
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro
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oucnosti, do dalšího nového období a pevně věřit, ž
e bude další čas přece jen o něco lepší. Dovolte, abych i já provedl 
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ravního řešení brněnské aglomerace při zpracovávání ZÚR JMK, v jejichž podporované variantě jsou navrženy komunika

požadovalo město Modřice. V případě našeho města rovněž neproběhly žádné politické události. Zastupitelstvo pracov

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

yla nejsledovanější akcí výstavba víceúčelové městské haly. V uplynulém roce bylo provedeno zásadní množství staveb

házíme před dokončením části projektu. Již je plně dokončena budova haly a probíhá dokončování komunikací. Od 9. 1

předávání díla a na 23. 1. 2020 je vypsáno kolaudační řízení. Pokud proběhne kolaudace bez problémů, je plánováno u

provozu od 3. 2. 2020. Zbytek objektů venkovních hřišť a
zahrádky bude dokončen do 30. 4. 2020. Již přes vánoční svá

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

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

Dále bylo za přispění MV a JMK pořízeno nové dopravní vozidlo pro JSDH Modřice. Jsou rozpracovány projekty revitaliz

blokové při ulici Komenského a Husova, na Primále a u rybníku při ulici Masarykova. Jsou také rozpracovány projekty p

i Poděbradova a připravuje se oprava dalších chodníků ulice Benešova a Sadova. Z velkých budoucích investičních ak

ektonická soutěž na využitelnost objektu nám. Svobody 171 – dům s podloubím a je rozpracována PD na výstavbu n

na kterou již město od MV obdrželo příslib fi nanční dotace.

některé investice bylo nutné přesunout do dalšího roku neboť ve většině z nich město díky pomalé práci stavebního úř

odboru územního plánování a památkové péče neobdrželo v zákonných lhůtách potřebná povolení a stanoviska. Nejv

projevila na revitalizaci veřejné zeleně a výstavbě veřejných hřišť. S
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

Všichni už čekáme na jaro. Foto: M.Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ 40. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 40. schůze RMM konané dne 16. 02. 2021

Kontejnery na sběr textilu
Na základě povinnosti města třídit odpad a shromažďovat textil schválila RMM příspěvky na 
provoz sběrných kontejnerů na textil ve výši 1100 Kč/rok/ks s Diecézní charitou Brno a Diakonií 
Broumov a 400 Kč/rok/ks s fi rmou Dimatex CS, spol. s r. o.
(k usnesení 40R-3.3/2021, 40R-3.4/2021, 40R-8. 19. 1/2021 a 40R-8. 19. 2/2021)

Reklamní plochy
RMM schválila aktualizaci nájmu pozemku zahrádkářské kolonie na umístění stávajících re-
klamních ploch s fi rmou Domestav, s. r. o. za cenu pronájmu 11 250 Kč/rok bez DPH a vzala 
na vědomí žádost o prodloužení nájmu na umístění reklamních ploch na témže pozemku od 
společnosti ABC Nemo, a. s.
(k usnesení 40R-3.5/2021, 40R-4. 4. 1/2021 a 40R-4. 4. 2/2021)

Parkoviště ulice Mayerova
RMM navrhuje ZMM schválit směnu části pozemků města za pozemky fi rmy Biocont Labora-
tory, spol. s r. o., s dohodou o vybudování tří veřejných parkovacích stání na pozemku města 
z prostředků fi rmy Biocont Laboratory spol. s r. o.
(k usnesení 40R-4.1/2021)

Převod pozemků staré hliniště
ÚZSVM nabídl městu převod pozemků v bývalém hliništi za fi rmou Ptáček a RMM doporučuje 
ZMM pozemky převzít.
(k usnesení 40R-4.2/2021)

Ukončení činnosti taneční skupiny X-trim
Vedoucí taneční skupiny X-trim informovala RMM o ukončení činnosti skupiny a o přechodu 
většiny členů do skupiny Xside Dancers Brno-Slatina se zachováním aktivit v Modřicích.
(k usnesení 40R-8.1/2021)

Změna využití poskytnutí dotace
RMM schválila Zahrádkářskému spolku Modřice využití poskytnuté dotace z rozpočtu města 
Modřice na rok 2021 ve výši 18 000 Kč na provozní náklady spolku v roce 2021.
(k usnesení 40R-8.9/2021)

TDI na přístavbu školní jídelny
RMM schválila převzetí TDI p. Libora Kočíře od ZŠ Modřice na akci „Vestavba kuchyně a přístav-
ba jídelny“, který bude činnost vykonávat za cenu 267 860 Kč bez DPH.
(k usnesení 40R-8.10/2021)
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Vozidlo MP Modřice
RMM schválila, na základě výběrového řízení na pořízení nového vozidla pro MP Modřice Škoda 
Karoq, dodavatele vozidla fi rmu Agrotec, a. s., Modřice za cenu 702 479,34 Kč bez DPH.
(k usnesení 40R-8.11/2021)

Zápis do MŠ Modřice
RMM schválila MŠ Modřice termín konání zápisu dětí do MŠ Modřice pro školní rok 2021/2022 
dne 03. 05. 2021 a uložila Městskému úřadu Modřice předání potřebných dokumentů MŠ Modřice.
(k usnesení 40R-8.15/2021)

Letecké fotografi e pro kalendář 2022
RMM vzala na vědomí celoroční výrobu a dodávku leteckých snímků pořízených dronem na vydání 
kalendáře města Modřice na rok 2022 od fi rmy Drone Visions Brno v ceně 105 000 Kč bez DPH.
(k usnesení 40R-8.16/2021)

POPLATKY 2021

Upozorňujeme občany, že poplatky za psa a nájem z obecního pozemku jsou splatné ke 
dni 31. 3. 2021. Lze hradit hotově na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet. 
Každý poplatník má od roku 2020 přidělený variabilní symbol k identifi kaci platby. Na 
telefonním čísle 537 001 023 vám budou sděleny údaje k platbě – číslo účtu a variabilní 
symbol plátce.
 Jana Vránová
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE

Ani jsme se nenadáli a už je tu konec úno-
ra. Utekl nám jako voda, a to nejen proto, že 
je to nejkratší měsíc v roce. Bylo to hlavně 
kvůli množství akcí a her, které jsme v něm 
prožili. Poslední únorový den se uzavíralo 
druhé kolo brabroučích výzev, takže děti pl-

nily o sto šest jak na schůzkách, tak doma 
s rodiči. Body naskakovaly jednotlivcům 
i družinkám a nás teď čeká už jen vyhodno-
cení. Měla se také konat další akce Zelené 
ligy, tentokrát turnaj v deskovkách. Ani tuhle 
akci jsme si nemohli nechat ujít, a tak jsme 

Oznamujeme, že zápis do 1. třídy a přípravné třídy ZŠ Modřice je určen pro všechny děti na-
rozené 1. 9. 2014 až 31. 8. 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky. Žádost a ostatní 
dokumenty je třeba doručit do školy v termínu 6. 4. 2021 až 30. 4. 2021 těmito způsoby:

• datovou schránkou,
• e-mailem s elektronickým podpisem,
• poštou nebo vhozením do schránky na budově Benešova 332.

Veškeré podrobnosti, kritéria a formuláře naleznete na webových stránkách www.zsmodrice.org.

 Těšíme se na Vás.
 Ředitelství ZŠ Modřice 

BRABROUCI V DOBĚ EPIDEMIE IV

Foto: archiv Brabrouků
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za pomoci trochy brabroučí magie na víkend 
celé Modřice proměnili v herní plán s více 
než třiceti políčky. Na každém z nich pak 
byl jednoduchý úkol, který musel hráč splnit, 
když na ně stoupnul. Doufáme, že jste se při 
hraní bavili alespoň z poloviny jako my a pře-
jeme Vám příjemný vstup do prvního jarního 
měsíce. Výzvy však pokračují i nadále a dru-
žinky i jednotlivci mezi sebou soutěží o dal-
ší skvělé odměny . Sledujte nás na webu 
a facebooku.
www.brabrouci.cz,
www.facebook.com/Brabrouci

 Brabrouci

VŠEM DĚTEM VE VĚKU 5–11 LET.
VE MĚSTĚ SE HRAJE POHÁDKOVÁ HRA!

Foto: archiv Brabrouků

Skauti zvou všechny děti ve věku 5 až 
11 let na pohádkovou procházku Modřice-
mi. Dozvíte se, jak malý Veveřák Pepík pře-
žil zimu. Hrát můžete kdykoli v období od 
24. února do 7. dubna.

Start naleznete na vývěsce Městského 
úřadu Modřice na náměstí Svobody. Pokud 
by byla vývěska zamlžená, najdete informa-
ce také u okénka, kde se v létě vydává točená 
zmrzlina, na rohu náměstí Svobody a ulice 
Havlíčkova.

Na každém stanovišti si přečtěte kousek 
příběhu a sami se rozhodněte, kam budete 
pokračovat dál. Cestou budete plnit drobné 
úkoly a trochu si protáhnete nohy, hra zabe-
re asi 1 až 2 hodiny a je možné si ji rozdělit 
do více dní. Existují dva různé konce, takže 
záleží jen na vás, jestli se dostanete až k po-
kladu. Pokud se vám to nepodaří napoprvé, 

nevadí, pohádkovou hru si můžete zahrát 
víckrát a rozhodovat se pokaždé jinak. Jiná 
rozhodnutí vytvoří různé příběhy :-)

Věříme, že se vám hra bude líbit, že si ji 
společně užijete a také že se něco zajímavé-
ho dozvíte o životě zvířat v zimě.

 Vaši Skauti

více informací na další straně 
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

V jarních měsících organizujeme už od 
roku 2012 tradiční „Vítání jara“ s vynášením 
Smrtky-Moreny. První dva ročníky jsme po-
řádali na Bobravě a od roku 2014 vzhledem 
k lepší dostupnosti v Modřicích. Většinou 
jsme akci zahajovali na náměstí u radnice 
městského úřadu. Poslední roky vzhledem 
k přátelským vztahům se seniory jsme se na 
Smrtnou neděli scházeli právě v prostorách 
u pasivního domu na Nádražní ulici. Příjem-
ně nás potěšila účast modřické chasy v no-
vých krojích. Počasí nám vždy nepřálo, ale 
zimu jsme vždy zahnali. Loňský ročník bohu-
žel vzhledem k zákazu veřejných akcí jsme 
nemohli uskutečnit. Tento rok vychází „Smrt-
ná neděle“ (den vynášení Moreny) na 21. 3. 
a myslím si, že PES nám opět neumožní se 
s vámi a vašimi dětmi sejít a užít si společně 
oblíbenou jarní tradici tak, jak bychom chtěli. 
Ale nezoufejte! Zkuste si s dětmi doma vyro-
bit třeba i malinkou Smrtku-Morenu a tradici 
dětem připomeňte. Nezapomeňte si z vy-

cházky přinést malou větvičku a nazdobit 
si ji stuhami, aby nám jaro opravdu přišlo 
i do Modřic. A kulináři, vy si můžete připra-
vit historickou pochoutku „pučálku“, která je 
na Moravě úzce spjata právě jako pokrm na 
smrtnou neděli.

…Smrtolenko má milá, kdes tak dlóho béva-
la? Na peci sem sedala, drobné rebe jídala…
…Smrt nesem, zanesem, nové léto přine-
sem…
…Líto, nový líto, co jsi nám přineslo? Mnoho 
dobrého, kvítí pěkného, barevného…

Krásné prožití jarních svátků přeje vedení 
folklorního kroužku.

 Ivana Cetlová, DFKM, z.s.

PS: Všechna „Vítání jara“ pohromadě máme 
na www.folklorni-krouzek-modrice.cz 

Foto: archiv DFKM
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Foto: archiv DFKM
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KONEČNĚ NAPADLO TROCHU SNĚHU NA SÁŇKOVÁNÍ

 Foto: M.Hájek
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LEDOVKA ZKOMPLIKOVALA ŽIVOT ZVLÁŠTĚ 
MOTORISTŮM

 Foto: M.Hájek
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DEMOLICE STARÉ BUDOVY HASIČKY

 Foto: M.Hájek
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PŘÍCHOD JARA

Na konci zimy se už snad každý těší na 
slunné jarní dny. I když na mnoha našich 
předzahrádkách rozkvétají sněženky již 
v předjaří, je to jen nesmělý příslib příchodu 
teplejšího a barevnějšího období. Jarně se 
začneme cítit teprve až začne hřát sluníčko 
a k jarní náladě možná přispějí i krásné květy 
šafránů, narcisů a tulipánů, kterými tou do-
bou ožívají trávníky v našich ulicích.

Pokud byste se chtěli o příchodu jara pře-
svědčit i ve volné přírodě, stačí zajít do lesí-
ku k rybníku Primál. Jaro tam můžete přivítat 
u studánky, kterou v tomto období krášlí zá-
plava rozkvetlých orsejí s mastně lesklými, 
žlutými květy. Orsej jarní svými nápadnými 
květy připomíná na první pohled blatouchy, 
je však mnohem drobnější. Svoje pojmeno-
vání si tato jarní bylina opravdu zaslouží, pro-

tože kvete skoro celé jaro – od března až do 
konce května. Její nízké porosty bývají hoj-
né všude na vlhkých, zastíněných místech, 
a proto není divu, že se této květince v lesíku 
u modřického rybníku Primál tak zalíbilo. Po-
rosty orseje tam doslova kolonizují stále vlh-
ké břehy stružky, která napájí rybník vodou 
z blízkého prameniště se studánkou. V příz-
nivých podmínkách se orsej rychle rozmno-
žuje svými pacibulkami, které se z vadnou-
cích rostlin snadno oddělují a porosty orseje 
se proto rychle rozrůstají do plochy. Ničemu 
to však nevadí, protože koncem května celá 
nadzemní část orseje odumírá a v zemi zbu-
dou jen kořenové hlízy.

Zajímavostí je, že listy orseje, vyrůstající 
časně na jaře, obsahují mnoho vitamínu C. 
Už od starověku se proto používaly k léč-

 Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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bě kurdějí. O léčivých účincích této planě 
rostoucí byliny věděly i báby kořenářky. Pro 
vysoký obsah vitamínu C se z listů orseje 
dokonce dělával salát, ale jen do doby, než 
vykvetla. V době květu je totiž celá rostlina 
silně jedovatá. 

Orsej jarní krášlí okolí studánky na Primá-
lu jen pár měsíců, její trvalou ozdobou jsou 
však verše o vodě od Jana Skácela, vyryté 
do kamenné desky nad studánkou. V Brně 
zdobí verše tohoto brněnského básníka kaš-
nu na náměstí Svobody, u nás v Modřicích si 
jeho báseň „Modlitba za vodu“, našla to pra-

vé místo u studánky na Primálu. Žádná jiná 
báseň by se snad k naší studánce nehodila 
líp.

Zalesněná plocha se studánkou a rybní-
kem je příjemným cílem procházek.

Pokud se tam na jaře vypravíte obhlédnout 
„plantáže“ orsejí a přečíst si Skácelovy verše, 
byla by škoda přejít bez povšimnutí stavidla 
u odtoku vody z rybníka – na jedné z kamen-
ných kostek je tam vytesán citát od Leonar-
da da Vinciho, samozřejmě také o vodě. 

 PhDr. Stanislava Kleinová

 Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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Poslové jara-primule. Foto: M.Hájek
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Motto:
„Aby byl člověk šťasten,
 musí mít to,
 co si pod štěstím představuje,
 a ne to,
co si pod ním představují jiní.“
 
 F. de La Rochefoucauld 

Pupeny pukají, semena jsou připravena 
k výsevu, všude raší zelené výhony a zahrád-
káři se nemohou dočkat, až se chopí svého 
náčiní a hrábnou do země. Také na zahrádce 
přijdeme na jiné myšlenky než sedět doma 
a přemýšlet o co všechno nás „Covid“ připra-
vil.

Jarní dny bývají již teplé, ale přesto mu-
síme dát pozor na noční mrazíky. Protože 
jsme se nemohli scházet a opět si besedami 
s odborníky připomínat naše znalosti a do-
zvědět se o novinkách, tak si je zopakujeme.

Dnes máme výhodu, kterou naši předkové 
zahrádkáři neměli. Dnes nám totiž netkaná 
textilie umožňuje začít se zahradničením 
dříve, než bývalo možné. Díky ní můžeme 
časně na jaře zasít semena daleko dříve na 
záhon a přikrýt povrch zeminy jednoduchou 
vrstvou textilie, která ochrání před poškození 
mrazem.

S postupným jarním oteplováním začněte 
i s ochranou před slimáky a hlemýždi. Vy-
zkoušené a osvědčené metody zahrnují na-
sypání drcených vaječných skořápek nebo 
ostrého štěrku kolem báze rostlin, položení 
pastí ve formě vydlabaných grepů, nebo vět-
ších pomerančů, anebo sklenici piva zapuš-
těné do země. V noci se dají slimáci sbírat 
a v uzavřeném igelitovém pytlíku vyhodit do 
popelnice nebo spařené je dát slepicím. Mů-
žete sice použít chemické přípravky, ale ty 
nejsou moc ekologické. 

Pokud máte na zahrádce vodní prvek – 
jezírko, odstraňte z něho, co tam nepatří. 
Zredukujte rostliny v jezírku, pokud je máte 
příliš husté, tak zabráníte nadměrnému roz-
růstání. Dávejte jen pozor, abyste hráběmi 
nepoškodili folii jezírka. 

V zeleninové zahrádce připravte zeminu 
k osevu, odstraňte vytrvalé plevele. Omezte 
výskyt mechu v trávě. Ošetřete trávník směsí 
písku, herbicidů a hnojiv. Odumřelé mechy 
pak odstraňte hráběmi. Pokud se mechy 
vrací je nejlépe půdu provzdušnit, aby se 
vylepšila její propustnost a pravidelně tráv-
ník hnojte, např. ledkem, vápnem. Zjistěte 
si, co půdě chybí. A protože máme šikovné 
zahrádkáře, tak už víte jak a co zasadit – to 
už si rozhodne každý sám; a nezapomeňte 
ostříhat ostružník a maliník.

Přeji nám všem dobré teplé počasí, za-
hradnický deštíček a společné srdečné se-
tkávání, jak se na zahrádkáře sluší. Držme si 
palce, ať už zmizí zlý „Covid“ a s ním všech-
na nepříjemná opatření a hádky na politické 
scéně. Na zahrádce bude určitě krásně.

 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
 předseda spolku

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

 Foto: Freepik.com
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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. 

Vítáme do života 

Richter Adam 
Vršek Alan
Meduňa Šimon

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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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 knihov-
ny https://www.facebook.com/knihovna7/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

Milí čtenáři,
podmínky pro fungování knihoven se stále mění. Sledujte proto náš web a facebook. 
Pokud nám situace dovolí a budeme moci mít alespoň otevřené výdejní okénko, můžete 
objednávat na e-mailu: mkmodrice@volny.cz. 

Výběr knižních novinek březen 2021
PRO ŽENY:
Brookes, Maggie: Vězňova žena
Douglas, Dona: Sestřičky a jejich tajná přání
Keeland, Vi: Bez závazků
Gillerová, Katarína: Jen trochu lásky
Lane, Soraya M.: Holky od spitfi rů
Riley, Lucinda: Motýlí pokoj
Sunderland, Hannah: Skoro úplně normální

PRO SILNÉ NERVY: 
Beran, Ladislav: Četnická pátračka versus 
galérka
Coben, Harlan: Cizinec
Cook, Robin: Geneze
Foley, Lucy: Štvanice
Gardner, Lisa: Hledej mě
Goffa, Martin: Děvčátko
Granger, Ann: Nedokončená vražda
Minier, Bernard: Údolí
De la Motte, Andreas: Jarní oběť
Ostlundh, Hakan: Falešný prorok
Regan, Lisa: Mizející dívky

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Levoboček Rožmberků
Black, Jeremy: Stručné italské dějiny
Červeňák, Juraj: Anděl v podsvětí
Grossing, Sigrid-Maria: Tragédie 
v habsburském domě

Hunterová, Georgia: Měli jsme štěstí
Wojcik, Michal: Treblinka: Povstání 
v továrně na smrt

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Agualusa, José Eduardo: Prodavač 
minulosti
Grauman, Brigid: Loutkové divadlo strýčka 
Otta
Hjedžin, Kim: Vše o mé dceři
Jonasson, Jonas: Sladká pomsta
Lewis, Susan: O minutu později
Meacham, Leila: Vážka

ČESKÁ LITERATURA:
Cimický, Jan: Paralelní svět
Soukupová, Petra: Věci, na které nastal čas

PRO MLÁDEŽ:
Benway, Robin: Daleko od stromu
Šlik, Petr Hugo: Ztracený na Nevděku
When Zhao: Amélie: Dědictví krve



www.mesto-modrice.cz

23
3 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

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

Upozorňujeme občany, že v době blokového čištění nebude Městská policie tolerovat 
parkování vozidel na travnatých plochách, na chodnících a jiných místech, kde dochází 
k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Termíny blokového čištění 
jsou ve Zpravodaji 2/2021 nebo na webových stránkách města www.mesto-modrice.cz.

Strážníci během února řešili jednu krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP byla požádána o asistenci operačním PČR, že v Modřicích na ul. Nádražní je 
slyšet řinčení skla a pokouší se někdo dostat do lékárny. Hlídka MP se na místě spojila 
s hlídkou OOP Rajhrad a provedla pátrací akci po pachateli. Dle popisu mělo jít o muže 
v šedých teplácích. Do pátrací akce se zapojil i psovod s negativním výsledkem. U lékárny 
byla rozbitá skleněná výplň krajního okna. Dalším šetřením bylo zjištěno, že pachatel se 
měl pohybovat na jízdním kole. Věc zůstala v řešení PČR.

Strážníci řešili oznámení o nálezu finanční hotovosti na pokladně v OD Albert, Modřice. 
Jednalo se o celkem 93 700 Kč. V rámci šetření byla pomocí kamerového systému 
nalezena osoba odpovídající popisu, která nastoupila do vozidla Volkswagen Trans-
porter. Lustrací vozidla byl zjištěn provozovatel, který uvedl, že peníze tam ztratil on. 
Jelikož uvedl podstatné skutečnosti, které mohl znát jen majitel peněz, byly mu ná-
sledně předány.

Hlídce MP bylo oznámeno, že na ulici Brněnská na smyčce MHD leží pravděpodobně opilý 
muž. Po příjezdu na místo byl spící muž vzbuzen a ztotožněn. Dále u něj byla provedena 
orientační dechová zkouška s výsledkem 1,85 promile. Vzhledem k tomu, že byl schopen 
samostatné chůze, sám nastoupil do tramvaje a odjel směr Brno.

Strážníci řešili oznámení o nezavřeném zavazadlovém prostoru plném cestovních tašek 
a věcí u vozidla. Strážníci se na místo dostavili, zjistili provozovatele a následně jej kon-
taktovali. Ten si zkontroloval zavazadla a vozidlo si řádně uzavřel. Událost byla tímto 
ukončena.

Hlídka MP řešila dalšího opilého muže na smyčce MHD, který usnul v tramvaji. Ten byl hlíd-
kou probuzen, vyveden z tramvaje a byla u něj provedena dechová zkouška s výsledkem 
1,74 promile alkoholu v dechu. Muž s hlídkou normálně komunikoval, pohyb mu nečinil 
problémy, byl proto poučen a poslán domů.

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Bylo přijato oznámení, že u parkoviště OC Olympia v Modřicích leží mrtvá sražená srna. 
Strážníci událost nahlásili mysliveckému sdružení Modřice, který se postaral o odstranění 
sraženého kusu.

Hlídka řešila oznámení od ženy, že byla fyzicky napadena před domem na ul. Poděbradova 
v Modřicích dvěma muži. Jeden měl na ženu hodit osm lopatek písku, kterým posypával 
zledovatělou plochu chodníku okolo domu. Písek se dostal ženě do úst, očí, nosu, vlasů, 
do oděvu a do obuvi. Muž měl ženě vulgárně a sprostě nadávat. Dále byl na místě události 
přítomen další muž, který měl ženu 3x udeřit pěstí do zad. Napadená dále uvedla, že když 
šla do prostoru sklepních kójí, měl se o ni muž fyzicky nepříjemně otírat a přibližovat se 
k ní. Na toto nevhodné jednání jej několikrát upozornila. Ten k věci uvedl, že když sypal 
pískem před domem chodník, tak za ním přišla žena a neustále na něho křičela. Jelikož 
byl z toho jejího křičení nervózní, tak při posypávání chodníku několikrát neúmyslně zasáhl 
pískem i ženu. Další muž uvedl, že celou dobu, co pomáhal s posypem chodníku okolo 
domu, kolem nich chodila žena bez roušky a neustále na ně křičela. Ten se cítil ohrožený 
tím, že nemá nasazenou roušku, a bál se přenosu koronaviru. Proto se snažil ženě vyhýbat 
z cesty a následně ji od sebe odstrkoval, když se k němu přiblížila do blízkého kontaktu. 
Hlídka MP Modřice na místě provedla služební úkony a dále poučila zúčastněné osoby ve 
věci dalšího postupu. Nikdo ze zúčastněných si nevyžádal na místě lékařské ošetření. Tato 
událost byla předána přestupkové komisi města k dořešení.

Strážníci při kontrolní činnosti byli svědky dopravní nehody, kdy osobní vozidlo srazilo 
chlapce na přechodu pro chodce. Chlapec byl bez zranění. Na místo byla přivolána PČR 
DN, která si převzala vyšetřování dopravní nehody. Strážníci na místě dále usměrňovali 
dopravu.

Hlídka MP přijala oznámení pracovnice pečovatelské služby Židlochovice, že při předání 
obědu zjistila, že jejich klientka leží za dveřmi na zemi a nemůže vstát. Pracovnice sice 
měla klíč od domu, ale druhý klíč byl zasunutý v zámku zevnitř. Poškozená byla při vědo-
mí. Hlídka po příjezdu na místo zavolala HZS, RZS a dceru poškozené. Po chvíli na místo 
přijela jednotka HZS Židlochovice a přes balkónové dveře umožnila vstup do domu bez 
poškození dveří. Následně na místo dorazila RZS a poškozenou si převzala do péče. 

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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OSTRÁ DÍLNA
profesionální broušení a ostření

Severní 1, Horní Heršpice
 www.ostradilna.cz

Otevřeno od 1. dubna vždy PO a ČT 10-17 hodin 
nebo po telefonické domluvě T: 733 300 722

prac. úvazek 8 h - ranní, 
odpolední a noční směny. 
Měsíčně odpr. cca 120 h/15 směn. 

Požadujeme spolehlivost, 
trestní bezúhonnost, 
místo vyhrazené pro OZZ, OZP. 
Nabízíme dobré plat. podmínky 
+ zaměst. benefi ty. 

Nástup možný ihned.
 
V případě zájmu 
volejte na tel.: 604 785 750.

PŘIJMEME 
PRACOVNÍKY OSTRAHY 
V ADM. BUDOVĚ V BRNĚ

již od 368 200 Kč

 VYBRANÉ MODELY 

ŠKODA

se zvýhodněním až

122 200 Kč

Společně se ŠKODA Financial Services jsme připravili

akční nabídku na vozy SCALA, KAMIQ, KAROQ
a NOVÁ OCTAVIA. Na vybrané modely můžete

s fi nancováním získat 0% úrok, povinné ručení jen
za 125 Kč měsíčně, výkupní bonus ve výši 20 000 Kč 

za váš stávající vůz, prodlouženou záruku a navíc

ušetřit až 122 000 Kč.

Více informací o nabídce naleznete na webových 

stránkách našeho dealerství nebo na skoda-auto.cz.

S výběrem vozu vám rádi poradíme také telefonicky.

Přivítejte zimu v novém voze
ŠKODA

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AGROTEC a. s.
Chrlická 1153

664 42  Modřice

Tel.: 548 133 810

www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2 
vozu:

ŠKODA KAMIQ: 5,4–6,3 l/100km, 121,7–143,3 g/km

ŠKODA KAROQ: 4,7–6,9 l/100km, 123,1–163,7 g/km

ŠKODA OCTAVIA: 4,1–5,6 l/100km, 102,1–126 g/km

ŠKODA SCALA: 5,2–6 l/100km, 98,2–136,4 g/km

ilustrativní fotografi e
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OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

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 

HLEDÁME PRACOVNÍKA 
NA POMOCNÉ PRÁCE

NA ZAHRADĚ

Místo výkonu práce: 
Brno-Modřice

Vhodné pro důchodce.
Kontakt tel.: 511 113 899

e-mail: martina.h@iecom.eu

INZERCE
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA

INZERCE
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