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1Zprávy z radnicez
USNESENÍ RMM č. 4/2015

Komentáře k vybraným bodům usne-
sení ze 4. schůze RMM konané
dne 3. 2. 2015

Úhrada faktur
RMM schválila úhradu faktur společ-
nosti Královská obchodní, s. r. o., ve 
výši 408 375 Kč vč. DPH za energetický 
management a 1 510 528 Kč vč. DPH za 
stavební práce na akci „Zateplení budo-
vy ZUŠ Benešova 271“.
(k usnesení 4R-3.2/2015 a 4R-3.3/2015)

Servisní smlouva
RMM schválila servisní smlouvu s 
fi rmou Schrack Technik, spol. s r. o., na 
zabezpečení nepřerušitelných záložních 
systémů elektrické energie v objektu 
Pasivního bytového domu pro seniory 
za cenu 14 416 Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 4R-3.5/2015)

Provoz splaškové kanalizace
RMM schválila Dodatek č. 34 k Nájem-
ní a provozní smlouvě na splaškovou 
kanalizaci s BVK, a. s., který rozšiřuje 
provozovanou kanalizaci o prodlou-
ženou stoku ulice Havlíčkova v délce 
89,68 m.
(k usnesení 4R-3.6/2015)

Stavební úpravy Poděbradova 413
RMM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o dílo na dodávku stavby „Přístavba a 
stavební úpravy budovy Poděbradova 
413“ s fi rmou VS Build, s. r. o., který 

upravuje cenu díla o vícepráce nut-
né provést z důvodu velmi špatného 
technického stavu nemovitosti (nové 
podlahy, nové omítky, výměna kotle, 
úpravy krovu, elektroinstalace atd.) v 
celkové výši 396 137 Kč bez DPH. Cena 
stavby se tak upravuje na 2 122 136 Kč 
bez DPH.
(k usnesení 4R-3.8/2015)

Výpověď z nájmu
RMM schválila podání Výpovědi z ná-
jmu v restauraci Sokolovna společnosti 
Vanvera, s. r. o., v likvidaci, pro pozdní 
úhrady nájemného.
(k usnesení 4R-3.12/2015)

Nájem pozemku
RMM schválila smlouvu o nájmu části 
pozemku par. č. 2032 o výměře 15 m2 za 
cenu 110 Kč/m2/rok bez DPH společ-
nosti Pekařství KESI za účelem umístění 
prodejního stánku s pečivem.
(k usnesení 4R-3.13/2015)

Reklamní panel
RMM zamítla umístění reklamního pa-
nelu při komunikaci II/152 ve směru na 
Želešice společnosti Indwell Industry, 
s. r. o.
(k usnesení 4R-4.1/2015)

Pronájmy pozemků
RMM schválila pronájmy pozemků:
- par. č. 2025/1 o výměře 49 m2 společ-

nosti DIRS BD, s. r. o. (ulice Dobrovské-
ho) - par. č. 986 panu Tomáši Mátlovi 
(ulice Havlíčkova).
(k usnesení 4R-4.2/2015 a 4R-4.3/2015)

Prodej pozemků
RMM projednala a doporučuje ZMM 
schválit prodej pozemků v majetku 
města, které se nacházejí pod stavbami 
garáží v majetku soukromých osob. Jed-
ná se o pozemky par. č. 333/3 a 333/5 
ulice Dobrovského a par. č. 514/5 ulice 
Žižkova.
(k usnesení 4R-4.4/2015)

Nákup pozemků
RMM projednala nabídku nákupu po-
zemku par. č. 460/20 o výměře 2203 m2

a doporučuje ZMM nákup schválit.
(k usnesení 4R-4.5/2015)

Umístění kontejneru na textil
Oblastní středisko Diakonie Broumov 
má schváleno umístění kontejneru na 
použitý textil v Modřicích. Přesná polo-
ha bude vyhlášena rozhlasem.
(k usnesení 4R-4.6/2015)

Přidělení bytu v Pasivním bytovém 
domě pro seniory
RMM schválila přidělení bytu 2+kk v 
Pasivním bytovém domě pro seniory 
manželům Hrobským. Tímto zůstávají 
neobsazeny poslední tři bytové jednot-
ky.
(k usnesení 4R-5.1/2015)

Architektonická soutěž o návrh více-
účelové haly
V měsíci lednu započala další etapa 
příprav výstavby víceúčelové sportovní 
haly. Byla oslovena fi rma DEA Ener-
getická agentura, s. r. o., na provedení 

činnosti organizátora Architektonické 
soutěže za cenu 56 144 Kč vč. DPH a 
RMM schválila Soutěžní podmínky a 
Stavební program. Dále RMM schválila 
složení poroty Architektonické soutěže, 
její náhradníky a přizvání odborníků.

Porota bude pracovat v tomto složení:
Závislí porotci: 
Ing. Josef Šiška, Ing. Hana Chybíková a 
Ing. Libor Procházka, MBA

Nezávislí porotci: 
prof. Ing. arch. Petr Hrůša, prof. Ing. 
arch. akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. 
arch. Pavel Jura a Ing. arch. Eva Mattu-
šová

Náhradníci poroty jsou schváleni:
Ing. arch. Ludvík Grym, Ing. arch. Petr 
Todorov a Ing. Pavel Doleček

Přizvaní odborníci, kteří byli osloveni: 
Ing. Jiří Cihlář – energetický auditor, Ing. 
Jaroslav Halamčík – rozpočtář
(k usnesení 4R-3.15/2015; 4R-7.1.1/2015; 4R-

7.1.2/2015; 4R-7.2.1/2015; 4R-7.2.2/2015 a 4R-

7.2.3/2015)

Projednání ZÚR JmK
RMM schválila úhradu příspěvku ve 
výši 65 670 Kč na společný účet obcí v 
rámci smlouvy o společném postupu 
při projednání ZÚR JmK.
(k usnesení 4R-9.3/2015)

Veřejné zakázky ZŠ Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice realizaci 
dvou veřejných zakázek, a to „Dodáv-
ka dotykových mobilních zařízení“ 
a „Úprava zahrady u budovy školy, 
Komenského 343“.
(k usnesení 4R-9.4/2015 a 4R-9.5/2015)
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Vlajka pro Tibet
Jako každoročně se město Mořice 
připojuje k celosvětové kampani „Vlajka 
pro Tibet“ dne 10. 3. 2015.
(k usnesení 4R-9.7/2015)

Chodník a parkoviště MŠ Modřice
RMM vzala na vědomí cenovou nabíd-
ku 157 300 Kč vč. DPH od fi rmy EURO-
TRACE, s. r. o., na vypracování PD pro 
územní a stavební řízení včetně reali-
zační PD na akci „Chodník k mateřské 
škole na ulici Zahradní“. Jedná se o 
dokončení okolí MŠ a prostranství před 
přilehlými bytovými domy.
(k usnesení 4R-9.9/2015)

Chodník Modřice–Přízřenice
Po vzájemné dohodě s městskou částí 
Brno-jih jsou osloveny fi rmy Eurotrace, 
s. r. o., Ateliér DPH, s. r. o., a Regiopro-
jekt Brno, s. r. o., k předložení cenové 
nabídky na vypracování investičního 
záměru výstavby chodníků Modřice–
Přízřenice.
(k usnesení 4R-9.10/2015)

Prezentace města
RMM schválila prezentaci města v dení-
ku Rovnost 4x za rok 2015 ve výši 5 100 
Kč/prezentace bez DPH. 
(k usnesení 4R-9.12/2015)

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Vážení občané, 
Považujeme za nanejvýš důležité Vás korektně a nezkresleně informovat. Proto Vás 
budeme v plné míře zpravovat o dění, tak jak jej vidíme my zastupitelé města. Bohu-
žel zřejmě se zpožděním.
Jednou z neúplných informací, které byly publikovány ve zpravodaji č 12/2014, byla 
volba vedení města Modřic.

Bylo prezentováno, a občan Modřic by se mohl domnívat, že všichni byli zvoleni 15 
hlasy. 

Mohli jste se dozvědět následující:

Bod 6 – Provedení volby starosty, místostarostů, radních a předsedů výborů 
dle schváleného volebního řádu

• Usnesení Z1-6.1/2014: ZMM volí uvolněným starostou města Modřice
Josefa Šišku.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

• Usnesení Z1-6.2/2014: ZMM volí uvolněnou místostarostkou města Modřice 
Hanu Chybíkovou.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

• Usnesení Z1-6.3/2014: ZMM volí neuvolněným místostarostou města Modřice 

Jiřího Ventrubu.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

• Usnesení Z1-6.4/2014: ZMM volí prvním členem Rady města Modřice
Luďka Slaného.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

• Usnesení Z1-6.5/2014: ZMM volí druhým členem Rady města Modřice
Kamilu Šulovou.
Hlasování: 15 pro, 0 proti, 0 se zdrželo

Ale tak hlasování v žádném případě neproběhlo. Jak to tedy bylo? 
Proběhlo tajné hlasování, které nebylo tak tajné a dopadlo, jak dopadlo. Následně 
se hlasovalo o Usnesení. Hlasování o usnesení ale znamená, že akceptujete to, jak 
hlasování proběhlo a dopadlo.

Hlasování (volba uvolněného starosty):
 
Navržený kandidát Josef Šiška získal 9 hlasů = zvolen starostou města
Navržený kandidát Erik Mikuš získal 6 hlasů = nezvolen

Hlasování (volba uvolněného místostarosty):
Navržená kandidátka Ing. Hana Chybíková získala 9 hlasů = zvolena uvolněnou mís-
tostarostkou.
Navržená kandidátka Sylva Bernátová získala 6 hlasů = nezvolena

Hlasování (volba neuvolněného místostarosty):
Navržený kandidát Jiří Ventruba získal 9 hlasů = zvolen neuvolněným místostarostou
Navržená kandidátka Alexandra Konvalinková získala 6 hlasů = nezvolena

Hlasování (volba prvního člena Rady města):
Navržený kandidát Luděk Slaný získal 8 hlasů = zvolen prvním členem RMM
Navržený kandidát Erik Mikuš získal 7 hlasů = nezvolen

Hlasování (volba druhého člena Rady města):
Navržená kandidátka Kamila Šulová získala 8 hlasů = zvolena druhým členem RMM
Navržený kandidát Libor Procházka získal 7 hlasů = nezvolen
Z celkového výsledku je zřejmé, že 4 z 5 radních jsou z ODS. Zastupitelstvo je roz-
děleno na koalici a opozici a zatím to vypadá, že snahou koalice je, aby se opozice 
dozvěděla co nejméně. Nejlepší bude, když přijdete na zastupitelstvo a sami se pře-
svědčíte, jak to tam vypadá. 

Vaši zastupitelé z hnutí ANO:
Erik Mikuš, Alexandra Konvalinková a Jan Skalník
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1Informace pro občanyi
Ukliďme Česko

Modřice se letos pokusí zapojit do úklidové celonárodní akce „Ukliďme Česko“, kte-
rá proběhne 18. 4. 2015. Jejím smyslem je úklid černých skládek, popřípadě běžný 
úklid drobného nepořádku např. kolem komunikací, cyklostezek, bytových domů 
atd. Předpokládá se zapojení jednotlivců, spolků, škol, SVJ bytových domů a podob-
ně. Dobrovolníci se mohou přihlásit k účasti na: lenka.ventrubova@mesto-modrice.
cz nebo je možné se registrovat na www.uklidmecesko.cz, zde najdete další podrob-
nosti, zrovna tak na www.facebook.com/UklidmeCesko.

O akci budeme informovat také na našich webových stránkách, na plakátech
a v místním rozhlase.

Pokud naleznete černé skládky a plochy vhodné k úklidu, můžete je hlásit pomocí 
mobilní aplikace nebo na webu www.ZmapujTo.cz  nebo na podatelna@mesto-mod-
rice.cz, lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz.

Předem děkujeme všem, kteří se zapojí a přispějí tak k lepšímu životnímu prostředí 
v Modřicích svojí aktivní účastí.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Kácení dřevin v Modřicích

Na základě provedeného dendrologického průzkumu v rámci projektu Stromy pod 
kontrolou bude probíhat v průběhu tohoto roku, zejména v jarních, podzimních a 
zimních měsících, kácení stromů. Jedná se o stromy, které jsou na základě zdravot-
ního stavu a vitality určeny k odstranění, hrozí u nich riziko pádu kosterních větví 
nebo se jedná o havarijní stav. U dalších stromů se budou provádět zdravotní nebo 
bezpečnostní řezy. 

V souběhu s tím bude navržena odborníkem náhradní výsadba, která bude ve vhod-
ných klimatických podmínkách následně provedena.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Informace od zastupitelů za Nezávislí za čisté a klidné Modřice

Vážení spoluobčané,

mnoho z Vás, kteří sledujete dění v obci a čtete Zpravodaj, se nás ptáte, proč tak často 
hlasujeme na zasedání ZMM proti návrhům usnesení?
Kdo se nezúčastňuje těchto schůzí a nepracuje s počítačem, nemá přesný přehled o 
tom, jak jednání vlastně probíhají, a jediné informace čerpá z modřického Zpravoda-
je. Zde není zveřejněný zápis, ale pouze přijatá usnesení. Ta neposkytují objektivní 
ani ucelený přehled o tom, jak hlasování probíhalo, kdo podával jaké připomínky či 
návrhy na jiná usnesení.
Tak se stává, že především opoziční zastupitelé navrhují odlišná znění usnesení, vět-
šinou ve prospěch města či jeho občanů, ta nejsou díky převaze koaličních zastupi-
telů schválena, ale ve Zpravodaji se neobjeví.
Několikrát jsme žádali vedení města o to, aby byly zveřejněny všechny podané návr-
hy usnesení (i ty, které nebyly schváleny) nebo úplné zápisy z jednání zastupitelstva. 
Vždy to bylo zamítnuto s výmluvou, že Zpravodaj by pak byl obsáhlý a město by to 
stálo mnoho fi nančních prostředků.
Přitom zasedání zastupitelstva se konají 1 x za 3 měsíce.
Domníváme se, že pokud nejsou tajná, mají občané právo se dozvědět všechny in-
formace v periodiku (Zpravodaji), na které si mimochodem přispívají ze svých daní.
Pro ty z vás, kteří se zajímáte o veřejné dění a chcete vědět, jak se vámi volení za-
stupitelé chovají a co prosazují, je však nejlepší radou ZÚČASTŇOVAT SE JEDNÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA (je veřejné a termín konání je uveden ve Zpravodaji) nebo se in-
formovat na webových stránkách města Modřice: www.mesto-modrice.cz, kde by 
měly být zápisy zveřejněny. Další možností je nahlédnout do zápisu přímo na měst-
ském úřadu.

Není jednoduché v současném složení Zastupitelstva města Modřice prosadit coko-
liv, co není v zájmu koaličních stran, ale přesto se budeme snažit, aby aspoň právo 
občanů na informace (podle zákona č. 305/2013 Sb., kterým se mění tiskový zákon č. 
46/2000 Sb.) bylo dodržováno.

Zastupitelé za Nezávislí za 

čisté a klidné Modřice

Sylva Bernátová Libor Procházka



www.mesto-modrice.czZpravodaj 3/2015Informace pro občany Informace pro občany111110

Vážený pane hejtmane,

Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic jihomoravského kraje za-
hájil dne 11. 8. 2014 rozsáhlou rekonstrukci úseku komunikace II/152 včetně most-
ních objektů nacházejících se v k.ú. města Modřice. Vlivem zpoždění naplánovaných 
oprav byly současně od počátku, v rámci výše citovaných prací, provedeny úplné 
uzavírky mostních objektů přes železnici a modřický mlýnský náhon. K zajištění 
průjezdu jak osobních, tak nákladních vozidel byly vytyčeny objízdné trasy. Hlavní 
objízdná trasa byla nasměrována do centra města Modřice a využívala krajských 
komunikací nacházejících se na ulicích Brněnská, Nádražní, Husova, Masarykova, 
nám. Svobody a Chrlická. 

Z důvodu vedení objízdných tras po citovaných komunikací a její značné intenzitě 
včetně těžké kamionové dopravy došlo k silnému poškození povrchů silnic, které 
se následně začalo projevovat i na přilehlé bytové výstavbě ať obytných domů tak 
domů rodinných. Nejsilněji došlo k poškození povrchu komunikace a jejího značné-
ho propadu na ulicích Husova a Masarykova. Současně došlo k utržení značné části 
krajnice komunikace na ulici Nádražní.

Vyzýváme Vás k neprodlenému sjednání nápravy, a to zejména okamžitým započe-
tím oprav celé komunikace na ulici Husova (propady místy až 30 cm), neodkladným 
zahájením projekčních prací s bezprostředně navazující realizací rekonstrukce celé 
ulice Masarykovy a zajištěním zpevnění krajnice komunikace na ulici Nádražní.

Město Modřice v současné době provádí rekonstrukce chodníků ulice Husova a je 
připraveno okamžitě započít práce na rekonstrukci chodníků ulice Masarykova. Vzá-
jemná koordinace a neodkladné řešení vzniklého stavu by mělo být v zájmu obou 
stran.

Zařazení potřebných investic do rozpočtu kraje na opravy komunikací ve správě 
Jihomoravského kraje a neprodlené zajištění realizace oprav Vašich komunikací oče-
káváme již v roce 2015.

Vaše stanovisko a termíny realizace rekonstrukce dotčených komunikací nám prosím 
sdělte neprodleně.

S pozdravem
Ing. Josef Šiška
starosta města

Reakce JMK
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Informace o likvidaci odpadů v Modřicích v roce 2015

Pravidelný svoz komunálního odpadu od občanů probíhá pravidelně v pátek.
Co všechno třídíme:

Bioodpad – svoz od občanů březen – listopad, každý týden ve středu i v odpoled-
ních hodinách, ostatní měsíce 1 středu v měsíci
kontejnery u fotbalového hřiště – březen – listopad, 1 x za 14 dní – sudý týden
Patří sem: zbytky jídel rostlinného původu (nevařené), zbytky ovoce a zeleniny, pe-
čiva a obilnin, květiny, kávový odpad vč. fi ltrů a ubrousků, čajové sáčky, listí, seno, 
sláma, piliny a hobliny v menším množství, rostlinný odpad ze zahrad.

Kovový odpad se odevzdává na sběrném dvoře.

Plast (žlutý kontejner) – sešlápnuté PET lahve (i s víčkem), nápojové kartony – obaly 
(krabice od mléka a nápojů, sáčky, tašky, fólie, polystyren, kelímky od másla, jogurtů 
a jiných potravin, plastové obaly od šamponů, mycích a pracích prostředků, CD/DVD

Papír (modrý kontejner) – noviny, časopisy, školní sešity, knihy, brožury, reklamní 
letáky, katalogy, psací a balicí papír, čisté papírové obaly a sáčky, rozložené krabice 
a kartony

Sklo barevné (zelený kontejner) – veškeré sklo obalové (láhve od nápojů bez kovo-
vých a plastových uzávěrů, skleněné nádoby), tabulkové sklo

Sklo bílé – nebudeme nadále separovat, protože se nedaří vytřídit čistě bílé sklo – i 
jedna barevná láhev znečistí obsah kontejneru natolik, že sklárny ho takto nepřijmou 
a nelze ho na roztřiďovací lince dotřídit.  Bude následně upraven počet kontejnerů na 
sklo, a to ve prospěch papíru nebo plastu.

Drobný elektroodpad (červené kontejnery) – drobné elektrospotřebiče, baterie 
vhazujte zvláštním otvorem pro vhoz.

Textil (speciální kontejnery) – oblečení, zbytky látek, popřípadě další použité věci z 
domácnosti – na každém je specifi kováno, co lze do něj umístit.

Sběrný dvůr

Provozní doba:
Pondělí 8:00 – 12:00
Úterý – pátek 8:00 – 17:00, polední přestávka 12:00 – 12:30
Sobota 8:00 – 12:00
Neděle zavřeno

Patří sem všechny ostatní odpady – objemné, nebezpečné, pneumatiky, beton, cihly, 
tašky a keramické výrobky, železo, ocel, dřevo, biologický odpad atd. Množství na 
jeden návoz je omezen na 50 kg /občana (s trvalým bydlištěm v Modřicích nebo 
vlastnící nemovitost v Modřicích).
Jsme zapojeni do systému ELEKTROWIN, ASEKOL a EKOLAMP – jedná se o zpětný 
odběr elektrospotřebičů, televizí, ledniček sporáků, televizorů, monitorů, žárovek, 
zářivek, mikrovlnných trub, vysavačů, mrazniček atd. Vše musí být kompletní a ne-
rozbité. Jinak se jedná o nebezpečný odpad.

Výše uvedeným jsou určena místa, kam lze odpad odkládat. Znamená to, že pokud 
někdo odloží např. starou záchodovou mísu na separační místo tříděného odpadu 
nebo koberec či matraci ke kontejneru na textil nebo televizor či monitor u popelnic 
na komunální odpad, porušuje platné předpisy a může být pokutován.
Tříděním odpadů a jeho správným odkládáním chráníme životní prostředí a jsme 
dobrým vzorem pro naše děti.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Autobusová doprava do lokality Bobrava

Autobusová doprava do lokality Bobrava bude zahájena v první polovině května. 
Jednání o systému fungování dopravy s dopravcem f. Tourbus, a.s. a se společností  
KORDIS JMK spol. s r.o. se protáhly. Bylo třeba dohodnout zaintegrování do systé-
mu IDS JMK, navrhnout četnost spojů a jízdní řád, požádat o licenci na provozování 
linkové dopravy Krajský úřad JMK a hlavně zveřejnit záměr uzavření smlouvy s do-
pravcem (veřejné služby v přepravě cestujících) na úřední desce, a to na 60 dnů, vše 
v souladu s platnými právními předpisy.

Autobusová linka 511 bude jezdit z Bobravy k vlakovému nádraží v Modřicích a zpět 
v 6 spojích během pracovního dne v intervalech tak, aby byla zajištěna zejména 
doprava dětí do školy a ze školy.

Tím, že je linka za zaintegrovaná do systému IDS JMK, bude platit úsekové jízdné 
dospělí 10,- Kč, děti 5,- Kč.

Přesný jízdní řád bude zveřejněn před zahájením vlastního provozu na zastávkách.

Omlouváme se občanům za nedodržení dříve slibovaného termínu.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zápis dětí do MŠ Modřice

pro školní rok 2015/2016

se uskuteční v úterý 28. 4. 2015 od 13.00 do 16.00 hodin

v budově MŠ, Zahradní 590, Modřice.

Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte, svůj OP a vyplněnou
Žádost o přijetí dítěte a Potvrzení o zaměstnání rodičů.

Formuláře budou k vyzvednutí v MŠ od 13. 4. do 15. 4. 2015 a ke stažení
na stránkách města Modřice v sekci 

Praktické informace-školství-Mateřská škola.

V úterý 28. 4. 2015 proběhne rovněž na MŠ Den otevřených dveří,
a to od 14.00 do 16.00 hodin. 

Rodiče se mohou seznámit s prostorami MŠ a výchovným programem
v jednotlivých třídách. 

Těšíme se na kluky a holčičky od tří do šesti let.

Námořnické vysvědčení u ,,Předškoláků“

První pololetí je za námi a tuto událost bylo potřeba řádně oslavit. Pěkně po ná-

mořnicku. Hned ráno jsme „vypluli“. Cesta byla plná překážek a úkolů, které bylo 

potřeba splnit. Společně jsme nakonec vše zvládli a v cíli na nás čekalo námořnické 

vysvědčení.
Text a foto: Marcela Chudáčková, třídní učitelka předškoláků

1Život v našem městěž ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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1. Vodotěsný digitální fotoaparát 
Genius G-Shot 510 

 

2. Společenská 
hra Dixit 

 
 

SRPŠ při ZŠ Modřice ve spolupráci s firmou van Gansewinkel, a.s. 
vyhlašují 

 

Jarní soutěž ve sběru starého papíru 
 
Termín: 20. - 24. 4. 2015  

Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici 

Hodina sběru: 7:00 – 8:00 hodin 

   15:30 - 16:30 hodin 

 
Soutěž je vyhlášena pro děti základní školy, ale sběr papíru je výzvou i pro ostatní občany 
města Modřice. Přineste starý papír a podpořte naše školáky. Finanční částka získaná za 
sběr papíru bude sloužit k pořízení vybavení školy či družiny.  
 
Děkujeme předem všem zúčastněným. 
SRPŠ při ZŠ Modřice 
 
Hlavní ceny soutěže: 
Sladká odměna pro každého  
žáka sběrače. 
 
 
 
 
 
 

Sbírej starý papír  
– zachraň strom! 
 
Den Země 22. 4. 2015 
 

3. Karetní hra  
BANG! 

Pohádkový zápis do 1. třídy

Letošní zápis budoucích prvňáčků proběhl v termínech 16. ledna a 6. února. Celkem 
přišlo 91 dětí, které pilně plnily zadané úkoly inspirované pohádkovými postavička-
mi.

Paní učitelky zjišťovaly hravou formou, zda jsou děti zralé pro nástup do 1. třídy. Ti, 
kterým byl doporučen odklad školní docházky, navštíví Pedagogicko-psychologickou 
poradnu. Podklady pro vyřízení odkladu musí rodiče dítěte odevzdat na ředitelství 
školy nejpozději do konce května.

Předběžně počítáme s otevřením tří prvních tříd. Schůzka pro rodiče budoucích prv-
ňáčků proběhne v první polovině června. O přesném termínu budeme informovat na 
webu školy – www.zsmodrice.org.

Těšíme se na budoucí školáky.

Za kolektiv 1. stupně Mgr. Eliška Novotná

Autor fotografi í: Mgr. Jana Svobodová
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Letošní výherci

Čtvrteční odpoledne 19. února jsme si ve škole zpříjemnili poslechem básní. Vybra-

né děti předvedly své umění ve školním kole recitační soutěže, kde je hodnotily 

paní učitelky, které to neměly vůbec jednoduché. Všichni byli nakonec odměněni 

diplomem a sladkostmi, výherci obdrželi navíc krásné knižní publikace. Za to velmi 

děkujeme SRPŠ.

A nyní již přehled těch nejlepších:

0.kategorie   

1. Igor Běloševič, 1. A

2. Vojtěch Starý, 1. B

3. Barbora Uhříková, 1. B

1.kategorie   

1. Žaneta Šulová, 2. A

2. Veronika Hlavačková, 2. A

3. Matyáš Michalec 3. A

    a Natálie Žejdlová, 3. C

2.kategorie   

1. Berenika Novotná, 5. A

2. Helena Císařová, 5. A

3. Anna Foltýnová, 5. B

Mgr. Eliška Novotná

Autor fotografi í: PaedDr. Hana Podracká

Tvoření ve školní družině

Ve školní družině při ZŠ Komenského v Modřicích tvoříme s dětmi různé výrobky. 
Oblíbeným tvořivým materiálem jsou hlína, korálky a polymerová hmota. Děti jsou 
šikovné a daří se jim vyrábět opravdu krásné věci. Proto jsme se rozhodli uspořá-
dat jarní výstavu, na kterou v současné době tvoříme výrobky s jarní a velikonoční 
tematikou. Ještě jsme přidali výstavu panenek, kterou připravují děti ze 3. oddělení 
školní družiny.

Na jarní výstavu a výstavu panenek se můžete přijít podívat 30. března 2015 od 13.00 
do 16.30 hodin. Konat se bude v prostorách ZŠ Komenského v Modřicích a některé 
výrobky budou na prodej. 

Za kolektiv vychovatelek ŠD – Valérie Štoksová
Foto: Kateřina Veselá a Valérie Štoksová 
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         ŠKOLNÍ DRUŽINA P I ZŠ MOD ICE 
 
                         
                             PO ÁDÁ 

 
 
 
 

JARNÍ VÝSTAVU A VÝSTAVU PANENEK 
 

v pond lí 30. b ezna 2015 od 13.00 hod. do 16.30 hod. 
 

v budov  ZŠ na ulici Komenského. 
 

M žete se podívat na výrobky s jarní tématikou, které 
vytvo ily d ti v odd leních školní družiny. 

 
Výstavu panenek p ipravily d ti z 3. odd lení školní družiny. 

 
Výstava bude z ásti prodejní. 

 
Na shledanou se t ší kolektiv vychovatelek p i ZŠ Mod ice. 

 

                     M sto Mod ice ve spolupráci s KŠK  

  ppo ádá v sobotu dne 25. 4. 2015 
  od 15 hodin v sále hotelu Gregor  
  
  D TSKÝ KARNEVAL  
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Foto: M.Hájek

Děti, kroje a sólisté BROLN

Možná si řeknete, co mají společného. Úplně skvělá kombinace pro 2. dětský folk-
lórní ples, který jsme pořádali v neděli 15. února od 15.00 hod. v prostorách velkého 
sálu na radnici.
Celým programem nás provázeli mladí moderátoři Adélka a Ondra Hroudní a Petr 
Gajdušek. Hudební doprovod v lidovém tónu zajišťovali sólisté Brněnského rozhlaso-
vého orchestru lidových nástrojů ve složení housle, cimbál a kontrabas.
V úvodu, po představení účinkujících, jsme obecenstvu předvedli promenádu kro-
jovaných dětí a Jitka Vystrčilová všechny seznámila s historií tvorby „modřických“ 
dětských, dívčích i dospělých krojů včetně detailního popisu.
A potom už se jen zpívalo, tancovalo a hrály se hry našich prarodičů. Dospělí i děti se 
skvěle bavili a užívali si nedělního folklórního odpoledne. „Velcí“ z našeho kroužku 
měli i premiéru s opravdovou cimbálovkou, která je doprovázela při samostatném 
vystoupení  pásma řemesel.
O přestávce jsme ochutnali kulinářské dobroty většinou z kuchyně rodičů našich 
dětí. Než jsme se nadáli, byl konec plesu. Jak jinak ho zakončit než naší písní roku 
2014 se stárky Václavských hodů „Jaké je to hezké“…
Velký dík patří muzikantům, rodičům za pomoc při organizaci a vedení města za 
poskytnutí prostor pro akci – jmenovitě Ing. Haně Chybíkové, která nás také přišla 
pozdravit a plesala s námi. Hlavní poděkování však patří všem dětem, které v téměř 
dvouhodinovém programu dokázaly vytvořit jedinečnou nezapomenutelnou atmo-
sféru.

Zároveň zveme rodiče s dětmi i širokou veřejnost na Smrtnou neděli 22. března 2015 
na „Vítání jara v Modřicích“ – sraz tentokrát odpoledne v 15 hodin na náměstí Svobo-
dy před radnicí. Podrobnosti budou na plakátech a na www.folklorni-krouzek-mod-
rice.cz, kde najdete i bohatou fotodokumentaci z folklorního plesu a postupně také 
z dalších akcí.

Ivana Cetlová (za vedení DFK města Modřice), foto Dušan Račko
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SKAUTI ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:

„Stát, který si neváží svých seniorů,

je určen k zániku.“

(ze starého Říma) 

Zahrádkářský ples i importovaný svátek 
svatého Valentýna máme za sebou a od 
18. února nám vládne masopust. Únor, 
který svým počasím byl více aprílový 
než bílý, nás konečně opustil. Je pravda, 
že i v Modřicích jsme si užili trochu 
sněhu a sem tam byl vidět i sněhulák. 
Všichni se těšíme na jaro a sluníčko a 
také nás to již táhne na zahrádky.

Přesto nás mimo běžné radosti a sta-
rosti někdy zaskočí zpráva a divíme se, 
co se v této zemi může stát. Myslím tím 
případy z různých „domovů seniorů“ 
(střední Čechy, Přerov, Brno apod.). 
Okrádání starších spoluobčanů, katas-
trofální podmínky k životu a naprostý 
nezájem o občany této země. Jak je 
možné, že v tak vyspělé společnosti, 
kdy stát vyplácí nemalé sociální dávky, 
nikdo ani mrknutím oka nekontroluje, 
jak se s těmi dávkami nakládá a jak se 
o naše seniory pečuje. Je strašné, jak 
se chováme – jak je možné, že ani po 
upozornění spoluobyvatel pracovníci 
nevěnovali pozornost obyvatelce v pen-
zionu, která byla již několik dnů mrtvá?

Ještě štěstí, že v našem městě se může-
me pochlubit zrovna dvěma fungujícími 
zařízeními pro seniory, i když ten dříve 
postavený má velmi luxusní pobytové 
ceny – ten není pro obyčejného seniora 
dostupný. Ten druhý, ten je náš – mod-
řický. Také se o seniory „pěkně“ stará 

stát, když zase po delší době přidal 
důchodcům v průměru dvě stovky. 
Samozřejmě ale musí také přidat 
soudcům a politikům, takže asi všichni 
budou spokojeni, že?

Jen na závěr bych chtěla připomenout, 
že vše je ve výchově. Naše mládež se 
mnohdy nechová příliš ohleduplně ke 
svým starším občanům. Zapomínáme, 
že všichni budou jednou staří. Koneč-
ně i naše příroda stárne. Je jen na nás, 
jak se budeme navzájem ctít a mít úctu 
k těm dříve narozeným. Byla jsem 
svědkem, kdy do tramvaje nastupovala 
stará paní s berlemi a ze skupiny mladí-
ků se ozvalo „co leze, zdržuje“. Nejsou 
však všichni stejní, ale je jich málo; i v 
té tramvaji se našli dva, co pomohli.

A končím Sókratem:

„Musíš se snažit vyhnout se svárlivým 
lidem a vyhledávat lidi soudné, držet 
se práce, na kterou stačíš, a nepouš-
tět se do takové, která je nad tvé síly 
a schopnosti, co děláš, hleď dělat s 
největší péčí a nadšením. Budeš-li takto 
jednat, budeš myslím nejmíň volán k 
zodpovědnosti. V nesnázích najdeš nej-
spíš pomoc a budeš žít bez potíží a bez 
nebezpečí, až do vysokého věku.“

Nebyl Sókratés trochu optimista?

P ě k n é    j a r o  !
TOJA
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20. Zahrádkářský ples ve fotografi ích Ing. Radka Pokorného

AGENTURA SVOBODOVÁ Modřice

AGRO-OSEVA prodejna Modřice

AUTO-KELLY Modřice /p. Homolka/

AUTOSERVIS MATÝSKA Modřice

BACHL, spol. s .r.o., Modřice

BAR u PEPY, nám. Svobody, Modřice

BETA, nám. Svobody, Modřice

Cukrárna „U KULATÉ“ Želešice

ČEBUS, cestovní kancelář Brno

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA

Čerpaní stanice MANO  Oil, s.r.o.

ELEKTRO KADLEC Modřice 

GARKO, spol. s .r.o., Brno /p. Svoboda/

HOTEL GREGOR Modřice

KING STYLE, s.r.o., Brno

KVĚTINY, s.r.o., Brno /L. Dvořáková/

KVĚTINY Modřice /V. Šebestíková/

LÉKÁRNA Grand Residence Modřice

Zahrádkářský spolek Modřice děkuje
všem podnikům i jednotlivcům, kteří věnovali věcné dary do tomboly 

na 20. Zahrádkářský ples, který se konal 20. 2. 2015

Jedná se o níže uvedené fi rmy a soukromé osoby:

MARY KAY kosmetika Brno /p. Vráblíková/

MĚSTSKÝ ÚŘAD Modřice

MOSTEX GROUP Modřice, export-import 

NISSAN – J.P.N. Cars Brno

OVOCE A ZELENINA, nám. Svobody, Modřice

POTRAVINY nám. Svobody, Modřice

Restaurace BALABOOSTA Modřice

Restaurace „U TRÁVNÍČKA“ Modřice

SETOS, spol. s .r.o., Modřice /L. Odehnal/

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ Modřice /p. Homolková/

TEXTILNÍ ZBOŽÍ Modřice /M. Havlátová/

UNIVERSAL – náhr. díly Modřice /pí Škopová/

VÍT MAKOVSKÝ, voda, plyn, topení, Modřice

ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC Modřice

ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK Modřice

ZLATNICTVÍ Modřice /A. Sedlinská/   

paní Naděžda Bělíková

Za květinovou výzdobu sálu patří poděkování
Zahradnickému centru Brabec.

(kytice vytvořená p. Kokešem byla nádherná).

MUDr. Jaroslava Tomandlová
předsedkyně Zahrádkářského spolku Modřice



www.mesto-modrice.cz 129128 Zpravodaj 3/2015Život v našem městě Život v našem městě 

KULTURA SPORT
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Athvál: Ve jménu cti

Bauer: Svatý grál

Buresch: Kdy je láska slepá

Di Fulvio: Dívka, která se dotkla nebe

Diamond: Kavárna na pláži

Erskine: Nejtemnější hodina

Faltová: Na slzy nezbyl čas

Follett: Muž s podivnou minulostí

Galen: Setkání v Neapoli

Grisham: Platanová alej

Hart: Hrej hráčem, Hrej férově, Hrej 

tajně

Hošková: Láskobraní

Howell: Mstitel z Vysočiny

Janouch: Tygří žena

Lafferty: Krvavá hraběnka

Laurens: Nevinné potěšení

Lindsey: Něžná rebelka

Moyes: Stříbrná zátoka

Murakami: Podivná knihovna

Riebe: Krásna Filipína

Taylor: Pro lásku k dceři

DETEKTIVKY

Eidler: Na šábes se nevraždí

Hayes: Já, poutník

Christie: Poslední případy slečny 

Marplové

Jansa: Krysy

Marklund: Rudý vlk

McCreight: Případ Amélie

Sten: Bez viny

VÝBĚR Z NOVINEK

Městská knihovna v Modřicích

Podrobnější informace o knihovně a knihách
získají zájemci na www.modriceknihovna.web-
node.cz a děti na www.knihovnamodrice.webk.cz

Pondělí   9–12 13–18
Úterý   9–12 13–16
Středa  13–18
Pátek   9–12 13–16

Půjčovní doba:

VÝSTAVA

JARO JE TU! – prodejní výstava perníčků z fi rmy Zdobený perník paní Hlavá-
čové k zpříjemnění velikonočních svátků ve dnech 16. 3. – 9. 4. 2015

KNIHOVNA

Cestovatelská beseda v knihovně s Janou Kulovou.
Foto: M.Hájek

1Společenská kronikas
Významného kulatého

výročí se dožívají

Vítáme do života

Rozloučili jsme se
Kulíková Jiřina
Kykrychová Božetěška
Dvořák Oldřich
Slezáková Jiřina

Smetanová  Lucie

Sczeponiaková Vladimíra
Vojta Jan
Prosecký Josef

Dne 2. března 2015 se dožívá 90 let pan Stanislav Duroň. 

Hodně zdraví, štěstí a pohody přeje manželka

a dcery s rodinami.
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Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

V Ý Z V A pro rodiče nově narozených občánků města Modřice

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, Vám nemohou být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání dětí. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu, je třeba to 
nahlásit na matrice městského úřadu a doručit vyplněný souhlas. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození trvalý pobyt v Modřicích. Zároveň 
je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve 
Zpravodaji města Modřice.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Sbor pro občanské záležitosti připravuje každý měsíc pro své občany-jubilanty s 
trvalým pobytem na území města ve věku 80, 85, 90 a dále každý rok „Blahopřání 
jubilantům“. Prosíme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní 
návštěvu starosty města a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, 
aby vyplnili a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někte-
rých zákonů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího souhlasu uskutečňovat osob-
ní návštěvy vedení města Modřice. 

Zároveň je nutný souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rub-

rice ve Zpravodaji města Modřice.

Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy nebo 

Vaši rodinní příslušníci na matriku městského úřadu.

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

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 

  
                    Bohatá nabídka specialit, pivo, limo  
 
  

 
SRDE N  ZVE M STO MOD ICE A MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ MOD ICE 

Myslivecké sdružení v Modřicích pořádá

v pátek 10. 4. 2015 od 15:00 do 18:00 hodin 
a v sobotu 11. 4. 2015 od 7:00 do 13:00 hodin 

sběr kovového šrotu
Možná pomoc při manipulaci s těžkými předměty:

kontakt p. Kopřiva, tel.: 606 364 518
p. Teker, tel.: 605 261 826
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Modřický Domov seniorů ANAVITA vystavuje raritu – dosud nezveřejněné 
akvarely renomovaného Ing. arch. Miroslava Spurného – autora projektů jiho-
moravských nemocnic

Rodinné stříbro“ Spurných v podobě zhruba dvou desítek veřejnosti dosud utaje-
ných akvarelů jednoho z nejvýznamnějších tuzemských architektů Ing. arch. Miro-
slava Spurného vystavuje až do 31. března 2015 Domov seniorů ANAVITA na Masa-
rykově ulici v Modřicích. Unikátní výstava děl „ze šuplíku“ 94letého autora projektů 
řady jihomoravských nemocnic – včetně Fakultní nemocnice v Brně Bohunicích – a 
klienta ANAVITY, nese název Obrázky ze středomoří. Vernisáž výstavy významného 
architekta a laureáta Ceny města Brna za rok 2012 obohatila průvodním slovem radio-
bioložka a cytogenetička PhMr. RNDr. Věra Spurná, DrSc.

Unikátní obrazy jednoho z klientů zařízení specializovaného na Alzheimerovu choro-
bu a demenci neměl dosud nikdo možnost vidět ani ohodnotit jejich uměleckou kva-
litu. Autor, který celý život udával směr např. architektuře největších zdravotnických 
zařízení na Moravě, je totiž maloval pouze pro své vnitřní uspokojení a pro radost.

„Nikdo kromě rodiny proto nevěděl o jeho celoživotní lásce k malování. Pamatuji 
si, že snad něco viselo jen u nich doma na chodbě. Vždycky říkal, že nestojí o to, 
aby se jeho obrazy kdekoli vystavovaly. Teď ovšem rád s prezentací svých obrazů, 
které vznikaly v průběhu řady desetiletí na dovolených v Chorvatsku, souhlasil,“ 
vzpomínala radiobioložka a cytogenetička Věra Spurná, DrSc., která je švagrovou 
věhlasného architekta a vdovou po známém fotografovi Miloši Spurném. Vernisáž 
obrazů která vernisáž doprovodila průvodním slovem.

„Jsem poctěn, že v prostorách našeho zařízení můžeme právě v těchto dnech vy-
stavovat díla našeho klienta, jehož jméno se tak významným způsobem zapsalo do 
historie architektury a města Brna. O to více, že jeho obrazy až dosud neměl nikdo 
možnost vidět, a jsou tedy unikátní. Srdečně tedy zvu veřejnost, aby se do prostor 
jídelny našeho Domova přišla seznámit i s touto další celoživotní vášní pana architek-
ta,“ láká na zcela unikátní projekt ANAVITY její ředitel Jiří Dušek. 

Zhruba dvacítka akvarelů Ing. arch. Miroslava Spurného vznikala v průběhu jeho 
tvůrčího života vedle tisíců nezveřejněných fotografi í s jeho rukopisem. Dýchají ne-
opakovatelnou atmosférou slunného Chorvatska, bárek na moři a křivolakých chor-
vatských uliček. Potvrzují, že tato osobnost nadregionálního významu vládla skvěle 
nejen perem v oblasti architektury, ale také malířským štětcem a barvami. 

Biografi e
Ing. arch. Miroslav Spurný se narodil v roce 1921, studoval v Brně na Fakultě archi-
tektury u Bohuslava Fuchse, Bedřicha Rozehnala a Jiřího Krohy. V letech 1949-1982 
pracoval ve Stavoprojektu Brno. Jeho tvorba vycházela z funkcionalismu, který dále 
rozvíjel zejména pod vlivem Le Corbusiera. Navrhoval kulturní a správní budovy, 
specializoval se především na nemocniční stavby, v nichž navázal na tvorbu Bedři-
cha Rozehnala. Dále navrhoval také rodinné domy, rekreační chaty a interiéry. 

Text a foto: ANAVITA a.s. Modřice

DOMOV SENIORŮ



www.mesto-modrice.cz 137136 Zpravodaj 3/2015Život v našem městě Život v našem městě 

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Zveřejňujeme poděkování strážníkům MP Modřice.

Vážený pane starosto,
důvodem, proč jsme si dovolili Vás oslovit, je upozornit na profesionální přístup stráž-
níků Vaší Městské policie Modřice. Rádi bychom touto cestou dodatečně poděkovali za 
jejich ostražitost a duchapřítomnost při pátrání po našem odcizeném vozidle.
Strážníci se v sobotu 7. 2. 2015 mezi 15. a 16. hodinou za Hotelem Gregor aktivně podí-
leli na zatýkání osoby, která nám osobní automobil VW Passat odcizila.
Díky tomuto zásahu nám bylo vozidlo vráceno a na pachatele byla uvalena vazba, kdy 
byla zjištěna jeho další „bohatá“ trestní činnost.
Ještě jednou bychom rádi poděkovali za výborný přístup strážníků Městské
policie Modřice, kdy jejich konání vedlo k dopadení pachatele.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Jana a Petr Bedřichovi

Strážníky, kteří se na výše zmiňované akci podíleli, byli Miroslav Havelka a Lukáš 
Krakowczyk.

Zajímavé události měsíce února, které řešili strážníci Městské 

policie Modřice:

Dne 1. 2. byla hlídka MP přivolána ostrahou OC Olympia k muži, který jevil známky 
opilosti a vzbuzoval veřejné pohoršení. Při orientační dechové zkoušce 
muž nadýchal 2,25 promile. Jelikož nebyl schopen chůze a byl sám sobě 
nebezpečný, byl muž převezen na protialkoholní záchytnou stanici.

Dne 3. 2. strážníci odstraňovali koberec z rychlostní komunikace R52. Tento koberec 
ležel uprostřed vozovky a hrozilo, že do něj najede nějaké vozidlo, což by 
mohlo mít hrozivé následky.

Dne 5. 2. přijali strážníci oznámení o poraněném muži, který leží na ulici Husova. Po 
příjezdu na místo události hlídka zjistila, že muž je pouze silně podnapilý a 
nereaguje na žádné podněty. Proto hlídka MP přivolala na místo ZZS JmK, 
která si muže převzala na pozorování.

Dne 6. 2. v ranních hodinách byla hlídka MP Modřice přivolána k dopravní nehodě 
na ulici Brněnská. Jednalo se o střet dvou vozidel, kdy oba řidiči byli od-
vezeni rychlou záchrannou službou. Na místě dále zasahovali dvě vozidla 
hasičů. Strážníci odkláněli dopravu, neboť byla celá komunikace uzavře-
na.

 Téhož dne v OC Olympia strážníci MP asistovali policistům z OHS Brno při 
zajištění tří mužů, kteří byli podezřelí z protiprávní činnosti, přičemž jedna 
z osob měla mít u sebe zbraň.

Dne 7. 2. přijali modřičtí strážníci oznámení od PČR, že v prostoru OC Olympia se 
pohybuje odcizené motorové vozidlo Volkswagen. Hlídka se ihned vyda-
la po vozidle pátrat. Zájmové vozidlo bylo spatřeno jedoucí proti hlídce 
a strážníci jej začali ihned pronásledovat. Při honičce se hlídce kradené 
vozidlo ztratilo z dohledu v zastavěné oblasti, a proto se strážníci rozhodli 
oblast prohledat pěšky. Zájmové vozidlo bylo hlídkou nalezeno bez řidiče 
odstavené na parkovišti. Při další kontrole blízkého okolí byl strážníky na-
lezen muž odpovídající popisu řidiče z kamerového systému obchodního 
centra. Tento muž byl na místě zadržen a předán republikové policii k vý-
slechu a dále byl umístěn do policejní cely vězeňsko-eskortního oddělení.

Dne 10. 2. v nočních hodinách byla hlídka MP přivolána k osobě spící na chodníku. 
Po probuzení bylo zjištěno, že muž je silně pod vlivem alkoholu a není 
schopen vstát a chodit. Proto ho hlídka převezla na protialkoholní záchyt-
nou stanici, kde nadýchal přes 3 promile alkoholu v dechu.

Dne 12. 2. strážníci MP řešili kuriózní krádež v supermarketu Albert, kdy téměř osm-
desátiletý bezdomovec ukradl 4 balíčky semen mrkve. Věc byla vyřešena 
domluvou.    

Dne 17. 2. vykonávali strážníci MP Modřice hlídkovou činnost, kdy si v cca 00:05 ho-
din všimli, že v čekárně železničního nádraží spí ve spacáku nějaká osoba. 
Hlídka se proto rozhodla tuto osobu zkontrolovat a z nádraží ji vyprovodit, 
neboť se blížila zavírací doba čekárny. Lustrací v databázi pátrání po oso-
bách bylo zjištěno, že mladík je celostátně hledaný a utekl z diagnostické-
ho ústavu. Mladík byl předán státní policii k dalším úkonům

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Bartošek a str. Fajks 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

NABÍZÍ : 
 

kompletní klempí ské, pokrýva ské a izola ní práce 
montáž st ešních oken Velux- certifikovaná firma 

izolace plochých st ech 
montáž hromosvod  

 montáž sn hových zachyta  
 nát ry žlab  a svod  

 
 

Ivo Šubrt    tel:  777 121 219     Masarykova 118,   Mod ice 
E-mail: adach@adach.cz 

1Inzercei
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P E N Z I O N 

 
Každá oslava je jiná, ale všechny oslavy 

jsou pro nás d ležité. 
 

Uspo ádejte rodinnou oslavu, svatbu, hostinu, ve írek nebo 

školení v klidném prost edí penzionu Fino - club 

s restaurací, uzav enou letní terasou a d tským vnit ním a 

venkovním koutkem, kde nebudete nikým rušeni. P i 

organizování akce Vám vyjdeme maximáln  vst íc Vašim 

individuálním p áním a požadavk m tak, aby Váš „velký“ 

den prob hl p esn  podle Vašich p edstav. 

 

Na Vaši návšt vu se t ší kolektiv FINO-clubu 
 

Penzion FINO-club, U H išt  737, Brno-Mod ice 
Tel.: +420/547 216 711, e-mail: 

finoclub@post.cz,  www.fino-club.cz



 
firma OMEGA24 s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti 
informa ních technologií s hlavním zam ením na: 

externí správa IT malých a st edn  velkých firem 
snižování náklad , efektivita business a ITC proces  

HW/SW/IT audit, SWOT analýzy, IT projekty a ešení 
odborné poradenství a konzultace 
dodávky a instalace PC, notebook , tablet , tiskáren, 

zálohovacích za ízení, opera ních a kancelá ských 
systém , sí ových za ízení a dalších HW/SW 

záru ní a pozáru ní servis renomovaných zna ek 
individuální školení dle pot eb zákazníka 

 
                    OMEGA24 s.r.o, Nádražní 540, 664 42 Mod ice

           
                          +420 602 778 395, +420 603 254 455 

    www.omega24.cz 

MALBY 14,- Kč/m2, nátěry 
dveří 350,- Kč/kus, radiátorů, 

oken, fasád rýn aj., tapetování, 

zednické práce.

tel. 606 469 316, 547 225 340,
www.maliribrno-horak.cz, platba 

hotově = SLEVA 250,-Kč!
Modřice a okolí.

 
 
 

Nádražní 540 
Mod ice 664 42 
 
mob.: 733 331 065 
mob.: 603 254 455 
 
info@elektromontaze-brabec.cz 
www.elektromontaze-brabec.cz 
 

 Elektromontáže, revize, správa budov 
 Inteligentní rozvody 
 STA – rozvody TV 
 LAN – strukturované kabeláže 
 EZS – zabezpe ovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

Čištění koberců
a čalouněných povrchů
Ceny: koberce od 13 Kč za m2

Sedací soupravy - 90 Kč za jednosed.
Čištění je prováděno u zákazníka
a je týž den pochůzdné.

Tel: 775 242 041

Hledám ke koupi
dům v Modřicích,

opravy nevadí,
zahradu uvítám.

Tel.: 607 496 332
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Opravy střech, realizace 
střech nových a stavební 
práce, nabízí fa. Minster. 

Tel: 775 242 041



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 
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po >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18.00 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

 18:30 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

út 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz 

- klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

Nám. (:36) … Husova (:40) … Brněnská (:45) …

11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

 15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 X-trim - Baby tancování pro děti 3-5 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club 547 216 711, 601 376 599

18:00 X-trim - tancování  Juniorů 12-15 let - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

 19:00 Smíšený pěvecký sbor města Modřice – zkouška mim.voda.cz/sbor.htm

- kromě prázdnin – zasedací sál radnice – nám. Svobody

st >>> Městský úřad – úřední hodiny 8:00 -12:00, 12:30-17:00 www.mesto-modrice.cz 

 >>> Městská knihovna  13-18 www.volny.cz/mkmodrice

17:00 X-trim tancování pro děti 8-11 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 X-trim tancování pro rodiče a přátele- ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30 Trampolínky-cvičení v baletním sálku ZUŠ

19.10 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

čt 9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

9:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

 11:30 Bezplatná autobusová linka Olympia – Modřice - Olympia 

16:30 X-trim Mini - tancování pro děti 5-8 let – ZŠ Komenského www.x-trim.cz

17:00 dětský folklórní kroužek - zasedací sál radnice

18:00 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

18:00 X-trim tancování Juniorů 12-15l et - ZŠ Komenského www.x-trim.cz

18:30,19:30 Cvičení v baletním sálku ZUŠ

pá >>> Městská knihovna  9 -12, 13-16 www.volny.cz/mkmodrice

9:30 Prťata – kroužek pro nejmenší děti s doprovodem www.prtatamodrice.estranky.cz

-klubovna nad knihovnou na radnici

15:00 Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště u Sokolovny www.nohejbal-modrice.net 

17:00 Cvičíme v těhotenství- ZŠ Komenského www.fi t40tydnu.webnode.cz

17.45 břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

19.00 fi tbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fi tpeople.cz

ne 9:30 Římskokatolické bohoslužby v kostele sv. Gotharda www.biskupstvi.cz/petrov 

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů 
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti – Lenka Ventrubová

Opakovaně týdně

Modřický kalendář

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2015

16. 3. - 9. 4. Výstava perníčků v knihovně

25. 3. 75. Komorní koncert na radnici

30. 3. Jarní výstava na ZŠ

10. - 11. 4. Sběr kovového šrotu

20. - 24. 4. Sběr starého papíru na ZŠ

25. 4. v 15 hod Dětský karneval

30.4. v 16 hod Čarodejnice

Události

142 Zpravodaj 3/2015Inzerce

Koupím byt
3+1 (3+kk nebo větší 2+1, 

2+kk) v Modřicích,
nejlépe s balkonem.

Telefon: 728 832 677



Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé
rodiny zdarma. Současně je zveřejňován v samo-
statné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz
EV. č.: MK ČR E 11272

Redakční rada: Miroslav Hájek, Alexandra Konva-

linková, Kateřina Koubková (předseda),

Jan Mareček, Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, 

Vlasta Zápecová

Editor vydání: Miroslav Hájek
Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93,
664 42 Modřice, IČO: 00282103
Příspěvky: Zásady vydávání určuje "Informační 
řád" schválený Radou města (k dispozici na radnici 
a na www). Preferovanou formou příspěvků je za-
dávání přes uživatelské formuláře na internetových 
stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a 
náměty i připomínky - Lenka Ventrubová,
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz,
tel.: 537 001 017.
Uzávěrka pro příspěvky do posledního
pracovního dne v měsíci.
Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.
Autorka loga Zpravodaje: Hana Megová
Grafi cká úprava, tisk: Poring s.r.o.
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