
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro

otiž člověk stačil pořádně rozkoukat, byla zima pryč, jara si ani nevšiml, 

el do adventního času. Každý v tomto čase zavzpomíná na uplynulé dny a provede malou bilanci svých splněných či 

bů. Pro některé to byl rok plný zdarů a úspěchů, pro některé zase rok samých zklamání. I přes to se ale musí člověk 

oucnosti, do dalšího nového období a pevně věřit, ž
e bude další čas přece jen o něco lepší. Dovolte, abych i já provedl 

em městě.

volebního období 2018-2022. Každý z Vás si již jistě udělal dokonalý obrázek o tom, co je v rámci rozvoje města plněno

co naopak pokulhává, kterým směrem je město vedeno a o co všem zvoleným zastupitelům vlastně jde. 

olitické scéně to byl rok mimořádný, neboť se nekonaly žádné volby. V rámci krajského dění se do svého závěru dosta

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

Rozkvetlé tulipány na ulici Husova. Foto: M.Hájek
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USNESENÍ 43. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 43. mimořádné schůze RMM konané dne 08. 04. 2021

Stavba Polyfunkčního domu
Soukromý investor má zájem realizovat stavbu Polyfunkčního domu na rohu ulic nám. Svobody 
a nám. Míru v rozsahu, který není v souladu se Studií výškového zónování, jež je součástí dokumen-
tace Územního plánu Modřice. Jelikož Stavební úřad Šlapanice neakceptoval záporné stanovisko 
města k projektové dokumentaci, stanovil, že záměr je přípustný a na základě toho vydal stavební 
povolení, podalo město Modřice, rozhodnutím RMM, proti vydání stavebního povolení odvolání.
(k usnesení 43M-R-1.1/2021)

USNESENÍ 45. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 45. schůze RMM konané dne 20. 04. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci březnu 2021 na výstavbě hasičské 
zbrojnice ve výši 752.763,37 Kč bez DPH.
(k usnesení 45R-2.1/2021)

POZVÁNKA

na 14. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, 
které se koná v pondělí 7. června 2021 od 18 hodin ve velké zasedací místnosti 

radnice na náměstí Svobody 93. Program bude vyvěšen na informačních tabulích 
a na internetových stránkách města Modřice. 

USNESENÍ 44. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 44. mimořádné schůze RMM konané dne 13. 04. 2021

Novostavba bytového domu
Soukromý investor má zájem na svém pozemku na ulici Hřbitovní realizovat novostavbu bytového 
domu v rozsahu, který není v souladu se Studií výškového zónování, jež je součástí dokumen-
tace Územního plánu Modřice. Jelikož Stavební úřad Šlapanice nevzal ve svém vyjádření zřetel 
na citovanou studii a současně vydal společné stavební povolení bez vyjádření města Modřice 
k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební povolení, podalo město Modřice proti 
Rozhodnutí o vydání veřejné vyhlášky na společné povolení citované stavby odvolání.
(k usnesení 44M-R-1.1/2021)

ZPRÁVY Z RADNICE
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ZPRÁVY Z RADNICE

Svoz textilu
Město uzavřelo smlouvu s Diakonií Broumov, sociální družstvo na svoz textilu s poplatkem 
1.100 Kč/kontejner/rok bez DPH.
(k usnesení 45R-2.2/2021)

Koordinátor BOZP
Koordinátora BOZP a PO na výstavbě „Vestavba kuchyně a přístavba jídelny ZŠ Modřice“ bude 
za cenu 4.000 Kč/měs. bez DPH vykonávat Ing. Stanislav Krejčí.
(k usnesení 45R-2.8/2021)

Žádosti o dotace
RMM schválila smlouvy s fi rmou Štěpánková – dotace, s. r. o. na zpracování žádostí o dota-
ce na vybudování umělého povrchu běžeckého oválu hřiště za budovou ZŠ na ul. Benešova 
v ceně 19.000 Kč bez DPH a na vybudování hřiště s umělým povrchem na ul. U Hřiště v ceně 
32.000 Kč bez DPH.
(k usnesení 45R-2.9/2021 a 45R-2.10/2021)

Prodej areálu Oseva
RMM zamítla účast města ve výběrovém řízení na odkup areálu společnosti Oseva na ul. Ná-
dražní pro jeho nepotřebnost.
(k usnesení 45R-3.2/2021)

Návštěvní a provozní řády
RMM schválila Návštěvní řád sportovišť a Provozní řády venkovních hřišť u haly a travnatého 
fotbalového hřiště. Tyto budou na dotčených sportovištích vyvěšeny a bude vyžadováno jejich 
dodržování.
(k usnesení 45R-7.1/2021, 45R-7.2/2021 a 45R-7.3/2021)

Zpracování změny č. 1 ÚP Modřice
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na zpracování Změny č. 1 ÚP Modřice nabídku 
společnosti Urbanismus, architektura, design-studio, spol. s r. o. ve výši 350.000 Kč bez DPH.
(k usnesení 45R-7.4/2021)

Chodník ul. Chrlická
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na vybudování chodníku a parkovacích stání od 
vjezdu do mlýna po lávku přes náhon ve spodní části nám. Svobody nabídku fi rmy Ing. Karla 
Bartůška ve výši 1.959.318,89 Kč bez DPH.
(k usnesení 45R-7.5/2021)
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ZPRÁVY Z RADNICE

POPLATKY 2021

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

PROČ???

Není divu, že jsou kontejnery stále přeplněné. Svozová fi rma vozí vzduch!!!
Je to ignorance, lenost, nebo hloupost???

 Ing. Hana Chybíková
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

KUMULACI FUNKCÍ BY NEMĚL URČOVAT JEN ZÁKON

Mimořádné za-
sedání ZMM 
22. března 2021 
bylo volební. Hlav-
ními body progra-
mu bylo uvedení 
do funkce nové za-
stupitelky a volba 
místostarosty za 
zesnulého MUDr. 
Jiřího Ventrubu, 

CSc. Do funkce neuvolněné místostarostky 
byla k mému překvapení navržena a v tajné 
volbě i deseti hlasy zvolena ředitelka ZŠ Mgr. 
Kateřina Koubková.

Již dříve jsme kritizovali souběh funkce ře-
ditelky ZŠ, kdy zřizovatelem ZŠ je město, 
s funkcí předsedkyně Finančního výboru 
ZMM. Jak se ukázalo, nebylo ještě všem 
dnům konec. Paní ředitelka je nově neuvol-
něnou místostarostkou, tím i členkou Rady 
města Modřice a předsedkyní Kulturně škol-
ské komise při RMM. K platu ředitelky ZŠ se 
jí tak připočítává i plat neuvolněné místosta-
rostky.

Mgr. Koubková dle zákona již nemohla být 
členkou fi nančního výboru, protože jeho člen 
nemůže být současně starostou nebo mís-
tostarostou. Místo ní byl předsedou fi nanč-
ního výboru zvolen radní MVDr. Luděk Slaný.
Rada města plní úkoly zřizovatele, a tedy 
jmenuje ředitele ZŠ do funkce. Pracovní po-
měr ředitele je na dobu neurčitou s tím, že 
po šesti letech se opakují období, kdy může 
být vypsán konkurs na místo ředitele a ředi-
tel z funkce odvolán a v případě, že se tak 
nestane, ředitel ve funkci pokračuje dalších 
šest let. Rada města též řediteli ZŠ určuje 
plat a schvaluje mu odměny.

Nově se tak paní ředitelka může ještě snad-
něji dostávat do střetu zájmů. I když naše le-
gislativa takové případy kupodivu připouští, 
respektive neřeší, neměl by se vytrácet zdra-
vý rozum a rozhodovat dle hesla „co není za-
kázáno, je povoleno“.
 Libor Procházka,
 zastupitel za Nezávislí za čisté
 a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz
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INFORMACE PRO OBČANY

POLICIE JMK

SOUČASNÉ TRENDY PODVODNÍKŮ – VISHING A SPOOFING

Kriminalisté řeší desítky případů se škodami 
v řádu milionů korun.

Policie České republiky v posledních týd-
nech zaznamenala vzrůstající aktivitu sku-
piny osob, která využívá jednu z metod so-
ciálního inženýrství, a to takzvaný Vishing. 
Jedná se o princip, který je založený na 
telefonních hovorech, kdy se v tomto pří-
padě osoby volajících zpravidla představují 
jako pracovníci banky, kteří zjistili napadení 
bankovního účtu. Tito domnělí pracovníci 
banky svými tvrzeními vystraší osobu, které 
volají, přičemž jejich hlavním cílem je získat 
její peníze. Sdělí, že je nutné, aby fi nanční 
prostředky byly z vlastního účtu okamžitě 
převedeny na jiný účet s tím, že budou po 
vyřešení celé věci následně vráceny, což se 
samozřejmě nestane. Uvedené osoby tím-
to způsobem mohou vylákat i další citlivé 
údaje, které následně zneužijí. Tento typ 
podvodného jednání je nebezpečný zejmé-
na v tom, že falešní pracovníci bank mo-
hou již před hovorem znát různé informace 
o osobách, které kontaktují, ale hlavně při 
hovorech užívají takzvaný Spoofi ng tele-
fonního čísla, při kterém dokáží napodobit 
jakékoliv telefonní číslo, včetně infolinek 
bank. Rovněž bylo zaznamenáno několik 
případů, při kterých telefonicky kontaktují 
další osoby, které vystupují jako policisté, 
s cílem ujistit o pravdivosti tvrzení ohledně 
napadení bankovního účtu a nutnosti převo-
du peněz na „bezpečný“ bankovní účet dle 
předchozích instrukcí domnělých pracovní-
ků bank.

Obecné zásady:

• Nereagujte na podobné hovory a v žád-
ném případě nesdělujte k Vaší osobě 
žádné citlivé údaje ani bezpečnostní 
údaje z vaší platební karty nebo přístu-
pové údaje k online bankovnictví.

• Nikdy nikomu nesdělujte a ani nepřepo-
sílejte bezpečnostní / autorizační kód, 
který Vám přišel formou SMS zprávy.

• Myslete na to, že útočník dokáže napo-
dobit jakékoliv telefonní číslo, odesíla-
tele SMS zprávy, ale třeba i e-mailovou 
adresu.

• Nikdy nikomu podezřelému neumožňuj-
te vzdálený přístup do Vašeho počítače.

• Sledujte a pečlivě čtěte informace od 
Vaší banky v internetovém bankovnictví.

• Při každém vstupu do internetového 
bankovnictví kontrolujte, zda odpovídá 
doména přihlašovací stránky. Toto platí 
vždy, když někam zadáváte své osobní 
nebo přihlašovací údaje.

• Aktualizujte pravidelně software, antivi-
rový program, fi rewall.

• Buďte neustále ostražití, protože i Vy se 
můžete stát cílem podobného podvod-
ného jednání.
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INFORMACE PRO OBČANY

kpt. Mgr. Zdeňka Procházková
koordinátorka prevence
oddělení tisku a prevence
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

• Během nebo po takovémto podezřelém 
hovoru si zaznamenejte údaje, které 
Vám útočník sdělil (jména, e-mailové 
adresy, čísla účtů, odkazy na webové 
stránky apod.).

Policie ČR varuje:

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy, 
e-maily, kde se Vás někdo pokouší vmanipu-

lovat do situace, že jsou Vaše fi nanční pro-
středky v ohrožení a Vy musíte udělat další 
kroky pro jejich záchranu. Kdyby byly Vaše 
peníze v ohrožení, tak banka sama zareagu-
je a učiní další opatření. V případě pochyb-
ností vždy kontaktujte svou banku. Pokud 
Vás shora naznačeným způsobem již někdo 
kontaktoval, neváhejte se rovněž obrátit na 
tísňovou linku Policie České republiky na čís-
le 158 a celou záležitost oznamte.

Foto: M.Hájek
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MODŘICKÝ DUB NA ŽÍTKOVÉ
– PŘIPOMÍNKA SOUSTŘEDĚNÍ DFK

Jarní soustředění starších dětí z folklorního 
kroužku bývalo od roku 2015 na Žítkové. 
Až loňský a letošní rok zastavily naše úsilí 
s dětmi tancovat a zpívat v přírodě, nacvi-
čit dané pásmo za krátký časový interval, 
být pospolu s rodinou a sourozenci, zažít 
dobrodružství při velké hře a třeba se jen 
brouzdat v potůčku.

Žítková nás učarovala již při prvním soustře-
dění. Leží 18 km od Uherského Brodu při 
hranicích se Slovenskem na území CHKO 
Bílé Karpaty. Etnografi cky je to východní 
část Slovácka. Také jsme trochu pronikli do 
tajů místních čarodějek tzv. „žítkovských 
bohyň“, které zde „věštívaly“. Část dětí s ro-
diči byla ubytována v prostorách původní 

místní školy, která je zrekonstruována na 
pension s restaurací. Určitě je skvělým ti-
pem na výlet v přírodě.

Při naší poslední návštěvě v dubnu 2019 
jsme přivezli majitelům dub červený, který 
jsme společně s dětmi vysázeli (foto dole). 
Později jsme k němu vyrobili i upomínkovou 
tabuli na děti z Modřic. Modřická stopa na 
Žítkové stále žije (foto 2021 vpravo)… 

Fotky ze Žítkové i z dalších míst našich 
jarních soustředění jsme pro připomenutí 
shrnuli na stránkách www.folklorni-krou-
zek-modrice.cz.

 Ivana Cetlová, DFKM, z.s.

Foto: archiv DFKM
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Foto: archiv DFKM
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA OŘECHOV

V Ořechově 21. dubna 2021

Vážení rodiče, dárci, sponzoři a podporovatelé,

dovolte mi podělit se s Vámi o radost a poděkovat za fi nanční dar, který jste se 
rozhodli prostřednictvím Nadace Karel Komárek Family Foundation věnovat na 
nákup pianina zn. Petrof pro naši školu. Díky Vám se podařilo získat potřebnou 
cílovou částku ve veřejné sbírce „Piana do škol“ ve výši 219 000 Kč.

V této nelehké době, kdy naši žáci nemohou do školy a plnohodnotně rozvíjet 
svůj talent, na ně čeká díky Vám krásný dárek, nový klavír pro naše klavíristy té 
nejmilejší značky Petrof. 

Nás pedagogy tato skutečnost povzbuzuje do další práce, abychom společně 
vychovávali generaci hudebníků i posluchačů, která dokáže nejen muzicírovat, 
naslouchat hudbě, ale stává se i součástí tvořivosti a radosti. Respektování dětské 
osobnosti, rozvíjení nadání, ovlivňuje její růst, vztah k sobě, k životu a k okolí.

Dovolte mi proto poděkovat Vám a rodinné nadaci manželů Komárkových za 
Základní uměleckou školu Ořechov za Vaši podporu a fi nanční příspěvky, které 
jsme ve sbírce obdrželi.

Skvělá myšlenka, 
promyšlená realizace Nadací Karel Komárek Family Foundation, jejího ředitele 

pana Luboše Veselého a spolupracovníků, jejich osobní vklad lidský i organizační 
našly odezvu nejen u rodičů našich žáků, příznivců naší školy, regionálních fi rem, 
ale i významných a velkorysých podporovatelů uměleckého vzdělávání naší 
budoucí generace.

Aktivity, spojené s využitím nového klavíru, například koncerty, klavírní 
recitály, workshopy a podobně najdete na webových stránkách naší školy www.
zusmore.cz.

 Přeji Vám všem vše dobré.
 S úctou 
 Mgr. Petr Křivánek, ředitel školy
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Radostná informace ze Základní umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Modřicích a Syrovicích 

Projekt „Piana do škol“

Rodinná nadace Karla Komárka loni v září zakoupila za 5,3 milionů Kč 8 pianin a 3 klavíry značky 
Petrof, odmítnutých čínským klientem po návštěvě předsedy českého senátu na Tchaj-wanu. Ná-
stroje se nadace rozhodla věnovat českým školám. Ze 152 žádostí obdržených v rámci grantové 
výzvy odborná komise vybrala 56 žadatelů, u kterých vyhodnotila výraznou potřebu získat nové 
pianino. Průměrné stáří nástrojů na těchto školách je 49 let.
 
Naše škola se přihlásila do této grantové výzvy a byla vybrána do užšího výběru mezi 56 žadatelů, 
kterým se Nadace manželů Komárkových snažila pomoci získat nové pianino PETROF P125 M1.
Ve druhém, užším výběru jsme uspěli a škola zakoupí tento skvělý hudební nástroj. Více v Děkov-
ném listu.

Jména dárců, kteří poskytli Nadaci Karel Komárek Family Foundation 

Souhlas se zveřejněním jména, fi rmy:

Agro Ořechov, a. s.
Tomáš Dudík
Aleš Hrdlička
Michal Jarošek
Hana Kalendová
Romana Kročilová
Ing. Josef Kula
MVDr. Dobromila Molinková
Lukáš Palacka
Ing. Eva Prokešová
Olga Sedláčková
Petra Smejkalová
Ing. Alena Straková
Holding KKCG – investiční skupina pana Karla Komárka
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BRABROUCI NA JAŘE

Dubnové lepšící se počasí nám hrálo do karet, 
protože jsme měli naplánované hned dvě ven-
kovní akce. První z nich byl Setonův závod, 
který sice začal už v březnu, ale přístupný 
bude až do 9. května. Na jeho dvanácti stano-
vištích rozestavěných po Modřicích si může-
te procvičit tábornické dovednosti a třeba se 
i něco nového přiučit.

Od 2. dubna také probíhá Ukliďme Česko, 
kterého se účastníme tradičně každý rok. Le-
tos jsme připravili tři okruhy po okolí Modřic, 
kam se můžete vydat na procházku a po ces-
tě i pomoci naší přírodě. A aby bylo do čeho 
sbírat, rozmístili jsme také tři pytlomaty. Akce 
trvá až do konce května. 

K příležitosti 60. výročí prvního člověka ve 

vesmíru Pionýr rozjel akci Pionýři do vesmíru, 
ke které jsme se se svou brabroučí posádkou 
zapojili i my. Palivem pro naši raketu jsou kro-
ky/kilometry, které ujdete a na našich strán-
kách je pak zadáte do formuláře. Přidat se 
k nám mohou mladí i staří, pionýři i nepionýři, 
všichni jsou v naší posádce vítaní. 

Dubnem také končí třetí kolo brabroučích 
výzev, za které výherci tentokrát dostanou 
brabroučí reklamní předměty podle svého vý-
běru. 

Podrobnější informace ke všem aktivitám na-
leznete na:

 www.brabrouci.cz,
 www.facebook.cz/brabrouci
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Hmyzí domečky

V době, kdy jsme se ještě mohli setkávat, 
jsme ve spolupráci s městem Modřice (paní 
místostarostkou Chybíkovou) s dětmi vyrá-
běli domečky pro hmyz. Děti si vyzkoušely 
práci se dřevem, nářadím a troufáme si říct, 
že výsledek je velice pěkný. Úkolem hmyzích 
domečků je přilákat hmyz, který se postará 
o opylování či pomůže v boji se škůdci a to 
vše ekologicky. Přilákáním a ubytováním 
hmyzu pomáháme také přírodě, protože 
přirozených a bezpečných skrýší pro hmyz 
ubývá. Vytvořením bezpečného prostředí ho 
do krajiny opět vrátíme. Celkem jsme vyrobili 

čtyři domečky pro hmyz a můžete je nalézt 
v předzahrádce městského muzea, u ryb-
níka při ulici Žižkova, u dětského hřiště na 
ulici Husova a ve dvoře mezi bytovými domy 
ul. Komenského a Sadová.

A jací obyvatelé v domečcích často bydlí?

Hmyzí domečky osídlují samotářské druhy 
hmyzu, kterých v ČR žije přes 500 druhů! Nej-
častějšími obyvateli tak bývají například vče-
ly samotářky, čmeláci, některé vosy, motýli, 
pestřenky, zlatoočky, škvoři či slunéčka sed-
mitečná.
 Brabrouci

Foto: archiv Brabrouků



www.mesto-modrice.cz

16
5 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ZÁŽITKY Z NOČNÍ TAJENKY

Účastníci skautské hry Noční tajenka se nám pochlubili se svými zážitky.

NOČNÍ VÝZVA
 

Hru jsem si prošla již dvakrát. Jednou sama po tmě a podruhé s bráchou, který mi pořád 
baterkou svítil do očí.
Černá noc vytvořila výbornou atmosféru a cítila jsem se na chvíli opět jako na letním táboře. 

Je to docela výzva pro každého, kdo zrovna nemusí tmu. Byl to též po delší době adrenalinový 
zážitek a líbil se mi. Doporučuju si zajít.

Hra spočívala v nalezení písmen a jejich doplnění do tajenky. Ve dne nešly skoro najít, ale 
v noci, na volném prostranství, šlo krásně po osvětlení baterkou vidět všechny odrazky. Bylo 
tam i několik nástrah, ale kdo trošku přemýšlí, tak je zvládne.

Po vyluštění tajenky a odpovězení na otázku stačilo najít správnou poštovní schránku 
v Modřicích a doručit odpověď.

 Anna Podracká - Čoki

Ahoj 
Byli jsme v pátek hrát noční hru a musím napsat, že je zase skvělá. Sice jsme nenašli ještě 

všechna písmenka, ale aspoň máme o důvod víc, vyrazit znovu. Potkali jsme pár dalších pát-
račů, ale strašidla žádná, tak jsme tam nechali naše, co jsme doma vyrobili 

Snad se nám příště podaří najít všechny a pořídit pár lepších fotek (nějaké přikládám). Taky 
jsme přidali pár putovních kamínků.
 Moc děkujeme
 P.

Foto: archiv oddílu
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Foto: archiv oddílu
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PAVOUČÍ ZÁHADA - HRA PRO VEŘEJNOST

PAVOUČÍ ZÁHADA
hrajeme 22. května – 13. června

hra pro veřejnost od 95. skautského oddílu Quercus

Zveme všechny děti i další zájemce k protažení těla při hře v pavučině,
která skrývá záhadu pavoučí královny.

KDE? Hru najdete u rybníka „Primál“ v blízkosti průmyslové zóny za Modřicemi. Bezpečný přístup 
je podchodem pod silnicí a po polní cestě. Je možný i s kočárkem, můžete si tedy udělat výlet 
i s mladšími sourozenci.

GPS: 49.1185106N, 16.6117600E
https://mapy.cz/s/nutobumocu
Bezpečný podchod pod silnicí: https://mapy.cz/s/dapazegoku

PRO KOHO? Pro všechny, kdo mají chuť se protáhnout (je nutné znát písmena)

S sebou budete potřebovat:
• psací potřeby a papír
• oblečení, se kterým se můžete protáhnout mezi keři nebo si kleknout do trávy

Co vás čeká?
Vaším úkolem bude protáhnout se obří pavučinou a odhalit tak záhadu pavoučí královny. Budete 
muset přelézat, podlézat a dávat pozor, abyste sledovali správné vlákno od začátku až do konce 
a vyhnuli se pavoukům. Přesné instrukce naleznete na místě.

Jak vyhrát?
Správnou odpověď (opatřenou jménem a adresou) zašlete na email: HraModrice@skaut.cz. Bude-
me moc rádi, když k odpovědi připojíte také fotku ze hry nebo komentář, jak se Vám hra líbila!

Odměna Vás nemine!

Po skončení soutěže najdete správnou odpověď na stránce http://q95.skauting.cz.

NEBOJTE SE PAVOUKŮ A POMOZTE VYLUŠTIT ZÁHADU!
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QR VÝZVY

I během zavře-
ní škol vyučující 
tělesné výcho-
vy vymýšlí pro 
žáky různé výzvy 
a úkoly. Jed-
ním z úkolů bylo 
v průběhu měsíce 
února a března 
hledat po Modři-
cích QR kódy. QR 
kódy se nacháze-

ly na místech ve městě, ale i za městem – 
např. u Olympie, u čističky odpadních vod, 
a další. Nejméně dosažitelná se stala Boží 
muka, kam se dalo dojít jen za dobrého poča-
sí, při dostatečné odvaze nebo důmyslnosti 
rodičů, kteří navlékli dětem na boty igelitové 
sáčky a vyrazili do náročného terénu. Kódů 

bylo celkem 14. U každého kódu bylo krátké 
povídání o místě, kde se kód nacházel, takže 
se žáci mohli dozvědět spoustu zajímavých 
informací. Někteří našli všechny kódy, jiní 
pouze požadovaný počet 10. Do hledání se 
zapojilo přes 150 žáků z 1. i 2. stupně. Ně-
kteří se pomocí čtečky na QR kódy zapisova-
li přímo do tabulky, jiní se u kódů fotili. V ta-
bulce bylo nakonec přes 1000 individuálních 
zápisů.

Jsme moc rádi, že se zúčastnilo tolik žáků 
a věříme, že je hledání bavilo.

 Učitelé tělesné výchovy

Foto: Učitelé tělesné výchovy
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Foto: Učitelé tělesné výchovy
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ŽEHNÁNÍ VELIKONOČNÍCH POKRMŮ

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křes-
ťanským svátkem, vrcholem církevního roku, 
připomenutím epochální události, kterou je 
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. I letos je ovliv-
nila nebezpečná a stále nekončící pandemie 
Covidu 19. Oproti předešlému roku však na-
stala o něco přívětivější situace. Jestliže loni 
jakákoliv veřejná oslava nebyla možná, letos 
se bohoslužba konat mohla – buď v koste-
le, který mohl být zaplněn pouze z 10 % míst 
k sezení, nebo na volném prostranství. Vždy 
podle přísně stanovených podmínek – s roze-
stupy, respirátory a dezinfi kovanýma rukama. 
Farář P. Zdeněk Drštka, podobně jako někteří 
kněží v jiných farnostech, se rozhodl pro dru-
hou alternativu. Již od vyhlášení nouzového 
stavu všechny mše svaté probíhaly pod širým 
nebem, před vstupem do kostela. Zúčastnila 
se jich až stovka osob. Bylo tomu tak i o Ve-
likonocích – od Zeleného čtvrtka, přes Velký 
pátek a Bílou sobotu až ke slavnosti Zmrt-
výchvstání Páně a Velikonoční pondělí. 

Příprava každé bohoslužby vyžadovala 
určité úsilí farníků. Připravili provizorní oltář, 
květinovou výzdobu, židle pro starší osoby, 
osvětlení areálu, zastře-
šení místa pro kněze 
a ministranty, hudbu 
a sbor, přenosné varha-
ny a kvalitní ozvučení. 
Náročná byla příprava 
obřadů Zmrtvýchvstání 
Páně v noci ze soboty 
na neděli, zahájené po 
západu slunce. Začala 
svěcením ohně, od něj 
se zapálila velká obřadní 
svíce – paškál. Znovu se 
rozezněly na čas utichlé 
kostelní zvony a varhany. 

Světila se voda pro udělení křtu. Připomněli 
jsme si skutečnost vlastního křtu a jeho sou-
vislost se slavením Velikonoc.

Nedělní slavnost Zmrtvýchvstání Páně, na-
zývaná také Boží hod velikonoční, doprovo-
dil smíšený farní sbor. Mladý varhaník usedl 
k nástroji ve slavnostním modřickém kroji 
s černým kloboukem se širokou krempou. 
Zpěvem a hrou ho doprovodily děti. Závěr pa-
třil žehnání velikonočních pokrmů. Je to hez-
ký obyčej, který se v naší farnosti každoročně 
opakuje.

V pondělí, již s menší účastí farníků, kněz 
s ministranty popošel po skončení mše sva-
té směrem k hlavní bráně. Náhle se jim v ru-
kou objevily proutěné, mašlemi ozdobené 
pomlázky. Do pohybu se dali také mužáci, 
kteří kolem harmonikáře vytvořili čtvrtkruh, 
aby spustili bujarou slováckou velikonoční 
píseň. Po ní se dali do oblíbené „mužské prá-
ce“ – mrskání. Navázali tak na již dlouhole-
tou modřickou tradici, kterou nezastavila ani 
pandemie. Bylo to krásné a hřejivé završení 
velikonočních svátků. 

 Josef Chybík

Foto: Josef Chybík
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SNĚDEK – SVĚDEK VINAŘSTVÍ V MODŘICÍCH 
V OBDOBÍ STŘEDOVĚKU

Snědek k nám kdysi přicestoval s révou 
vinnou jako její věrný společník a už u nás 
zůstal. Vinařství v českých zemích zažilo 
největší rozmach za vlády císaře Karla IV. 
Méně už se ví, že na Moravě se o rozvoj 
vinařství zasloužil Karlův mladší bratr – 
moravský markrabě Jan Jindřich Lucem-
burský se synem Joštem. V Modřicích, 
které byly ve středověku biskupským pan-
stvím, se o rozšiřování vinohradů zasadili 
olomoučtí biskupové. V té době tady byly 
vinice součástí majetku většiny usedlostí, 
často i těch chudších. Různé druhy sněd-
ku, které bývaly ve vinohradech běžným 
plevelem, z nich postupně pronikaly i do 
okolních travnatých porostů a staly se sou-
částí naší přírody. 

Do dnešních dnů se u nás v Modřicích vy-
skytuje snědek chocholičnatý. I když to byl 
původně polní plevel, je to je krásná rostli-
na příbuzná hyacintu. Jeho bělostné hvěz-
dovité květy však netvoří tak mohutný hro-
zen jako má hyacint, ale jsou uspořádány 
v chocholíku, což je řidší a méně nápadné 
květenství. Přesto na louce snadno upoutá 
pozornost, protože jeho chocholík tvoří 10 až 
15 zářivě bílých květů. Snědek chocholičnatý 
je nízká bylina s trávovitými listy. V zemi má 
kromě hlavní zásobní cibule i vedlejší cibul-
ky, pomocí kterých se tato zajímavá rostlina 
rozšiřuje. Změny hospodaření v zemědělství 
během 20. století (např. rozorávání mezí, 
používání chemických látek, zarůstání a lik-
vidace pastvin) způsobily, že se počty sněd-

Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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ků v české krajině stále snižovaly, až téměř 
vymizely. Dnes patří snědek chocholičnatý 
k chráněným rostlinám a v Červeném sezna-
mu květeny ČR je zařazen mezi ohrožené 
rostliny.

U nás v Modřicích se snědek udržel na 
travnatém porostu u Svratky. Na trávníku 
u řeky se mu zalíbilo tak, že plochu, na které 
se rozrostl, můžeme bez nadsázky nazvat 
snědkovou loukou. Pokud jste se koncem 
dubna nebo v květnu vypravili trasou od pod-
chodu na Chrlické ulici směrem k jihu, zaved-
la vás travnatá pěšina lemující břehové křo-
viny mlýnského náhonu i Svratky, právě až ke 
snědkové louce. Nemůžete ji minout, bývá 
těmito krásnými bělostnými květinkami do-
slova poseta. Je to unikátní lokalita, protože 
právě snědek chocholičnatý byl v ČR dlouho 
považován za dnes již nevěstný, možná vy-
hynulý druh. 

V okolí Středozemního moře roste snědek 
ve vinicích běžně a často se tam vyskytuje 
také v ovocných sadech, dokonce se tam 
s ním můžete setkat i na trávnících v měst-
ských parcích.

V Modřicích nám období největšího roz-
machu vinařství připomíná právě snědková 
louka. 

 PhDr. Stanislava Kleinová
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Naše největší vítězství není v tom,
 že nikdy neselžeme, ale v tom,
 že se zvedneme pokaždé, když
 spadneme.“
 
 Konfucius

Léta letí, aniž bychom si to uvědomovali. 
Trochu nás zpomalila covidová kauza, v níž 
jako by se život zastavil. Přesto se dějí věci, 
nad nimiž zůstává rozum stát. Snad se opět 
zanedlouho dostaneme do normálu a český 
národ se opět zvetí. 

A protože jsem dítě první republiky a zažila 
jsem již mnohé, tak jsem zavzpomínala, 
že právě letošní květen je již 76. výročím 
osvobození České republiky Rudou armádou 
a částečně na západě Čech i americkou 
armádou a tím i ukončení II. světové války 
9. května 1945.

Zapomínáme a naši potomci, ani neví, jak 
mohou být šťastni, že naše země žije v míru 
již 76. let. Byla to zlá doba a tragická nejen 
pro náš národ. Válka proti fašismu nebyla 
žádná procházka růžovým sadem. Válka 
proti fašismu byla bojem na život a smrt. 
Sto devadesát pět tisíc našich občanů bylo 
umučeno v koncentračních táborech, byly 
uzavřeny vysoké školy, zabráno pohraničí, 
popravy studentů, stanné právo a jiné hrůzy 
nacistických okupantů – vypálené Lidice 
a Ležáky a spousta jiných zvěrstev.

Nezapomenu nikdy, jak jsme za oknem 
přes záclonu pozorovali, jak od Přízřenic 
pochodovali příslušníci SA v černých 
uniformách, aby obsadili modřickou radnici 
(bydleli jsme v té době v Biochemě). Tím 

byla provedena okupace Modřic a od této 
chvíle se dosavadní sousedské přátelství 
mezi Čechy a Němci změnilo přes noc 
v nepřátelství. Jediný, kdo zachoval Čechům 
přízeň, byl MUDr. Pařízek, který pomáhal 
Čechům.

Osvobození Rudou armádou jsem 
v Modřicích nezažila, protože otec byl zatčen 
a odvezen do koncentráku a my jsme dostali 
výpověď z bytu a museli jsme se do tří dnů 
vystěhovat, takže válku jsem prožila daleko 
od Modřic. Našeho tatínka jsem neviděla 
pět let a na rozdíl od nás ho osvobodila 
americká armáda 17. dubna 1945 a s tou se 
dostal až do Plzně. K nám domů se vrátil až 
koncem července 1945. Těžké v té době bylo 
cestování, ale byli jsme rádi, že se vrátil živý, 
že tu hrůzu přežil.

Válka je strašná věc. Ukazuje se, že fašismus 
nebyl úplně vymýcen a že jsou zde podobné 
verze, vždyť celosvětový mír vlastně 
neexistuje. Stále se někde válčí a pamětníků 
II. světové války ubývá a existují snahy 
o falešné interpretace historie. Je velice 
špatné, že se záměrně  překrucují události 
a neslaví se už ani státní svátek 9. května, 
kdy oficiálně byla ukončena II. světová válka 
(9. 5. 1945).

Mějme se na pozoru před nenávistí a zlobou, 
stačí jiskřička, aby vznikl požár. Nepřeji 
nikomu zažít to, co jsem já, i moji vrstevníci 
zažívali. Život máme jen jeden, tak ho 
prožijme v lásce, přátelství a míru.
 
 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
 předseda spolku
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

Rozloučili jsme se

Ryšavý Vlastimil
Kovařík Antonín
Smetanová Ludmila

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významného kulatého 
výročí se dožívají

Blechová Hana
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KLIENTI MODŘICKÉHO SENIORCENTRA 
ZPOVÍDALI SVÉHO HEJTMANA

Výjimečnou příležitost popovídat si přímo 
s hejtmanem Jihomoravského kraje dostali 
klienti domova SeneCura v Modřicích u 
Brna. V křesle pro hosta čelil Mgr. Jan 
Grolich nejen otázkám ohledně brněnského 
nádraží či stadionu za Lužánkami, ale 
seniory zajímaly i jeho koníčky a rodina. 
Hodinové povídání zakončil hejtman 
prohlídkou domova pro seniory SeneCura 
včetně domova se zvláštním režimem pro 
lidi s alzheimerem či jiným typem demence.   

„Každý měsíc pořádáme pro naše klienty 
společenskou aktivitu Křeslo pro hosta, kde 
se mohou vybrané osobnosti zeptat na vše, 

co je zajímá. Tentokrát jsme měli možnost 
přivítat pana hejtmana, což samozřejmě 
vzbudilo velký zájem,“ uvedl Martin 
Procházka, ředitel SeneCura SeniorCentra 
Modřice. Hejtman Grolich zdůvodnil svou 
přítomnost v domě potřebou být v kontaktu s 
lidmi a znát jejich názory, proto po setkání se 
žáky a studenty na základní a vysoké školy 
byli senioři jasnou volbou.

Možnost poznat pana hejtmana využilo třicet 
klientů domova, kteří se živě zajímali o jeho 
práci a záměry v rozvoji kraje. Po zvídavých 
otázkách na soukromí se nosným tématem 
stal sport a jeho podpora včetně otázek na 

Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice
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budoucnost stadionu za Lužánkami. Senioři 
se zajímali i o rekonstrukci nádraží v Brně a 
o to, co obnáší práce hejtmana. „Klienti byli 
v otázkách velmi aktivní. Sport dominoval, 
protože pan hejtman prozradil, že aktivně 

sportuje,“ doplnila aktivizační pracovnice 
SeniorCentra Sabina Halvová. Po více než 
hodinové debatě si následně Jan Grolich 
prohlédnul celý domov SenecCura včetně 
zahrady.

Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice
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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, 
knihovna je již otevřena v běžné výpůjční době čtyři dny v týdnu. Vstup je omezen a stále platí 
přísná hygienická opatření.

Výběr knižních novinek květen 2021
PRO ŽENY:
Bergová, Ellen: Ulíbám tě k smrti
Harmel, Kristin: Vinařova žena
Jakoubková, Alena: Pod lampou není vždy 
tma
Körnerová, Hana Marie: Ve stínu erbu
Lacrosse, Marie: Vinařství: pokračování 
rodinné ságy. Nový začátek
Lindsey, Johanna: Miláčkovo pokušení

PRO SILNÉ NERVY: 
Beran, Ladislav: Kytice růží nebožtíkům 
nevoní
Castillo, Linda: Labyrint tajností
Dán, Dominik: Sára
Deveraux, Jude: Zapomenutá vražda
Eidler, Petr: Případ Aleny Struskové
Ellwood, Nuala: Dům u jezera
Fields, Helen: Dokonalý zločin
Green, Linda: Poslední slova
Grisham, John: Ochránci
May, Peter: Tichá smrt
McCreight, Kimberly: V dobrém i zlém
Pulley, D. M.: Dům plný temnoty
Regan, Lisa: Dívka beze jména
Sheperd, Catherine: Vražda bez soucitu
Šmehlík, František: Slyšet jeleny zpívat
Urban, David: Výjezdovka
Watt, Holly: Lidská trofej

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Královská štvanice
Čornej, Petr: Husitská revoluce: stučná 
historie
Ebertová, Sabine: Meč a koruna IV. Srdce
z kamene
Follett, Ken: Večer a jitro
Gablé, Rebecca: Druhé království
Grmolec, Zdeněk: Tajemství černé královny
Hanibal, Jiří: Až na vrchol
Illies, Florian: 1913: co jsem ještě chtěl 
vyprávět
Juřík, Pavel: Czerninové
Kilián, Jan: Plukovník, rebel a zbožná vdova
Knedler, Magdalena: Porodní sestra 
z Osvětimi
MacGregor, Ian: Checkpoint Charlie
Morton, Andrew: Zrazená koruna
Sklenář, Karel: Industriální Brněnsko
Vondruška, Vlastimil: Křišťálový klič IV. 
Hejnické pastorále

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Austenová, Jane: Northangerské opatství
Coates, Ta-Nehisi: Kdo tančí s vodou
Giordano, Paolo: Dobývání nebe
Helle Helle: Ony
Jarkovská, Erika: Mrtví milovat nemohou
Kwak, Jean: Hledání Sylvie Lee
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Rodriguez, Deborah: Kábulská škola krásy 
– život pod závojem

ČESKÁ LITERATURA:
Bellová, Bianca: Tyhle fragmenty
Dadák, Matěj: Muž bez jazyka
Denemarková, Radka: Peníze od Hitlera
Labudová, Ema: Lada u ledu
Leirová, Martina: Tohle město, tahle řeka
Málková, Martina: Pérka, drátky, kolečka
Melichar, René: Zákoník mé ženy aneb 
Obyčejné dny
Novak, Petr: Myškinův problém: zápisky 
zrání
Rokosová, Sandra: Přišel jsi, když venku 
pršelo
Tajovská, Iva: Než se rozdělíme
Větříšek, Lubomír: Dva roky v hajzlu

SCI-FI A FANTASY:
Bureš, Roman: Planeta idiotů
Moreno-Garcia, Silvia: Bohové jadeitu a 
stínu

PRO NÁCTILETÉ:
Craig, Erin A.: Dům soli a smutku
Nesbo, Jo: Doktor Proctor a konec světa. 
Možná…

Paolini, Christopher: Spát v moři hvězd II.
Rina, Lin: Kroniky prachu
Riordan, Rick: Apollónův pád – Hrobka 
nemrtvých

PRO NEJMENŠÍ:
Barfi eld, Mike: Hele život! Po stopách 
živých organismů všude kolem nás
Cejnková, Zora: Elementi
Disney, Walt: Raya a drak
Lamka, Josef: Čtyřlístek a záhada 
faraonovy hrobky
Lebeda, Jan: Medovníček a jeho nemocnice 
pro zvířátka
Sedláčková, Jana: Poznáváme zvířata lesa 
s Červenou Karkulkou

INSPIRACE NA CESTY: 
Bali a Lombok – turistický průvodce
Jůzlová, Jana: Toulky Pojizeřím
Sladký, Jiří: Írán. Tisíc a jedno dobrodružství

INSPIRACE DO KUCHYNĚ:
Elefteriadu, Martha: Řecká kuchyně
Kolektiv: Jíme zdravě. Velikonoční speciál
Kolektiv: Rychlé večeře (Edice Apetit)
Šárková, Danka: Krkonošská kuchařka
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Rozkvetlé Modřice  Foto: M.Hájek
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce dubna, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během dubna řešili jednu krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP byla požádána ze strany dispečinku PČR o asistenci při dopravní nehodě na silnici 
č. 152, kde došlo ke střetu dodávky a osobního vozidla. Nehoda se obešla bez zranění, hlídka 
MP na místě usměrňovala provoz po dobu vyšetřování dopravní nehody.

Strážníci řešili nález elektrické koloběžky, které byla pohozená u protihlukové bariéry. Jeli-
kož se jednalo o sdílenou koloběžku, byl kontaktován provozovatel. Vzhledem k tomu, že 
nedošlo k poškození koloběžky, převzal si ji a událost byla tímto ukončena.

Hlídka MP přijala oznámení, že na autobusové točně u Olympie je starší muž, který vyhro-
žuje řidiči autobusu nožem. PČR žádala MP o asistenci při zákroku proti podezřelé osobě. 
Na místo dorazila současně MP Modřice i PČR Rajhrad. Podezřelý muž se nacházel na 
zastávce u OC Olympia a dožadoval se vstupu dovnitř. Řidič autobusu už na místě nebyl. 
Po příjezdu na místo byl muž v klidu a k ohrožení dalších osob nedošlo. Celou událost si 
převzala PČR Rajhrad k vlastnímu šetření.

Strážníci řešili oznámení, že neznámý řidič motorového vozidla natankoval naftu, následně 
na pokladně hotově uhradil potraviny, ale k platbě PHM nedošlo. Poté z čerpací stanice 
odjel. Obsluha čerpací stanice o události vyrozuměla strážníky, kteří zjistili provozovatele 
vozidla a vyzvali jej k uhrazení dlužné částky.

Hlídka MP přijala oznámení od muže, který při jízdě poškodil svoje i cizí vozidlo na ul. 
Poděbradova a požadoval pomoc. Po příjezdu na místo se spojila s oznamovatelem. Ten 
uvedl, že projížděl svým vozidlem Škoda Yeti, ul. Poděbradova, kdy se se vyhýbal jinému 
vozidlu, a při manévru poškodil stojící vozidlo na druhé straně. Hlídka zjistila majitele po-
škozeného vozidla a kontaktovala jej. Ten uvedl, že se na místo dostaví nejdříve za půl 
hodiny. Oznamovatel byl poučen o dalším postupu při sepisování dopravní nehody. Udá-
lost byla hlídkou zadokumentována a vzhledem k tomu, že nebyl ohrožen BESIP, šetření 
na místě ukončila.

Strážníci přijali oznámení o ležícím muži v podjezdu. Na místě byl vzbuzen, rozchozen 
a ztotožněn muž ročník 1996. Byla provedena dechová zkouška s výsledkem 2,4 promile. 
Byl však plně orientovaný, schopen samostatné chůze a komunikoval bez potíží. Vzhle-
dem k tomu, že neměl peníze na MHD, byl doprovozen mimo katastr města.

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Hlídka řešila oznámení o pobíhajícím psu v OC Olympia v prodejně ASKO. Zaměstnanci 
prodejny psa odchytli a následně jej předali hlídce. U psa bylo zjištěno číslo čipu, který byl 
registrovaný u Komory veterinárních lékařů. Následně byl kontaktován majitel a informo-
ván o odchytu psa. Vzhledem k vysokému věku majitele byl pes dovezen majiteli domů.

Hlídka MP přijala oznámení od DPMB, že na konečné zastávce ve vozidle tramvaje od-
mítá opilý pasažér vystoupit. Po příjezdu na místo ve voze nalezla spícího muže. Na 
několikátý pokus se jej podařilo probudit, poté vystoupil sám z vozidla. Muž byl pod vli-
vem alkoholu, ale byl schopen samostatné chůze. Proto byl po kontrole poslán na další 
tramvaj směr Brno.

Strážnici přijali oznámení o dopravní nehodě před hotelem Gregor, která se právě stala. Na 
místě byl ztotožněn řidič havarovaného mopedu, muž neměl doklady od mopedu, a jak se 
následně ukázalo, ani řidičský průkaz. Svědci nehody shodně vypověděli, že řidič havaro-
vaného mopedu jel z ulice Masarykova přes nám. Svobody, kde nezvládl zatáčku a nabou-
ral do osobního motorového vozidla Chevrolet zaparkovaného před hotelem Gregor. Řidič 
se k dopravní nehodě přiznal a vypověděl, že se s ním rozešla přítelkyně, dnes v práci celý 
den popíjel všechno možné a teď jede domů. Řidič vrávoral, mluvil nesmysly a byl viditelně 
pod vlivem alkoholu. Dále měl řidič drobnou odřeninu na tváři, lékařské ošetření však opa-
kovaně odmítl. Bylo provedeno orientační vyšetření na alkohol a jinou návykovou látku, kdy 
mu bylo naměřeno 3,31 promile. Vzhledem k takové hodnotě byla na místo přivolána PČR, 
která si celou událost převzala.

Hlídka MP přijala oznámení o nezaplacení PHM na čerpací stanici. Řidič vozidla natanko-
val pohonné hmoty do osobního vozidla na jednom stojanu a u dalšího stojanu tankoval 
pohonné hmoty do kanystru. Obsluha čerpací stanice muži namarkovala pouze pohonné 
hmoty do vozidla, ale pohonné hmoty, které byly tankovány do kanystru, nebyly uhrazeny. 
Byl kontaktován provozovatele vozidla, a ten následně dlužnou částku uhradil.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE



www.mesto-modrice.cz

34
5 | 2021

INZERCE

ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748
Nutné ovládání křovinořezu.

Volejte 606 60 11 94.

HLEDÁME BRIGÁDNÍKA 
NA ZAHRADU V MODŘICÍCH

Koupím garáž 
v Modřicích.

Tel.: 604 575 950
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Do našeho týmu v Modřicích pro středisko Mechanizace a recyklace hledáme časově fl exibilního bri-
gádníka, např. důchodkyni/ce, studentku/ta, matku na MD, apod., který by pracoval/a několik hodin 
týdně jako obsluha váhy na vjezdu do areálu.

POŽADUJEME
- časovou fl exibilitu, spolehlivost, pracovitost,
 samostatnost
- bydliště Modřice a okolí, popř. ochota dojíždět

NÁPLŇ PRÁCE
- vážení vozidel na vjezdu a výjezdu
- přebírání souvisejících dokladů
 (průvodky, ZPO, apod.)
- kontrola řádného popisu převáženého
 stavebního odpadu
- přebírání plateb za uložení odpadu v hotovosti,
 vystavení příslušných dokladů

NABÍZÍME
- možnost přivýdělku, nenáročnou práci,
 zaučení a podporu 
- práce v jednosměnném provozu, pouze 
 ve všední dny, cca 10 – 15 hodin týdně ve dnech 
 nebo hodinách podle domluvy s druhou vážnou
- práci v areálu v Modřicích
 
Nástup možný ihned nebo dle domluvy. 

Strukturovaný životopis a motivační dopis v českém jazyce prosím zasílejte na email:
personalni@moravostav.cz 

Pro více informací kontaktujte naše personální oddělení na tel.: 549 128 185

OBSLUHA VÁHY (VÁŽNÝ/VÁŽNÁ)

MYCÍ CENTRUM SERVIS PROVĚŘENÉ OJETÉ VOZY ČERPACÍ STANICE PRODEJLAKOVNA WWW.AGROTECAUTO.CZ

ZASTAVTE
SE K NÁM!

www.agrotecauto.cz

AGROTEC a.s.
ŠKODA: Hustopeče: Brněnská 74, 693 01, tel.: 519 402 111 | Modřice: Chrlická 
1153, 664 42, tel.: 548 133 810 | Břeclav: Lidická 123, 690 03, tel.: 519 326 500
KIA: Hustopeče: Brněnská 74, 693 01, tel.: 519 402 480 | Modřice: Chrlická 1153, 664 42, 
tel.: 548 133 850 | Břeclav: Lidická 123, 690 03, tel.: 519 327 143

JARO S AGROTECEM
Velký výběr skladových vozů ŠKODA a KIA
a jarní servisní akce. Těšíme se na Vás!
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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 

INZERCE

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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