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ZPRÁVA STAROSTY
Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období
od 4. zasedání ZMM konaného dne 3. 6. 2019 do 5. zasedání ZMM
konaného dne 2. 9. 2019.
Ve sledovaném období byly zahrnuty zejména měsíce letních prázdnin a tím byly i
aktivity úřadů mírně omezeny. To se ale nedá říci o Modřicích. U nás se pracovalo jak
na investičních akcích připravených, tak byly zahájeny přípravy na dalších akcích, a
to i nadmístního významu.
Na poli politickém v rámci komunálního dění nedošlo k žádným událostem.
To už se nedá říci o přípravě projektů nad rámec našeho katastru. Na prvním místě
bych zmínil zahájenou projekční přípravu rekonstrukce komunikace ulice Masarykova. Po dlouhých letech se nám podařilo doslova dotlačit majitele komunikace JMK k
projektové přípravě. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na vypracování „Dokumentace
pro územní řízení a inženýrskou činnost“ a dne 15. 7. 2019 proběhlo zasedání hodnotící komise, která vybrala jako nejvýhodnější nabídku sdružení firem pod vedením
společnosti PK Ossendorf, s. r. o. Cena projekčních prací na objektech pro město je
193.700 Kč bez DPH. Dále byla JMK pověřena tatáž společnost vypracováním vyhledávací studie řešitelnosti přeložky silnice III/15278, kterou bude vytvořen severní
obchvat města. Dne 25. 7. 2019 proběhl pracovní výbor za účasti široké škály úřadů,
kde bylo zejména projednáno možné řešení trasy a sloučení tělesa komunikace s
našimi navrhovanými protipovodňovými opatřeními. Zde došlo ke střetu s Povodím
Moravy, a proto bylo na 21. 8. 2019 svoláno malé pracovní setkání k ujasnění stavu
a řešitelnosti PPO Modřice. Zástupcem Povodí Moravy zde byl vysloven soulad s
naším řešením, a tak byli projektanti pověřeni úpravou PPO Modřice a jejím sladěním s navrhovanou trasou komunikace severního obchvatu. Dle vyjádření zástupce
JMK na pracovním výboru by mohla být tato komunikace ve vztahu ke své finanční
náročnosti realizována v brzké době, a to i ve vztahu k jejímu zařazení do ZÚR JMK.
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Poslední záležitostí nadmístního významu je znečišťování vod Moravanského potoka, který nám napájí rybník při ulici Masarykova. Zde bylo svoláno několik jednání,
rekapitulováni možní znečišťovatelé a dohodnuta koordinace a sbírání podkladů na
OŽP Šlapanice.
Dále Město Brno zahájilo projednání návrhu na změnu ÚP MB v lokalitě nad ulicí Vídeňskou, kde by v prostoru za bývalými Vojenskými stavbami směrem k Moravanům
měly vzniknout další průmyslové plochy. Projednání tohoto návrhu proběhlo 7. 6.
2019 na MMB. S řešením mimo jiné nesouhlasil ani starosta MČ Brno-jih. Zde budeme
čekat na další vývoj situace.
Vedení města se také účastnilo setkání starostů obcí s ministrem životního prostředí
Brabcem na půdě JMK, kde nejzásadnější diskutovanou otázkou byl boj proti suchu.
Z jednání s úřady, která se týkala jen našeho území, pak zmíním přípravu cyklostezky
v rámci DSO Šlapanicko, kde jsou všechny pozemky k tomuto dotčené vyjednány,
pouze schází dokončení převodu pozemků mezi městem a paní Dočkalovou. Zde
věříme v rychlé dořešení.
Další záležitostí byly výzvy na podání informací k návozu zeminy na lokalitu Primál,
kde OŽP nám již odpověděl, ale SÚ se prozatím písemně nevyjádřil.
Sousední obec Popovice požádala o jednání k možnosti rozšíření linky hromadné
dopravy Modřice–Bobrava i na obec Popovice. Provozovatel IDS JMK, kam je linka
začleněna, provede propočet a následně se obec Popovice vyjádří k jejímu zavedení.
Město Modřice nebude nijak tímto rozšířením dotčeno.
K plánovaným investičním akcím bych uvedl pokračující výstavbu víceúčelové sportovní haly, kde termín dokončení celého díla stanovený na 9. 12. 2019 je dle harmonogramu postupu prací držen. V rámci dokončování díla je i několik drobných změn,
z nichž nejzásadnější je vybudování venkovní umělé plochy víceúčelového hřiště
tak, aby zde mohla být v zimním období provozována ledová plocha pro veřejné
bruslení.
Dále probíhají drobné akce, jako je rekonstrukce půdního prostoru radnice, přechod
na ulici Chrlická a prodloužení chodníku a vybudování místa přechodu na ulici Nádražní.
Z dokončených investic bych na prvním místě uvedl ukončenou rekonstrukci objektu Hybešova 596 pro potřeby pracovní čety, kam se četa včetně vedoucího již
téměř přestěhovala, dokončení a předání Generelu odkanalizování města Modřice a
dokončení VO ulice Chrlická. Stále v územním řízení jsou obě plánovaná hřiště, jak
na Bobravě, tak i na ulici Sokolská. Projekčně započala příprava výstavby hasičské
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zbrojnice, na kterou město podalo žádost o dotaci, a ta byla městu ve výši 4,5 mil. Kč
od státu a 3 mil. Kč. od kraje předběžně na rok 2020 přislíbena, parkoviště na ulici
Poděbradova a skladová hala posypového materiálu v areálu Hybešova 596. Je také
objednáno dopravní vozidlo pro JSDH, které by měli hasiči obdržet v říjnu 2019.
V rámci kulturního dění ve městě bych zmínil pořádání tradičního šermířského dne
22. 6. 2019, konec školního roku 28. 6. 2019 a již 19. ročník fotbalového turnaje mladších žáků O pohár starosty města Modřice konaného ve dnech 9.–11. 8. 2019.
Co se týká personálního obsazení, k 31. 8. 2019 rozvázal pracovní poměr dohodou s
okamžitým ukončením pracovník muzea Mgr. Fiala. RMM rozhodla do doby přesunu
muzea tuto pozici neobsazovat, dočasně ji zrušit a činností v muzeu opětovně pověřit Muzejní spolek Modřice. Po absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti byl pracovník města Bc. Jan Konečný jmenován předsedou přestupkové komise,
místo dosavadní Mgr. Žaloudkové, neboť za účelem vedení a řešení přestupků byl do
pracovního poměru přijat. Od 2. 9. 2019 nastoupil manažer sportovní haly Ing. Jahoda
a proběhla výběrová řízení na pronájem provozů v hale, a to restaurace, bazénu a
posilovny. RMM na doporučení hodnotící komise schválila pronájem restaurace společnosti Valaposervices, s. r. o., pronájem bazénu společnosti Centrum Hastrmánci,
s. r. o., a posilovny panu Patriku Ilášovi.
Ing. Josef Šiška – starosta města
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USNESENÍ ZMM č. 5/2019
z 5. řádného veřejného zasedání
Zastupitelstva města Modřice
(dále jen „ZMM“), konaného dne
2. září 2019 v 18 hodin v zasedací síni
modřické radnice
Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo
řádně svoláno a vyhlášeno a je
plně usnášeníschopné (v počtu
12, jmenovitě viz prezenční listina,
řádně omluven Slaný, Putna, pozdní
příchod Skalník)
Usnesení 5Z-Ú1/2019: ZMM schvaluje
zapisovatelkou 5. řádného veřejného
zasedání ZMM Lenku Knotkovou.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 5.
řádného veřejného zasedání ZMM
zast. Kateřinu Koubkovou a zast.
Richarda Tomandla.
ZMM schvaluje program 5. řádného veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti
úřadu
Usnesení 5Z-1.1/2019: ZMM bere na vědomí zprávu starosty města Modřice
o činnosti městského úřadu a RMM
za období od 4. řádného zasedání
ZMM do 02. 09. 2019.
Hlasování: 12 pro
0 proti
0 se zdrželo
18:18 příchod zast. Skalníka

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 5Z-2.1/2019: ZMM bere na
vědomí zprávu starosty města o plnění
úkolů uložených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 3 – Projednání majetkových
transakcí
Usnesení 5Z-3.1/2019: ZMM odkládá
rozhodnutí o prodeji části pozemku
parc. č. 242/1 do vyřešení aktivit
firmy Biocont Laboratory, spol. s r.
o., na svém pozemku.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Hökl, Koubková, Chybík, Doleček, Skalník, Procházka, Mikuš)
1 proti (Brabec)
3 se zdrželi (Bernátová, Tomandl, Ventruba)
Komentář:
Jedná se o prodej části pozemku parc. č. 242/1 na
ulici Mayerova podél pozemku žadatele, na kterém
je vysázen živý plot. Žadatel má rozpracovány další
aktivity na svém objektu. Do jejich vyřešení bylo
rozhodnutí o prodeji pozastaveno.

Usnesení 5Z-3.2/2019: ZMM schvaluje
směnu části pozemku parc. č. 2102/2
o výměře cca 22 m² ve vlastnictví
města Modřice za část pozemku
parc. č. 1741 o výměře cca 38 m²
ve vlastnictví společnosti EXICOM,
spol. s r. o., a pověřuje MO přípravou potřebných dokumentů ke
směně.
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Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Ventruba,
Brabec, Hökl, Koubková, Chybík, Doleček, Skalník,
Procházka)
2 proti (Bernátová, Tomandl)
1 se zdržel (Mikuš)
Komentář:
Jedná se o pozemek při ulici Chrlická u mlýnského
náhonu, po kterých vede cyklotrasa Bobrava do
podjezdu pod jižním obchvatem silnicí III/152.

Usnesení 5Z-3.3/2019: ZMM schvaluje
prodej části pozemku parc. č. 991/1
a pověřuje MO přípravou podkladů
k prodeji.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Hökl, Koubková, Chybík, Doleček, Skalník, Procházka, Ventruba)
0 proti
4 se zdrželi (Bernátová, Brabec, Mikuš, Tomandl)
Komentář:
Jedná se o prodej části pozemku parc. č. 991/1 na
ulici U Hřiště vedle kontejnerových stání za podmínky přesunu těchto stání na část prodávaného
dílu, a tím uvolnění parkovacích stání.

Usnesení 5Z-3.4/2019: ZMM schvaluje
prodej pozemku parc. č. 1315/28 a
části parc. č. 1315/36 za cenu 2550
Kč /m a pověřuje MO přípravou
podkladů k prodeji.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Hökl, Koubková, Chybík, Doleček, Skalník, Procházka, Ventruba,
Brabec)
0 proti
3 se zdrželi (Bernátová, Mikuš, Tomandl)
Komentář:
Jedná se o prodej pozemků na ulici Brněnská,
náležících k objektu bývalého JZD vedle prodejny
HONOR.

Bod 4 – Projednání Dodatku č. 3/2019
na akci „Modřice – protipovodňová
opatření a vyjmutí území z aktivní
záplavové zóny“
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Usnesení 5Z-4.1/2019: ZMM schvaluje Dodatek č. 3/2019 Smlouvy o
dílo uzavřené dne 18. 04. 2016 na
vypracování PD akce „Modřice –
protipovodňová opatření a vyjmutí
území z aktivní záplavové zóny“
mezi městem Modřice (objednatel) a
společností Dopravoprojekt Brno, a.
s. (zhotovitel).
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
Komentář:
Dodatek upravuje cenu díla ve vztahu k řešení severního obchvatu města a kompenzačních opatření
v prostoru Rybníky, jižně od města a prodlužuje
termín dokončení do října 2021.

Bod 5 – Projednání Dodatku č. 3
Smlouvy o dílo ze dne 13. 07. 2018 č.
H 346-18-53 001 na akci „Víceúčelová
sportovní hala Modřice“
Usnesení 5Z-5.1/2019: ZMM schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze
dne 13. 07. 2018 č. H 346-18-53 001
uzavřené mezi městem Modřice (objednatel) a Sdružením firem SYNER,
s. r. o., a MORAVOSTAV Brno, a. s.
(zhotovitel) na realizaci díla „Víceúčelová sportovní hala Modřice“
upravující cenu díla dle změnových
listů č. 38–55 na 189.657.530,69 Kč
bez DPH.
Hlasování: 8 pro (Šiška, Chybíková, Hökl, Koubková, Chybík, Doleček, Ventruba, Brabec)
2 proti (Bernátová, Tomandl)
3 se zdrželi (Procházka, Mikuš, Skalník)
Komentář:
Dodatek upravuje cenu díla dle zjišťovacích protokolů na více a méně práce č. 38–55, které cenu díla
zvyšují o 78.690,51 Kč bez DPH.
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Bod 6 – Projednání Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o společném postupu při
projednání ZÚR JMK
Usnesení 5Z-6.1/2019: ZMM schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o společném postupu při projednání ZÚR
JMK, který upravuje přistoupení
obcí Troubsko, Všechovice, Skalička
a Malhostovice.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Hökl, Koubková, Chybík, Doleček, Skalník, Procházka, Ventruba)
0 proti
4 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Bernátová, Tomandl)
Komentář:
Rozpočet města na straně příjmů se zvyšuje o
832.800 Kč a na straně výdajů o 8.584.900 Kč, kde
jsou zahrnuty: 5 mil. na vybudování umělého kluziště, 2,5 mil. na řešení havarijního stavu BD Sadová
563 – zateplení, 230.000 Kč ZŠ na pokrytí výdajů
školy za spoluúčast při dotovaném projektu vybavení učeben a 300.000 Kč na doplatek za rekonstrukci
objektu Hybešova 596. Ostatní výdaje jsou spojeny
s vratkou dotace na bezplatnou stravu žáků ZŠ a
MŠ a na nákup pozemku pod ČS ulice U Hřiště.

Bod 7 – Projednání hospodaření města v roce 2019
Usnesení 5Z-7.3.2/2019: ZMM schvaluje
Usnesení 5Z-7.1/2019: ZMM bere na
aktualizaci zařazených investičních
vědomí zprávu o hospodaření města
akcí města Modřice pro rok 2019 do
Modřice v období 1–7/2019.
rozpočtového opatření č. 06/2019 v
Hlasování:13 pro
celkové výši po RO 220.011.100 Kč.
0 proti
0 se zdrželi

Usnesení 5Z-7.2/2019: ZMM bere na vědomí RO č. 05/2019 provedené RMM.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 5Z-7.3.1/2019: ZMM schvaluje
RO č. 06/2019 rozpočtu města Modřice na rok 2019 na straně příjmů
po RO 130.367.500 Kč a na straně
výdajů po RO 309.428.700 Kč jako
schodkový se schodkem ve výši
-179.061.200 Kč a financováním ve
výši 190.614.800 Kč. K financování a
vyrovnání schodku rozpočtu bude
využita rozpočtová rezerva města
Modřice z předchozích let a přijatý
úvěr na výstavbu Víceúčelové sportovní haly Modřice.

Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Hökl, Koubková, Chybík, Doleček, Skalník, Procházka, Ventruba)
0 proti
4 se zdrželi (Mikuš, Procházka, Bernátová, Tomandl)

Bod 8 – Zpráva o činnosti výborů
ZMM
Usnesení 5Z-8.1/2019: ZMM bere na
vědomí zápis č. 06 ze dne 26. 06. 2019 z
jednání FV.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 5Z-8.2/2019: ZMM bere na
vědomí zápis ze zasedání KV ZMM
ze dne 17. 07. 2019, zápis ze zasedání
KV ZMM ze dne 08. 08. 2019 a zápis
o kontrole provedené KV ZMM na
přidělování městských bytů ze dne
08. 08. 2019.

Zprávy z radnice
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Bod 9 – Schválení složení inventarizačních komisí
Usnesení 5Z-9.1/2019: ZMM bere na
vědomí složení inventarizačních
komisí inventarizace majetku města
Modřice pro rok 2019.
Hlasování: 13 pro
0 proti
0 se zdrželo
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finanční příspěvek města Modřice
do fondu financování systému IDS
JMK na rok 2020 ve výši 264.800 Kč a
schvaluje zařazení částky do rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Hökl, Koubková, Chybík, Doleček, Skalník, Procházka, Ventruba,
Procházka, Mikuš)
0 proti
2 se zdrželi (Bernátová, Tomandl)
Komentář:
ZMM schválilo pravidelný roční příspěvek města
na zajištění provozu Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje, což je hromadná
doprava pro veřejnost do a ve městě Modřice.

Bod 10 – Různé, diskuse
Usnesení 5Z-10.1/2019: ZMM schvaluje
Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic jsou umístěny na:
http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm

USNESENÍ RMM č. 17/2019
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 17. schůze RMM ve volebním
období 2018–2022 konané dne 24. 9.
2019
Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
srpen 2019 ve výši 13.247.303,18 Kč bez
DPH a za provedené méně a vícepráce
za měsíc srpen 2019 ve výši 462,03 Kč
bez DPH.
(k usnesení 17R-3.1/2019 a 17R-3.2/2019)

VO ulice Chrlická
RMM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě
na výstavbu veřejného osvětlení ulice
Chrlická, který upravuje celkovou cenu
díla o požadované vícepráce (nový
rozvaděč, úpravu poloh sloupů, záměna
svítidel a montáž a demontáž hnízd
rozhlasu) ve výši 61.900 Kč bez DPH.
(k usnesení 17R-3.7/2019)
Telefonní budka u ZUŠ Benešova
RMM schválila odkoupení telefonní
budky na ulici Benešova u ZUŠ od
společnosti O2 Czech Republic, a. s., za

www.mesto-modrice.cz

cenu 1000 Kč bez DPH za účelem zřízení
veřejné volné knihovničky.
(k usnesení 17R-3.14/2019)
Království Komety
RMM schválila Smlouvu o vzájemné
spolupráci s klubem Kometa Group, a.
s., v rámci projektu „Království Komety“
na novou sezónu 2019/2020.
(k usnesení 17R-3.17/2019)
Autorský dozor sportovní haly
RMM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě
s projekční kanceláří na Víceúčelovou
sportovní halu, který upravuje cenu a
množství účasti na kontrolních dnech
stavby. Cena za jednu účast nad rámec
původní smlouvy je 15.000 Kč bez DPH.
(k usnesení 17R-3.18/2019)
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Zpravodaj města
RMM schválila vyhlášení výběrového
řízení na „Zpracování, vydání a tisk
Zpravodaje města Modřice“ v barevném
provedení od 1. 1. 2020, včetně oslovení
tří firem: Poring, s. r. o., Dal tisk, s. r. o., a
Tiskárna Matula Brno, hodnotící komisi
ve složení Ing. Šiška, Ing. Chybíková, Bc.
Höklová, Mgr. Žaloudková a Ing. Mulíček
a jejich náhradníky.
(k usnesení 17R-7.6.1/2019 až 17R7.6.4/2019)

Multifunkční hřiště – ledová plocha
RMM schválila vyhlášení výběrového
řízení na vybudování „Multifunkčního
hřiště s ledovou plochou“ při sportovní
hale, včetně oslovení tří firem: JM Demicarr, s. r. o., Swietelsky stavební, s. r.
o., a BaP holding, a. s., hodnotící komisi
Pronájmy areálu Pod Kaštany
ve složení Ing. Šiška, Ing. Chybíková, Bc.
RMM schválila bezplatné pronájmy areá- Halvová, Mgr. Žaloudková a Ing. Jahoda
lu Pod Kaštany pro jednorázové akce Pi- a jejich náhradníky.
onýrské skupině Brabrouci, MŠ Modřice (k usnesení 17R-7.7.1/2019 až 17Ra pro zábavu na Václavské hody.
7.7.4/2019)
(k usnesení 17R-4.4/2019, 17R-4.5/2019 a
17R-4.6/2019)
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Třídění odpadu v Modřicích - jak správně třídit oleje a tuky

Určitě víte, že od roku 2019 koalice na schůzi ZMM dne 10. 12. 2018 prosadila zrušení
zveřejňování zápisů z jednání ZMM ve Zpravodaji.
Kdo vlastní počítač a má zájem se dozvědět, co se na jednání ZMM odehrávalo, může
si zápis přečíst na webových stránkách Modřic. Stačí uvést www.mesto-modrice.cz a
pak kliknout ve sloupci „úřad“ na „zastupitelstvo města“. Zde jsou uvedeny všechny
zápisy a usnesení jak z tohoto volebního období, tak i z minulého.
Pokud vás zajímají materiály, které se na ZMM projednávaly nebo budou projednávat, klikněte na příslušné zasedání ZMM, zde se otevře „pozvánka“, kde je pak za
jednotlivými body programu uvedeno slovo „dokument“. Kliknutím ho otevřete a
můžete číst.
Pokud nemáte počítač a zajímá vás zápis z jednání ZMM, můžete si ho přečíst na
městském úřadu.
Ale samozřejmě úplně nejlepší je osobní účast na jednání ZMM. Pokud přijdete, určitě se nebudete nudit.

Sylva Bernátová
zastupitelka za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.c

Jak se co nejlépe zbavit kuchyňského oleje nebo tuku poté, co se na něm usmaží
například řízek?
Oleje a tuky v žádném případě nepatří do kanalizace! Po smažení by se s nimi
mělo nakládat jako s odpadem. Pokud bude tento odpad končit tím, že bude vyléván
do WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane
dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci a kanalizačním řadu, ty se
stanou neprůchodnými, ucpávají čerpadla v přečerpávacích stanicích. I na čistírně
odpadních vod činí oleje a tuky nemalé problémy.
Separací potravinářských olejů a tuků přispíváme k prodloužení životnosti a funkčnosti odpadních potrubních systémů.
Oleje a tuky ukládáme do zelených, 240 l popelnic s označením.
Patří tam: zbytky opotřebovaných potravinářských olejů a tuků v plastových
uzavřených nádobách (PET lahve, uzavíratelné plastové krabičky od tuků).
Nepatří tam: motorové oleje a jiné chemikálie
Co nepatří do popelnice, odevzdejte na sběrném
dvoře na ul. Tyršova odbočka z cesty k areálu Pod
kaštany.
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí
8:00 – 12:00
Úterý
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Středa
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Pátek
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Sobota
8:00 – 12:00
Neděle
zavřeno
Chraňme přírodu, pomoci může každý z nás.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Informace pro občany

142

Zpravodaj 10/2019

www.mesto-modrice.cz

11
15

Informace pro občany

Oznámení majitelům psů
Od 1.1.2020 je označení mikročipem (čipování) psů dle novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. povinné. Při nesplnění této povinnosti se stává neplatné očkování a
majiteli hrozí pokuta až 20000 Kč.
Státní veterinární správa /SVS/ apeluje na chovatele, aby se svým psem navštívili
svého veterinárního lékaře včas. Ten provede aplikaci mikročipu. Tímto krokem ale
není zvíře propojeno s registrem.
Propojení číselného kódu mikročipu s některým z registrů si majitel zajišťuje
sám na níže uvedených internetových stránkách.
V případě nálezu neregistrovaného psa, není možné identifikovat majitele.
Městská policie Modřice při nálezu očipovaného psa kontroluje tyto databáze:
www.narodniregistr.cz, www.backhome.cz, www.identifikace.cz, www.czpetnet.cz, www.iftaregistr.cz, www.
centralniregistrzvirat.cz, www.cmku.cz

Dále žádáme všechny majitele psů, aby čísla mikročipů nebo tetování nahlásili i do
registru poplatníků Městského úřadu Modřice. To můžete provést osobně při úhradě
poplatku za psa v roce 2020, kdy s sebou vezměte očkovací průkaz psa, v kterém
budete mít buď číslo mikročipu, nebo u psů narozených před 3. 7. 2011 číslo tetování.
Druhou možností je zaslání na e-mail: jana.vranova@mesto-modrice.cz, do kterého
uvedete jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo majitele psa. Ve spolupráci s městskou policií bude možné u označeného psa snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem,
což bude přínosné především při jeho ztrátě.
V případě dotazů týkajících se čipování můžete volat tel.: 725 011 334 nebo 774 007
710.

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

Lukáš Krakowczyk, Jana Vránová

Na základě této skutečnosti nabízíme občanům možnost

čipování psů veterinární lékařkou za cenu 250 Kč
v prostorách radnice, nám. Svobody 93, Modřice.
To bude probíhat ve dvou termínech

6. listopadu a 25. listopadu 2019 vždy od 16 do 18 hodin.
S sebou vezměte očkovací průkaz psa. Na Vaši žádost můžeme provést zavedení
psa do registru.

Parkování v Brně
Od 30. září 2019 platí změny systému parkování v Brně. Veškeré potřebné informace naleznete v elektronické podobě na webové stránce www.parkovanivbrne.cz.
Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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Jak jsme v Modřicích hodovali…
Ve dnech 27.–29. září jsme i u nás v Modřicích, jako i na mnoha dalších místech naší
vlasti, uctili památku svatého Václava hodováním. A protože se už třetím rokem Svatováclavských hodů účastním i trošku zákulisně, chtěla bych aspoň pár slovy poděkovat všem těm, kteří pro nás tento krásný tradiční zážitek připravili.
Už třetím rokem pomáhám dceři s oblékáním do kroje. Zjistila jsem, že ještě tak dva
tři roky a nebudu si muset nastavovat budík na pátou ranní – už to máme docela
vychytané. A pravda je, že jsem si nikdy dřív neuvědomovala, jak náročný je pro
všechny ty stárky, rozesmáté chlapce a děvčata, celý tento víkend. Ty tanečky před
radnicí, předávání práva, průvod…, nic z toho není jednoduchá improvizace. Já před
těmi mladými lidmi smekám.
A nenechala jsem si ujít ani nedělní hodovou zábavu Pod Kaštany. Až do poslední
chvíle, tedy do půlnoci, udržovali stárci skvělou náladu. Takže i já jsem si to užívala,
dobrá nálada je nakažlivá. Seděla a povídala jsem si u stolu se skvělými lidmi, neodolala jsem úžasné pozdní večeři! A nejde tedy poslední větou nepoděkovat ještě
jednou: všem těm lidem, co se nám postarali o jídlo a pití. Ty hloupé řeči, které občas
kolují, o tom, jak si to tam všichni ti dobrovolníci užívají, popíjejí a ohromně se baví,
mě mrzí. Stačilo by, aby si jednou celou tu organizaci vyzkoušeli – ve svém volném
čase. Za všechny, kteří si to uvědomují, jim děkuju! Pochutnala jsem si, to zaprvé, a
oceňuju, to zadruhé, že jste dobrovolně sledovali nás tancující a bavící se za obslužnými pultíky a neztráceli úsměv a dobrou náladu…!
Eva Strnadová
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Město Modřice pořádá

Hotel Gregor
ve spolupráci s městem Modřice
pořádá dne

Koš martinských vín

4.11.2019
VEČER ROZSVÍCENÝCH
LAMPIČEK
Sejdeme se v areálu ZŠ Benešova
v 18 hodin.
Po rozsvícení lampionků půjdeme ulicí Benešova,
Komenského, Husova, Poděbradova na náměstí Svobody,
kde na děti bude čekat sladká odměna, teplý čaj a ohňostroj.

16.11.2019
od 17 do 20 hodin
ve dvoře, nám. Svobody 90





prezentace moravských vinařů
ochutnávka vzorků svatomartinských vín
hasičská domácí zabijačka
reprodukovaná tematická hudba
Vstupné: zdarma
Sklenička: 50,‐ Kč/ks
Kupóny na víno: 8,‐ Kč/ks

K příjemnému posezení, ochutnávce vín a na zabijačkové pochoutky
Vás srdečně zve KŠK města Modřic a SDH Modřice.
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SKAUTI
Jamboree 2019
Tento rok jsem měla možnost zúčastnit se Jamboree v Americe. Jamboree je setkání
skautů a skautek z celého světa, které se pořádá jednou za čtyři roky. Letos ho pořádaly tři země, a to Amerika, Mexiko a Kanada. Toto Jamboree bylo v duchu „Unlock
a New World“ aneb „Odemkni si Nový svět“. Aktivity byly dobrovolné a účastníci
měli možnost si svůj program navolit. Pro mě bylo nejzajímavější poznávání nových
kultur v expo stanech. V našem českém expo stanu jsme nejvíce mluvili o historii
českého skautingu a o jeho zákazech*, i proto bylo naše heslo pro toto Jamboree
„Unbreakable“, tedy „Nezlomitelní“. Samozřejmě tam byly i aktivity jako skateboarding, horolezecká stěna, sjíždění divoké řeky, potápění, zip line atd. Mezi nejlepší
momenty patřily i zahajovací a ukončovací ceremonie, kde se sešlo všech 40 000
účastníků. Jednou nám dokonce přišli zazpívat i herci z Broadwaye. Nejlepší den
pro mě byl rozhodně culture day (tzn. den kultur), kde si každý kemp připravil něco
málo o kultuře svého státu a nachystal něco dobrého tradičního k snědku. Celé Jamboree jsem si moc užila, myslím, že na zážitky z něj nikdy nezapomenu.
* Skauting byl v České republice třikrát zakázán a to v letech 1940, 1950 a 1970, přesto
se vždy vrátil. Nyní má Junák – český skaut 64 383 členů.
Text a foto: Jana Frimmelová - Fufí
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BRABROUCI
Zahájení školního roku s rodiči
Na začátek školního roku si pro nás letos vedoucí připravili novou akci ku příležitosti
zahájení „brabroučího“ roku. Program začínal v areálu Pod Kaštany v 17:00 a bylo
naplánováno, že se budou hrát hry, opékat špekáčky a samozřejmě nemůže chybět
klábosení vedoucích s našimi rodiči atd… 🙂.
Pro oddílové děti byla připravena čepovaná limonáda a pro rodiče pivo. Také byly
nachystány lavičky a stoly, zkrátka o vše bylo postaráno. V rámci zábavných aktivit
byly naplánovány hry jako: Jingle – Jam, branball, Viking a Mölkky. Každý si tak mohl
vybrat, jakou hru si zahraje, nebo vyzkouší. Hry byly celkem zábavné a dobře zpracované, na připraveném ohni jste si mohli opéct klobásy, špekáčky nebo topinky.
Celé akce se zúčastnilo celkem asi 80 dětí a rodičů. Nakonec, bylo to velice povedené
odpoledne a všichni jsme si ho užili a odstartovali tak další rok v oddíle. Petr Ocelík

Oddílový podzim
Říjen je měsíc velmi nabitý akcemi, sotva jsme zahájili činnost po prázdninách, nyní
když čtete toto číslo zpravodaje, už jsou za námi dvě akce. První byla soutěž Zelené
ligy – Lakros, o jeho výsledcích se dozvíte v dalším čísle 🙂.  Druhou  pak  akce  72  hodin, 
které se již pravidelně účastníme. No a nejvýznamnější akcí v říjnu jsou Podzimní
prázdniny, letos pojedeme do Frenštátu pod Radhošťem, takže se mají všichni na
co těšit 😉. V  listopadu,  konkrétně  23.,  se  vydá  každá  družinka  svou  cestou,  bude  totiž 
Rozdělený výlet.
Tomáš Kečup Hejtmánek

foto: archiv Brabrouků
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK
I tento školní rok 2019/2020 jsme od 12.září zahájili první zkoušky dětského folklorního kroužku. Po přivítání dětí z prázdnin a sdělení si zážitků, jsme se začali domlouvat na společném soustředění na Blatinách.
Toto tradiční podzimní soustředění je vždy dokonalou průpravou na vystoupení samotných dětí, tak i společného tanečku se stárky v rámci „Svatováclavských hodů“.
Letošní termín byl stanoven od 20.9.-22.9. V krásné přírodě jsme nejenom trénovali
na hody, tvořili jsme dáreček pro stárky, ale stihli jsme dětem připravit vodnickou
stezku, provázenou spoustou pohádkových postav. Večer jsme se ohřáli u táboráku
a opekli všechno, co šlo. Nedělní odjezd byl náročný, protože se nám z krásné Vysočiny vůbec nechtělo.
Další naše akce po „Svatováclavských hodech“ a termíny zkoušek najdete na webových stránkách www.folklorni-krouzek-modrice.cz.
Ivana Cetlová (za DFK Modřice)

Nové děti do přípravky i příp. další zájemce o aktivní spolupráci,
budeme přijímat na zkouškách v průběhu měsíce října.

foto: Jana Gajdušková
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4. ročník výstavy dětských obrázků

Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

98. komorní koncert na radnici

na téma: CO CHCI NAJÍT POD STROMEČKEM
Obrázky přineste na podatelnu MÚ Modřice do 9.12.2019.
Budou umístěny pod vánočním stromečkem ve vstupním prostoru radnice.
Výstava volně navazuje na předešlé ročníky a je určena pro děti do patnácti let.
Formát obrázku i techniku provedení necháváme na uvážení autora.
Na zadní stranu uveďte plné jméno soutěžícího, rok narození a kontakt na některého z rodičů
(e‐mailovou adresu, nebo nemáte‐li, telefonní číslo). Údaje budou použity pouze pro potřeby
výstavy. Bez nich není možné obrázek zařadit do konečného ocenění vítězného díla.

Hana Kuželová – soprán
Vladimír Jindra - baryton
V premiérovém vystoupení zazní: Biblické písně Antonína
Dvořáka, Melancholické písně o lásce Vítězslava Nováka,
sóla a duety z oper W. A. Mozarta, B. Smetany a další ...
účinkují:
Hana Kuželová – soprán, studentka konzervatoře v Brně,
sólistka Novoročního koncertu 2018 na Petrově,
Vladimír Jindra – baryton, student brněnské JAMU,
Helena Fialová – klavírní doprovod, pedagog JAMU
a korepetitorka Českého filharmonického sboru Brno

středa 23. října 2019 v 19 hod.
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
modricke-koncerty.webnode.cz - vstupné dobrovolné

6. ledna 2020 v 18 hodin bude ve velké zasedací
místnosti radnice vyhlášení nejlepších prací,
kam jsou všichni autoři obrázků zváni.
Jiří Ventruba, místostarosta
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KNIHOVNA
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/.

Pondělí
9–12
Úterý		
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–19
13–18
13–16

Městská knihovna v Modřicích vás zve na pravděpodobně poslední přednášku
Ing. Aleše Svobody o brněnském podzemí. Přednáška se uskuteční 16. října v 17.00
ve Velké zasedačce Městského úřadu. Pokud bude zájem, domluvíme si po přednášce s panem Svobodou podzimní exkurzi do podzemí pod Dominikánským náměstím.
Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku manželů
Márových, která se uskuteční 20. listopadu v 17.00 ve Velké zasedačce Městského
úřadu.
Od října Městská knihovna vyhlašuje další ročník soutěže o nejlepšího Lovce
perel!

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY
Blackwell, Elisabeth: Dívky, které
slyšely plakat moře
Blake, Fanny: Láska po italsku
Cohen, Julie: Spolu i bez sebe
Harrison, Nicol: Osudové léto
Jakoubková, Alena: Hledám manžela…
děti vítány
Laurens, Stephanie: Vynález lorda
Randolpha
Marsh, Jean: Salon Eliott
Money-Couths, Sophia: Hledá se
doprovod
Oliver, Jenny: Pod španělským sluncem
Ondriová, Ivana: Vůně nebe
Steel, Danielle: Vévodkyně
Wiggs, Susan: Cesty srdce

PRO SILNÉ NERVY
Abottová, Rachel: Dům na útesu
Beran, Ladislav: Někdo z vás je vrah,
pánové
Deveraux, Jude: Dokonalá vražda
Fields, Helen: Dokonalá smrt
Galbraith, Robert: Smrtící bílá
Hutchison, Dot: Letní děti
Klevisová, Michaela: Sněžný měsíc
Lagercrantz, David: Dívka, která musí
zemřít
Lapena, Shari: Nevítaný host
May, Peter: Ochráním tě
Petri, Lotte: Ďáblovo dílo
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Dvě císařovny, Války božích bojovníků
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Bobková, Lenka: Jan Lucemburský
Cornwell, Bernard: Válka vlků
Emmert, František: Holocaust
Horáková, Pavla – Kamen, Jiří: Zum
Befehl, pane lajtnant…
Neužil, František: Řezenské ortely
Poláková, Jana: Čtrnáct barev Vánoc
Slívová, Lenka: Charlotta: žena T.G.M.
Vondruška, Vlastimil: Právo první
noci
Zídek, Petr: Budovatelé státu: příběhy
osobností, které ovlivnily vznik Československa
SVĚTOVÁ LITERATURA
Amis, Kingsley: Plukovník Sun
Ferrante, Elena: Příběh nového jména,
Příběh těch, co odcházejí, a těch, kteří
zůstanou, Příběh ztracené holčičky
Kidd, Jess: Vetešník
Koszinsky, Jerzy: Nabarvené ptáče
Lively, Penelope: Měsíční tygr
Mason, Daniel: Zimní voják
Olofsson, Elin: Klikaté cesty
Pirotte, Emmanuelle: Dneska žijeme
Zafón, Carl Ruiz: Labyrint duchů
ČESKÁ LITERATURA
Bellová, Bianca: Mona
Dostálová, Z. – Horáková, P. – Scheinostová, A.: Johana
Dvořáková, Petra: Chirurg
Epstein, Marek: Dravec
Hodrová, Daniela: Ta blízkost
Nováková, Zuzana: Přítel stesk
Strnadová, Anna: Maxl Žhář
Viewegh, Michal: Mým vrstevníkům a
jiné fejetony
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PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Braunová, Petra: Johana s hlavou v
oblacích
Brycz, Pavel: Neboj se, vždyť máš česnek. Emil a upíři 1.
Dahl, Roald: Karlík a velký skleněný
výtah
Fišarová, Markéta: Kája a Claudie: hra
na štěstí
Goldflam, Arnošt: Hledání ztraceného
tatínka
Hlavatá, Dana: Zvědavé pohádky
Hlavinková, Lucie: Sesterstvo a kouzelná kočka Fabiola
Koťátko, Petr: Anička, mluvící potok a
další chovanci ústavu paní Majerové
Krolupperová, Daniela: Polštářoví
podvodníci
Lazarová, Mária: Nela a růžová velryba
Malý, Radek: Atlas vyhynulých živočichů
Macho, Adrián: Gerda – příběh velryby
Mrázek, Petr: Příběh elektřiny
Stančík, Petr: Jezevec Chrujda ostrouhá křen
Stará, Ester: Jedééém!
Šiborová, Zdeňka: Včelka Meduška:
pohádky z včelího úlu
PRO NÁCTILETÉ
Arold, Martiese: Sheila, dcera delfínů.
Tajemství Atlantidy, Návrat do Atlantidy
Showalter, Gena: Alenka v říši zombií
Silvera, Adam: Oba na konci zemřou
Spinelli, Jerry: Stargirl
Summers, Courtney: Sadie
Šíková, Lenka: Rituál
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Městská knihovna Modřice
pořádá cestovatelskou přednášku

Kambodža, Laos a Thajsko
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SPORT

Ukončení sezóny na cyklostezce Brno-Vídeň

Ve středu 20.11.2019 v 17.00 ve velké zasedačce
Městského úřadu

Cestovatelé Alena a Jirka Márovi putovali 40 dní po Indočíně. V pestré projekci vám představí
nádherné barevné chrámy, exotickou přírodu i život obyčejných lidí. Dozvíte se, jaké má člověk pocity
při jízdě na slonovi nebo když vám na hlavu skočí opice. Překvapí vás unikátní tržiště na kolejích nebo
vodních kanálech. Zjistíte, co všechno se dá vyrobit z krokodýla, jak chutnají pečení pavouci nebo k
čemu slouží pálenka z jedovatého hada. Poznáte život dlouhokrkých žen a překvapí vás povinnost
mužů zaplatit rodičům za budoucí manželku. Při líčení historek z putování Indočínou se poučíte i
pobavíte.
Jiří Mára je autorem dvaceti cestopisných knih a dokumentárních filmů z různých koutů světa.
Více informací naleznete na www.jirkamara.cz

Foto: J. Novotný
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
Motto:
„Každý je svým vlastním předkem
a svým vlastním dědicem.
Člověk si tvoří vlastní budoucnost
a dědí vlastní minulost.“
H. Rowland
V krásném podzimním dni si zahrádkáři
vyjeli poznat kus historie této země
výletem na hrady Křivoklát a Karlštejn.
Měli jsme štěstí – dálnice byla kupodivu průjezdná a cesta ubíhala krásnou
krajinou. Smutné však byly následky
kůrovce – šokující.
K ř i v o k l á t - je jedním z nejvýznamnějších hradů českých králů a knížat.
Jeho počátky sahají do dvanáctého
století. Starobylý hrad ležící v srdci nádherných a rozsáhlých křivoklátských
lesů odedávna patřil k oblíbeným odpočinkovým a loveckým sídlem českých
knížat a králů.
Za panování Přemysla Otakara II. vznikl
rozsáhlý velkolepý královský hrad jenž
výrazně přestavěl Karel IV. a dobudoval
Vladislav Jagellonský.
Odehrálo se tu mnoho významných
státnických událostí, romantických
příběhů lásky a sloužil také jako státní
vězení.
Měli jsme mimořádné štěstí, neboť na
Křivoklátě se zrovna konaly myslivecké
slavnosti sv. Eustacha. Uctívání sv. Eustacha, jako patrona myslivců se u nás

traduje od 16. století a i když koncem
středověku v Evropě byl nastolen kult
sv. Huberta, Křivoklátsko zůstává krajinou uctívání sv. Eustacha v roli patrona
myslivců a lesníků.
V souvislosti se slavnostmi na Křivoklátě probíhal festival lovecké hudby, ukázky lovecké jízdy, různé ptačí dravce,
zbraně a jiné různé činnosti a myslivecké trofeje. Samozřejmě jsme si prohlédli
celý hrad i s vězením. Jen vyhlášení
vítěze festivalu hudby jsme se nedočkali, neboť jsme po prohlídce pokračovali
na návštěvu hradu Karlštejn.
K a r l š t e j n - o královském hradě
Karlštejně se dá těžko mluvit jinak než v
superlativech.
Patří k našim nejproslulejším a nejmalebnějším hradům. Znamená však pro
nás mnohem víc. Stal se symbolem české státnosti, zkamenělou vzpomínkou
na dobu, kdy České země, byly centrem
Svaté říše římské a prostřednictvím
svého panovníka významně zasahovaly
do běhu evropských dějin. Je pro nás
národní kulturní památkou a místem plným mystiky a tajemných náznaků, jež
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se přes propast času dotýkají naší mysli
a vtahují nás do dějů událostí časů dávno minulých. Gotický hrad byl založen
v roce 1348 císařem římským a králem
českým Karlem IV. Byl vybudován jako
místo pro uložení královských pokladů
a korunovačních klenotů.
Karlštejnu to sluší, ať už se na něj
díváte z kterékoliv strany. Při pohledu
z jihovýchodu vynikne jeho harmonické zasazení do krajiny i velice efektní
architektonická koncepce se samostatnými stavbami na několika vzestupně
položených terasách.
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příslušníků motocyklistů, kteří stáli se
svými stroji podél silnice a čekali, až
odletí vrtulník s jejich havarovaným
kamarádem a sanitka i hasiči nám všem
uvolnili cestu, abychom i my odjeli bezpečně domů. Máme na co vzpomínat a
jsme hrdi na naši historii.
Konečně jak říkají staří Řekové „kdo
nezná historii své země, neměl by v ní
ani žít.“
To je jejich filozofie a co naše?
MUDr. Jaroslava Tomandlová
předseda spolku

Cestou domů jsme se trošičku zdrželi
při havárii motocyklu a nejméně 50-ti

VČELAŘI
100 let Včelařského spolku v Rajhradě
Členové ZO Českého svazu včelařů Rajhrad Vás srdečně zvou na výstavu uspořádanou k výročí 100 let od založení spolku. Výstava bude uspořádaná 14. - 17. 11. 2019
v sále Restaurace Na Kině, Masarykova 459, Rajhrad. Otevřeno pro veřejnost bude
ve čtvrtek od 10 do 20 hod, v pátek od 10 do 17:30 hod, v sobotu od 11 do 20 hod a v
neděli od 11 do 16 hod.
Těšíme se na Vaši účast.
Za členy ZO, Dagmar Sladká

Život v našem městě

381

Zpravodaj 10/2019

www.mesto-modrice.cz

391

Život v našem městě

HASIČI
Hasičské noční závody 14. 9. 2019

Upozornění na zneužití jména nadace DOBRÝ ANDĚL
DOBRÝ ANDĚL opakovaně zaznamenal zneužití jména nadace pro výběr finančních
příspěvků v Jihomoravském kraji. Je možné, že se situace bude opakovat i v dalších
krajích. Výběr těchto příspěvků je prováděn prodejem výrobků nebo výběrem hotovosti do kasiček - jak na ulici, tak i přímo obcházením bytů. Vše je zaštítěno jinou
existující organizací a dobrovolníci se prokazují jejím platným povolením k veřejné
sbírce. Nadace Dobrý anděl však s výše uvedeným nemá nic společného a s danou
organizací není v žádném kontaktu.
Příspěvky Dobrých andělů jsou přijímány pouze na sbírkový účet číslo 8001008/5500
a vždy bezhotovostně. Finanční prostředky přijaté na tento účet jsou pravidelně každý měsíc rozdělovány do posledního haléře rodinám, které se vlivem vážného onemocnění dostaly do těžké životní situace.
Strategií nadace je transparentní výběr finančních prostředků. Každý z dárců, Dobrých andělů, díky svému Andělskému účtu přesně ví, komu jeho příspěvky pomáhají. „Protože výběr hotovosti toto nepodporuje, žádné sbírky do pokladničky ani
prodeje výrobků nerealizujeme. Naše povolení ke sbírce nám to ani neumožňuje.
Rozdělení příspěvků rodinám každoročně kontroluje nezávislý audit,“ komentuje situaci výkonná ředitelka nadace Šárka Procházková.
Nadace DOBRÝ ANDĚL již v tomto ohledu podniká patřičné právní kroky.
Markéta Křížová
DOBRÝ ANDĚL, nadace

Foto: M.Hájek

AKTIVNÍ SENIOŘI Z PASIVNÍHO BYTOVÉHO DOMU VÁS SRDEČNĚ
ZVOU NA 3. ROČNÍK

PODZIMNÍHO JARMARKU
KTERÝ SE KONÁ V INTERIÉRU PBDS MODŘICE
VE ČTVRTEK 21. LISTOPADU 2019 od 14:00 – 18:00

V naší dílně si můžete pořídit pro děti i dospělé různé dárky
– pro užitek i pro radost:

• voňavá mýdla a bylinky v sáčku nebo polštářcích
• dekorativní i užitnou keramiku
• pletené a šité výrobky - hračky, ozdoby na stromeček, nahřívací polštářky,
čepice, šály a hřejivé návleky pro děti i dospělé
• nabídka bude obohacena o košíky a jiné pletené výrobky z pedigu z dílny
CSS pro zrakově postižené Brno - Chrlice

RUČNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI
A VÝBORNÉ OBČERSTVENÍ
PRO VŠECHNY MALÉ I VELKÉ
NÁVŠTĚVNÍKY!

PŘIJĎTE K NÁM, TĚŠÍME SE
NA VÁS!

Tak co říkáte? Takový dobrý skutek může
udělat každý z nás, stačí jen chtít. A věřte, ten
pocit, že jste pomohli, ten je k nezaplacení. ;)
Nebuďme lhostejní k tomu, co budeme potřebovat třeba někdy všichni. Přijďte darovat a
pomůžete. Děkujeme za to, že pomáháte. Pomáhat je lidské.
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To je častá otázka prvodárců krevní plazmy.
Nebolí a je to velmi podobné odběru krve. Při
každém odběru plazmy dárce prochází lékařskou zdravotní prohlídkou společně s krevním
obrazem. Také vás otestují a zjistí, zdali netrpíte nějakým infekčním onemocněním (HIV,
žloutenka, syfilis, atd.). Máte tedy pravidelný
přehled o svém zdravotním stavu. Celý proces
odběru plazmy je zcela bezpečný a trvá přibližně 45 minut. Aby byl čas strávený darováním
plazmy příjemný, můžete se bavit čtením, koukáním na filmy nebo poslechem hudby.

Jako dárce plazmy máte nárok na spoustu
benefitů. Například si za každý odběr můžete
odečíst 3000 Kč od základu daně z příjmu do
výše až 15% tohoto základu, zároveň máte
nárok na den placeného volna anebo Vám
nabídneme náhradu nákladů ve výši 600 Kč za

Budu mít nějaké výhody?
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Bolí to?

Krevní plazma je tekutá složka krve, nedá se
nijak uměle vyrobit a slouží pro výrobu nenahraditelných léků. Léky z krevní plazmy se
využívají například při velkých operacích, po
vážných nehodách, pomáhají při léčbě rakoviny,
hemofilie a u lidí s poruchami imunity. Každý
váš odběr tudíž může někomu zachránit život.

Co je to krevní plazma? Komu pomáhá?

Na otázky ohledně darování krevní plazmy
nám odpověděl vedoucí lékař společnosti Cara
plasma, s.r.o. MUDr. Jan Richter.

Kam můžu jít darovat?
Darovat můžete jít do Břeclavi, Jana Palacha
36 nebo do brněnské Olympie – vchod od
Olympia parku. Objednat se můžete online na
stránkách www.darujplazmu.cz.

každý odběr a další benefity.
Kdo a jak často může darovat krevní plazmu?
Darovat může zdravý člověk ve věku 18-60 let
s váhou mezi 50 až 130 kg. V intervalu až 1x
za 14 dní. Pokud chodíte darovat i krev, je třeba
pamatovat na rozestupy mezi odběry. Mezi krví
a plazmou jsou to minimálně 4 týdny a mezi
plazmou a krví to jsou týdny dva.
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Dárcovství krve je v dnešní době už poměrně známé téma. Darovat se dá také krevní
plazma, která je pro záchranu lidských životů
neméně důležitá. Více než jeden milion dětí
a dospělých po celém světě potřebuje léky
vyrobené z plazmy.
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Darujte krevní plazmu, zachráníte životy!
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce září, které řešili strážníci Městské
policie Modřice:
Strážníci během tohoto měsíce řešili 1 krádež v obchodním centru Olympia.
Hlídka přijala oznámení o poškození skleněné výplně autobusové zastávky na náměstí Svobody. Dle oznamovatele se mělo jednat o skupinu Romů, z nichž
jeden měl pěstí rozbít skleněnou výplň. Hlídka na zastávce ztotožnila celkem 5 osob. Ty uvedly, že na místě došlo k rozepři mezi dvěma osobami,
kdy následně jedna z osob udeřila pěstí do výplně. Událost skončila na
přestupkové komisi, kde bude řešena nejen náhrada škoda, ale i sankce
pro pachatele.
Strážníci při kontrolní činnosti narazili na ženu, která byla v celostátní evidenci vedena jako osoba pohřešovaná. Žena byla přivedena na služebnu, kde s ní
byly vyřízeny nezbytné záležitosti a po vysvětlení situace byla ve spolupráci s PČR vymazána z evidence pohřešovaných osob. Její pohřešování
nahlásil syn, když se jí nemohl dovolat a nenašel ji v místě bydliště. Žena
byla v době nahlášení u svého druhého syna a mobilní telefon ztratila.
Hlídka byla přivolána do OC Olympia do prostor kinosálu, kde mělo dojít k napadení
mezi dvěma muži. Svědci události uvedli, že se jeden z mužů choval v
kinosále nevhodně, tím že rušil ostatní návštěvníky. Muž během promítání
filmu vykřikoval vulgární nadávky, kouřil cigaretu a v tomto jednání pokračoval i přes upozornění okolních osob. Situace se vyhrotila v okamžiku,
kdy druhý z mužů chtěl jít na toaletu a agresor plivl slinu na jeho přítelkyni. Muž se své přítelkyně zastal tím, že agresora udeřil pěstí do obličeje a
ten poté upadl na zem. Ze země mu pomohli ostatní návštěvníci a vyvedli
jej z prostor kinosálu, kde byl předán ostraze obchodního centra.
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Strážníci řešili oznámení o psovi, který byl uvázán u obchodu na ulici Husova. Oznamovatel psa předal strážníkům s tím, že tam byl uvázaný celý den. Jelikož
se nepodařilo majitele psa dohledat, byl umístěn do dočasné péče. Pes byl
sice očipovaný, ale buď jej majitel z registru záměrně vymazal, protože se
chtěl psa zbavit nebo jej ani nezaregistroval a tím nebylo možné majitele
dohledat.
Hlídka přijala oznámení od muže, který uvedl, že byl napaden svým zaměstnavatelem při sekání trávy. Zaměstnavatel jej měl napadnout, protože sekal trávu
na špatném místě. Dále popisoval, že jej napadl tak, že ho držel pod krkem,
pak jej shodil na zem a klečel na něm. Hlídka vytěžila svědky události, kteří
ale uvedli, že se celá událost odehrála jinak, než uvádí muž, a to tak, že na
něj měl zaměstnanec pouze křičet, nikoliv jej napadnout. Jelikož nebylo
možné na místě určit, kdo uvádí pravdu, byla událost předána přestupkové
komisi k dořešení.
Strážníci přijali oznámení o krádeži v OC Olympia v prodejně s oblečením. Jednalo se
o mladistvého, který u sebe neměl doklad totožnosti. Následným šetřením
zjistili, že chlapec je na útěku z diagnostického ústavu a je po něm vyhlášeno celostátní pátrání. Jakmile strážníci zjistili jeho totožnost, začali vyčíslovat hodnotu odcizeného zboží. Jelikož částka překročila hranici 5.000,- Kč,
byl mladík předán PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.
Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Společenská kronika
Vítáme do života
Natálie Chládková
Martin Vrzal

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 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 se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice městského úřadu, nám. Svobody 93 nebo si
je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách městského úřadu Modřice.
V Ý Z V A pro jubilanty města Modřice
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“.
Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu starosty
města člena a sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili
svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů.
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy
vedení města Modřice.
Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice
ve Zpravodaji města Modřice.
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, nebo
si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách městského úřadu Modřice.
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Firma Mergon Czech s.r.o., se sídlem v
Modřicích, zabývající se výrobou plastových
dílů hledá nové kolegy na pozici:

OPERÁTOR
VÝROBY
Koho hledáme?
šikovné a spolehlivé kolegy do našeho týmu
praxe výhodou, ale rádi vás vše naučíme

Co nabízíme?

nástupní mzdu 23 000 Kč a její pravidelné navyšování
smlouvu na dobu NEURČITOU
13. mzdu
více volna (krátký/dlouhý týden)
4 dny volna navíc nebo možnost čerpat benefity
z oblasti zdraví, kultury, sportu, relaxace, vzdělávání
nebo cestování
stravenky, dotované jídlo
cafeterie
pravidelné firemní akce pro zaměstnance
přátelskou a rodinnou atmosféru

Pro více informací kontaktujte personální oddělení:
Denisa Hloušková
denisa.hlouskova@mergon.com
778 735 971
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Inzerce

Hledáme ke koupi
domek se zahradou.
Opravy nevadí.
Tel. 732 434 910
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operátor/ka servisu
(dispečer/ka)

tel: 604 575 950
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

Tel. 731 850 598

Paní na úklid
pro penzion v Modřicích –
spolehlivou a pečlivou
paní. Výhodné pracovní
podmínky, pracovní doba
dohodou 4-5 hod.
Kontakt : 724 285 456

SEČENÍ TRÁVY
od 0,65 Kč/m²

tel: 608 065 337

Inzerce

VÍT MAKOVSKÝ s.r.o.
Brněnská 292, Modřice 66442
přijme:

Koupím garáž
v Modřicích.

Koupím byt ideálně
2+1/3+1, Modřice,
Rajhrad, Židlochovice
a okolí.
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HONOR – DŮM SVÍTIDEL
MODŘICE, BRNĚNSKÁ 687

- komunikace se zákazníky
- vedení administrativy servisů
- poloviční pracovní úvazek
- nutná znalost práce na PC
- trestní bezúhonnost
Kontaktujte nás :
mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz

tel.608 470 370
Modřická Stavební firma
Nabízí:
- provádění staveb
- rekonstrukce budov a bytů
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby vnitřní i venkovní
- zateplování budov ,fasády
- drobné stavební opravy

HONOR – DŮM SVÍTIDEL Kontakt :
Volné místo
MODŘICE,
BRNĚNSKÁ
- úklid kancelářských
prostor 687

721 576 248

a příslušenství,
úvazek 10 hodin za týden,
Volné
místo
pracovní
doba
dohodou,
vhodné
i
při
mateřské
dovolené
kancelářských prostor
a příslušenství,

- úklid
úvazek 10 hodin zaNástup
týden,
pracovní
doba dohodou,
možný
ihned,
Informace
na
telefonu
vhodné i při mateřské dovolené
+420 602 720 035

Nástup možný ihned,
Informace na telefonu +420 602 720 035
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Opakovaně týdně
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>>>

Události
Datum

Akce

Kde

17:00

16. 10.

17.00

Beseda o brněnském podzemí

zasedací sál MÚ

18.00

23. 10.

19.00

98. komorní koncert

zasedací sál radnice

18:30

4. 11.

18.00

Večer rozsvícených lampiček

areál ZŠ Benešova

18:30,
19:30

16. 11.

17.00-20.00

Koš martinských vín

nám Svobody 90

20. 11.

17.00

přednáška Kambodža, Laos a Thajsko

zasedací sál MÚ

21. 11.

14.00-18.00

Podzimní jarmark

PBDS Modřice

Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9-12, 13-18
X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
www.fitpeople.cz
www.x-trim.cz

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
9:30
Modřice - Olympia
fitness program pro maminky
9:45 - 10:45 Nám. (:36) … Husova (:40)
kontakt: www.fitmami.cz
… Brněnská (:45) …
Bezplatná autobusová linka Olympia –
11:30
Modřice - Olympia

út 9:30

>>>
15:00
17:00

Městská knihovna 13-19
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny
X-trim - Baby tancování pro děti
3-5 let – ZŠ Komenského

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club
18:00
18:00
19:00
st >>>
>>>

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
Smíšený pěvecký sbor města Modřice –
zkouška - kromě prázdnin – zasedací sál
radnice – nám. Svobody
Městský úřad – úřední hodiny
8:00 -12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 13-18

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
www.farnost-modrice.cz
mim.voda.cz/sbor.htm
www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

Modřický kalendář

16:45
17:00
18:00
18:30
18:30
19.10
čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>

15:00
17.45
18:00
19.00
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kruhový trénink ve Fitpeople,
www.fitpeople.cz
Brněnská 404, Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
www.x-trim.cz
– ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
www.farnost-modrice.cz
v kostele sv. Gotharda
X-trim tancování pro rodiče a přátele
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Trampolínky-cvičení v baletním sálku
ZUŠ
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
X-trim Mini - tancování pro děti
www.x-trim.cz
5-8 let – ZŠ Komenského
dětský folklorní kroužek - zasedací sál
radnice
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

9:30

ne 9:30

501

www.volny.cz/mkmodrice

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s
doprovodem -klubovna nad knihovnou
www.prtatamodrice.estranky.cz
na radnici
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště
www.nohejbal-modrice.net
u Sokolovny
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby
www.farnost-modrice.cz
v kostele sv. Gotharda
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.farnost-modrice.cz

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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Kronika velkých akcí města v r. 2019
Den dětí

1. 6.

Království řemesel

22. 6.

Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

9. - 11. 8. 2019

Letní kino

23. - 24. 8.

Svatováclavské hody

27. – 29. 9.

98.Komorní koncert

23. 10.

Večer rozsvícených lampiček

4. 11.

Koš vín

16. 11.

Rozsvícení vánočního stromu

26. 11.

Vánoční jarmark

29. 11.

Rallye show Vonka Racing

30. 11.

99.Komorní koncert

11. 12.

Silvestr

31. 12.

Periodický tisk územního samosprávného celku
Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
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