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6 | 2021www.mesto-modrice.cz



www.mesto-modrice.cz

2
6 | 2021

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice  tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020
Městská policie Modřice   tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna  tel.: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory  tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Víceúčelová sportovní hala  tel.: 603 808 048 
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 

MĚSTO MODŘICE

Chladný a deštivý květen. Foto: M.Hájek
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USNESENÍ 46. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 46. schůze RMM konané dne 18. 05. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci dubnu 2021 na výstavbě hasičské 
zbrojnice ve výši 710.246,09 Kč bez DPH fi rmě POZIMOS, a. s.
(k usnesení 46R-3.1/2021)

Svoz textilu
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci dubnu 2021 na přístavbě školní 
jídelny ve výši 324.907,03 Kč bez DPH fi rmě Moravská stavební unie, s. r. o.
(k usnesení 46R-3.2/2021)

Převod vodovodního řadu
Vybudované prodloužení hlavního vodovodního řadu na ul. Tyršova v délce 45,47 m se převádí 
do majetku města Brna za hodnotu 1.000 Kč vč. DPH tak, jak jsou v majetku města Brna veš-
keré vodovodní řady ve městě Modřice.
(k usnesení 46R-3.3/2021)

Prodej starého vozidla MP
RMM schválila prodej starého vozidla Škoda Roomster z rok 2009 používaného MP Modřice 
na náhradní díly za cenu 10.000 Kč p. J.H.
(k usnesení 46R-3.4/2021)

Nájmy v městských objektech a městských pozemků
RMM na základě rozvolňování opatření proti pandemii COVID-19 rozhodla o obnovení a do-
časné úpravě plateb pronájmů podnikatelským subjektům využívajícím objekty a pozemky 
města takto:

• Pronájem restaurace v MHM – 60 % smluvně stanovené ceny nájmu od 17. 05. 2021
• Pronájem posilovny v MHM – 30 % smluvně stanovené ceny nájmu od 17. 05. 2021
• Pronájem bazénu – nájemné ve výši 0 Kč z důvodu omezení provozu nařízením Vlády ČR
• Nebytové prostory ul. Hybešova a Poděbradova (kadeřnictví, pedikúra, dětský kroužek) 

nájemné v plné výši od 17. 05. 2021
• Pronájem plochy MHM pro občerstvovací automat – nájemné 0 Kč z důvodu dosavad-

ního uzavření vnitřních prostor MHM (šaten) nařízením Vlády ČR
• Pronájem veřejných prostranství pro provoz zahrádek restaurací a barů – nájemné 

v plné výši od 17. 05. 2021
(k usnesení 46R-4. 4. 1/2021 až 46R-4. 4. 6/2021)

Pronájem areálu Pod Kaštany
RMM schválila pronájem areálu Pod Kaštany Volnočasovému centru Tygřík Modřice v období 
od 19. 07. do 23. 07. a od 02. 08. do 06. 08. 2021 na pořádání příměstského tábora za cenu 

ZPRÁVY Z RADNICE
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ZPRÁVY Z RADNICE

5.000 Kč vč. DPH za každé období.
(k usnesení 46R-4.7/2021)

Koncert skupiny Divokej Bill
RMM schválila pronájem areálu Pod Kaštany na pořádání koncertu skupiny Divokej Bill dne 
09. 09. 2021 za cenu 10.000 Kč bez DPH.
(k usnesení 46R-4.8/2021)

Vytvoření fondu oprav
RMM schválila navýšení nájemného na bytové jednotky v PBDS pro byt 1+kk o 350 Kč/měs. 
a pro byt 2+kk o 500 Kč/měs. pro vytvoření fondu oprav z důvodu ukončení záruční doby.
(k usnesení 46R-5.1/2021 a 46R-5.2/2021)

Klimatizace objektu radnice
RMM vybrala jako nejvýhodnější nabídku na dodávku a montáž klimatizačních jednotek pro 
objekt radnice nabídku fi rmy JM Klima, s. r. o., Modřice za cenu 1.609.390 Kč bez DPH. Firma 
následně bude zajišťovat i roční servis za cenu 8.400 Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 46R-8. 6. 1/2021 až 46R-8. 6. 3/2021)

Sběr odpadů v Modřicích
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na inovaci systému sběru odpadů v Modřicích fi r-
my MEVA-TEC, s. r. o., ve výši 1.810.235 Kč bez DPH, na který město získalo dotaci z OPŽP.
(k usnesení 46R-8.7/2021)

Přípravná třída ZŠ
RMM schválila podání žádosti na Krajský úřad JMK o zřízení přípravné třídy při ZŠ Modřice.
(k usnesení 46R-8.9/2021)

Mobilní rozhlas
RMM schválila zapojení města do aplikace Mobilní rozhlas. O možnosti registrace budou ob-
čané včas informováni.
(k usnesení 46R-8.11/2021)

POPLATKY 2021

Oznamujeme občanům, že splatnost poplatků za psa a nájem z obecního pozemku jsou 
prodlouženy do 30. 06. 2021. Lze hradit hotově na pokladně městského úřadu v úřed-
ní dny nebo převodem na účet. Každý poplatník má od roku 2020 přidělený variabilní 
symbol k identifi kaci platby. Na telefonním čísle 537 001 023, 721 229 949 Vám budou 
sděleny údaje k platbě – číslo účtu a variabilní symbol plátce. 
 Vránová Jana 
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

OTEVŘENÝ DOPIS

Vážený pane Procházko,

vím, že opozice je tu od toho, aby byla proti-
pólem koalice a dokázala jí nastavit zrcadlo. 
Přála bych si, abyste tuto roli plnili a hlavně 
nabízeli možná řešení, např. kandidáta na 
pozici místostarosty. Hlasovat (např. i o roz-
počtu) principiálně proti z důvodu, že jste 
opozice, mi nepřipadá konstruktivní, ale pou-
ze alibistické.
V článku v minulém Zpravodaji píšete o stře-
tu zájmů, ve kterém dle zákona nejsem. 
K uvedeným věcem, nad kterými se pozasta-
vujete, bych ráda uvedla:

• Ano, k platu ředitelky budu mít i odmě-
nu, nikoliv plat za funkci neuvolněné 
místostarostky (stejně jako Vy nebo 
kdokoliv jiný, kdo by tuto funkci vyko-
nával). Na můj plat (včetně odměn) ve 
škole nejde ani koruna z rozpočtu měs-
ta, platy pedagogických pracovníků jsou 
hrazeny z rozpočtu MŠMT.

• Plat ředitele školy je dán tabulkami pro 
pedagogické pracovníky, pohyblivou 

složkou je osobní ohodnocení. Zde bych 
se ráda zavázala k tomu, že po dobu vý-
konu funkce místostarostky nebude na-
vyšováno.

• O odměnách rozhoduje RMM většinou 
2x do roka a v ten moment nebudu pří-
tomna ani projednávání, ani hlasování.

• Další potvrzení ve funkci ředitelky ne-
bude RMM řešit ve stávajícím volebním 
období.

Občané se mě ptali nebo odhadovali, co Vás 
vedlo k napsání Vašeho článku. Odkázala 
jsem je, ať Vás kontaktují, že já si nebudu do-
mýšlet Vaše pohnutky.
Vážení občané, nejsem zastáncem mediál-
ních přestřelek, proto pokud budete chtít 
o této nebo jakékoliv jiné problematice dis-
kutovat, ráda se s Vámi osobně setkám na 
radnici každou středu 15:00–17:00 – nejlépe 
po domluvě.

 Mgr. Kateřina Koubková
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

VYČISTILI JSME STUDÁNKU U PRIMÁLU

Zareagovali jsme na výzvu Brabrouků a již 
sedmým rokem jsme se 23. 5. 2021 zúčast-
nili akce Ukliďme Česko. Tentokrát jsme 
nesuplovali práci městské úklidové čety 
ani Správy a údržby silnic a vyrazili jsme do 
kousku přírody, kterou v Modřicích máme – 
vyčistit studánku u rybníka Primál. Vybrali 
jsme nánosy bahna, napadané větve a listí, 
vyčistili samotnou studánku i koryto odtoku, 
upravili celé okolí. Při návratu jsme ještě po 
cestě i podél ní nasbírali dva pytle odpadu.

Poděkování patří všem, kteří vyměnili ne-
dělní pohodlí domova ve prospěch zlepšení 
životního prostředí našeho města. Jsou to 
členové a příznivci spolku Za čisté a klidné 
Modřice: Sylva Bernátová, Drahoslav Hejtmá-
nek, Tomáš Hejtmánek, Dana Hejtmánková, 
Jindřiška Horáčková, Libor Procházka, Alena 
Sedlinská a Tomáš Vykoukal.

 Libor Procházka, 
zastupitel za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz
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INFORMACE PRO OBČANY

Jak jsme již v jednom z předešlých vydání Zpravodaje avizovali, naše město chystá změny v oblas-
ti odpadového hospodářství. Přípravy jsou v plném proudu. Připomeňme si, o jaké změny se jedná. 
Jedná se o zavedení systému adresného třídění odpadu, což v praxi znamená, že budou ob-
čanům nabídnuty nádoby na plast a na papír, které se budou svážet dům od domu. Dále bude 
celý systém doplněn o chytrou evidenci odpadů, což znamená, že se nádoby polepí adresný-
mi QR kódy, které bude pravidelně svozová společnost načítat čtečkami. 
Proces zavádění je poměrně zdlouhavý z důvodů čerpání dotací a nutnosti vyhlásit na jed-
notlivé části výběrová řízení na dodavatele. Aktuálně již máme za sebou úspěšně uzavřená 
výběrová řízení na odpadové nádoby do domácností a na evidenční systém. Dalším krokem 
bude podepsání smluv s vítěznými společnostmi a vyjasnění detailů dodávek. Orientační har-
monogram aktivit je následující:
Třetí kvartál roku 2021 (červenec, srpen, září)

- Příprava a nastavení evidenčního systému pro potřeby Modřic
- Dodávka QR kódů
- Označení nádob na směsný komunální odpad, bionádob a nádob v kontejnerových stáních
- Dodávka nádob pro adresné třídění odpadu a jejich polep QR kódy
- Distribuce nádob občanům
- Dodávka čteček a tabletů potřebných ke snímání QR kódů
- Zaškolení obecních zaměstnanců a svozové společnosti v používání evidenčního 

systému a hardwaru
Čtvrtý kvartál roku 2021 (říjen, listopad, prosinec)

- Spuštění zkušebního provozu celého systému
První kvartál roku 2022 (leden, únor, březen)

- Spuštění ostrého provozu celého systému

Pro určité výše zmíněné aktivity budeme potřebovat součinnost 
Vás občanů. V okamžiku, kdy město obdrží QR kódy na nádoby na 
směsný komunální odpad a bioodpad, vyzve všechny občany, aby 
během dvou (maximálně tří) svozů vystavili všechny své popelni-
ce. Ty budou následně označeny adresným QR kódem.
Druhým důležitým okamžikem, který bude vyžadovat spolupráci ob-
čanů, je distribuce nádob na tříděné odpady. Pro tuto aktivitu se určí 
konkrétní časové období (např. tři po sobě jdoucí dny) a místo, na kterém si občané nádoby 
vyzvednou. Občanům, kteří si nebudou moci v určenou dobu nádoby převzít, nabídneme jinou 
možnost. Nemusí se však bát, že by o nádoby přišli. 

Těšíme se, až vás budeme moci informovat o dalším vývoji. Podrobnější informace očekávejte 
v prázdninovém zpravodaji, na ofi ciálním webu města a v letáčku určeném každé domácnosti.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka ve spolupráci 
se společností JRK Česká republika, s. r. o.

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ 
ANEB V JAKÉ FÁZI SE NACHÁZÍME?
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: Vendula Veselá 

SBĚR ODPADU V MODŘICÍCH

Na konci měsíce dubna se skupina osmi 
studentů židlochovického gymnázia rozhod-
la vyslyšet výzvu Ukliďme Česko 2021. Sešli 
jsme se v ranních hodinách vybaveni pytli, 
rukavicemi, holínkami a vyrazili směrem 
proti proudu řeky Svratky. Po asi třech až 
čtyřech hodinách jsme měli nasbíráno přes 
sto padesát kilo odpadu, který byl převážně 
tvořen plastovými lahvemi, výjimkou ale ne-
byly ani prázdné plechovky od kukuřice nebo 

pivní lahve. Posbíraný odpad jsme vytřídili 
a odvezli do sběrného dvora. Tam jsme jej 
umístili do příslušných kontejnerů. 

Za sebe bych chtěl poděkovat všem zúčast-
něným a doufám, že se nám příští rok podaří 
sběr odpadu zopakovat třeba i s větším za-
pojením veřejnosti. 

 Michal Brabec
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Květen u nás bohužel proběhl bez výletů. 
Měl se sice uskutečnit Sraz PTO, na kterém 
se každoročně scházíme s ostatními oddíly 
Jihomoravského kraje, abychom se poznali, 
popovídali si a zahráli hry, ale z pochopitel-
ných důvodů byl zrušen. Kvůli tomu a také 
proto, že se letos nepořádaly žádné závody, 
neproběhlo vyhlášení Zelené ligy – meziod-
dílové soutěže, která trvá celý rok a vítězové 
poté tradičně zasedají ve štábu jihomorav-
ského Pionýra.

Zároveň s sebou ale květen přinesl i něco 
báječného. Díky rozvolňování opatření jsme 
se byť za přísných hygienických podmínek 
mohli zase začít setkávat s dětmi na schůz-
kách. Moc nám celý minulý rok chyběly, 
a tak jsme šťastní, že se s nimi můžeme 
opět vídat. Družinky také na nic nečekaly, 
a rovnou se pustily do plnění výzev, kterých 
běží už čtvrté kolo. 

Zároveň probíhají i intenzivní přípravy na 
letní tábor, letos na téma olympských bohů, 
jenž se snad bude také moct uskutečnit.

 Brabrouci

Foto: archiv Brabrouků

BRABROUCI NA JAŘE
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PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom velmi poděkovat fi rmě Kollmorgen, s. r. o., za velkou pomoc naší škole.
Zaměstnanci této fi rmy zdarma zrenovovali herní prvky na zahradě u školní budovy na ulici 
Komenského.
Velmi si této pomoci vážíme a ještě jednou děkujeme.
 Jana Baťková, Základní škola Modřice

Foto: Pavel Chlup
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HODINKA S FOLKLOREM A PLÁNOVANÝ 
NÁBOR NA PODZIM

Vzhledem k celkovému rozvolňování bu-
deme pořádat pro naše členy 11. 6. 2021 
„Hodinku s folklorem“ v areálu Pod Kašta-
ny. Věřím, že s dětmi jsme toho moc neza-
pomněli, a pokud ano, tak to určitě od září 
doženeme. Spolu si zazpíváme, zatan-
číme, něco i zahrajeme a čeká nás malé 
taneční překvapení, které už oblétlo celý 
svět. Pro děti máme nachystané drobné 
odměny a večer si všichni zazpíváme u tá-
boráku.

Od 7. 10. 2021 doufáme, že budeme moci 
začít s náborem nových dětí od tří let, které 

rády zpívají a tančí. Budeme se na ně moc 
těšit!!!

Všem čtenářům přejeme krásné prožití 
prázdnin, hodně sluníčka, pohody, odpočin-
ku a spoustu chvil strávených ve zdraví s ro-
dinou a svými blízkými.

Přiložené fotografi e jsou vybrány z našich 
„závěrečných“ v areálu „Pod kaštany“ – pro 
připomenutí jsou pak další fotoalba i na 
našich stránkách www.folklorni-krouzek-
modrice.cz.

 Ivana Cetlová, DFKM, z.s.
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Foto: archiv DFKM
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PAVOUČÍ ZÁHADA

Na přelomu května a června probíhala 
u rybníka Primál další skautská hra pro veřej-
nost, tentokrát pod názvem Pavoučí záhada. 
O zážitek se hry se s námi podělila Ola:

Když jsem se dozvěděla, že se Pavoučí 
záhada bude nacházet u rybníka Primál, tak 
jsem byla trochu nervózní. Věděla jsem, že 
nějaké takové místo je, ale osobně jsem tam 
ještě nebyla. Ale kdo se bojí nesmí do lesa 
nebo za pavouky. Při přiblížení jsem mohla 
vidět plakátek zvoucí na tuto hru, a za ním 
několik zajímavostí o pavoucích, které mě 
opravdu překvapily. Například věděli jste, že 
se někteří pavouci umí potápět? 

Ale to už jsem přicházela k pavoučí krá-
lovně, která na celou svou pavučinu dohlíží 
a pozorně sleduje všechny, kteří prochází, 
a bedlivědlivěji hodnotí ty, kteří se rozhodli 

rozluštit její záhadu. Hned po napojení na 
vlákno na startu začal nemalý tělocvik. Samé 
nahorů, dolů, podlézt, přelézt a co bylo nejdů-
ležitější? Neztratit správné vlákno! Protože 
když se ztratilo vlákno, tak bylo zle! Zpráva 
schovaná mezi vlákny rázem přestala dávat 
smysl a to pak člověk musel začínat odznova, 
neboť neměl šanci najít místo, kde se ztratil. 
Ano, jednoduše se to řekne “Neztrať vlákno!”, 
ale hůře se to udělá. Mně stačila jedna špatná 
odbočka a místo dokončení jednoho slova, 
jsem byla skoro u posledního. Ale nedalo se 
nic dělat. Pokud jsem chtěla rozluštit záhadu, 
musela jsem vykročit ještě jednou a opět se 
pustit do změti pavoučích vláken. A to jsem 
opravdu chtěla. Pozorující pavoučí královna 
nejspíše usoudila, že potřebuji větší dohled, 
protože na mě poštvala své děti, kterým jsem 
se musela cestou vyhýbat, některé ale byly tak 
troufalé, že mi seděly v cestě na vlákně a ne-
chtěly mě pustit dále. I přes všechny ztracená 
vlákna a dohlížející i překážející pavouky se 
mi podařilo vyluštit záhadu, kterou si pavoučí 
královna tak úzkostlivě střeží, a opravdu se jí 
nedivím, protože být já pavoučí královna, tak 
to taky nikomu nepovím. Při odchodu jsem 
se ještě rozloučila s královnou, poděkovala jí 
za skvělé protažení a slíbila, že její tajemství 
nikde nevyzradím.

 Olga Křížová – Ola
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Foto: Archiv oddílu
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ZATOULANÉ STÁDO - SKAUTSKÁ MĚSTSKÁ HRA

ZATOULANÉ STÁDO
hrajeme 19. června – 1. srpna
hra pro veřejnost od 95. skautského oddílu Quercus

 
Zveme všechny děti i další zájemce k poslední hře tohoto školního roku.

Modřicemi se rozeběhlo stádo ovcí, zatoulalo se v ulicích a schovalo se na různých místech.
Nutně je potřebujeme najít!

KDE? To je právě ten problém! Neexistuje přesná mapa výskytu zaběhnutých ovcí, ovšem na FB 
Skauti Modřice a stránce www.Q95.skauting.cz můžete najít nápovědu, kde byly ovce naposledy 
viděny. Určitě Vám to pomůže.

PRO KOHO? 
Pro všechny, kdo mají dobrý pozorovací talent a mají chuť se projít ulicemi s novým úkolem.

Co vás čeká?
Vaším úkolem bude najít alespoň patnáct z celkem dvaceti zatoulaných ovcí. Schovávají se všude 
možně, ale podstatným pravidlem je, že je můžete vidět vykukovat, aniž byste něco otvírali, nebo 
vstupovali na soukromé pozemky.

Jak vyhrát?
Každá ovce – tak jako zde naše ilustrační „Rozinka“ má 
na sobě napsáno svoje jméno v podobě pomíchaných 
písmen.

Vaším úkolem je ovci najít, vyluštit její jméno. 

Až jich naleznete nejméně patnáct, poslat nám jejich se-
znam na email HraModrice@skaut.cz. Kdo najde všech 
dvacet, získá speciální prémii!

Seznam Vámi nalezených ovcí označte prosím jménem a adresou hráče, chcete-li získat odměnu! 
Budeme moc rádi, když k odpovědi připojíte také fotku ze hry nebo komentář, jak se Vám hra líbila!

 Po skončení soutěže najdete seznam všech ovcí a beranů ze zatoulaného stáda 
na stránce http://q95.skauting.cz.

UŽIJTE SI PROCHÁZKU A POMOZTE NÁM NAJÍT CELÉ STÁDO!

Z
h
h
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GOTHARD? KDO? A PROČ VLASTNĚ?

V uplynulých letech měla naše farnost ve 
zvyku v prvních květnových dnech nadšeně 
slavit – 5. 5. najdeme v kalendáři sv. Gothar-
da, jehož jméno nese modřický farní kostel. 
Letošní rok nám pochopitelně velké oslavy 
neumožnil, přesto jsme se setkali alespoň 
ke sváteční bohoslužbě ke cti tohoto světce. 
Kdo ale vlastně Gothard byl a kým může být 
pro nás a pro naše současníky?

Gothard se narodil roku 960 v bavorském 
Reichersdorfu, po letech studií a cest Evro-
pou se stal řeholníkem kláštera v nedalekém 
Niederaltaichu. Zde působil jako kněz, učitel 
a později i představený – opat. Osvědčil se 
jako schopný organizátor, proto mu byla svě-
řena reforma dalších klášterů a roku 1022 
byl jmenován biskupem v dolnosaském Hil-
desheimu, kde po necelých 16 letech biskup-
ské služby zemřel 5. května 1038.

Jak ale může oslovit bavorský mnich 
a saský biskup nás, modřické obyvatele, po 
tisíci letech?

Gothard byl člověkem, který spojoval – do-
vedl přivést své klášterní souputníky k ob-
nově společného života podle tehdy velmi 
aktuální reformy po vzory kláštera v bur-
gundském Cluny; ta ostatně velice oslovila 
i našeho sv. Vojtěcha. Zdali se znali osobně, 
to se můžeme jen dohadovat; rozhodně však 
právě za Vojtěchova pražského působení 
byl na Břevnově založen první klášter bene-
diktinů v českých zemích, a to právě mnichy 
z Gothardova kláštera.

Jsme tedy takto spojeni se sousedními 

zeměmi; a nezapomínejme, že před tisíci 
lety bylo Bavorsko a Sasko samostatnými 
vévodstvími. Může nám tedy být Gothard 
příkladem člověka, který staví mosty mezi 
zeměmi a národy. Ostatně není tomu tak 
dávno, kdy i Modřice mluvily více jazyky.

Ve své klášterní škole vyučoval Gothard ne-
jen základům vzdělanosti a gramotnosti, ale 
i malířství a dalším dovednostem; byl dokon-
ce pokládán za největšího architekta a peda-
goga středověkého Bavorska. Ať je nám tedy 
i dnes povzbuzením k zájmu o umění a o krá-
su – právě dnes, kdy, jak se zdá, je umění po-
kládáno za cosi zbytečného, nepotřebného, 
nepodstatného… Ostatně ne nadarmo říká 
Dostojevskij, že „krása spasí svět“.

A konečně Gothard dokázal získávat pří-
zeň těch, kdo mu byli svěřeni – ať už jako 
učitel, jako opat nebo jako biskup. Nechtěl 
jim vnucovat svou autoritu hrubou silou; zís-
kával si je laskavostí, vstřícností, pochope-
ním a ochotou se pro ně nasadit. Snad tedy 
i my, děti doby konfl iktů a názorových pro-
pastí, dokážeme hledět na druhého člověka 
ne jako na nepřítele, s nímž je nutno zatočit, 
ale jako na potenciálního spojence, kterého 
je třeba získat.

Věřím a doufám, že právě takto může být 
svatý Gothard inspirací, příkladem, a třeba 
i přítelem všem lidí dobré vůle i v našem 
bouřlivém století.

 Zdeněk Drštka,
 duchovní správce farnosti
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PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Pro farnost, i pro celé město, je to vždy velká 
událost. U nás v Modřicích se každý rok neo-
pakuje. Radostně ji prožívají široké rodiny, kte-
ré k ní doprovázejí své děti. Dívky v půvabných 
bílých šatech a hochy v nově ušitých oblecích. 

Po hodinách náboženství a poměrně ná-
ročné přípravě, vedené katechetkou Markétou 
Klangovou a farářem P. Zdeňkem Drštkou, 
následovala první zpověď. Pak už se všich-
ni mohli těšit na nedělní slavnost Nejsvětější 
Trojice, kdy sedm letošních prvokomunikantů 
předstoupilo před kněze, aby z jeho rukou při-
jali Krev a Tělo Páně. 

Z důvodu pandemické nákazy, ostatně 
jako všechny dosavadní letošní nedělní bo-
hoslužby, se i tato mohla uskutečnit pod 
širým nebem, před vstupem do kostela 
sv. Gotharda. Sváteční ráz jí dodaly radost-
né písně přednesené farním sborem s hu-
debním doprovodem. Potěšitelné bylo, že 
v letošním pochmurném máji se dokonce na 
chvíli objevilo slunce. Až po ukončení mše 
svaté se obloha zatáhla a snesl se drobný, 
leč vytrvalý déšť. 

 Josef Chybík

Foto: Josef Chybík
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REAKCE NA ČLÁNEK ZAHRÁDKÁŘŮ 
ZE ZPRAVODAJE 5/2021

Ad článek zahrádkářů ze Zpravodaje 5/2021

Dobrý den všem čtenářům Zpravodaje.

Se zájmem jsem si v minulém čísle 
Zpravodaje přečetl článek paní MUDr. 
Tomandlové, připomínající osvobození 
Československa od nacistických okupantů. 
Je dobře si připomínat historické události, 
zvláště ty, které přímo ovlivňovaly životy 
našich předků. A pokud to má ještě šanci 
udělat přímý pamětník, je to určitě přínosné. 
A že to paní doktorka připomněla v rubrice 
Zahrádkářů? No nebuďme malicherní.

Za malichernost bych pokládal i dohady 
o datu ukončení 2. světové války. Pro 
řadového občana dnes asi není podstatné, 
zda tato válka oficiálně skončila 8. 5. 1945, 
kdy představitelé nacistického Německa za 
účasti oficiálních zástupců všech vítězných 
mocností (tedy i Sovětského svazu) 
podepsali bezpodmínečnou kapitulaci, 
nebo o den později, jak píše paní doktorka, 
tedy 9. 5. 1945, kteréžto datum nám 
předkládal pozdější socialistický výklad, 
neboť teprve v tento den přijely jednotky 
Rudé armády do Prahy. Ono totiž i po těchto 
termínech docházelo na území celé Evropy 
k doznívajícím ozbrojeným konfliktům, kdy 
se příslušníci poražených nacistických 
jednotek snažili dostat mimo dosah právě 
sovětských vojáků. Berme za prokázané, 
že k ukončení tohoto válečného konfliktu 
došlo v květnu 1945, ale jen na evropském 
území. Druhá sv. válka totiž i potom 

pokračovala ještě v pacifické oblasti a byla 
oficiálně ukončena až kapitulací Japonska 
2. září 1945. 

Takže 2. sv. válka, jako globální konflikt 
neskončila ani 8. 5., ani 9. 5., ale až v létě 
1945 (a poslední japonský voják se vzdal 
až v sedmdesátých letech dvacátého 
století). A lítost paní doktorky nad tím, 
že se tyto dny už neslaví, beru jako její 
omluvitelnou neinformovanost. Podle zpráv 
v médiích i letos proběhly oslavy konce války 
v Evropě, jichž se zúčastnili i představitelé 
České republiky. A těchto oslav jsme se 
mohli zúčastnit i každý z nás. Ať již 8. 5., 
v den státního svátku, nebo 9. 5. 2021 
např. osobním tichým položením kytičky 
k pomníku na modřickém náměstí. Paní 
doktorku omlouvá, že v době, kdy článek 
psala, ještě o těchto letošních oslavách 
nemohla vědět.

Jak jsem napsal v úvodu tohoto článku, 
je dobré si připomínat dějinné události a je 
správné projevovat vděčnost všem, kteří 
v zájmu ochrany jiných bojovali a případně 
v těchto bojích padli. A je dobře, že to paní 
doktorka připomněla. Jen je taky dobré si 
uvědomit, že dějiny ČSR (později ČSSR a dnes 
ČR) i ostatních zemí neskončily v květnu či 
v létě 1945. A že následující vývoj konkrétně 
v naší republice nebyl rovněž procházkou 
růžovým sadem plným šeříků a bratrství. I to je 
dnes historie, kterou si můžeme připomenout 
třeba tou kytičkou, položenou k pomníčkům 
zastřelených 21. srpna.

 Jan Mareček
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Jak šťastně by se
mnohému člověku žilo,
kdyby se trochu zajímal
o starosti jiných lidí“.
 G.Ch. Lichtenberg
 
Víte, že nejsme na zahrádkách sami? 

Máme mnoho pomocníků, aniž bychom 
o nich věděli. Jsou to naši spojenci, kteří 
nám dobrovolně pomáhají.

Ježci, ptáci, žáby, konzumují mnoho škůd-
ců, kteří napadají rostliny našich zahrádek. 
Jsou to cenní pomocníci, stejně jako červi, 
kteří pilně pracují dole pod povrchem. Pak 
jsou zde včely, čmeláci a motýli opylující 
četné rostliny a také slunéčka – ty jsou zase 
zapřisáhlým nepřítelem mšic.

Zahrádkáři si cení včel a motýlů, kteří se 
živý nektarem a pylem květů a opylují četné 
rostliny, zejména ovocné stromy a zajišťují 
dobrou sklizeň. Do této skupiny patří i čme-
láci, kteří nejsou tak citliví na počasí jako 
včely a udělají též kus záslužné práce.

Přilákejte opylující hmyz tak, že budete 
pěstovat rostliny, které jsou bohatým zdro-
jem jejich potravy – nektaru.

Jsou to například trvalky:
sléz, vřes, třezalka, řebříček a aromatické 

rostliny – mateřídouška, rozmarýn, levan-
dule, tymián, šalvěj, saturejka, majoránka, 
yzop, meduňka, heřmánek a také kopr, fe-
nykl, andělika, slunečnice, jetel. Také stro-
my a ovocné keře i okrasné, například lípa, 
akát, šeřík a jiné.

Další, nám přátelská stvoření jsou žížaly, 
nezbytné pro úrodnou půdu. Požírají rostlin-
ný odpad, například listy, stonky, odumřelé 

kořeny, a svými chodbičkami zajišťují pro-
pustnost půdy a zlepšují půdní strukturu – 
provzdušňují půdu, a tím jí poskytují kyslík.

Ježek na zahrádce je také naším příte-
lem, likviduje slimáky, hlemýždě, červy, hmyz 
i malé obratlovce, které loví za soumraku. Za-
jistěte si jeho pobyt na zahradě tím, že mu po-
skytnete místo k přezimování, které by mohl 
používat jako úkryt po zbytek roku, například 
hromadu polen, větví, listí a také přístup 
k vodě (jezírko nebo alespoň misku s vodou). 
Ježek má rád teplo a úkryt před deštěm.

Také slunéčka jsou jedni z nejlepších spo-
jenců zahrádkáře proti mšicím, sviluškám 
a červcům. Čím víc jich bude, tím lépe. 
Jedno slunéčko spořádá až padesát mšic 
denně. Stačí, když ponecháte na zahradě 
růst pár trsů kopřiv. Jsou skvělým zdrojem 
pro slunéčka.

Na jaře se objeví jako dlouhé černé larvy 
se žlutými skvrnami a začnou požírat mšice. 
Dospělým slunéčkům nejsou sice podobné, 
ale časem se z nich vyvine ten známý červe-
ný brouček s černými tečkami na krovkách. 
Takže tyto černé housenky neničit! Jen ty 
malé zelené, ty jsou škodlivé.

Různý užitečný hmyz můžete také pořídit 
od specializovaných dodavatelů. Jeden ta-
kový máme i my v Modřicích a tam vám také 
dají dobré rady. Ti, co chodí na schůze, si na 
besedu o hmyzu jistě vzpomenou.

Také nezapomeňte na užitečné ptactvo 
a podporujte jejich účast stavbou ptačí bud-
ky, i když mnozí si postaví hnízdečko sami. 
I ti jsou naši pomocníci.

Tak ať se vám všem daří. Pamatujte, že bu-
doucnost patří těm, kdo věří v krásu svých snů. 

 
 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
 předseda spolku
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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. 

Rozloučili jsme se

Kocáb Karel
Rýc Karel
Zlámal Miroslav 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU MU NEZTRÁCÍ DECH

Je tomu již více než rok, co přednáškové 
sály Masarykovy univerzity zavřely své brá-
ny a celý svět zahalily roušky a respirátory. 
Vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího 
věku MU však volně dýchá dál. Jen probíhá 
na místě, jež je pro nás i pro naše účastníky 
velikou výzvou – v online prostoru. 

U3V MU se však této výzvy chopila se ctí 
a posluchači aktuálně sledují zpoza obra-
zovek svých počítačů přednášky dlouhodo-
bých, krátkodobých tematických i jazyko-
vých kurzů. Výuka probíhá na uživatelsky 
velmi jednoduché platformě YouTube, nebo 
v aplikaci Microsoft Teams, jež nabízí i mož-
nost interakce a vstupu do diskuze s vyučují-
cími. Snažíme se, aby byla výuka po technic-
ké stránce co nejjednodušší, poskytujeme 
proto posluchačům po celou dobu trvání kur-
zů podrobné návody i telefonickou podporu. 
Přestože bychom návrat k prezenčnímu re-
žimu velice uvítali, s online výukou máme již 
bohaté zkušenosti, jež chceme i nadále roz-
víjet a postarat se, aby byli naši posluchači 
maximálně spokojeni. 

I pro akademický rok 2021/2022, kte-
rý zahájíme v říjnu, jsme připravili několik 
dlouhodobých kurzů. Bude možné přihlásit 

se například do tříletého cyklu Všeobecně 
zaměřeného kurzu, který je připravován ve 
spolupráci se všemi fakultami MU a skvěle 
se hodí pro zájemce o všeobecný přehled. 
Kurz je zakončen slavnostní promocí, během 
níž posluchači obdrží osvědčení o absolvo-
vání kurzu. 

Tříletý je také zbrusu nový cyklus předná-
šek s názvem Umělecká díla a podoby je-
jich uměleckohistorického vysvětlení, jehož 
tématem budou umělecká díla od raného 
novověku po současnost. Kurz navazuje na 
úspěšné cykly ve spolupráci se Seminářem 
dějin umění FF MU a je taktéž zakončen slav-
nostní promocí. Nabízíme ale také jednole-
té kurzy, mezi které patří Kulturní dědictví 
a památkové péče na Moravě, jejž pořádá-
me ve spolupráci s Národním památkovým 
ústavem, a také kurz Univerzita třetího věku 
a Moravské zemské muzeum.

Výuka probíhá zpravidla jednou za 14 dní 
v období od října do května. Pro poslucha-
če přihlášené do dlouhodobých kurzů čeká 
během akademického roku i široký výběr 
kurzů krátkodobých s nejrůznější tematikou, 
například astronomii, genealogii, kybernetic-
kou bezpečnost nebo kurz o Jižní Americe 

a mnoho dalších. Nudit se u nás tedy 
rozhodně nebudete!

Vzdělávání na U3V MU je bezplatné, 
uhradit je nutné pouze jednorázové 
zápisné, které pro celý akademický 
rok činí 800 Kč. Přihlášky ke studiu 
budeme přijímat od 1. 9. 2021. Bližší 
informace o přihlašování naleznete na 
webových stránkách www.u3v.muni.
cz, kde v brzké době upřesníme, zda 
bude přihlašování, a i samotná výuka, 
probíhat prezenční či elektronickou 
formou.

Kolektiv U3VFoto: archiv U3V
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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/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

 Knihovna nadále funguje v omezeném provozu v běžné výpůjční době. Omezen je počet čte-
nářů na plochu knihovny, z tohoto důvodu funguje pouze dolní vstup do knihovny ze dvora. 
Dále stále není možný přístup k počítačovým stanicím. Souběžně s volným výběrem knih 
uvnitř knihovny můžete dále využívat objednávky knih přes e-mail. Děkujeme za pochopení.

Výběr knižních novinek červen 2021

PRO ŽENY:
Brown, Sandra: Skandál
Cartland, Barbara: Hvězdy ti poradí
Douglas, Donna: Sestřičky
Jacobs, Anne: Dcery naděje. Kavárna 
U Anděla 3.
Keeland, Vi: Neměli bychom, Drzý kravaťák
Keleová-Vasilková, Táňa: Kouzlo všednosti
Mai, Pauline: Štěstí má barvu levandule
Nachtmanová, Petra: Dieta krajkového 
prádla
Novak, Brenda: Fantastické léto
O’Flanagan, Sheila: Chyba jejího manžela
Pekárková, Iva: Dům bez zrcadel
Quinn, Julia: Vévoda a já. Bridgertonovi 1.
Score, Lucy: Na vlásku

PRO SILNÉ NERVY: 
Arnaldur Indridason: Temná zákoutí
Clark, Julie: Poslední let
Fiedlerová, Veronika: Pozdravy záhrobí
Hunter, Cara: Takový hněv
Jackson, Lisa: Smrtelný hřích
Niedl, František: Inspektor s velkým mozkem

Peters, Ellis: Zpověď bratra Haluina
Svenström, Bo: Kdo je bez hříchu
Weaver, Tim: Zlomené srdce
Yrsa Sigurdadóttir: Poprava

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Nesměrák, Martin: Každému jeho hřivnu
Van Iperen, Roxane: Sestry z Osvětimi

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Barbery, Muriel: Růže sama
George, Nina: Světla jihu
Forte, Franco: Děvčátko a nacista
Konwiczki, Tadeusz: Černá kronika lásky
Lunde, Maja: Kůň Převalského
Münzer, Hanni: Dokud žijí motýli
Picoult, Jodi: Nejsem jako vy
Rothmann, Ralf: Bůh onoho léta
See. Lisa: Ostrov žen moře
Schlink, Bernhard: Barvy loučení
Stranger, Simon: Lexikon světla a tmy
Thompson, Gill: Dítě na nástupišti
Vargas LLosa, Mario: Rozhovor u Katedrály
Wiseman, Ellen Marie: Sběratelka sirotků

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9—12 13—18
Úterý   13—19
Středa  13—18
Pátek 9—12 13—16
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ČESKÁ LITERATURA:
Hubeňáková, Zuzana: Nejhezčí mezi 
krávami
Mlynářová, Marcela: Bez bontonu, bez 
konvencí
Mornštajnová, Alena: Listopád
Stehlíková, Petra: Nasterea
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce května, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během května řešili jednu krádež v obchodním centru Olympia. 

MP přijala oznámení, že na lavičce před jejich služebnou sedí zraněný muž, kterého měl 
napadnout muž romské národnosti. Hlídka z objezdu přijela okamžitě na místo, kde se-
děl muž s krvavou ranou na hlavě a stěžoval si na motání a bolest hlavy. Proto byla přivo-
lána RZS. Dále uvedl, že celý den pracoval s nějakým mužem, který mu nabídl ubytování 
u sebe na chatce. Když tam dorazili, muž na něj začal řvát a napadl jej větví, kterou ho 
udeřil do hlavy. Napadený poté utekl a došel ke služebně MP. Hlídka následně zjistila 
totožnost osoby, která měla být útočníkem. Zraněný muž byl převezen na traumatologii. 
Dle RZS je zraněný muž stálým klientem, kdy už jej odváželi nejméně v 50 případech, 
většinou v opilosti. Dechovou zkouškou nebyl alkohol v dechu zjištěn. Zraněný muž byl 
poučen o možnostech řešení věci. Hlídka následně vyslechla údajného útočníka, který 
uvedl, že se se zraněným mužem pohádali, ale zranění si způsobil sám, když jim demo-
loval chatku.

Strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě na ulici Havlíčkova, kde mělo nákladní vo-
zidlo s přívěsem poškodit dopravní značku a plot domu. Po příjezdu na místo svědci 
události uvedli, že se v křižovatce otáčelo nákladní vozidlo a při otáčení poškodilo plot 
a dopravní značku a řidič poté z místa odjel. Svědci si poznačili registrační značku a dal-
ší detaily vozidla, které jej jednoznačně identifi kovaly. Řidiče se následně podařilo vypá-
trat a události si k dořešení převzala PČR dopravní nehody. 

Hlídka MP přijala oznámení o muži, který leží v křoví a zasahuje částí těla do silnice. Po 
příjezdu na místo byl muž nalezen, s hlídkou komunikoval a byl ztotožněn. Byl bez zraně-
ní. Byla u něj provedena dechová zkouška s výsledkem 4,55 promile, opakovaná zkouška 
byla s výsledkem 4,81 promile. Jelikož muž nebyl schopen chůze, byla kontaktována 
PZS, kde byl muž odmítnut kvůli vysoké hladině alkoholu a dále bylo doporučeno kon-
taktovat ZZS. Poté přijel vůz ZZS, který muže převezl do nemocnice Milosrdných bratří.

Strážníci řešili oznámení od dopravní policie, že na křižovatce ulic Brněnská a Nádražní 
došlo k dopravní nehodě a má zde být zraněná cyklistka. Dopravní policie žádá o zto-
tožnění cyklistky a podání zprávy. Hlídka dorazila na místo současně se sanitou ZZS. 
Cyklistka byla na místě ztotožněná, měla oděrky na tváři, rameni, koleni a stěžovala si na 
bolest krku. K nehodě uvedla, že se chtěla napojit ze silnice na chodník, lekla se auta, za-
vrávorala a upadla na zem. Na místě byl i svědek, který potvrzoval výpověď ženy. Ta byla 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE



www.mesto-modrice.cz

27
6 | 2021

na místě lékařsky ošetřena zdravotníky ZZS. Hlídku kontaktovala dopravní policie ohled-
ně ztotožnění, následně na místo dorazilo jejich vozidlo a celá událost jim byla předána.

Na služebnu MP přišel muž, který nalezl malou holčičku ročník 2018, která šla osamoce-
na po ul. Masarykova směrem k náměstí. Holčička byla komunikativní, uvedla své jméno 
a chtěla jít na zmrzlinu. Na dotaz, kde bydlí, dívka zavedla hlídku na zahradu rodinného 
domu, kde byla předána matce. Ta uvedla, že manžel prošel brankou, asi ji zapomněl za-
vřít a dítě poté bez jejího vědomí odešlo. Dcera byla předána matce, která byla následně 
řádně poučena. 

Strážníci přijali oznámení od operačního střediska HZS o zatopení podjezdu silnice č. 52 
u Bobravy. Strážníci na místě uzavřeli komunikaci do doby, než HZS odčerpal vodu a od-
stranil nánosy, které by mohly poškodit projíždějící vozidla. Po odklizení byla komunika-
ce opět zprůjezdněna.

Hlídka přijala žádost o asistenci od OOP Rajhrad u restaurace KFC, kde se mají napadat 
zákazníci. Když hlídka MP dorazila na místo, hlídka OOP Rajhrad měla již jednu osobu 
v poutech a jednu osobu zajištěnou. Obě osoby byly pod vlivem alkoholu, proto je stráž-
níci střežili, dokud se situace nevyřešila. Hlídka OOP Rajhrad zajištěnou osobu propusti-
la a zadrženou odvezla k dalším úkonům. Později byl zajištěný muž nalezen u OC Olym-
pia, kde se dožadoval vstupu do hypermarketu Albert. Následně byl vykázán z areálu 
a odešel směrem k zastávkám MHD. Tam byl posléze nalezen spící. Muž byl probuzen 
a nasměrován pěšky směrem do Brna, jelikož jej řidič MHD odmítl odvézt z důvodu jeho 
podnapilosti.

Hlídka MP přijala od PČR-operační středisko oznámení, že v Modřicích za budovou ná-
dražní haly se nachází muž, který sprejuje na zeď. Po příjezdu k nádraží byla osoba 
viděna za kolejemi, jak sprejuje na zeď-betonový základ plotu areálu Modřická cihelna. 
Po celou dobu, kdy hlídka překonávala kolejiště, muž dále sprejoval na zeď, hlídky MP 
si nevšiml. Ta jej následně vyzvala, ať zanechá protiprávního jednání, což učinil a odlo-
žil spreje do černého igelitového pytle. Jelikož byl muž přistižen při trestném činu, byl 
hlídkou MP zadržen. Na zdi se nacházel obrazec červené, zelené a bílé barvy. Zadržený 
měl u sebe tři spreje stejných barev. Následně se na místo dostavila hlídka OOP Rajhrad, 
které byl muž předán.

Strážnici přijali oznámení, že na parkovišti před prodejnou potravin na náměstí Svobody 
sedí v autě žena, která je ve špatném psychickém stavu. Po příchodu k vozidlu a při 
následné komunikaci bylo hlídce sděleno, že má žena rakovinu prsu a je psychicky zni-
čená. Vedle sebe měla otevřenou láhev vodky, z které bylo upito cca 1 deci. Žena vozidlo 
neřídila, klíče neměla v zapalování, ale v kabelce. Vzhledem k tomu, že byla ve špatném 
psychickém stavu a přes její pláč s ní byla těžká komunikace. Hlídka ji odvedla na slu-
žebnu MP Modřice, kde jí bylo poskytnuto občerstvení a zjištěna totožnost. Následně 
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byl kontaktován její manžel, který uvedl, že je v karanténě, proto si pro manželku nemůže 
přijet. Hlídka uzamknula vůz a ženu převezla služebním vozidlem do místa bydliště, kde 
si ji s osobními věcmi převzal manžel. Žena byla bez viditelného zranění a lékařské ošet-
ření nepožadovala. 

Hlídka řešila oznámení, že na ulici Brněnská za cihelnou směrem do Brna leží v trávě 
muž, který je v bezvědomí a nereaguje. Kolemjdoucí již přivolali na místo RZS. Strážníci 
muže probudili a byl z něj silně cítit alkohol. Na několikátý pokus se podařila decho-
vá zkouška s výsledkem 3,32 promile. Osoba byla vyšetřena záchranáři, kteří vzhledem 
k tomu, že žádná zranění neměla, doporučili převoz na PZS.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

Ilustrační foto. Foto: M.Hájek
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Koupím garáž 
v Modřicích.

Tel.: 604 575 950

HLEDÁME ÚKLIDOVÉHO
PRACOVNÍKA 
na soboty a neděle 
do nákupního
centra Olympia.

Zájemci volejte 
777 358 948

INZERCE
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Česká firma s 25letou tradicí

Fotovoltaická elektrárna
pro váš rodinný dům

Venhudova 6
614 00 Brno

fotovoltaika@joyce.cz
+420 539 088 030 www.joyce-energie.cz

REALIZOVALI JSME I VE VAŠÍ OBCI
PŘIPOJTE SE TAKÉ

GA

RANCE

NA  D OTACI

100 %

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 5,8−9,2 l/100 km 151−209 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW  
a zahrnuje Akční slevu 100 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč a Výbavu v hodnotě 40 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1,6 GDI GPF s programem Kia s 0% navýšením; 
pořizovací cena 519 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 363 986 Kč, akontace 30 % (155 994 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 8,93 % p.a.; měsíční (1.−36.) splátka úvěru 10 110 Kč, měsíční splátka pojištění  
HAV 945 Kč, POV 335 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 640 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 413 680 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny 
UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Podmínky pro firmy  
a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 30. 6. 2021.

AGROTEC a. s.: Hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, Břeclav Lidická 123  690 03, 
tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850 
www.agrotecauto.cz



www.mesto-modrice.cz

34
6 | 2021

MODŘICKÁ STAVEBNÍ FIRMA

Kontakt: 721 576 248

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

Pokrývačská fi rma 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 

INZERCE

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337

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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