někdy i úsměvné. To když například jeden rodič požadoval větší přísnost na 
děti při dojídání a druhý právě naopak. Některým se zdála jídla nedochucená, přejí 
si solničky na stolech, druzí poukazovali na přemíru soli. Z toho vyplývá, že co člo-
věk, to názor.
My každopádně děkujeme všem, kteří dotazník poctivě vyplnili a odevzdali, a bude-
me se i nadále snažit, aby se naše jídelna stala místem milého posezení nad chutným 
a kvalitně připraveným jídlem.

J. Havlíčková, M. Ondrášková

Pálení čarodějnic v areálu Pod kaštany 30. 4. 2017

Foto: M.Hájek
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Ohlédnutí za Vzkazovou tramvají a pozvánka na výstavu

Dopravní podnik města Brna se na nás obrátil s nabídkou spolupráce na tzv. „Vzka-
zové tramvaji“. Do této tramvaje jsou umísťovány vzkazy, kterými si lidé chtějí sdělit 
něco zajímavého či významného anebo jen a prostě, že se mají rádi.
Naše škola připravila pro rodiče i širokou veřejnost instalaci: Vzkaz pro mámu a tátu, 
která byla k vidění od 15.4. do 29.4.2017. Od 8.6. bude celá výstava přesunuta do ZŠ 
na ulici Benešova, kde bude k vidění až do konce školního roku.
Srdečně zveme všechny rodiče.

Mgr. Alena Lukášová

Práce žáků
ZŠ Modřice

Přípravný kurz deváťáků k přijímacím zkouškám 

V sobotu 8. dubna se vrátili žáci deváté třídy ze čtyřdenního studijního pobytu ve 
Svratce, který pořádá Základní škola Modřice. Je zaměřen na intenzivní přípravu k 
přijímacím zkouškám na střední školy a gymnázia. Ve čtyřech denních blocích se 
kantoři věnovali žákům při přípravě k testům z matematiky a českého jazyka, mezi 
nimi byly jen krátké přestávky na jídlo a odpočinek. Večer, když bylo myšlení unave-
né, měli studenti možnost sportovat nebo si zvolit jiný druh relaxace. 

Akce se konala v týdnu, který navazuje na první termín přijímacích zkoušek, tím měli 
žáci načerpané vědomosti v živé paměti. Velký dík patří škole, která tuto vědomostní 
rychlopřípravu pro žáky pořádá, ale především oběma učitelkám Mgr. Havlíčkové 
a Mgr. Žákové, které letos musely adrenalinový zážitek s šestnáctiletými puberťáky 
absolvovat.  

Za sebe přeji studentům, aby uspěli při přijímacích zkouškách na školy, které si vy-
brali a aby svoje vědomosti zúročili i v dalším studiu. Už je na nich, aby si našli svoji 
cestu, na níž budou spokojeni a která jim pomůže najít uplatnění v životě. 

Jiří Ventruba, místostarosta
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Chukir Otakar 1099,6 Kratochvíl Jakub 155,8 Žejdlová Natálie 91,6

Kačínová Monika 775,35 Spoustová Barbora 155,25 Přibyl Jakub 90,4

Dubšíková Alexandra 584,55 Starý Vojtěch 144,85 Bartů Tobias 89,45

Vinkler Matyáš 554,75 Odehnalová Aneta 143,43 Kalvoda David 88,9

Miková Veronika 553,5 Shylpyak Romana 143,3 Michal Marek 88,8

Stankovičová Eliška 440,15 Urban Kryštof 136,55 Marková Michaela 88,8

Hladík Viktor 439,05 Moravec Sebastián 135,15 Koutný Lukáš 88,65

Brtníková Adéla 392,3 Kornhauserová Eliška 134,2 Severová Tereza 87,65

Markéta Kročilová 384 Studená Elena 133 Knesplová Anna 83,95

Homolková Amálie 374,8 Kořízek Jindřich 131 Kratochvil Josef 83,05

Klangová Anežka 364,25 Cupová Eliška 130,75 Semotamová Lucie 81,05

Drietomský Jan 363,5 Mazálková Veronika 125,65 Pokruta Matěj 80,5

Bílý Daniel 358,2 Kroutil Tadeáš 124,85 Petrovský Michal 79,55

Reichman Dušan 346,1 Kroutil Jošt 124,85 Mikuš Erik 79,1

Nesvadbová Radka 313,85 Pšenička Ondřej 124,7 Zimek Ondřej 78,5

Homolková Lucie 285,5 Křivánková Jitka 120,45 Trtílková Sabina 76,4

Petrovský Radim 259,3 Ošlejšek Marek 119 Řehořová Tereza 76,25

Studená Alena 234,9 Kovařík Adam 111,15 Kratochvilová Monika 76,15

Drahonský Dominik 222,75 Šeliga Lukáš 109,45 Davydova Jana 75,65

Ocelík Petr 197,9 Dvořáková Klára 108 Račková Markéta 75,05

Čuma Jiří 196,6 Konvicová Valerie 106,55 Chovancová Veronika 74,85

Svatová Vanesa 194,7 Mana Robert 105,1 Zápeca Gabriel 74,3

Janechová Karolína 188,95 Šmíd Matěj 104,4 Šteffel Filip 72,05

Zítková Eliška 186,15 Di Lenardo Max 103,6 Zapletal Karel 71

Zavadilová Natálie 184,55 Novák Tomáš 100,5 Hadačová Eliška 70,1

Dostál Tomáš 183,55 Novák Lukáš 100,5 Mandelík Šimon 69,65

Žampová Tereza 183,2 Chovanec Jakub 96,4 Šteffelová Tereza 67,4

Kalvodová Petra 180,15 Kalvoda Marek 95,55 Zemanová Viktorie 67,3

Pudelka Jakub 178,1 Odehnalová Barbora 94 Šteffelová Zuzana 66,75

Pudelka Jaroslav 172,8 Havlínová Pavla 92,2 Sysová Nela 66,5

Nesnídal Štěpán 171,75 Horká Monika 91,8 Florian Tomáš 66,25

Kratochvíl Dominik 155,8 Žejdlová Adéla 91,6 Kratochvílová Agáta 65,6

Celkem kg za ZŠ 21.700

Vážení občané.

Dovoluji si Vás pozdravit ze Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Modři-
cích, v tolik očekávaném a krásném jarním období.  Rád bych Vás informoval o akci, 
která se uskutečnila koncem měsíce března a byla pro naši školu velmi významná.

Ve dnech 27. a 28. března jsme pořádali v prostorách Kulturního centra Ořechov 
krajské kolo Národní soutěže žáků základních uměleckých škol ve hře smyčcových 
nástrojů. Naše škola byla požádána, stejně jako loni, ale v jiné soutěžní kategorii Kraj-
skou uměleckou radou ZUŠ o uspořádání a organizaci této soutěže. Velmi si projeve-
né důvěry vážíme. 

Soutěž přivedla do Ořechova 104 soutěžících žáků z 34 základních uměleckých škol 
Jihomoravského kraje, kteří postoupili přes kola školní a okresní, jejich pedagogy, ko-
repetitory a mnoho dalších návštěvníků. Výkony posuzovaly dvě 5ti členné odborné 
poroty složené z profesorů brněnské a kroměřížské Konzervatoře a členů Filharmo-
nie Brno. Garanty soutěže byly metodičky Krajské umělecké rady. Nejlepší soutěžící 
po zaslouženém vítězství nyní čeká postup do kola ústředního, které se bude konat 
v Liberci.

Při přípravách celé akce nám opět velmi ochotně pomohli zaměstnanci Obecního 
úřadu (úprava jeviště Kulturního centra, akustické úpravy). Potřebovali jsme také vy-
užít prostory Obecní knihovny, která byla prvním místem, kam soutěžící vstupovali.  
Organizaci soutěže podpořil i Spolek rodičů a přátel školy v čele s paní Irenou Pšenič-
kovou. Při zahájení akce všechny pozdravil také starosta obce pan Josef Brabenec.
Ač to nebývá obvyklé, dovolím si Vám do Zpravodaje vložit poděkování, které jsme 
dostali. 

Vážený pane řediteli, 
chtěla bych Vám i celému kolektivu učitelů a vlastně všem pracovníkům, kteří se podí-
leli na přípravě krajského kola soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje opravdu 
upřímně poděkovat. Po loňské zkušenosti jsem nepochybovala, že celá akce proběhne 
opět v příjemné atmosféře. Nezklamali jste - vše bylo organizačně pečlivě připraveno, - 
ochota, profesionalita i lidsky vřelé prostředí nás obklopovalo po celou dobu soutěže po 
oba dny. Naplnili jste tak naše očekávání krásným pocitem vstřícného a milého přijetí ... 
Setkání učitelů a žáků houslového oddělení je vždy pro nás velkou událostí a inspirací. 
Je dobré vědět, jak se hraje za hranicemi města, co kdo napsal (nebo našel) v pedago-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLASRPŠ

SRPŠ při ZŠ Modřice - jarní sběr starého papíru   - 99 nejpilnějších sběračů
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gické literatuře pro děti nového, jak se mění úroveň výkonů z dlouhodobého hlediska a 
kde jsou naše slabá místa z pohledu učitele i žáka. Letos si opět já i moji žáci ukládáme 
příjemné vzpomínky na krásné prostředí ZUŠ v Ořechově, na milé úsměvy učitelů, klid-
nou a laskavou porotu, krásné dary pro postupující žáky, nádherný jarní den v parku, 
a hlavně - na pocit nadšení pro další společnou práci! 
Moc vám všem za to děkujeme a už teď se těšíme na další " Ořechov" - snad ( :-) ? ) ..... 

Livie Zbavitelová (ZUŠ Jaroslava Kvapila  Brno ) 

V závěru svého příspěvku bych Vás rád informoval, že Základní umělecká škola osla-
ví v sobotu dne 17. června 2017 již 65 let od svého založení. Rád bych Vás pozval v od-
poledních hodinách do venkovních prostor za Kulturním centrem, kde s pomocí a za 
podpory obce Ořechov a města Modřice uspořádáme příjemné setkání i se zástupci 
našich patrnerských škol ze ZUŠ Židlochovice, Pohořelice, Dolní Bojanovice  a Mu-
sikschule Hohenau z Dolního Rakouska. Pozveme vedení samospráv, Český rozhlas 
Brno a další vzácné hosty. Velmi rádi bychom přivítali také absolventy a všechny z 
Vás, kteří jste se v naší škole vzdělávali, či k ní máte srdečný a srdeční vztah.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

S pozdravem a přáním krásných jarních dnů
Petr Křivánek, ředitel školy

BRABROUCI

Brabrouci informují
Na Den Země, v sobotu 22. 4. 2017 se uskutečnil již 27. ročník Setonova závodu. Jedná 
se o závod zařazený do Zelené ligy (hodnocení jihomoravských pionýrských tábor-
nických oddílů), kde si děti ve 4 věkových kategoriích vyzkoušejí v praxi znalosti 
a dovednosti, které získávaly celý rok na akcích oddílů. Jednotlivé disciplíny jsou 
například zdravověda, orientace, práce s mapou a buzolou, uzlování, hod na cíl, zoo-
logie, botanika a další. Na stanovišti Stavba stanu byli jako rozhodčí vedoucí Brabrou-
ků; všichni, kteří nebyli s dětmi na startu, a určitě se tam nenudili, protože závodu se 
zúčastnilo asi 280 dětí a ty všechny u nich stavěly stan .
V letošním ročníku bojovalo za náš oddíl 10 tříčlenných hlídek. Po závodě děti čekalo 
občerstvení v podobě skvělého Hot dogu a dalších mlsek. Přes velkou zimu a občas-
ný déšť se děti se závodem popraly a získali jsme 2 čtvrtá a 2 pátá místa.

Muf, foto archiv brabrouků
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SKAUTI

Skautské výpravy v dubnu
Rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky našich skautů. Dnešní první část článku 
psaly Lišky samotné. Za zajíčky jsem to přece jen ještě napsala já, protože jsou ma-
lincí. Krásné jaro přejí Skauti Modřice.

Údolí bledulí
V pátek jsme se sešli na vlakovém nádraží v Modřicích. Jeli jsme do Chlébské. Na 
základnu jsme šli 5-6km.V sobotu jsme šli na celodenní výlet do údolí bledulí. Výlet 
se nám všem moc líbil. Večer jsme opékali špekáčky. U ohně hrála Sirka na kytaru a 
všichni jsme zpívali. V neděli jsme si ráno nachystali svačinu a vyrazili jsme na hrad 
Pernštejn. Podívaly jsme se do hladomorny a do zbrojírny. Poté jsme šli na vlak a jeli 
domů.
Výprava se nám líbila a jsme rádi, že nám vyšlo počasí a my jsme nezmokli.

Lišky :-)

Wikyland se zajíčky
I nejmladší skauti měli v dubnu naplánovanou výpravu, bohužel počasí nám tolik ne-
přálo, tak byl naším cílem Wikyland. Ale děti to vůbec nebraly jako špatnou variantu, 
naopak společně si zatančily a vyběhaly se na všech atrakcích. Můj největší problém 
byl vyfotit někoho, kdo by nebyl rozmazaný.

Sirka

dobytí hradu

cesta z Pernštejna

 fotografie z archivu oddílu

www.mesto-modrice.cz
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Byli jsme v Brně na „Zelený čtvrtek“

Nabídka veřejného vystoupení na náměstí Svobody v Brně v rámci „Velikonočních 
slavností“ byla výzvou pro nás i naše děti z folklorního kroužku. Termín 13.dubna 
se blížil a my jsme pilně trénovali náročné půlhodinové pásmo, které moderovaly 
samy děti. Pár dní před vystoupením nám bylo oznámeno, že na základě soudního 
rozhodnutí je zakázáno na náměstí Svobody používat jakékoliv ozvučení (vč. repro-
dukované hudby). Ale to nás neodradilo. Asi nejlépe atmosféru vystihnou děti, které 
se společně vyjádřily.

„Jak jsme došli na náměstí Svobody, převlékali jsme se ve stanu. Někteří už přišli v 
krojích. Všude bylo hodně lidí. Na malém pódiu jsme si zahráli na honěnou. Dozvěděli 
jsme se, že tam nejsou mikrofony. Iva nám říkala, že musíme mluvit a zpívat hodně 
nahlas, nebo nás nebude slyšet. Napřed jsme předváděli „Vítání jara“, potom „Velikono-
ce“ a holky „Královničky“. Vystoupení moderovala Anežka Klangová, Elenka Studená, 
Julinka Hroudná a Petřík Gajdušek. Nejmenší Maruška sice při tancování spadla, ale 
hned se zvedla a vůbec neplakala. Rušili nás „Hare Krišna“ jak chodili tam a zpět a 
ještě uprostřed vystoupení přijeli popeláři a bouchali s popelnicemi, ale my jsme dělali, 
jako že se nic neděje.
Líbilo se nám, jak nás kluci vymrskali, že v Brně bylo hodně známých, že se splašila 
koza a že nikdo nespadl z pódia. Některé děti dostaly od rodičů zelené trdelníky. Ale na 
všechny vystupující čekalo na další zkoušce překvapení. Dostali jsme velký velikonoční 
dort, který jsme si rozdělili a snědli. Moc nám chutnal.“

Ivana Cetlová a děti z DFK 
www.folklorni-krouzek-modrice.cz

foto: Jana Gajdušková, V. Doležal, J. Pudelka
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MUZEUM

Ze sirotčích register 16. století – bednářský dům na Masarykově 
ulici

V souboru nestarších zachovaných knih městečka Modřice (OA Rajhrad, fond C-67)
je také svazek, který byl bezmála před půl tisíciletím veden k pojištění práv sirotků. 
Dispozice s jejich majetkem patřila k samosprávným privilegiím, kterými se městeč-
ko lišilo od vesnických osad, kde zvláště v dobách utuženého nevolnictví 17. a 18. 
století využívala práce sirotků vrchnost. Ze strohých záznamů můžeme zjistit nejen 
složení místních elit, jaký měli majetek řemeslníci a sedláci, jména ulic a viničných 
tratí, ceny domů, polí a vinic atd., ale nechávají nás tímto dílčím prizmatem nahléd-
nout také do způsobu života a do osudů určitých osob.

Roku 1553 byl čtvrtek o Letnicích (na Svatého Ducha)dnem svátečním, konšelé však 
pracovali. Rychtář Jakub Dummer, purkmistr Urban řezník a sedm radních Pavel 
Schwarcz, Jiřík Tauber, Bartoloměj sanytrník, Linhard Lutl, Matl Bauer, Wolfgang Her-
špický a Valentin Janáč rozhodovali o pozůstalosti nebožtíka Václava bednáře. Jeho 
statek – dům s dvorem a vším příslušenstvím včetně řemeslnického nářadí a dobytka  
- prodali jinému bednáři, počestnému mistru Pavlovi Binderovi, za 38 hřiven, tedy za 
38 x 64 stříbrných grošů. Jeho ručitelé Matěj mlynář z Přízřenic, Ondřej bednář a To-
man řemenář se radě zaručili, že od příštích Vánoc bude každoročně splácet po třech 
hřivnách do vyplacení hodnoty statku, který nechal jeho nový držitel mistr Pavel 
zapsat jako zástavu opět jim. Bylo jistě v zájmu obce, aby nepřišla o bednáře. „Také 
nechali počestní páni mistru Pavlovi dům zakoupit kvůli třem nedospělým pozůsta-
lým sirotkům; a sice tak, že je jako jejich budoucí otčím povinen sirotky přijmout k 
sobě na tak dlouho, dokud nedosáhnou dospělých let, a opatřovat je každodenním 
šatstvem a vším, co k tomu patří. Dvěma dcerkám má ten Pavel každé v příslušný 
čas (= patrně svadby)dát postel, k tomu čtvero povlečení. A chlapci ať také poskytuje 
jako otčím všechno potřebné, k tomu je povinen dát mu jednoho vola, a oběma dcer-
kám každé jednu krávu, až to bude nutné“. 

Až v roce 1560 složil mistr Pavel poslední splátku, ale brzy nato umřel, protože ještě 
téhož roku se v zápise jinou písařskou rukou objevuje jeho žena Markéta (Maret) 
jako vdova a opět se pojednává stejná pozůstalost, nyní po zesnulém Pavlu bednáři. 
K domu nepatřila ani vinice, jak tomu bylo jinak u řemeslníků běžné; přesněji se 
nyní zapisuje jeho poloha: dům s dvorem na Nové ulici (dnešní Masyrykova, Novou 
zůstala od středověku až do minulého století) vedle domu Wolfa-Wolfganga koláře; i s 
bednářskou dílnou a příslušenstvím. Ze tří sirotků po bednáři Václavovi ještě nebyla 

dospělá dcerka Mariana. Protože Margaretě patřila podle práva městečka třetina ma-
jetku jako vdovský podíl, požádala modřického rychtáře Valentýna (Valtana) Fuchse 
i za přítomnosti přísežných konšelů z předešlé rady (tzv. stará rada), aby jí prodali 
statek celý. Celková hodnota se oproti roku 1553 zvýšila na 45 hřiven; v hotovosti se 
Markéta zavázala složit o příštích Vánocích pět hřiven a nadále každoročně po třech 
hřivnách. Ručit se jí nabídli mistr Štěpán řezník, Urban Loss a Jane Červinka. Téměř 
stejnými slovy je pro ni formulována podmínka vykoupení celého statku, že bude 
sirotka Marušku do dospělosti živit a šatit, a v příhodný čas ji vybaví postelí a krávou. 
Pokud si Bůh sirotka ze světa vezme, připadá jeho majetek na matku. 

Téhož dne v sobotu po svaté Lucii 1560 rozhodl rychtář a konšelé kromě prodeje také 
o „upřímném-poctivém rozdělení“ (aufrichtige Teilung) padesáti dvou kop kop grošů, 
tj. hodnoty Pavlovy pozůstalosti. Po odečtení osmi kop (kopa byla početní jednotkou 
pro šedesát grošů – 52 kop by tedy mělo být ekvivalentní 45 hřivnám), které zůstal 
po smrti dlužen, byl vdově přiznán „její třetí díl“ 14 kop 12 grošů „a pozůstalému 
sirotku jménem Marianna přísluší její ho oprávněného otcovského podílu 28 kop a 
24 bílých grošů“. 

Teprve z první splátky mohli později konšelé uhradit částky, které bednář zůstal ještě 
dlužný za materiál (dřevo)hajnému v Sobotovicích.

Mgr. Petr Fiala
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Štěstí je mozaika
složená z maličkostí
a bohatý není ten,
který má vše,
ale ten, který potřebuje málo.“

NN

Jaro přišlo náhle i s hojně teplými dny, 
které se zase v okamžiku změnily v 
chlad. Příroda je totiž nevyzpytatelná. 
Stromy kvetly jako nevěsty a já jen dou-
fám, že včeličky stačily alespoň něco 
oplodnit a že nějaká úroda bude. 
Sucho, které trápilo nejen zahrádkáře, 
ale i zemědělce, trochu zmírnila sněho-
vá chumelenice.  
Všichni zahrádkáři se dali do práce s 
velkým úsilím, a tak to důležité je už v 
zemi a ostatní ještě počká, až se zase 
oteplí.

Mezitím jsme se poučili na členské 
schůzi při besedě s ing. Jiřím Pro-
cházkou, který nám velmi zajímavě a 
poutavě pověděl vše o balkonových 
květinách, jejich pěstování a rozmani-
tosti druhů. 
Vše doprovodil promítáním, takže letos 
by naše balkony a okna měly zářit vše-
mi barvami.
Také jsme navštívili další oblast dobré-
ho vína, a to ve Strachotíně, kde jsme 
ochutnali opět špičková vína a dozvědě-
li se zase pár novinek. Už se ani nediví-
me, že naši moravští vinaři dováží
z mezinárodních soutěží zlatá ocenění.

Týden jsme pak ukončili účastí na akci 
„Ukliďme Česko“ a opět jsme se nesta-
čili divit. Chudák naše příroda. Bylo nás 
hodně, takže jsme akci ukončili celkem 
brzo a po ukončení jsme si stihli ještě 
ugrilovat dobré klobásky a pobesedovat 
za celkem slunečného pozdního odpole-
dne.
Poznatek z akce je jen jeden. Zatím, co 
okolí města prohlédlo a město provedlo 
i úklid města, ale chodníky a zelené plo-
chy u některých domů by také toužily 
po koštěti.
Kde jsou ty dávné časy, kdy občané ka-
ždou sobotu před svými domy uklízeli 
a „pěstovali“ při tom sousedské vztahy. 
Co vy nato, drazí občané? Stálo by to za 
to vrátit se k této záslužné činnosti?

Krásné jaro a májový láskyplný čas 
i slunečný DEN MATEK vám přejí 
zahrádkáři.

TOJA

PS.
Oceňujeme, že alespoň na jaře byly 
vysázeny na veřejných plochách i 
kolem kapličky na náměstí alespoň 
jarní květiny. Potěšilo nás to – koneč-
ně Modřice vzkvétají. Alespoň něco!
Ještě ten pomník na náměstí našeho 
města dělá ostudu. Nešlo by pro něj 
také něco udělat?
Jsou nejen města, ale i malé vesničky 
a mají kapličky a pomníky vyšperko-
vané.

KULTURA

Město Modřice ve spolupráci s učiteli a žáky ZUŠ Modřice – Ořechov
připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků  

87. komorní koncert na radnici

  
Setkání při

swingu
a další muzice

Jazzové trio – žáci ZUŠ – modřický sbor
koncert navazuje na velice úspěšná vystoupení z minulých let
foto a video modricke-koncerty.webnode.cz

   Koncert  zahájí  Jazzová  skupina  žáků  ZUŠ  Modřice ve
složení Jan Hrazdíra – kytara, Vít Lhotecký - bicí, Štěpán Žák –
baskytara a Daniel Polák – klarinet.                                              
   
   Dále vystoupí Jazzové trio (Milan Kašuba – kytara, Miroslav
Hanák – klavír, Vincenc Kummer – kontrabas)  se sólisty ZUŠ
(Eliška  Maršálková  –  klarinet  a  Damián  Adamus  –  tenor
saxofon).   
   
   Závěr bude patřit hostiteli, kterým je Smíšený pěvecký sbor
města Modřice  pod vedením Jany Šuplerové, který zazpívá
různé populární skladby a lidové písně v úpravě Jaroslava Krčka.

středa 31. května 2017 v 19 hod.
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích

vstupné dobrovolné
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UPOZORNĚNÍ
Změna provozní doby
Ve dnech 26. června – 14. července 2017 bude 
knihovna z důvodu revize knihovního fondu 
uzavřena

Knihobudka
Upozorňujeme všechny příznivce knih, že od
1. května je v podloubí domu na náměstí Svobody 
171 v provozu nová knihobudka. Vystavené knihy 
si můžete bezplatně půjčit a vrátit, nebo nechat
a přinést místo nich jiné.

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

PRO DĚTI
Blažková: Prázdniny s Nalou
Hölzelová: Hvězdná obloha
Kerles: Jak se O stalo králem
Kratschmarová: Obludky a strašidláci
Pospíšilová: Hasičské pohádky
Skolek: Jak Medvěd Bručmír všechno 
zapomněl
Vítová: Život u rybníka, Kamarádi z 
lesa, Květuška hledá tesaříka, Květuš-
ka se vrací

PRO ŽENY
Appleyard: Naše paní doktorka
Bradford: Účet za lásku
Ciprová: Guta Habsburská
Černajová: Hotelstory aneb když to 
hosté rozbalí
Gortner: Marlene
Gregory: Bílá růže
Howell: Výkupné z Vysočiny
Jakoubková: Kdo jinému jámu kopá… 
sám do manželství padá
Keleová-Vasiliková: Okénko do snů

Kinsella: Báječné nakupování v Holly-
woodu
Laurens: Pravda o lásce
Pekárková: Dej mi ty prachy, Sloni v 
soumraku
Steel: Marnotratný syn
Svobodová: Tohle nevyžehlíš
Temple: Zpěv Maora
Veselá: Sázka na mizeru
Whitton: Božena Česká

PRO MILOVNÍKY NAPĚTÍ
Bauer: Císař táhne do války. Klášte-
rem obchází ďábel
Bryndza: Dívka v ledu
Matoušek: Nejhrůznější brněnské 
vraždy
Münzer: Medová smrt
Nezval: Mafiáni
Patterson: Patnáctý skandál, Přímý 
zásah
Slaughter: Démoni
Smith: Predátor
Žamboch: Město mrtvých foto: R. Pilátová

PROVOZNÍ ŘÁD
MINIKNIHOVNY

- knihy jsou k dispozici všem 
návštěvníkům

- zapůjčení knih je bezplatné
- pokud si knihu chcete 

nechat, přineste místo ní 
jinou

- i knihy ve veřejně přístup-
né knihovně si zaslouží 
slušné zacházení

- miniknihovnu můžete obo-
hatit o nepotřebné knihy z 
vlastní knihovny

- přinesené knihy nenechá-
vejte mimo prostor knihov-
ničky

NENIČTE MINIKNIHOVNU!!!

Provozovatel: Městská knihovna v 
Modřicích, Nám. Svobody 93,
664 42 Modřice
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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
Vítáme do života 

Veselá Kristýna
Bukvaldová Adéla
Horňáková Amálie 
Franta Šimon

Rozloučili jsme se

Hrdová Anna

MYSLIVCI

Myslivecké okénko

Květen a červen jsou měsíce, kdy se v přírodě rodí nový život. Na svět přicházejí 
mláďata srnčí zvěře, bažantí slepice začínají snášet a sedět na vejcích, rodí se zajíča-
ta. Proto je důležité zachovat pro zvěř maximální klid. Prosíme tímto širokou veřej-
nost – omezte vycházky do přírody mimo cesty, nesahejte na srnčata a zajíčata, která 
se Vám zdají opuštěná, jejich máma je určitě nablízku, pach člověka ji odradí a svá 
mláďata opustí.

Dále prosíme majitele psů, aby v těchto měsících (květen, červen) nenechali své psy 
volně pobíhat po honitbě, z výše uvedených důvodů.

Nebuďme lhostejní vůči přírodě kolem nás.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 
Za Myslivecké sdružení KOFR
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HASIČI

Zprávy od hasičů
Zajímavosti a zásahy JSDH Modřice za březen a duben 2017
Jeden člen zásahové jednotky se účastní kurzu Obsluha motorové pily na školícím a 
výcvikovém zřízení HZS JmK v Tišnově. Dne 12. 4. 2017 proběhla zkouška čerpadel 
na novém rybníku při ulici Masarykova. Dále jsme si vlastními silami zbudovali sto-
žár na sušení hadic. 

Zásahy
1. 3. 2017 ve 3:14, Požár velkoobjemového kontejneru, Modřice, ul. U Vlečky
5. 3. 2017 ve 4:09, Signalizace EPS, Domov pro seniory, Modřice, ul. Masarykova

Milan Putna , VJ SDH Modřice, foto: archiv SDH
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PBDS

Vítání jara v PBDS Modřice 

Milí přátelé, 

tímto bych chtěla vyjádřit své dojmy z akce, která se v našem Domě seniorů uskuteč-
nila. Příchod jara s křesťanskými svátky, Velikonoce, jsme přivítali krásně. Vedení do-
mova - paní Jitka Kozumplíková se svými spolupracovníky a nájemnicemi z našich řad 
připravili Den otevřených dveří. Pozvali jsme mezi nás všechny naše seniory, rodiny s 
dětmi, představitele a občany našeho města. Ukázali jsme Vám, jak žijeme, co děláme, 
jak je u nás pěkně. Vítal Vás náš domov vyzdobený symboly jara, našimi výtvory, ruč-
ními pracemi, dárečky velikonočními, dětskou hrou, občerstvením, napečeným cukro-
vím, koláčky, muzikou.  
A hlavně my - Vaši starší spoluobčané senioři. Patříme k Vám a rádi! Otevřeli jsme svou 
bránu Vám pro poznání, setkání, společnou oslavu krás jara, života. Svá srdce Vám 
otvíráme. 
Setkali jsme se s příznivými ohlasy, nadšením. I nebe a slunce nám přálo. Bylo nám 
báječně. Všem, kteří se podíleli, připravili, uskutečnili náš Den moc děkujeme - našim 
spolubydlícím, vedoucí paní Jitce s jejími spolupracovníky, vedení radnice, sponzorům 
akce Restaurace U Trávníčka a Baru U Pepy, také PETTY studiu Modřice. Květiny pro 
výzdobu dodala ze své zahrádky naše spolubydlící, paní Hudcová, za což jí patří také 
velký dík.   
Přímluva paní Jitky a pana starosty byly laskavé, vlídné. My dříve narození už nejsme 
tak výkonní, schopní, potřebujeme podání rukou, pomoci, pousmání, povzbuzení, po-
hlazení, abychom se mohli radovat ze života svého, svých dětí, rodin.
"Jen v šetrné ruce laskavého zahradníka  růže štěstí kvete, v hrubé zvadne" (Božena 
Němcová). 

Děkuji Vám. Alice Brandalíková, Pasivní bytový dům pro seniory.
A. Vivaldi - Jaro /Allegro/.....https://www.youtube.com/watch?v=YFWwcWwEOb8

Poděkování sponzorům jarní akce v PBDS Modřice 

Jménem všech zúčastněných srdečně děkuji sponzorům Vítání jara v Pasivním 
bytovém domě pro seniory: 
• Majiteli Baru u Pepy 
• Majitelům Restaurace u Trávníčka 
• Majitelům PETTY studia Modřice. 

Tento den otevřených dveří v PBDS se vydařil, dospělí návštěvníci si mohli nejen si 
zblízka prohlédnout celý objekt a vyslechnout odborný výklad, ale také se potěšit 
atmosférou jarního dne při hudební produkci Lenky Machové. Krásné výrobky z 
dílny obyvatelek domova budou všem, kteří k nám přišli, připomínat pohodové od-
poledne se seniory. Děti z modřické základní a mateřské školy si mohly zasoutěžit 
a byly patřičně odměněny. Myslím, že jedno prohlášení z mnoha zápisů v kronice 
PBDS hovoří za vše: …“bylo to lepší než oslava narozenin“…. (děti z MŠ Modřice). 

text a foto Jitka Kozumplíková 
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MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závaznější události měsíce dubna, které řešili strážníci Městské 
policie Modřice:
Dne 2.4. byla hlídka MP požádána o pomoc při vyvedení ženy z tramvaje. Řidič tramva-

je požádal o pomoc s cestující, která odmítala vystoupit. Hlídka proto ženu 
vyzvala, aby vystoupila, ale ta na výzvy nereagovala. Jelikož byla značně 
pod vlivem alkoholu, nereagovala ani na výzvy svého přítele. Hlídka ženu z 
tramvaje vyvedla a předala ji do péče svému příteli.

Dne 3.4. přijali strážníci oznámení, že na ČS Unicorn přišel opilý muž s poraněným 
kolenem a dožadoval se přivolání RZS. Jelikož se oznamovatelce nezdálo 
zranění natolik vážné, přivolala hlídku MP. Hlídka MP zjistila, že muži před 
několika dny zašívali koleno a lehce mu prosakovala krev přes obvaz. Hlíd-
ka muže ošetřila a předala kamarádovi, u kterého byl ubytovaný.

Ve stejný den strážníci řešili podomní prodejce, kteří nabízeli přepis dodavatele elektři-
ny. Jelikož se nepodařilo prokázat protiprávní jednání, byli prodejci poučeni 
o zákazu podomního prodeje a nabízení služeb na území města Modřice. 

Téhož dne řešili strážníci dvě podezření z přestupku proti občanskému soužití. Jeden 
z přestupků byl na ulici Poděbradova před domem 577, kde měl podezřelý 
vozidlem najíždět na oznamovatelku. Událost se obešla bez zranění a byla 
oznámena správnímu orgánu k dořešení. Druhá událost byla na ulici Huso-
va 585, kde oznamovatelka uvedla, že se hádala s manželem a poté zazvonil 
soused, který ji měl slovně napadat, plivnout na ní a několikrát kopnout. 
Hlídka událost prověřila uklidnila situaci a podezření z přestupku oznámila 
taktéž správnímu orgánu.

Dne 4. 4. prováděli strážníci MP měření rychlosti na ulici Brněnská. Při celkovém prů-
jezdu 911 vozidel jich 21 překročilo maximální povolenou rychlost.

Dne 5. 4. přijali strážníci oznámení o dopravní nehodě na ul. Masarykova. Hlídka po 
příjezdu na místo zajistila místo dopravní nehody a vytěžila řidiče k okol-
nostem dopravní nehody. Řidič byl bez zranění, proto mohla být událost 
předána PČR k dořešení.  

Dne 6. 4. žádala občanka Modřic o pomoc při otevření bytu. Hlídka zjistila, že si paní 
zabouchla dveře a neměla u sebe klíče. Hlídka dveře otevřela bez poškoze-
ní. 

Dne 10. 4. řešili strážníci údajné napadení na ubytovně v ul. Masarykova. Při bližším 
šetření bylo zjištěno, že oznámení nebylo pravdivé a věc se odehrála jinak. 
Jelikož oznamovatel s hlídkou dále nespolupracoval, byl vyzván k podání 

vysvětlení na služebně, kde situaci vysvětlil a oznámení bylo staženo.
Dne 11. 4. přijala hlídka oznámení o krádeži osobního vozidla na ul. Husova. Majitel 

však vozidlo nalezl mimo místo, kde zaparkoval, ale bylo zevnitř poničené 
neznámým prachem, proto přivolal hlídku MP. Hlídka po zjištěných skuteč-
nostech předala věc PČR pro podezření ze spáchání trestného činu. Dále 
bylo oznámeno poškození a odcizení jiného vozidla z ul. Komenského.

Téhož dne byla hlídka požádána o pomoc při zkontaktování příbuzné. Oznamovatel 
uvedl, že se nemůže dovolat své matce, jestli by ji mohla hlídka MP zkontro-
lovat, zda je v pořádku. Hlídka ženu navštívila v místě bydliště a zjistila, že 
měla pouze vybitý telefon a je v pořádku.

Dne 13. 4. řešili strážníci neplacení PHM na ČS Unicorn. Škoda byla vyčíslena na 1.411,- 
Kč. Při následném šetření byl zjištěn pachatel, který vzniklou škodu uhradil 
a následně s ním byla věc dořešena dle příslušného zákona. 

Ve stejný den přijali strážníci oznámení o vloupání do zahradní chatky. Po provede-
ní nezbytných úkonů byla událost předána PČR pro podezření z trestného 
činu.

Dne 14. 4. byla hlídka požádána o asistenci v PBDS, kde upadl jeden z nájemníků a 
nebylo v jeho silách vstát. Hlídka muži pomohla a nezraněného jej předala 
manželce.

Dne 18. 4. byla strážníkům oznámeno, že na ul. Brněnská se na schodišti nachází opilá 
žena a vzbuzuje veřejné pohoršení. Hlídka společně se správcem ubytovny 
ženu předala spolubydlícím na ubytovně.

Dne 19. 4. bylo hlídka MP požádána o pomoc řidičem MHD, který měl ve vozidle opi-
lou ženu, která odmítala vystoupit. Hlídka ženu vyzvala k vystoupení z auto-
busu a následně ji poučila, jak se chovat v prostředcích MHD.

Téhož dne řešili strážníci oznámení o muži, který spal v kontejneru na papír. Muž byl z 
prostoru vykázán a poučen o možných následcích přespávání v kontejneru.

Dne 21. 4. přijala hlídka MP oznámení o pobíhajícím psu na silnici 52 ve směru na 
Želešice. Při následném pátrání přišlo další oznámení, že v areálu firmy na 
ul. Tyršova je zraněný pes, který odpovídal popisu hledaného. Při cestě do 
areálu hlídka narazila na majitele psa, který si jej rovnou převzal.

Téhož dne prováděli strážníci MP měření rychlosti na ulici Brněnská. Při celkovém 
průjezdu 566 vozidel jich 11 překročilo maximální povolenou rychlost.

Dne 23. 4. bylo strážníkům oznámeno, že neznámé děti odcizily květiny zasazené měs-
tem Modřice a odnášejí si je směrem k ul. Nádražní. Hlídka chlapce našla 
a vzhledem k jejich věku s nimi nebylo možné přestupek vyřešit, proto je 
poučila o jejich protiprávním jednání.

Dne 24. 4. přijali strážníci oznámení o podezřelém muži, který se pohybuje kolem za-
parkovaných vozidel na ul. Poděbradova. Bylo zjištěno, že se jedná o opilé-
ho cizince, který je ubytován na místní ubytovně a spletl si cestu.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk
Určený strážník
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Koupím byt v Modřicích
(nejlépe 1. patro)

tel: 604 585 504
petrklic4@centrum.cz

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.

Penzion Fino - club v Modřicích 
s ubytováním, sportovním zázemím, školícími prostorami, 

restaurací a baby kavárnou 

hledá šikovnou servírku nebo číšníka na 
HPP. 

  

Požadujeme příjemné vystupování, flexibilitu, spolehlivost  
a poctivost. Praxe v oboru a znalost cizích jazyků vítána. 

   

Nástup možný ihned. 

Nutné osobní jednání. 

 
 

Informace  na tel. 

 602 726 289, 547 216 711  

Bylinkový ráj 
Sonnentor
Čejkovice u Hodonína

Víkend 
otevřených 

zahrad
10. a 11. června 2017

10–18 hod.

• ZÁŽITKOVÁ EXKURZE VE VÝROBĚ ČAJŮ

• PRODEJNA BIOČAJŮ A BIOKOŘENÍ

• ČAJOVÝ SALON S KAVÁRNOU ČAS NA ČAJ

•  VYHLÍDKA NA VÝSLUNÍ

•  BYLINKOVÁ ZAHRADA SV.HILDEGARDY

Otevírací dobu a podrobnější informace  
k akcím najdete na www.sonnentor.cz

Těšíme se na vaši návštěvu ve firemních  
prodejnách v Čejkovicích a v Brně (Šilingrovo nám. 7).

Raráškův 
prázdninový 

víkend
29. a 30. července 2017

10–18 hod.

 

 
 
 

Nádražní 540 
Modřice 664 42 
 
mob.: 733 331 065 
mob.: 603 254 455 
 
info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 
 

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

Hledám prodavačku do 
trafiky na ulici Brněnská. 
Vhodné pro důchodce.
Telefon: 775 690 507

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 místo konání

24.5. 17.00 veřejné projednání návrhu Závěrečného účtu města Modřice 2016 radnice

27.5. 13.00 Den dětí Pod Kaštany

31.5. 19.00 Setkání při swingu a další muzice radnice

5.6. 17.00 veřejné zasedání ZMM radnice

9.6. 17.00 Noc kostelů kostel sv. Gotharda

24.6. 13.00 Šermířský den Pod Kaštany

Události
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Prodáme byt 1+kk
na ulici Přízřenická,

CP 41m2

Tel. 775 674 544



Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272
Redakční rada: Miroslav Hájek, Alexandra Konva-
linková, Kateřina Koubková (předseda),
Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, 
Vlasta Zápecová
Editor vydání: Vlasta Zápecová
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační 
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovanou formou příspěvků je za-
dávání přes uživatelské formuláře na internetových 
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a 
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky je do posledního
pracovního dne v měsíci do 12 hodin.  
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
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