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Ke zmíněným přesunutým projektům se řadí další drobnější akce, které by měli vést zejména ke zkvalitnění života v naše

kračující opravy VO a chodníků, výstavba skladové haly posypového materiálu v areálu ulice Hybešova, parkovací stán

ulici, zahájení rekonstrukce školní jídelny přeložkou kabelů Cetin a zejména vybudování kamerového systému města.

o je naplánováno v rámci rozvoje města se vedení konečně podaří splnit. Současně jsem přesvědčen, že V
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ě ta Modřice i jménem svým, Vám popřát do nového roku 2020 hodně zdra

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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 Foto: Lenka Ventrubová

Město Modřice se zapojilo do soutěže Radniční listy roku 2021, kterou vyhlašuje Mini-
sterstvo pro místní rozvoj. Soutěž je zaměřená na hodnocení kvality novin vydávaných 
obcemi, městy, městysy a městskými částmi. V okresním kole jsme obsadili krásné 
třetí místo.
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Komentáře k vybraným bodům usnesení z 59. schůze RMM konané dne 22. 02. 2022

Likvidace bioodpadu z veřejných ploch
Na základě požadavků likvidační společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., která pro 
město zajišťovala na základě roční objednávky likvidaci bioodpadů z veřejných ploch, schváli-
la RMM na tuto činnost smlouvu o nakládání s odpadem v ceně 80.000 Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 59R-3.1/2022)

Podchod tramvajová zastávka Cihelna
RMM schválila pravidelnou roční smlouvu s Technickými sítěmi Brno, a. s., na zajištění do-
dávky elektrické energie a údržbu osvětlení podchodu zastávky tramvaje Cihelna, který je 
cca jednou polovinou na k.ú. Modřice a jednou polovinou na k.ú. Přízřenice, čili Brna. Cena za 
dodávku a údržbu je 29.314,52 Kč bez DPH.
(k usnesení 59R-3.3/2022)

Elektrická úřední deska 
RMM schválila pořízení elektrické úřední desky za cenu 329.900 Kč bez DPH, která bude umís-
těna na nám. Svobody před budovou městské policie v místě bývalého mlékomatu.
(k usnesení 59R-3.9/2022)

Výdejní boxy společnosti Zásilkovna
Rada zamítla umístění výdejních boxů společnosti Zásilkovna, s. r. o., k vyzvedávání zásilek na 
veřejných prostranstvích pro jejich velmi špatný estetický vzhled a zejména pro další možné 
požadavky jiných zásilkových fi rem. Výdejní box má společnost u OC Olympia nebo lze dodat 
zboží do Tabáku u Kopeckých ul. Havlíčkova, což se jeví jako dostačující.
(k usnesení 59R-4.4/2022)

Dotace Dětského folklórního kroužku Modřice
Rada doporučuje ZMM zařadit a schválit v rozpočtu města Modřice na rok 2022 mimořádnou 
dotaci Dětskému folklórnímu kroužku Modřice ve výši celkem 25.000 Kč na nákup digitálního 
klavíru a úhradu nájemného v zrcadlovém sále MHM, kam se kroužek od nového školního roku 
přesune z velké zasedací místnosti Městského úřadu Modřice.
(k usnesení 59R-4.7/2022)

Vlajka pro Tibet
Rada schválila každoroční připojení se města Modřice k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“, který je podpořen formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. března.
(k usnesení 59R-4.9/2022)

Reportáž o městě Modřice
RMM schválila pořízení reportáže v délce do 5 min. o rozvoji a aktivitách města za cenu 

USNESENÍ 59. SCHŮZE RMM
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24.500 Kč bez DPH společností INFO TV Brno. Reportáž bude vysílána 10krát na kanálu tele-
vize INFO TV v rubrice Naše obce a města a bude zveřejněna na webových stránkách města, 
neboť bude majetkem města.
(k usnesení 59R-8.16/2022)

Prezentace města Modřice
RMM zamítla prezentaci města v deníku MF Dnes a týdeníku 5plis2 za cenu 12.000 Kč bez 
DPH a v publikaci „Města a obce“ Jihomoravského kraje za cenu 2.450 Kč vč. DPH, neboť 
deník MF Dnes nemá takové regionální zaměření a v publikaci jsme v minulosti již byli pre-
zentováni.
(k usnesení 59R-8.17/2022 a 59R-8.18/2022)

POPLATKY

Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31. 3. 2022 jsou splatné: místní 
poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku. Úhradu lze provést hotově na pokladně 
městského úřadu v úřední dny nebo platbou na účet. Na telefonním čísle 537 001 023 
nebo na e-mailu: jana.vranova@mesto-modrice.cz budou sděleny údaje k platbě.

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

Město Modřice se opět po dvou letech zapojí do celostátní akce Ukliďme Česko. Ale zapo-
jí se jen prostřednictvím vás, kteří jste aktivními občany a pomůžete uklidit své blízké okolí 
i prostředí města od černých skládek nebo nepořádku např. kolem komunikací, cyklostezek, 
bytových domů.

Letos akce proběhne 2. dubna, sraz v 9 h u radnice. Zde se budou rozdávat pytle na odpad 
a v omezeném počtu rukavice a dohodne se místo úklidu.
Spolky, SVJ, skupinky občanů i jednotlivci se mohou přihlásit a dohodnout i jiný termín úklidu 
s H. Chybíkovou – tel. 724 767 000, e-mail: hana.chybikova@mesto-modrice.cz.
Dobrovolníci se mohou také přihlásit k účasti na radnici u paní L. Ventrubové, 

e-mailem lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz nebo pro-
stě přijít na sraz.
Zapojte se do této akce, která pomáhá vylepšit naše ži-
votní prostředí. 
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka, organizátor akce

UKLIĎME ČESKO – UKLIĎME MODŘICE 2022
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PORADCI BÍLÉHO KRUHU BEZPEČÍ
MOHOU NYNÍ PŘIJET AŽ ZA VÁMI

Již 25 let pomáhá brněnská pobočka Bílé-
ho kruhu bezpečí obětem trestných činů, 
pozůstalým i svědkům trestných činů. A od 
loňského roku dokonce není vázaná na pro-
story brněnské poradny. Díky tomu, že pro 
svou činnosti získala vozidlo, mohou poradci 
z Brna vyjet za klienty i mimo své domovské 
město.

Drtivá většina obětí kriminality, která se ob-
rací pro pomoc na brněnskou poradnu Bí-
lého kruhu bezpečí, žije v Brně či okolí. Je 
však samozřejmé, že oběťmi se stávají i lidé 
mimo tuto oblast. A pokud nebydlí v dojez-
dové vzdálenosti od Brna nebo je pro ně 
zkrátka nemožné na pobočku přijít, zůstá-
vali až do nynějška odkázáni pouze na naši 
bezplatnou nonstop linku pro oběti na čísle 
116 006. Změnu v této situaci přináší právě 
mobilní poradna. Díky ní se nyní právní a psy-
chologická pomoc může dostat do kterého-
koli kouta Jihomoravského kraje.

Obrátit se na Bílý kruh bezpečí mohou napří-
klad oběti ublížení na zdraví, týrání, vydírání, 
znásilnění, porušování domovní svobody, 
loupeže, podvodu, krádeže a mnohých dal-
ších trestných činů. Poradci jim nabídnou 
především konzultaci, při které vyslechnou 
konkrétní příběh a poskytnou právní infor-
mace a psychickou podporu. Poradci pracují 

bezplatně a konzultace jsou diskrétní. Setkat 
se s právníkem a psychologem může klient 
prakticky na jakémkoli místě, a to i v mobilní 
poradně samotné. Je vybavena tak, aby kon-
zultaci bylo možné vést přímo uvnitř. Klient 
tedy nemusí uvádět svou adresu pro to, aby 
si poradce k sobě zavolal.

Přístup ke službám Bílého kruhu bezpečí je 
velice jednoduchý. Stačí jedno zavolání na 
kontaktní telefonní číslo 732 842 664. Pra-
covnice bílého kruhu pak s volajícím domluví 
vše potřebné a dohodne konkrétní podobu 
a možnosti konzultace. Díky mobilní porad-
ně již není domluva vázaná pouze na kon-
zultační hodiny brněnské pobočky, tzn. čas 
konzultace je domluven dle možností klien-
ta. Přijít však stále může klient i osobně, a to 
každé úterý či čtvrtek. I v takovém případě je 
však lepší se objednat na uvedeném mobil-
ním telefonním čísle.

V případě potřeby pomoci neváhejte Bílý 
kruh bezpečí kontaktovat.

 www.bkb.cz
 e-mail: bkb.brno@bkb.cz

Foto: BKB
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MODŘICE POKRAČUJÍ V BOJI S ODPADY

Už před nějakou dobou jsme se rozhodli 
zlepšit odpadové hospodářství našeho měs-
ta, a proto po dlouhém plánování i analyzo-
vání současné situace jsme se v minulém 
roce pustili do změn, které podpoří třídění 
odpadu a my získáme větší přehled o odpa-
dech. Zavedli jsme evidenci směsného ko-
munálního odpadu, sběr plastu a papíru dům 
od domu a upravili frekvenci svozů. 

Většina z vás přijala novinky s nadšením 
a my vám za to děkujeme. Někteří ale stále 
nemají jasno, proč se musí něco měnit. Roz-
hodli jsme se proto znovu vysvětlit, proč byly 
změny nutné. 

Proč zavádíme 
změny v odpadovém 
hospodářství?

Současný systém odpadového hospodář-
ství, který zahrnuje především skládkování, 
je neudržitelný a odborníci z celého světa bijí 
na poplach. Proto minulý rok nabyl na účin-
nosti nový zákon o odpadech, který se opírá 
o předpisy Evropské unie, a zpřísňuje pod-
mínky pro ukládání směsného komunálního 
odpadu (SKO) a velkoobjemového odpadu 
(VO) na skládku.

V současné době platí města a obce 500 Kč 
za každou tunu SKO a VO, kterou uloží na 
skládku. Při nesplnění skládkovacích limitů 
(190 kg SKO a VO / občan v roce 2022) se 
poplatek navyšuje na 900 Kč za každou tunu 
navíc. 

Každý občan našeho města minulý rok vy-
produkoval přibližně 187 kg SKO a VO, proto 
se nás naštěstí zvýšené poplatky zatím netý-

kají. Ale pokud nic nezměníme, poplatky nás 
doběhnou už příští rok, kdy bude limit 180 kg 
SKO a VO / občan a my budeme muset do-
plácet 1 000 Kč za každou tunu navíc! V ná-
sledujících letech to nebude lepší, limity se 
budou stále snižovat a poplatek se může vy-
šplhat až na 1 800 Kč za každou tunu navíc!

Současné náklady na odpadové hospodář-
ství rozhodně nejsou malé (6 431 274 Kč za 
rok 2020), a pokud k nim přibydou i vysoké 
náklady za skládkování, budeme muset zís-
kat více peněz na jeho fi nancování. Jednou 
z možností je i opětovné zavedení poplatku 
za odpad u samotných občanů. K tomuto 
kroku bychom ale přistoupili neradi, proto 
pokud společnými silami snížíme množství 
SKO a přijmeme změny za své, tím menší do-
pad bude mít nová legislativa na peněženky 
našich občanů i městský rozpočet.

Jak mohu snížit množství SKO?

Nejlepší volbou je odpad vůbec nevytvářet. 
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Toho sice nikdy nedosáhneme úplně, přesto 
se nabízí spousta možností, kterými doká-
žeme jeho vzniku předcházet:

• Nosme si vlastní pytlíky na pečivo, ovo-
ce a zeleninu.

• Nakupujme v bezobalových obchodech.
• Pořizujme si věci z druhé ruky. 
• Nevyhazujme věci, ale opravujme je.
• Kompostujme odpad ze zahrady.

Odpad, který vznikne, je pak důležité správ-
ně vytřídit. V červnu v našem městě proběh-
la fyzická analýza odpadu a zjistili jsme, že 
máme co zlepšovat: Až 66,5 % obsahu čer-
ných nádob na SKO tam vůbec nepatří a dal 
by se dále vytřídit!

Tříděním ušetříme peníze za skládkování a na-
víc se nám zvýší odměna od společnosti EKO
-KOM, která od nás vykupuje vytříděné obaly. 
Ušetřené peníze pak můžeme investovat do 
rozvoje našeho města. Největší potenciál se 
skrývá v třídění bioodpadu, plastu a papíru. 

Kompostování a třídění bioodpadu
Z fyzické analýzy odpadu jsme se také dozvě-
děli, že máme velké nedostatky v třídění biood-
padu: 31,5 % našich černých nádob na SKO 
tvoří zelený a kuchyňský odpad, a to i přesto, 
že každá domácnost v Modřicích má už něko-
lik let hnědou nádobu na třídění bioodpadu. 

Kdybychom bioodpad řádně vytřídili, kles-
lo by množství SKO v našem městě téměř 
o třetinu! Tím by se nejen výrazně snížily 
náklady spojené se skládkováním, ale má to 

i další výhody pro občany: Poctivým tříděním 
bioodpadu ušetříte místo v nádobě na SKO 
a vyhnete se nepříjemnému zápachu. 

A jak jsme zmínili výše, perfektním řešením 
je i kompostování. Když odpad ze zahrady 
zkompostujete, zdarma získáte kvalitní hno-
jivo, které bude mít blahodárné účinky na 
vaši zahradu. 

Třídění plastu a papíru
Fyzická analýza také ukázala, že v černé po-
pelnici na SKO často končí plast (6,8 %) a pa-
pír (4,9 %), proto jsme zavedli sběr těchto od-
padů dům od domu. Občané od nás zdarma 
získali žlutou nádobu na plast a modrou ná-
dobu na papír a díky tomu už nemusí dochá-
zet s těmito odpady do sběrných hnízd, ale 
mohou třídit v pohodlí domova. V den svozu 
pak jenom stačí nádoby postavit před dům 
a svozová společnost už se o vše postará. 
Není tak žádný důvod, proč tyto odpady há-
zet do popelnice na SKO.

Do žluté nádoby můžete kromě plastu dá-
vat nápojové kartony a nově i plechovky 
od nápojů. Aby odpad nezabíral tolik místa 
a neměli jste brzy přeplněnou nádobu, plast, 
nápojové kartony i plechovky nejdříve sešla-
pejte a větší papírový odpad (např. krabice) 
rozložte. 

Velice nám záleží na snížení množství SKO 
v našem městě a na vaší spokojenosti. Pro-
to se systém vyhodnocuje a v nejbližší době 
budou navrženy úpravy.
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

 Zkoušky větších dětí i přípravky jsou aktuálně věnovány nácviku na vítání jara. Ti nejmladší 
si po zkoušce užili fotografování s trakařem, vozíčkem, koníky i s kozou. Děti se aktivně po-
dílely i na tvorbě plakátu na naši veřejnou akci. Ze spousty krásných obrázků jsme nakonec 
vybrali obrázek „Smrtky-Moreny“ Markétky Klangové, který můžete vidět na plakátu k mod-
řickému vítání jara 3. 4. 2022. 

Více na webových stránkách www.folklorni-krouzek-modrice.cz.
 Ivana Cetlová za DFKM, z.s.

Foto: archiv DFKM
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SKAUTSKÁ MĚSTSKÁ HRA – 
DETEKTIVNÍ PÁTRÁNÍ 2: KARIKATURISTA

V únoru se naši modřičtí detektivové 
mohli zapojit do dalšího kola pátrání. Jejich 
úkolem bylo navštívit různá místa v Mod-
řicích a spočítat, co bylo potřeba. Součet 
všech čísel jim pak umožnil kontaktovat ka-
rikaturistu, díky kterému jsou zase blíž do-
padení zloděje. Informace k dalším kolům 
hry hledejte na https://q95.skauting.cz/.

O dojmy ze hry se s námi podělili naši 
věrní hráči:

Dobrý den, opět jsme mohli vyrazit po 
stopách neznámého lupiče z vykradené 
galerie. Kontakt na karikaturistu se neshá-
něl lehce, opravdu si dal záležet na tom, 
aby jej jen tak někdo nenašel, ale nám se 
to povedlo. Při zjišťování potřebných údajů 
jsme navštívili některá nám již dobře známá 
místa z hledání ztraceného ovčího stáda 
a mohli si tak zavzpomínat, kde byla zaběh-
nutá Bětka, Gábinka nebo třeba Bronislav. 
Některé z početních úkolů byly trošku těžší, 
než jsme sami čekali, a váhali jsme, kterou 
variantu z možných zvolit. Ale výsledné 
správné telefonní číslo jsme získali napopr-
vé, takže jsme na to šli správně – nic moc 
jsme nevymýšleli a můžeme se zase v pát-
rání po zloději posunout o kousek dál. Snad 
si jeho podobu i po tak dlouhé době budou 
někteří svědci ještě pamatovat, pomohou 
nám s pátráním a podaří se nám jej zdárně 
dopadnout!

 Děkujeme, J & S.

Foto: archiv Skautů
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ZE ŽIVOTA SRŠNÍ

Po likvidaci sršního hnízda, které jsme 
objevili v naší maringotce, jsem se rozhod-
la pořádně prozkoumat život tohoto hmyzu 
a připravila si pro všechny naše členy pro-
gram plný těch největších zajímavostí. Co 
jsme se dozvěděli?

• Sršni fungují téměř nonstop (22 hodin 
denně) a loví i v noci.

• Hnízdo sršňů je barevné podle druhů 
stromů, které rostou v okolí. Každá čár-
ka je vlastně plivanec jednoho sršně.

• Sršni dokáží pliváním uhasit malý oheň 
(např. jiskru z ohně)

• Sršní hnízdo čítá asi 1 200 jedinců 
a denně naloví až 1,5 kg hmyzu. Za je-
dinou hodinu uloví tolik hmyzu, kolik by 
vlaštovkám stačilo na odchov mladých 
až k rozletu.

• Když sršni chytnou mouchu, všechno 
odsekají a zajímá je jen hrudní článek 
s létacími svaly. To je maso, které po-
třebují pro larvy, udělají z něj kuličku 
a tou krmí larvy. Dospělí sršni se živí 
jen šťávami z ovoce a mízou ze stromů.

• Když je velká průtrž mračen a dospělci 
nemohou létat, larvy vyvrhují šťávu, kte-
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rou udržují dělnice při životě. Hladové 
dělnice dráždí kusadla larev, a když prší 
dlouho, dokážou larvy úplně vysát.

• Sršeň letí tak rychle, že má šedesátku 
za 8,6 s (včela za 3,6 s a vosa za 3 s).

• Jed sršně obecné je mnohokráte slabší 
než jed včely a také není primárně ag-
resivní.

• Pokud se na jednom území objeví více 
sršních hnízd, nastane pěkná mela. Dvo-
jice sršňů spolu bojují v letu, padají na 
zem a zase vzlétají, dokud jedna nevy-

hraje. Někdy útočí i na nepřátelské hníz-
do, odkud kradou a vyhazují celé larvy.

Na schůzce si děti prohlédly model hníz-
da ve skutečné velikosti a prozkoumaly 
i prázdné plástve. Ze střídky chleba jsme 
zkusili postavit vlastní hnízdo. Také jsme 
otestovali, jestli běháme stejně rychle, jako 
sršni létají. Domů jsme si odnesli spoustu 
dojmů, nových vědomostí a taky zalamino-
vaný kousek hnízda na památku.

 Hermiona

Foto: archiv Skautů
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I v letošním roce bohužel tříkráloví koledníci z důvodu epidemické situace nechodili 
po Modřicích, ale na několika místech byly umístěny stacionární pokladničky. I přes tuto 
komplikaci se v Modřicích vybralo 56 012,00 Kč. Děkujeme všem, co přispěli na sbírku, 
i těm, co umožnili umístění pokladniček ve svých provozovnách.

 Ing. Hana Chybíková, koordinátorka sbírky v Modřicích
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

V úvodu únorového vydání na webu „mim
-x.mzf.cz“ je připomenutí desátého výročí od 
prvního „Vítání jara“ s Dětským folklorním 
kroužkem, doprovázené bohatou fotografi c-
kou dokumentací. Myslím, že ta by mohla být 
zajímavá nejen pro děti z kroužku, ale i pro 
jejich rodiče, prarodiče a všechny, kteří se prů-
vodů v jednotlivých letech zúčastnili.

Dalším tématem je zveřejnění všech pěti 
čísel prospektů „Kam v Modřicích“ z let 
2010–2011. Podstatnou část jejich obsahu 
tvoří trvale platné informace a tak určitě mají 
co říct i současným čtenářům. Proto je nabí-
zíme v podobě PDF, aby je bylo možno i vy-
tisknout. Také si z nich můžeme srovnat, co 
se od té doby v Modřicích změnilo. 

 
Tipy k jarním vycházkám do přírody jsou 

shrnuty v další skupině článků s fotografi emi 
a příznivci hudebních zážitků si mohou při-
pomenout působivě dramaturgicky sestave-

né vystoupení Smíšeného pěveckého sboru 
na jubilejním 70. koncertě na radnici v roce 
2014. Historická „Pavana“ z alžbětinské An-
glie, Janáčkovy Ukvalské písně, valašské li-
dové v úpravě Zdeňka Lukáše i ostatní určitě 
stojí za poslech.

Pro čtenáře, kteří mají zájem se pokusit 
o aktivnější využívání internetových techno-
logií, je k volnému stažení a veřejnému ově-
řování nabízena „beta-verze“ programovací 
stavebnice Mini-web. Přiložené foto zobra-
zuje uspořádání jejího vývojového prostředí. 
V březnovém a dalších vydáních MIMu pak 
budou postupně publikovány metodické 
návody k zahájení jejího praktického vyu-
žívání. Připravujeme rovněž fotoreportáže 
ze záchranných archeologických průzkumů 
obou nedávno odkrytých lokalit na náměstí 
Svobody. 

Vlastimil Čevela, 28. února 2022 
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OBČAN SE HLÁSÍ – 1. ČÁST

Článek, který píšu, měl původně napsat 
starosta Šiška, alespoň jsem ho o to žádala. 
Žádala jsem ho, aby svými výroky přestal po-
puzovat občany proti mé rodině, která vlast-
ní pozemky v parku na Rybníčku (viz foto) 
a uvedl ve Zpravodaji pravdivé informace 
o situaci v této lokalitě. Jak jsem předpoklá-
dala, neuvedl.

Moji prarodiče zde vlastnili pozemky (nyní 
p. č. 2031/19,20), na kterých zčásti stála 
stodola. Tu v padesátých letech zbourali 
a celkem nesmyslně zarovnali plot s ostat-
ními pozemky. Ani netušili, jakým problé-
mům nás, potomky, vystaví. Chodník tudy 
nevedl, ani nemohl, protože by se muselo 
chodit přes stodolu. Nevedl zde ani v mém 
raném dětství, byla tady jen pěšina. Nevím 
přesně, kdy ho vybudovali, ale za socialismu 
se nikdo neptal, čí je pozemek, natož aby se 
s vlastníky vyrovnal.

Mé rodině to vůbec nevadilo, než zde obec 
vybudovala park a pak dětské hřiště, i přes-
tože, cit. z KN:“ byla přisloučena část cizí 
parcely (tj. naše pozemky) do p. č. 2031/1 
bez právního převodu“. V r. 2001 jsme se 
dohodli s radnicí, že pozemky obci bezplatně 
pronajmeme s podmínkou, cit:“Nájemce je 
povinen udržovat pozemky v dobrém stavu“. 
Tato podmínka splněna nikdy nebyla. Celou 
dobu se o pořádek na uvedených pozemcích 
starám jen já. Seču trávu, hrabu listí, uklízím 
lidské i psí exkrementy, odstraňuji plevel 
z chodníku, zametám, odklízím sníh apod. 
Díky zřízení dětského hřiště se zde shroma-
žďuje podstatně víc lidí a psů, po kterých 
zůstává víc nepořádku. Požádali jsme tedy 
asi po 7 letech o to, aby nám město platilo 
nájem. Rada města žádost zamítla. Dů-

vod nebyl uveden. Druhý pokus následoval 
o 8 let později se stejným výsledkem. Logic-
ky to dospělo až do bodu, kdy jsme požádali 
o odstranění chodníku z našeho pozemku 
i z toho důvodu, že v této lokalitě vede další 
souběžný chodník.

Po 4 měsících od podání žádosti RMM 
rozhodla o zrušení chodníku. Proti byl pou-
ze radní Doleček. Pan starosta místo aby se 
nám omluvil, že desítky let obec tyto pozem-
ky zadarmo užívá, si však neodpustil uvést 
v listopadovém Zpravodaji, že pro neustálý 
nátlak majitelů pozemků, na kterých se na-
chází dlouhá léta chodník, RMM rozhodla 
o jeho odstranění a zatravnění uvolněné 
plochy. Tím spustil lavinu nenávisti, ano-
nymních i podepsaných dopisů a vzkazů od 
„pobouřených“ občanů, co si to dovolujeme, 
když tady odedávna byl chodník, že jejich ro-
diče je tady vozili v kočárku a chudáci sou-
časné děti si zde nemůžou hrát atd., atd.

 Sylva Bernátová
 občanka Modřic
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CO TU NA JAŘE POKVETE

Na přelomu března a dubna chodíváme 
rádi přivítat jaro ke studánce na Primál, kde 
v té době rozkvétají porosty orsejí. Jejich 
žluté květy, které na první pohled připomí-
nají blatouchy, se nedají přehlédnout. Orsej 
jarní je naše domácí bylina, dost běžná na 
vlhkých, mírně zastíněných místech.

Teplé klima našeho města si oblíbily i další 
zajímavé byliny. Stačí vědět, kdy která rost-
linka kvete a kam se za ní můžeme vypravit.

Největší modřickou vzácností je snědková 
louka. Snědek chocholičnatý je krásná, hya-
cintu příbuzná rostlina, která svými zářivě bí-
lými květy zdobí louku u Svratky už na konci 
dubna a počátkem května. Snědky do čes-
kých zemí přicestovaly ze Středozemí spolu 
s vinnou révou jako plevel už ve středověku. 
Z vinic se postupně rozšířily do okolních trav-
natých porostů a zcela u nás zdomácněly. 
Během 20. století však z naší přírody téměř 
vymizely. Je proto úžasné, že se u Modřic 
udržely až do dneška. Z původního plevele 
se snědek chocholičnatý stal ohroženým 
druhem a patří v ČR mezi chráněné rostliny. 
Pokud si na snědkovou louku chcete zajít, 
stačí, když se za podchodem na Chrlické vy-
dáte po pěšině podél náhonu přímo k jihu, až 
k dřevěnému seníku – snědková louka je jen 
pár kroků od něj. Je však třeba mít na pamě-
ti, že bělostné květy snědku jsou rozevřené, 
jen když svítí sluníčko, jinak se zavřou a ne-
všimnete si jich. 

Naší pěknou domácí bylinou je také rozra-
zil rezekvítek. Svými drobnými, nápadně 
modrými kvítky snadno upoutá pozornost.
Ve shodě s Nezvalovými verši „ Na břehu 
řeky Svratky kvete rozrazil“ bychom jeho azu-

rově modré porosty opravdu našli u Svratky. 
Rozrůstají se např. při okraji málo používa-
né polní cesty, která vede podél říční hráze 
od soutoku Svratky s mlýnským náhonem 
až k mostu přes Svratku na jižním obchvatu 
Modřic. Rozrazil rezekvítek kvete od května 
po celé léto. I když má hezké květy, trhat jej 
do kytic nemá cenu, protože modré koruny 
po utrhnutí během několika minut opadají.

Další chráněnou rostlinou, kterou tu 
máme, je stulík žlutý. Pokud se v létě vypra-
víte k Primálu, určitě si jej všimnete. Poros-
ty této vodní rostliny pokrývají téměř celou 
plochu rybníka a svými žlutými květy zdobí 
jeho hladinu od června až do srpna. V plné 
kráse je však hladina s rozkvetlými porosty 
stulíku jen v červnu, později začnou kazit je-
jich vzhled zahnědlé dozrávající plody. Stulík 
žlutý roste v teplých nížinách Evropy a Asie, 
a proto se s ním na území ČR můžeme se-
tkat jen na jižní Moravě a v Polabí. 

Všechny tyto jarní rostliny vytváří nápadné 
porosty v blízkém okolí našeho města. Po-
kud se vypravíte koncem března za kvetou-
cími orsejemi, koncem dubna na snědkovou 
louku, koncem května k porostům rozrazilu 
na břehu řeky Svratky a v červnu na obhlídku 
stulíků, určitě nebudete zklamáni.

 PhDr. Stanislava Kleinová
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Foto: PhDr. Stanislava Kleinová

Rozrazil rezekvítek

Stulík žlutý

Orsej jarní

Snědek chocholičnatý 
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ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM
POD DOMY Č. 12 A 184

Pod domem č. 12 se našly rozsáhlé stopy hospodářské činnosti, pod domem č. 184 
se našlo pohřebiště cca z 11. století.

Foto: M.Hájek
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JARO JIŽ KLEPE NA DVEŘE

Foto: M.Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Suchý březen, studený duben,
mokrý máj v stodole ráj“.    

Letošní rok nezačal normálně. Mimo covi-
du si s námi hraje počasí – zcela nepředvída-
telné -aprílové . Uvidíme, jak nám zahrádká-
řům letošní rok bude přát.

V březnu na zahradě rozkvétají nejenom 
jarní květy cibulnatých a hlíznatých druhů 
květin, ale v průběhu března vysazujeme i 
okrasné keře a stromy. Ovocné stromy po 
zimě zkontrolujeme, seřezáváme a také 
roubujeme.  Ze záhonů odstraňujeme chvojí, 
které nám sloužilo k ochraně rostlin. Pokud 
není půda zmrzlá je to nejvhodnější období 
pro výsadbu růží a okrasných dřevin. Dřevi-
ny, které kvetou v létě, vytvarujeme, odřeže-
me nemocné a odumřelé větve. Zeleninové 
i květinové záhony vyčistíme od mechu a 
starého listí, zkypříme a přidáme kompost. 
Začínáme likvidovat první plevelné rostliny. 
Vysazujeme např.  hrachor vonný, pozdně 
kvetoucí druhy lilií, astry, hledíky a přepichu-
jeme letničky, které jsme vyseli v únoru do 
truhlíků. Sněženky po odkvětu můžeme roz-
sadit. Okrasné traviny seřízneme a také vy-
čistíme skalku.

V ovocné zahradě zkontrolujeme ovocné 
stromy, odstraníme zahušťující letorosty v 
korunách stromů. Koncem měsíce vysa-
zujeme broskvoně a meruňky a ochráníme 
stromy proti obalečům, mšicím a ostatním 
škůdcům postřiky.

Jahodníkové záhony vyčistíme, okopeme, 
pohnojíme a dostatečně zalijeme. Přikryje-
me netkanou textilií (ochráníme je tím proti 
případnému mrazu a uspíšíme dřívější do-

zrávání).  Musíme však umožnit přístup vče-
lám kvůli oplodnění.

Do poloviny března ostříháme vinnou révu, 
hnojíme a okopáváme.

V zeleninové zahradě začínáme vysévat 
mrkev, petržel, špenát apod., cibuli a ředkvič-
ku sadíme až koncem března. Do pařeniště 
nebo truhlíků (kelímků) vyséváme papriku, 
rajčata, lilek, květák pro květnovou výsadbu 
na záhony.

Výsevy a výsadby chráníme před nočními 
mrazy netkanou textilií.

Za příznivého počasí můžeme kolem „Jo-
sefa“ (19. března) zasadit brambory.

Čeká nás toho dost, snad nám svatý Petr 
popřeje dobrý rok. Tak hodně zdaru. To je jen 
opakování toho co už víme a co nevíme, to 
se můžeme ještě dozvědět na našich bese-
dách na schůzích ZS s odborníky.

„Kolik mlh v březnu k nebi stoupá, tolik 
bude ještě mrazů po velikonocích.“

(české přísloví)

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřic
Vážení rodiče,
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR a dle záko-
na č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho 
předchozího souhlasu zasílány pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit 
se obřadu, je třeba toto nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. 
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. 
Zároveň je nutný souhlas zákonného zástupce se zveřejněním jména a příjmení ve spole-
čenské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Modři-
ce, nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřic
Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany – jubilanty s trvalým 
pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání jubilantům“. Pro-
síme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu starosty města 
a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili svým 
podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR a dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího 
souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy vedení města Modřic. 

Zároveň je nutný Váš souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice 
ve Zpravodaji města Modřic.
Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy, nebo Vaši rodinní 
příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Modři-
ce, nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Vítáme do života 

Kudlička Tobiáš
Marosz Adam
Bárta Nicolas
Čurda Tobiáš
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH
Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na 
www.modriceknihovna.webnode.cz, na dětském webu www.
knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových stránkách 
Městské knihovny https://www.facebook.com/knihovna7/.

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9—12 13—18
Úterý   13—19
Středa  13—18
Pátek 9—12 13—16

Městská knihovna v Modřicích vás zve na odloženou přednášku manželů Márových. 
Náhradní termín je 6. 4. 2022:
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Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku 
manželů Poulíkových:
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1. 4. 2022 se v rámci mezinárodního projektu Noc s Andersenem uskuteční 
v knihovně Večer s Andersenem. 

Těšíme se na setkání s našimi nejmenšími čtenáři.
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Výběr knižních novinek březen 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Belshman, Alison: Balzamovač
Connelly, Michael: Obhájce
Cooper, Helen: Špinavá tajemství
Driscoll, Teresa: Za to mi zaplatíš
Gerritsen, Tess: Smrtící skalpel
Goffa, Martin: Člověk za oponou
Östlundh, Häkan: Prorokova smrt
PRO ŽENY:
Grünig, Michaela: Rodinný hotel: Nový začátek
Hlavatá, Dana: Nemožná
Lauren, Christina: Každá ráda kamaráda
Quinnová, Julia: Falešná manželka
Summers, Melanie: Manželkou podruhé
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Jiles, Paulette: Zprávy ze světa

Paborn, Sara: Med z boláčí
Schreiber, Jasmin: Tisíce metrů ode dna
Silva, Daniel: Violoncellistka
Vincent, Hannah: Světlušky a jiné povídky
ČESKÁ LITERATURA:
Maňák, Vratislav: Smrt staré Maši
Vybíhalová, Iveta: Život je někdy jako…
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Midwood, Ellie: Houslistka z Osvětimi
Nesměrák, Martin: Démon přichází v mlze
Niedl, František: Krajina nočních jezdců
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Flanagan, John: Nájezdníci
Lebeda, Jan: Medulínek a vlaštovička Jůlinka
Mornštajnová, Alena: Teribear: tajemství 
modré krabice
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce února, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během února řešili 6 krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP Modřice přijala oznámení, že v tramvaji č. 2 se nachází podnapilá žena, která 
nechce vystoupit. Hlídka ženu vyvedla z tramvaje a provedla u ní dechovou zkoušku s vý-
sledkem 2,59 promile. Vzhledem k tomu, že nebyla schopna ovládat své chování a násled-
ně se chovala agresivně, byla převezena na protialkoholní záchytnou stanici.

Strážníci přijali oznámení ve večerních hodinách, že na parkovišti je nezajištěné vozidlo 
s klíčky v zapalování. Strážníci kontaktovali majitele, který si vozidlo zkontroloval. Jelikož 
se jednalo o nedbalost majitele, vozidlo si zabezpečil, tím byla činnost na místě ukončena.

Hlídka MP řešila oznámení o vozidle, které stojí uprostřed silnice. Na místě bylo zjištěno, 
že vozidlo bylo zřejmě nedostatečně zabrzděné a sjelo z kopce. Následně narazilo do vo-
zidla stojícím pod ním. Majitelé obou aut byli vyrozuměni a poučeni o možných variantách 
postupu. Jelikož se provozovatelé na místě domluvili, hlídka MP na místě svoji činnost 
ukončila.

Strážníci byli požádáni Policií ČR o asistenci při pátrání po ženě, která chce spáchat se-
bevraždu a jde po kolejích směrem na Rajhrad. Žena byla nalezena nezraněna na mostě 
na ul. Nádražní. Žena byla následně převezena RZS do nemocnice k vyšetření a událost si 
dále převzala PČR k řešení.

Hlídka MP přijala telefonické oznámení o sraženém, mrtvém psu za svodidly u komuni-
kace číslo 52. Zvíře nemělo žádný čip ani známku. Hlídka kontaktovala muže, který bydlí 
nedaleko a měl podobného psa. Jak se následně ukázalo, jednalo se o majitele sraženého 
zvířete a ten si jej následně převzal.

Strážníci přijali žádost o asistenci od Policie ČR, kdy mělo dojít k rozbití interních dveří 
oznamovatelky jejím opilým synem. Strážníci se na místo dostavili a zjistili, že syn rozbil 
skleněnou výplň dveří pokoje, kde se schovávala jeho matka a babička, které mu zadržova-
ly mobil a klíče od jeho bytu. Matka žádala strážníky o převoz syna na záchytku, což nebylo 
možné, neboť ten byl schopný komunikace a samostatného pohybu. Syn uvedl, že sice 
vypil nějaký alkohol, ale jestli mu matka vrátí klíče, odjede domů. Strážníci poté počkali na 
odchod syna z domu. Ten si na místo přivolal taxi a z místa odjel. Tímto byla událost na 
místě ukončena.
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Ilustrační foto. Foto: M.Hájek

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

Strážníci řešili oznámení od ženy, která uvedla, že její soused měl před domem na jejich 
adrese zastoupit cestu její dceři a nadávat jí. Pak měl odjet svým vozidlem pryč. Strážníci 
poté hovořili s uvedeným sousedem, který sdělil, že předchozího dne nemohl spát, protože 
ho rušila hádka mezi oznamovatelkou a její dcerou, která probíhala v jejich bytě do večer-
ních hodin. Z toho důvodu chtěl oslovit dceru a říct jí, že pokud se bude hádka opakovat po 
22. hodině, tak bude volat policii, a že totéž chce sdělit i její matce. Soused i oznamovatel-
ka byli poučeni, že věc bude dořešena u přestupkové komise.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař
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AGROTEC a.s.

Chrlická 1153, 664 42 Modřice
Tel.: 548 133 850 | www.agrotecauto.cz

Kontaktujte naše 
prodejce:

Dana Šardická

M +420 724 556 782
E  sardicka@agrotec.cz

Jakub Kludský

M +420 727 856 560
E  kludsky@agrotec.cz

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.



www.mesto-modrice.cz

37
3 | 2022

INZERCE

ň
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INZERCE

ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748
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INZERCE

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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