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co naopak pokulhává, kterým směrem je město vedeno a o co všem zvoleným zastupitelům vlastně jde. 
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novaných investičních akcí byly dokončeny rekonstrukce půdního prostoru radnice, rekonstrukce objektu Hybešova 59

čety, I. etapa oprav chodníků na ulici Brněnská, místa pro přecházení na ulici Chrlická a Nádražní a část zateplení bytové
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i Poděbradova a připravuje se oprava dalších chodníků ulice Benešova a Sadova. Z velkých budoucích investičních ak
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amostatnou kapitolou je pak zpracovávání PPO Mo

ordinace s plánovanými stavbami JMK jako je severní obchvat Modřic a Jižní tangenta. 

em zmínil, nepodařilo se spoustu úkolů dokončit a bylo nutné jejich převedení do dalšího kalendářního roku, což je 

emné a současně zavazující. Nyní si ale nikdo z nás nedokáže odpovědět na otázku: Co nám přinese nový rok 2020? P

rok volební. K volebním urnám půjdeme v rámci krajských voleb a doufejme, že to budou volby jediné.

astních aktivit a investic je město připraveno v novém roce dokončit všechny nesplněné úkoly z roku 2019 a zejména 

život městskou halu. Velkou snahou vedení města bude získávání fi nančních prostředků na realizaci projektů z vyhla

ogramů. Kolik a v jaké výši dotace získáme, dnes nikdo není schopen říci, neboť díky našemu rozpočtu nejsme zrovn

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

o je naplánováno v rámci rozvoje města se vedení konečně podaří splnit. Současně jsem přesvědčen, že V

ění daných úkolů a hlavním rozhodčím při vyúčtování na konci roku.

ě ta Modřice i jménem svým, Vám popřát do nového roku 2020 hodně zdra

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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 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

Krásně rozkvetlé nově vysazené stromy japonské třešně-sakury na ul. Sadova. Foto: M. Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ 26. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 26. RMM administrované starostou města 
dne 21. 4. 2020

Víceúčelová sportovní hala
Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schválil úhradu faktury za provedené práce na 
stavbě „Víceúčelová sportovní hala Modřice“ za měsíc březen 2020 ve výši 3 926 640,54 Kč 
bez DPH a za provedené méně a více práce za měsíc březen 2020 ve výši 658 135,27 Kč bez 
DPH. Fakturace jsou schváleny TDI, ale proplaceny budou po předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků.
(k usnesení 26R-2.1/2020 a 26R-2.3/2020)

Umělá ledová plocha
Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schválil úhradu faktury za provedení venkovních 
rozvodů pro výstavbu víceúčelového exteriérového hřiště ve výši 479 712,04 Kč bez DPH.
(k usnesení 26R-2.2/2020)

Dotace hasičská zbrojnice
Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schválil Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu 
JMK ve výši 3000 000 Kč na realizaci projektu „Stavba požární zbrojnice pro JSDH Modřice“. 
Na projekt již město obdrželo přislíbenou dotaci z ministerstva vnitra ve výši 4 000 000 Kč.
(k usnesení 26R-2.4/2020)

Parkovací stání u ZŠ na ulici Komenského
Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schválil Smlouvu o dílo na realizaci akce „Parkova-
cí stání a úprava chodníku pro pěší na ul. Komenského před ZŠ“ s fi rmou Ing. Karel Bartušek 
za cenu 376 038,38 Kč bez DPH.
(k usnesení 26R-2.6/2020)

Prominutí nájemného
Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM doplnil usnesení RMM č. 25R-4.1/2020 o prominutí 
nájemného na majetku města využívaného podnikatelskými subjekty o dobu platnosti omeze-
ní provozu a podnikatelské činnosti vyhlášené vládou ČR.
(k usnesení 26R-3.1/2020)

Úhrada kauce
Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM schválil společnosti Valapo services, s. r. o., úhra-
du kauce z nájemného v restauraci městské haly ve výši 55 000 Kč do 30. 4. 2020 a 56 465 Kč 
do 10 dní od ukončení platnosti omezení provozu restaurace nařízením vlády ČR. K postupné 
úhradě bylo přistoupeno ve vztahu k opožděnému dodání vybavení kuchyně restaurace mající 
vliv na výši nájmu a kauce, a ve vztahu k situaci pandemie COVID-19.
(k usnesení 26R-3.4/2020)
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OTEVŘENÝ DOPIS PRO STAROSTU MĚSTA MODŘIC

Dobrý den pane starosto, 
prosím o zprávu zda a jak by mohlo město Modřice pomoci modřickým 
podnikatelům, kteří se nyní díky nouzovému stavu Covid 19 dostali 
do svízelné situace.
Ostatní města zvažují např. odpuštění nebo posunutí nájmu 
podnikatelům, případně poskytnutí půjčky atd? Jak se k tomu postaví 
Město Modřice?
Navrhuji, zda by např. nebylo vhodné posunout až na příští rok 2021 
zvednutí daně nemovitostí pro podnikatele? 
Myslím, že je třeba dále zvážit v současné situaci i priority pro město 
Modřice a případně i posunout realizaci výstavby Hasičské zbrojnice, 
kterou jste mi na veřejném zasedání v loňském roce zdůvodnil právě 
navýšení daní z nemovitostí v Modřicích.
Myslím, že by posunutí navýšení daně místní podnikatelé i občané 
uvítali.

S pozdravem
Milan Svoboda st.
Reklamní agentura Svobodová

Plán činnosti při vzniku mimořádné události
Starosta města Ing. Šiška z pověření RMM vydal aktualizaci Plánu činnosti orgánů města 
Modřice při vzniku mimořádné události.
(k usnesení 26R-7.2/2020)

POZVÁNKA
na 8. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, 

které se koná v pondělí 8. června 2020 od 18 hodin
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí Svobody 93.

Program bude vyvěšen na informačních tabulích 
a na internetových stránkách města Modřice. 
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BRABROUCI

I přes to, že momentálně nemůžeme pořá-
dat schůzky ani výlety, činnost našich vedou-
cích se ani zdaleka nezastavila. Přesměrovali 
jsme svoji pozornost na aktivity, které vyžadu-
jí práci z domu a do teď na ně nebyl úplně čas. 
I díky tomu se už teď můžete pokochat naším 
novým webem s novým designem a ještě více 
články. Jako organizace Pionýr jsme také 
spustili individuální hru Buď ideální, která vás 
naučí něco víc o pionýrských sedmi ideálech 
a užijete si při ní spoustu zábavy. Bližší infor-
mace najdete na našich stránkách nebo na 
stránkách Pionýra.

 Helča Císařová

NOVINKY U BRABROUKŮ

Doposud stále trvá nouzový stav, a tak 
ani oddílová činnost zatím není obnovena, 
nicméně situace v naší zemi se pomalu 
zlepšuje a zavedená opatření se začínají 
rozvolňovat. Věřím, že se podaří i nadále si-
tuaci zvládat a nenastane druhá vlna. Co se 
týče oddílové činnosti v létě, tak podle ak-
tuální situace se rozhodneme, zda se usku-
teční alespoň závěrečné schůzky, případně 
v omezené míře i závěrečný výlet. Přípravy 
na letní tábor stále probíhají, i když zatím 
neznáme detailní informace o tom, co a jak 
bude, ale kdo je připraven, není překvapen 
. O všech důležitých sděleních budeme in-
formovat na našem webu, facebooku a po-
mocí e-mailu. 

 S přáním všeho dobrého
 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
 hlavní vedoucí oddílu

ODDÍLOVÁ ČINNOST V LÉTĚ

 Foto: archiv Brabrouků

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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Soustředění na Žítkové — děti zkouší řemesla Foto: archiv DFK

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Připomínka našich akcí před rokem — za DFKM z.s. vybral ČeV

Ženáčské hody — starší dívky v nových krojích Foto: archiv DFK
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Ženáčské hody — před radnicí se stárky Foto: archiv DFK

Na pouti ke sv. Gothardovi Foto: archiv DFK

Program pro seniory v Pasivním domě Foto: archiv DFK
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SKAUTING V KARANTÉNĚ

Přestože obvyklá skautská činnost byla 
dočasně pozastavena již 11. března, modřič-
tí skauti nezanevřeli ani teď na své kamarády 
a ani na své sousedy.

Menší děti dostaly od vedoucích obráz-
kový dopis a pár námětů na činnosti, které 
můžou doma vyzkoušet. Jednou z nich bylo 
pěkně naservírovat svačinu nebo večeři pro 
celou rodinu, moc jsme se nasmáli, když 
nám přišla fotka hermelínu s nutellou. Až se 
zase budeme moct scházet na schůzkách, 
asi budeme muset do programu zařadit zá-
klady vaření.

Větší děti se pravidelně scházejí při onli-
ne schůzkách, už si stihly popovídat o tom, 
jak se dělá kváskový chleba, nebo co je to 
kritická infrastruktura. V rámci kreativní 
výzvy si každý vyrobil svůj erb a vymyslel 
si vlastní motto. Zajímavá debata byla na 
téma dobrých skutků v karanténě, nebo 
jaké dvě domácí práce si kdo poprvé vy-
zkoušel. Probírali jsme také skautské heslo 
„Buď připraven“, které je obzvlášť v dnešní 
době velmi důležité. Na co se můžeme při-
pravit a jak? A co dělat, když se stane něco, 

na co se připravit nelze? Na takové otázky 
hledají leckdy těžko odpovědi i dospělí.

Když už jsme u dospělých, nezahálí ani 
naši vedoucí. Zapojili jsme se např. do šití 
roušek pro veřejnost a teď opatrně připra-
vujeme tábor, který snad bude moct v srpnu 
proběhnout.

V pátek 24. dubna jsme navíc všichni spo-
lečně oslavili svátek sv. Jiří – patrona skau-
tů. Pod heslem „Doma, ale srdcem ve skau-
tu“ se u živého online vysílání sešly tisíce 
skautů z celé republiky a my nesměli chybět. 
Společně jsme si zacvičili, zazpívali a do-
zvěděli se také něco nového. Oslava to byla 
skutečně netradiční, ale moc jsme si ji užili. 
Nejdůležitější bylo, že jsme mohli být spolu, 
i když každý od svého počítače. Společně to 
zvládneme, tak se držte!

 Klára Vlášková - Panda
 Foto: Archiv oddílu
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NÁPADY NA DOMA

Protože jsme loni oslavili 30 let svobodného skautingu, přinášíme 
vám 30 nápadů na doma. Další tipy nám můžete posílat 

na 95quercus@skaut.cz, pro nejlepší máme připravené překvapení.

KUCHYNĚ

1) Upečte chleba
2) Vyzkoušejte nový recept
3) Upečte bábovku/perník/buchty
4) Vyrobte si domácí jogurt
5) Pro celou rodinu krásně prostřete

KREATIVITA

1) Vypěstujte si bylinky ze semínek
2) Pište/kreslete si deník
3) Vytvořte si vlastní deskovou hru
4) Vytvořte koláž z obrázků z časopisů
5)  Vyrobte dárek z toho, co dům dal

VZTAHY

1)  Zavolejte prarodičům/kamarádovi
2) Řekněte svým blízkým, že je máte rádi
3) Poděkujte si, zvládáte to skvěle
4)  Vytvořte si vlastní erb a motto
5) Napište/nakreslete a pošlete dopis

NĚCO PRO SEBE

1)  Zatancujte si
2)  Zazpívejte si
3)  Zacvičte si
4)  Přečtěte si knížku
5)  Poslechněte si audioknihu

VZDĚLÁVÁNÍ

1)  Vyzkoušejte jednoduchý fyzikální
 nebo chemický pokus
2)  Zjistěte si, co je kritická infrastruktura
3)  Naučte se pár vět v cizím jazyce
4)  Naučte něco své blízké
5)  Naučte se něco od svých blízkých

MYŠLENKY

1)  Zamyslete se, co to znamená
 „Být připraven“
2)  Vytřiďte staré oblečení (nebo hračky)
3)  Pusťte si klidnou hudbu, zavřete oči
 a chvíli nedělejte nic
4)  Dívejte se jen tak do korun stromů
5)  Vyrazte ven a hledejte jaro
 (pozorujte květy, brouky…)
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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/.

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

Jak si asi většina našich čtenářů všimla, 
27. 4. 2020 jsme obnovili po koronavirové 
pauze provoz knihovny. Knihovna prozatím 
slouží pouze k půjčování a vracení knih, pří-
padně poskytování souvisejících informací. 
Pobyt v knihovně by měl být omezen jen na 
dobu nezbytně nutnou, to znamená pouze 
pro vrácení a půjčování knih. Zatím nelze vy-
užívat internet, tisk a další služby. Všechny 
ostatní aktivity knihovny jsou až do odvolání 
taktéž pozastaveny. 

U dveří knihovny je vám k dispozici dezin-
fekce na ruce, po celou dobu návštěvy je tře-
ba mít překrytá ústa a nos. Rukavice jsou na 
vašem uvážení, velmi doporučujeme je pro 
výběr knih využít.

Pro seniory jsme nezavedli žádné speciální 
hodiny, pouze doporučuje přednostně využí-
vat dopolední výpůjční hodiny (pondělí a pá-
tek), kdy chodí méně čtenářů.

V prostorách knihovny by se neměli pohy-
bovat dohromady více než čtyři čtenáři a měli 

by mezi sebou udržovat patřičné rozestupy.
Knihy, které vrátíte, jdou na několik dnů do 

karantény, teprve poté jsou zařazeny zpět do 
volného výběru.

Velice vám doporučujeme provést předvý-
běr knih z domova za pomocí našeho on-li-
ne katalogu a poslat e-mailem seznam knih, 
které pro vás budou na určitý den v knihovně 
nachystány.

Pokud trpíte respiračním onemocněním, 
odložte návštěvu knihovny na dobu, až bude-
te zcela zdrávi.

Všechny knihy, které jste měli po dobu uza-
vření knihovny vypůjčeny, vám byly automa-
ticky prodlouženy o dobu uzavření knihovny. 
Knihy rezervované před uzavřením na vás 
stále čekají a budou čekat další čtyři týdny. 

Děkujeme všem našim čtenářům za trpěli-
vost a porozumění a věříme, že brzy budeme 
moci obnovit služby knihovny v plném rozsahu.

 
 Vaše knihovnice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OTEVŘENÍ KNIHOVNY
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Výběr z knižních novinek březen 2020

PRO ŽENY:
Berg, Ellen: Je tohle vůbec láska?
Cartland, Barbara: Paprsek slunce
England, Caroline: Mezi námi lháři
Lorentz, Iny: Vzpurná
MacLean, Julianne: Křižovatka života
Prior, Hazel: Ellie a její náhodné setkání
Roberts, Nora: Na hraně zákona
Steel, Daniela: Hrdinové

PRO SILNÉ NERVY: 
Bešťáková, Eva: Bavorský případ
Berry, Steve: Maltézská výměna
Bolton, Sharon J.: Rakvář
Cílek, Roman: Láska voněla smrtí
Daiels, Natalie: Kukačka
Delaney, J. P.: Dokonalá manželka
Eidler, Petr: Kdo zabije Evu S.?
Goffa, Martin: Muž z chatrče
Houser, Jiří: Most do záhrobí
Horáková, Naďa: Dáma v modrém
Kara, Lisley: Fáma
Kutscher, Volker: Lunapark
Minier, Bernard: Na okraji propasti

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Altissimo, Emanuelle: Ukradené světlo
Alcott, Louisa May: Malé ženy
Dempsey, Eoin: Najdi Rebecu
Dickson, Allison: Ta druhá paní Millerová
Haratischwilli, Nino: Osmý život (pro Brilku)
Lenz, Siegfried: Přeběhlík
Leunes, Christine: Nebe v kleci
Rees, Joanna: Dívka na útěku
Terranova, Nadia: Sbohem, přízraky
Vargas LLosa, Mario: Tetička Julie 
a zneuznaný génius
Vignan, Delphine de: Ani později, ani jinde

ČESKÁ LITERATURA:
Bendová, Veronika: Vytěženej kraj
Fojtová, Věra: Zbav nás od zlého
Labudová, Ema: Tapetář
Ludvíková, Jitka: Muži zrají jako víno
Váňová, Magda: Mlsná huba

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Všude číhá smrt
Bauer, Jan: Kdo zradil krále?
Grmolec, Zdeněk: Jošt
Hrdlička, Pavel: Žebrákova pomsta
Kershaw, Alex: První vlna: hrdinové dne D, 
kteří prošlapávali cestu k vítězství ve 
II. světové válce

PRO DĚTI:
Belšán, Michal: Zvědavá lištička
Dahl, Roald: Vláda a pidipískové
Stein, Gertruda: Vilda a pidipískové
Šimková, Božena: Krkonošská pohádka

PRO NÁCTILETÉ:
Bourne, Holly: Jsme všichni sněhové vločky?
Chapman, Linda: Kouzlo měsíční záře 
(Hvězdný prach 1)
Flanagan, John: Bratrstvo: Návrat Temudžajů
Flanagan, John: Hraničářův učeň: Souboj 
o Araluen
Matocha, Vojtěch: Černý merkurit 
(Prašina 2)
Novik, Naomi: V zajetí zimy
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JARNÍ MODŘICKÉ VYCHÁZKY

Pro ty, kterým v dubnu přišel můj článek 
s návrhy vycházkových tras vhod, přináším 
další inspiraci. 

K cílům jižně od Modřic se bezpečně do-
staneme podchodem u náhonu z Chrlické 
ulice a dál po polních cestách:

- k vyústění mlýnského náhonu do Svrat-
ky – hned za podchodem vyjdeme nahoru 
k silnici a přejdeme po mostě na opačnou 
stranu náhonu. Za mostem se dáme po ši-
roké cestě, ze které pak odbočíme po trav-
naté pěšině doprava a dostaneme se přímo 
k soutoku „Na špici“. Je odtud pěkný výhled 
na několik staletí staré břehové porosty za 
náhonem. Právě v nich roste vzácná, silně 
ohrožená rostlina – snědek hřebenitý. Má 
bílé hvězdovité květy a na stonku vysokém 
asi 20 cm jich vyrůstá až patnáct. V ČR se 
vyskytuje jen v nížinách jižní Moravy.

- k soutoku Svratky s říčkou Bobravou – 
po široké polní cestě směřující k jihu dojdeme 
ke křižovatce polních cest a podél stromořadí 
odbočíme doleva k hájku s posedem. Cesta 
za hájkem, která je využívána rybáři, nás dove-

de přímo k místu, kde ústí Bobrava do Svratky. 
Je tam možnost sejít až k vodě a na prken-
ném sedátku pozorovat ryby v říčce.

 
- k improvizované lávce přes říčku Bob-

ravu — na zmíněné křižovatce polních cest 
odbočíme vpravo a u žlutého značení se 
dáme po zatravněné cestě k Bobravě, pěšin-
ka podél říčky nás přivede až k lávce. Pokud 
si troufneme přejít po lávce tvořené dvěma 
kládami na popovický břeh, můžeme se pus-
tit udržovanou pěšinou až k soutoku a pro-
hlédnout si jej z popovické strany.

- v červnu za rozkvetlými stulíky k rybníku 
Primál (stulík žlutý je chráněná vodní rostli-
na). Primál sloužil ještě v polovině 20. století 
jako modřické koupaliště, dnes je to hnízdi-
ště mokřadních ptáků a obojživelníků. Od-
bočka poblíž benzínové pumpy Novotný nás 
zavede přímo k rybníku.

- k modřickému lesu „na Vajglu“ — z Tyršo-
vy ulice vyjdeme asfaltovou cestou do kop-
ce až k lesu. Je to listnatý les, rostou v něm 
hlavně duby, buky, lípy a javory. Pokud pro-

 Foto: PhDr. Kleinová
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jdeme pěšinou podél krmelců na opačnou 
stranu lesa, vyjdeme u posedu, blízko nej-
vyššího bodu kopce. Leží zhruba 100 m nad 
Modřicemi a je odtud krásný výhled do kraje. 

- k vyhlídce od brány starého sadu na 
Modřice – od viaduktu na Brněnské ulici se 
dáme doleva do kopce a na první odbočce 
doprava se po krátkém výstupu dostaneme 
k bráně do sadu. Z cesty nad ní máme Mod-

řice jako na dlani se všemi jejich dominanta-
mi. Pěkný je také pohled do kopce na terasy 
pod Vajglem, kde bývaly modřické vinice. Je 
to nejkratší vycházka, a proto se hodí i pro 
rodiny s malými dětmi.

Kdo se modřickou krajinou prošel, určitě zjis-
til, že tady máme tolik přírodních zajímavostí, 
že by to bohatě stačilo k vybudování naučné 
stezky – stačí se jen vnímavě porozhlédnout.

 PhDr. Stanislava Kleinová

 Foto: PhDr. Kleinová

 Foto: PhDr. Kleinová
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Komu je práce radostí,
pro toho je život štěstím.“
 Maxim Gorkij

I přes veškerá opatření, která poslední dobou 
nás potkala, jde život dál. 
Příroda, na rozdíl od nás, nemá žádná ome-
zení, a tak si klidně užívá svůj čas. Také se 
vyskytnou věci, které se jí moc nezamlouva-
jí – sucho, noční mrazíky střídající vysoké 
denní teploty, se vším si poradí a překoná, 
i když i ona nese své ztráty. Ne ze všeho se 
bude radovat, například z mrazem poško-
zených kvetoucích meruněk, nebo že bude 
třeba nepřiměřené sucho a jiné katastrofy. 
Funguje však dál.
Proto my zahrádkáři, kterým poskytuje potě-
šení, si jí vážíme a pečujeme o ni, jak nejlépe 
umíme. Najdou se ovšem i tací, kteří si péči 
o své kousky přírody – zahrádky, představují 
různě. To bychom mohli povídat. Například 
jeden z nich jen občas poseče trávu a jinak 
nic, protože čeká, až zahrádka nabude do-
statek uhlíku.
Chtěla bych však naše členy, kteří mají pro-

najaté zahrádky informovat, že letošním říj-
nem končí dvacetiletá smlouva o pronájmu 
pozemků a budou se všechny staré smlouvy 
obnovovat. Tak uvidíme, jestli je všem obno-
víme. Některé členy našeho spolku jsme to-
tiž naposledy viděli před těmi dvaceti lety při 
podepisování smlouvy. Od té doby nebyli ani 
na jedné schůzi. Ani někteří nedodržují osad-
ní řád a někteří mají zahrádky v prapodivném 
stavu. Nezajímají se o dění a ani nevědí co 
se v koloniích děje a někteří ignorovali i po-
zvání na jednání s katastrálním úřadem a vo-
dárnou. Mohou se informovat o dění spolku 
i u svých vedoucích kolonií a ani to někdy 
nedělají. 
Také se stalo, že si člen kolonie objednal 
opravu plotu, aniž by to projednal s výborem 
a teď žádá o proplacení faktury za opravu, 
kterou si objednal jménem zahrádkářského 
spolku. Kdo mu také na to „naletěl“ bez razít-
ka na objednávce? Jo, blbost lidská je daleko 
nebezpečnější než koronavirus.
Pečujte o přírodu, neboť tak, jak se k ní cho-
váme, tak nám to ona vrátí.
 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku
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VOLNÉ VYPOUŠTĚNÍ PSŮ NA POLÍCH 
V KATASTRU MĚSTA MODŘICE

V poslední době jsme svědky stále 
většího pohybu osob a jejich čtyřnohých 
miláčků po polích, a to ať již sklizených, 
zasetých, nebo dokonce před sklizní. Ten-
to jev je z pohledu starších občanů, kte-
ří se větší část života zabývali nějakým 
způsobem zemědělstvím dost nesrozu-
mitelný. Pokud si já pamatuji, tak k ta-
kovému „producírování“ po obdělaných 
pozemcích dříve nedocházelo. Možná je 
to tím, že daleko více lidí má pejsky a je 
potřeba je někde venčit. Především by si 
každý měl uvědomit, že to pole (louka, sad 
apod.) někomu patří, určitě to není maje-
tek nikoho. A v tom případě si tam nemů-
že chodit každý, jak se mu zlíbí. Přece jen 
je zde subjekt, který na těchto pozemcích 
podniká a stojí ho to nemalé peníze. A je 
jedno, jestli byl rok úrodný, nebo naopak 
neúrodný díky počasí. Je pravda, že naše 
zemědělství v posledních letech nemá na 
růžích ustláno, spíš naopak.

Další nezanedbatelnou stránkou tohoto 
chození po polích a především volného 
pobíhání psů je i ochrana přírody. Hlav-
ně živočichů, kteří žijí na polích a v oko-
lí. Pole je vlastně přirozené prostředí pro 
celou řadu drobné a spárkaté zvěře. Ta 
tam nachází úkryt i potravu. Určitě není 
problém, pokud své pejsky majitel ven-
čí na okrajových polních cestách. Pokud 
své pány poslouchají a nezabíhají do při-
lehlých pozemků. Tak k žádnému kontak-
tu s volně žijící zvěří nedochází, protože 
ta se těmto místům vyhýbá. Bohužel jsou 
majitelé, kteří nechají svého psa (někdy 2 
až 3) běhat křížem krážem po polích, nebo 
dokonce pronásledují zvěř a majitel nad 
psem nemá žádnou kontrolu.

Už jsem se zmínil, že pole, hráze, remíz-

ky jsou přirozená prostředí pro zvěř, kde 
žije a rozmnožuje se. Od začátku břez-
na se setkáváme s malými zajíčky, kteří 
jsou proti volně pobíhajícím psům úplně 
bezbranní. Vzhledem k tomu, že zajíci 
mají mladé třikrát až čtyřikrát do roka, tak 
jsou na polích stále malí zajíčci až i do 
září. V dubnu a květnu nasedají na snůš-
ky vajec bažanti a koroptve a od května 
se objeví na polích malá kuřátka. V tomto 
měsíci se můžeme setkat i s neohrabaný-
mi srnčaty, která se drží poblíž své mámy. 
A do toho přijde člověk s volně pobíhající-
mi psy! První co najdou, jsou zajíčci, které 
možná nezadáví, jen si s nimi pohrají, ale 
toto mazlení stejně nepřežijí. Malá kuřát-
ka také nemají moc šancí přežít. A srnča-
ta bohužel nejsou tak rychlá jako jejich 
máma a takovou honičku se psem prohra-
jí. I v zimním období je pronásledování pro 
zvěř stresující a velmi vyčerpávající. Uvedl 
jsem jen několik příkladů, jaké škody mo-
hou způsobit na některých druzích zvěře 
psi bez řádného vedení.

V zákoně č.449/2001 Sb. § 10 odst. 1 
je zakázáno vlastníkům domácích zvířat 
nechat je pobíhat v honitbě mimo vliv 
svého majitele nebo vedoucího. Dále 
pes, který pronásleduje zvěř v honitbě 
a je mimo vliv svého vůdce se považu-
je za toulavého psa a myslivecká stráž, 
myslivecký hospodář je oprávněn 200m 
od nejbližší nemovitosti sloužící k by-
dlení tyto psy usmrtit. Netýká se psů 
slepeckých, záchranářských, loveckých 
a ovčáckých. V Modřicích k žádnému 
usmrcení takového psa nedošlo. Protože 
všichni zúčastnění si dokážou představit 
ztrátu psa a takovéto usmrcení je řešení 
jen jednoho konkrétního případu, ale sys-
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témově se nic nezmění.
Napsal jsem toto postěžování v dobré 

víře, že až si někteří pejskaři přečtou těch-
to pár řádků a podívají se na volné pobí-
hání psů i z druhé strany, ze strany obyva-

telů polí a vlastníků pozemků, začnou se 
chovat v přírodě jako zvěř a zanechávat 
po sobě jen trus.

Děkuji. Kynologii a myslivosti zdar.
 Hospodář MS František Kopřiva
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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 spo-
lečenské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Mod-
řice, 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“. 
Prosíme 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 záko-
na 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 rodin-
ní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Mod-
řice, nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Rozloučili jsme se

Jaroslava Wahnerová 
Hildegarda Ryšavá 
Vlastimil Trávník

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během tohoto měsíce neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 
V uplynulém měsíci zajišťovali zejména nákupy potravin pro seniory a osoby, které si nákup 
nemohly zajistit samy.

Dále se strážníci zaměřili na povinnost nosit roušku či mít jinak zakryté dýchací cesty. Je zde 
nutno podotknout, že v Modřicích žijí zodpovědní občané, kteří povinnost dodržují. Osoby, 
které tuto povinnost nedodržovaly, postačilo upozornit. Strážníci tak neřešili přestupek v této 
souvislosti.

Mimo oznámení týkajících se mimořádných opatřeních strážníci řešili i události, které spada-
jí do jejich běžné činnosti, ať už se jedná o poškozené dopravní značení, znečištění veřejného 
prostranství či nálezy černých skládek. 

Strážníci přijali oznámení od sousedů mladého páru, který na sebe neustále křičí a ruší tím 
celý dům. Hlídka zaklepala na oznamovatelem označený byt, ale zprvu nikdo neotevíral. Až 
po mnohačetném bouchání otevřel muž, který k věci uvedl, že se s přítelkyní rozchází a často 
se kvůli tomu hádají. Přítelkyně se již v bytě nenacházela, odjela spát ke kamarádovi. Situace 
tak byla uklidněna a událost tímto ukončena. 

Hlídka přijala oznámení o nálezu psa bez majitele. Zvíře převezla na služebnu, kde pomocí 
čipu dohledala vlastníka. Pes byl poté předán majitelce.

Strážníci řešili oznámení o napadení mezi partnery. Oznamovatelka uvedla, že ji partner ude-
řil a pohmoždil žebra. Po příjezdu na místo byly obě osoby nalezeny společně v dřevěné 
chatce. Oznamovatelka byla bez viditelného zranění a hlídce uvedla, že se s partnerem pou-
ze pohádali a věc dále nechce řešit. Strážníci událost ukončili a osoby poučili o tom, jak se 
mají dále chovat.

Hlídka přijala oznámení o rušení nočního klidu. Snažila se dozvonit na nájemníky, kteří ru-
šili ostatní obyvatele domu, ale nikdo neotevřel. Následně informovala majitele nemovitosti 
a vyzvala jej ke sjednání nápravy. 

Strážníci přijali oznámení o poškozených vstupních dveřích do domu. Po příjezdu hlídky 
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na místo oznamovatelka uvedla, že její syn nepřispívá fi nančně na domácnost, pravidelně 
a v nadměrném množství konzumuje alkoholické nápoje. Kvůli těmto věcem se s ním tento 
den pohádala a on při odchodu z domu rozbil pěstí skleněnou výplň vstupních dveří a utekl. 
Oznamovatelka nechce celou situaci řešit jako přestupkové jednání, pouze žádá MP Modři-
ce o zaevidování celé situace, kvůli postupu při změně trvalého bydliště svého syna. 

Hlídka MP Modřice byla telefonicky kontaktována PČR Rajhrad, že na poště nemají zaměst-
nankyně pošty na sobě ochranné roušky. Po příjezdu na místo našla zaměstnankyně pošty 
bez ochranných roušek, byly však kryté velkými ochrannými plexiskly. Oznámení bylo prově-
řeno jako negativní, neboť se nikdo nedopouštěl protiprávního jednání. 

Strážníci řešili ve spolupráci s PČR oznámení o odcizeném vozidle. Oznamovatel uvedl, že si 
šel nakoupit a během nákupu si všiml, že mu neznámá osoba nastoupila do vozidla a odjela 
neznámo kam. Bylo provedeno pátrání po katastru města, ale vozidlo nebylo nalezeno. Udá-
lost si tak převzala PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, určený strážník
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ADACH spol. s r.o.
KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ-HYDROIZOLACE

PROVÁDÍM KOMPLETNÍ KLEMPÍŘSKÉ, 
POKRÝVAČSKÉ A IZOLAČNÍ PRÁCE

▶ klempířské práce /žlaby, svody/ ze všech materiálů 
▶ montáž střešních oken velux -certifi kovaná fi rma 
▶ montáž hromosvodů
▶ montáž sněhových zachytačů
▶ kompletní pokrývačské práce

Poděbradova 630, Modřice
Ivo Šubrt | T: 777 121 219 | E: adach@adach.cz

www.pokryvac-klempir.cz

Zajištění manželé hledají 
byt pro nový začátek. 

Tel. 736 154 528

Rodina se rozrůstá, 
tak potřebujeme koupit 

větší dům (4+1,5+1). 
Nabídněte. Tel. 604 959 361

PRODÁM BYT 3+1 
V MODŘICÍCH
TEL.: 723 737 496
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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 

OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

BARVY REMO s. r. o. 
Prodej barev: 

syntetické, základní, 
vrchní emaily | nitro barvy
ředidla | sprejové barvy
ostatní doplňkové zboží

Havlíčkova 194, Modřice, 664 42 
(vchod z ul. Rybníček)

 
tel.: 603 276 868
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