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Komentář k vybraným bodům usne-
sení z 27. schůze RMM konané dne 
17. 1. 2017

Užívání pozemků p. č. 1690/10, 
1690/11 a 1690/13
Město Modřice uzavřelo dohodu s 
uživatelem pozemků firmou Baobab 
Marketing, s.r.o. o narovnání neoprávně-
ného užívání pozemků za období 7/2015 
- 12/2016 ve výši narovnání 70.455,- Kč.
(k usnesení 27R-2.1/2017)

Hromadná doprava Bobrava
Z důvodu Nařízení vlády ČR č. 336/2016 
a č. 337/2016 měnící tarif odměn řidičů 
hromadné dopravy včetně tarifů odměn 
za čekací doby dochází ke zvýšení ceny 
výkonů hromadné dopravy do lokality 
Bobrava na 35,75 Kč/km bez DPH.
(k usnesení 27R-2.2/2017)

Zahájení projektu „Zefektivnění čin-
ností orgánů města“
Na základě přiznané dotace z operační-
ho programu „Zaměstnanost“ schválila 
RMM smlouvu na zajištění administrace 
schválené dotace ve výši 69.000,- Kč bez 
DPH a smlouvu na odborné a organi-
zační zajištění zadání veřejné zakázky 
na „Zefektivnění činnosti orgánů města 
Modřice“ ve výši 47.000,- Kč bez DPH, 
obě s firmou DEA Energetická agentura, 
s.r.o.
(k usnesení 27R-2.3/2017 a 27R-2.4/2017)

USNESENÍ RMM č. 27/2017

Finanční dary
Město Modřice obdrželo finanční dary 
na zajištění konání 19. Městského plesu 
dne 3. 2. 2017 ve výši 5.000,- Kč od 
společnosti IMECO TH, s.r.o. a ve výši 
5.000,- Kč od společnosti MORAVOSTAV 
Brno, a.s. Za dary srdečně děkujeme.
(k usnesení 27R-2.10/2017 a 27R-2.11/2017)

Inženýrské sítě Bobrava
RMM schválila Kupní smlouvu na ná-
kup komunikace a veřejného osvětlení 
v jižní části lokality Bobrava za cenu 
1.000,- Kč za každý objekt od likvidač-
ního správce firmy VZ stav, s.r.o. JUDr. 
Šůstkové - Zukalové.
(k usnesení 27R-2.17/2017)

Napojení firmy Delikomat
Společnost Delikomat předložila RMM 
investiční záměr napojení vlastního 
areálu a areálu bývalého JZD vlastní 
cestou přímo z křižovatky ulice U Vleč-
ky a silnice II/152 a RMM tento záměr 
schválila.
(k usnesení 27R-3.2/2017)

Vyhrazení parkoviště firmě Momedi-
ca, s.r.o.
Firma Momedica, s.r.o. požádala o 
vyhrazení parkoviště pro zdravotní stře-
disko a jeho pacienty na ulici Benešova 
a RMM tuto žádost zamítla z důvodu 
zachování využívání parkoviště všemi 
subjekty.
(k usnesení 27R-3.7/2017)

Přidělení bytu v Pasivním bytovém 
domě pro seniory
Uvolněný byt po zemřelém klientovi 
přidělila RMM na základě šetření a 
doporučení komise paní J. R. 
(k usnesení 27R-4.1/2017)

Příspěvek na služby v Pasivním byto-
vém domě pro seniory
RMM schválila na základě interního 
předpisu příspěvek na služby v PBDS 
ve výši 1.000,- Kč/měs. klientům I. B., M. 
J., J. K., V. M., J. O. a R. V.
(k usnesení 27R-4.2/2017)

Zjednosměrnění ulic v Modřicích
Na základě variantních řešení, návrhů 
komisí a doporučení odborníků RMM 
schválila řešení zjednosměrnění ulice:
- Komenského ve směru od Benešovy 
po Spojovací, dále obousměrná 
- Poděbradova ve směru od Husovy po 
Benešovu
- v části Sadové a celé Spojovací bude 
zachován obousměrný provoz
Návrh bude předložen Policii ČR k 
projednání.
(k usnesení 27R-5.1.2/2017)

Územní studie nadřazené dálniční a 
silniční sítě
JmK zahájil zpracování Územní stu-
die nadřazené dálniční a silniční sítě 
v jádrovém území OB3 metropolitní 
rozvojové oblasti Brno a RMM schválila 
zaslání připomínek města k Návrhu 
zadání územní studie.
(k usnesení 27R-7.3/2017)

Prodej nemovitostí města
RMM schválila zveřejnění záměru 
prodeje části pozemku p. č. 2051/1 a p. 
č. 49. Jedná se o pozemek ulice Podě-
bradova před firmou H. M. Motor a o 
pozemek při ulici nám. Míru vjezd na 
soukromý pozemek.
(k usnesení 27R-7.7/2017)

Pronájem nemovitostí města
RMM schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu části pozemku p. č. 964/2 (areál 
Hybešova) a p. č. 1292/58 (areál garáží 
Tyršova).
(k usnesení 27R-7.8/2017)

Rekonstrukce vytápění BD Sadová 
563
RMM schválila vyhlášení veřejné 
zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce 
vytápění BD v Modřicích, Sadová 563“, 
schválila administrátora výběrového 
řízení společnost DEA Energetická agen-
tura, s.r.o. za cenu 37.000,- Kč bez DPH, 
schválila složení hodnotící komise: Ing. 
Šiška - starosta, p. Habartová - referent-
ka majetkového odboru a Mgr. Jagošo-
vá - zástupce administrátora soutěže, 
schválila náhradníky členů hodnotící 
komise: Ing. Chybíková, Bc. Höklová a 
Ing. Seidlová, schválila dle Interní směr-
nice oslovení firem Vít Makovský, s.r.o., 
OSS Brno, s.r.o. a PH Trade, s.r.o. k 
podání nabídek na dodavatele zakázky 
a zveřejnění výzvy na profilu zadavatele 
a schválila výkon Technického dozoru 
investora panem Emilem Pastvou za 
cenu 39.900,- Kč.
(k usnesení 27R-7.9/2017 až 27R-7.15/2017)

1Zprávy z radnicez
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Přípravná třída při ZŠ Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice zahájení 
řízení s JmK o trvalém souhlasu se zří-
zením přípravné třídy před zahájením 
školní docházky.
(k usnesení 27R-7.16/2017)

Příspěvek na varhany katedrály sv. 
Víta v Praze
Na základě výzvy od předsedy Svazu 
měst a obcí ČR a kardinála Duky RMM 
schválila finanční příspěvek ve výši 1,- 
Kč/obyv. města na pořízení varhan do 
katedrály sv. Víta na Pražském hradě.
(k usnesení 27R-7.18/2017)

Vlajka pro Tibet
RMM schválila připojení města Modřic 
k mezinárodní kampani „Vlajka pro 
Tibet“ konané dne 10. 3. 2017 vyvěšením 
Tibetské vlajky.
(k usnesení 27R-7.19/2017)

Dotace Český svaz včelařů
Český svaz včelařů podal žádost o 

finanční výpomoc po termínu podávání 
žádostí a RMM tuto vzala na vědomí a 
vyzvala žadatele ke zdůvodnění pozdní-
ho podání.
(k usnesení 27R-7.20/2017)

Územní studie veřejných prostran-
ství
RMM vzala na vědomí zamítavé stano-
visko ORP Šlapanice ke Smlouvě o za-
jištění vypracování žádosti o dotace na 
vypracování územní studie veřejných 
prostranství v Modřicích z personálních 
a organizačních důvodů.
(k usnesení 27R-7.22/2017)

Rozpočet údržby veřejných prostor 
kolem sportovišť
RMM schválila rozpočet úhrad za 
údržbu veřejných prostor v okolí 
sportovišť v majetku města organizací 
MFK Modřice, o. s. v celkové roční výši 
150.000,- Kč.
(k usnesení 27R-7.23/2017)

POZVÁNKA na 12. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva
města Modřice, které se koná 

V PONDĚLÍ DNE 6. BŘEZNA 2017 OD 17 HODIN
ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí
Svobody 93

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

Město	Modřice	

Zastupitelstvo	města	Modřice	

Obecně	závazná	vyhláška	města	Modřice	5/2016,	
k	zabezpečení	místních	záležitostí	veřejného	pořádku		

a	o	nočním	klidu,	která	stanovuje	výjimečné	případy,	při	nichž	je	
doba	nočního	klidu	vymezena	dobou	kratší	nebo	žádnou	ve	městě	

Modřice	
	
Zastupitelstvo města Modřice  se na  svém zasedání dne 5. prosince 2016 usneslo  vydat na 
základě ustanovení § 10 písm. a) a písm. b), § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  5/2016, 
k zabezpečení  místních  záležitostí  veřejné  pořádku  a  o  nočním  klidu,  kterou  se  stanovují 
výjimečné případy, při nichž  je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou ve 
městě Modřice (dále jen „vyhláška). 

Čl.	1	
Cíl	a	předmět	vyhlášky	

	
1. Cílem  vyhlášky  je  ochrana  ústavně  zaručeného  práva  na  soukromí,  rodinu  a  ve  snaze 

zajistit veřejný pořádek a chránit dobré mravy, bezpečnost, zdraví a majetek obyvatel. 
2. Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního 

klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon. 
	

Čl.	2	
Doba	nočního	klidu	

1. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 do 6.00 hodin.1 
2. V době nočního klidu je zakázáno provozovat: 

1.  veřejnosti  přístupné  sportovní  a  kulturní  podniky,  včetně  tanečních  zábav  a 
diskoték, 

2. slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce,  
jež narušují noční klid. 

3. Výjimky z ust. čl. 2 odst. 2 této vyhlášky stanoví čl. 3 této vyhlášky. 
 

                                                       
1 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Čl.	3	
Stanovení	výjimečných	případů,	při	nichž	je	doba	nočního	klidu	vymezena		

dobou	kratší	nebo	žádnou	
1. Doba  nočního  klidu  se  vymezuje  od  3.00  h  do  6.00  h  při  konání  silvestrových  a 

novoročních akcí z 31. 12. na 1. 1. 
2. Doba nočního klidu se vymezuje od 2.00 h do 6.00 h při konání tradičních akcí: 

a. Pálení čarodějnic konané na přelomu dubna a května 
b. Ženáčské hody konané v květnu 
c. Modřický krýgl konaný v červenci 
d. Šermířský den konaný v červnu 
e. Fotbalový turnaj žáků o pohár starosty města konaný v srpnu 
f. Svatováclavské hody konané v září 
g. Koš martinských vín konaný v listopadu 

3. Přesný termín konání těchto akcí oznamuje Městský úřad s dostatečným předstihem na 
úřední desce.  

	
Čl.	4	

Závěrečná	ustanovení	
1. Vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2016.  
2. Vyhláška  ruší  obecně  závaznou  vyhlášku  č.  1/2006,  k zabezpečení  místních  záležitostí 

veřejného pořádku, která nabyla účinnosti dnem 16. 6. 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Třídění odpadu v Modřicích

Přestože se o třídění odpadů v našem městě ve Zpravodaji mnohokrát psalo, stále 
jsou v něm velké rezervy. Je to smutné a zarážející, neboť občané za likvidaci odpa-
dů nic neplatí, vše je hrazeno z obecních peněz.
Tentokrát se zaměřím na separační místa, která jsou určena pro odkládání tříděných 
odpadů z domácností. Důležité je zmenšit objem odkládaných odpadů – plastové 
láhve sešlápnout, krabice roztrhat nebo poskládat. Jinak v podstatě platíme za odvá-
žení vzduchu. 
V nedávné době byly instalovány na některých separačních místech popelnice na 
oleje a na kovy.
Oleje – to jsou oleje a tuky z domácností, které se do popelnic ukládají v uzavřených 
nádobách. V žádném případě ne motorové oleje nebo ředidla!
Kovy – to jsou plechovky od nápojů, potravin, krmiva pro zvířata, drobné kovové 
výrobky, víčka od jogurtů, stanioly od čokolád a podobně, vše bez příměsí dalších 
materiálů. V žádném případě ne obaly od barev, ředidel!
Ve městě jsou rozmístěny kontejnery na textil, drobné elektro, baterie, sklo, do kon-
tejnerů na plast se odkládají také tetrapakové obaly (od mléka, džusů). Velká většina 
obyvatel se zapojila i do třídění bioodpadů, což je v současné době i povinnost vy-
plývající ze zákona. Jen je třeba upozornit, že bioodpad se musí odkládat pouze v 
rozložitelných pytlících, ty lze koupit za výhodnou cenu na městském úřadě. Většina 
„bio“ pytlů či tašek nabízených v obchodech či řetězcích ve skutečnosti rozložitelná 
není.
Nic z výše uvedeného nemusí a nemělo by končit v popelnicích či kontejnerech na 
komunální odpad u jednotlivých domů, ale bohužel tam často končí. Je to lenost, 
nebo ignorace?  
V jarních měsících se zaměříme na kontrolu likvidace odpadů firem a živnostníků 
podnikajících na území města.
Děkuji všem, kteří již pochopili, co je pro naši budoucnost důležité, a odpady třídí a 
jsou tak příkladem i pro ostatní.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

1Informace pro občanyi
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POPLATKY 

Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31. 3. 2017 jsou splatné: místní 
poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku. Při této příležitosti bude provedena 
kontrola známek pro psy. Pokud ji nevlastníte nebo je zničená, bude Vám vydána 
nová. 
Připomínáme, že držitel psa má povinnost přihlásit psa staršího tří měsíců do eviden-
ce, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu je držitel psa povinen 
ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. 

Tříkrálová sbírka 2017 v Modřicích

Začátek roku je již tradičně spjat s Tříkrálovou sbírkou, a tak jste mohli i v našem 
městě potkat skupinky koledníků s pokladničkami označenými logem Charity. Mra-
zivé počasí letos prověřilo jejich dobrou vůli, obětavost a odolnost. Letošní sbírka 
byla rekordní co do počtu zapojených koledníků i vybraných peněz. Koledovalo 16 
dospělých a 53 dětí, vybralo se 100 714 Kč.  Je vidět, že mnoho občanů bere svůj 
příspěvek jako samozřejmost a na koledníky se těší, mnozí mají vlastní zkušenost se 
službami Hospice sv. Josefa i Charity, a o to mají více svoje srdce otevřená. Letošní 
výtěžek bude použit na vybudování nových relaxačních a odpočinkových míst pro 
pacienty v hospici v Rajhradě, rozvíjení terénní pomoci rodinám i jednotlivcům ve 
složitých životních situacích a na podporu služby Mobilního hospice sv. Jana, který 
pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem v jejich domácím prostředí a poskytuje pod-
poru také jejich rodinám.

Velké poděkování si zaslouží nejen všichni dárci, ale samozřejmě i koledníci a vedou-
cí skupinek:  
Tereza a Radek Vystrčilovi, Katka Vetterová, Adam a René Absolonovi, Klárka, Li-
buška, Verča a Anežka Mazálkovy, Barča Slaná, Lukáš Barák, Lukáš Kroupa, Viktor 
Hladík, Lucka a Barča Homolkovy, Vojta a Šimon Mandelíkovi, Lucka Kopecká, Sabi-
na Trtílková, Nikča Otáhalová, Vojta Fic, Adéla Brtníková, Adéla Sedláková, Veronika 
Chovancová, Tereza Nesvadbová, Natálie Žejdlová, Marek Kalvoda, Sára Kvášová, 
Adéla a Julie Hroudné, Tereza Lörinczová, Marie Čechovská, Eliška Stankovičová, 
Tereza Řehořová, Kája Troubilová, Natálie Loučanská, Markéta Kročilová, Markéta 
Račková, Anežka, Markétka, Maruška, Tim a Štěpánka Klangovi, Regča Bartošová, 
Ája a Ela Studené, David Rexa, Eva, Petr a Martin Gajduškovi, Pavla Havlínová, Vero-
nika Miková, Tereza Dotzauerová, Jitka Vystrčilová, Libuše Mazálková, Janka Baráko-
vá, Libuše Homolková, Marie Otáhalová, Jindra Hašková, Jitka Kozumplíková, Jakub 
Jírů, Dáša Mahovská, Marie Sedláková, Lenka Studýnková, Markéta a Pavel Klangovi, 
Jana Gajdušková, Hana Woodová.

Ing. Hana Chybíková, místní koordinátor Tříkrálové sbírky

Život v našem městě 

Anketa
„Využití zahrady za objektem ZUŠ Benešova 271

při ulici Sokolská“

Za objektem ZUŠ Benešova je v současné době nevyužívaná zahrada, která 
dříve sloužila potřebám mateřské školy. Tento prostor vybízí k otevření pro 
veřejnost.
Zastupitelstvo města na svém 11. zasedání 5. 12. 2016 odsouhlasilo podnět za-
stupitelky paní Sylvy Bernátové na prověření možnosti vybudování vícegene-
račního hřiště s venkovními posilovacími stroji pro mládež, dospělé i seniory 
v tomto prostoru.
Před zadáním studie bychom chtěli znát názor veřejnosti, neboť jsme zazname-
nali několik dalších podnětů, jak prostor využít – např. výběh pro psy, dětské 
hřiště, workoutové hřiště (street cvičební prvky využívající k posilování váhu 
vlastního těla – hrazdy, žebříky, schodky) nebo venkovní posilovací prvky k 
protažení a posílení svalů.

Vážení občané, žádáme Vás o podání podnětů k budoucímu využití prosto-
ru zahrady za objektem ZUŠ Benešova 271 při ulici Sokolská do 28. 2. 2017,

a to osobním odevzdáním do sběrné schránky na městském úřadě v Modřicích, 
písemně na adresu Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, nebo elek-
tronicky na e-mailovou adresu podatelna@mesto-modrice.cz.

Anketa bude vyhodnocena a následně bude předložena zastupitelstvu k roz-
hodnutí o zadání zpracování příslušné studie.

Ing. Hana Chybíková, místostarostka

1Život v našem městěž
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Vážený pane starosto,

Jsem vedoucí čerpací stanice UNICORN v okruhu působnosti obce Modřice, na vý-
jezdu z Brna směrem na Vídeň. 

Tato čerpací stanice je častým terčem vandalismu, krádeží, odjezdům bez zaplacení, 
řeší se problémy se zaběhlými psy a podobně. Stále je zde nutno řešit problémové 
situace. Tyto jsou mimo jiné zapříčiněné i lidmi z nedalekého ubytovacího zařízení 
či lidmi bez domova. Následkem toho se velmi zhoršil bezpečnostní stav na naší 
čerpací stanici. 

A přesto že Policie ČR v Rajhradě je opticky blízko, v okruhu její působnosti jsme až 
na okraji dosahu. 

Chtěla jsem tedy poděkovat za sebe i za kolektiv čerpací stanice Městskému úřadu, 
panu starostovi a zejména příslušníkům Městské policie města Modřic. Jsme vděčni 
za to, že se zde vždy neplánovaně zastaví a pomohou s případnými problémy. Byli 
nám nápomocni při řešení mnoha přestupků a již svojí přítomností působí preventiv-
ně. Jsem toho názoru, že městská policie by měla být vidět. A to právě je podle mne 
hlavním úkolem Městské policie, který je plněn beze zbytku a dobře. 

Přeji Vám, vážený pane starosto i Vašim spoluobčanům hodně zdraví v roce 2017. 
Nechť se Vám daří i nadále udržet ve Vaší obci pocit klidu a bezpečí. 

S pozdravem
Lenka Jirků

www.mesto-modrice.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MODŘICE

zve všechny děti narozené 1. 9. 2010 až 30. 8. 2011
a jejich rodiče

K ZÁPISU DO
1. TŘÍDY ZŠ

který se koná 7. dubna 2017 od 13 hod do 19 hod
v budově ZŠ na ulici Komenského.

Náhradní termín zápisu je 21. dubna 2017
od 13 hod do 17 hod tamtéž.

S sebou přineste doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Zároveň prosíme rodiče dětí, kterým byl umožněn odklad školní docházky, 
aby přišli potvrdit nástup dítěte do naší školy.

Na shledanou se těší kolektiv učitelek I. stupně ZŠ Modřice
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Lyžařský kurz ZŠ Modřice
V sobotu 14. 1. jsme se s žáky druhého stupně vydali na lyžařský kurz do Jeseníků, 
do lyžařského střediska ve Filipovicích. Na toto místo jsme jeli již třetím rokem, takže 
jsme znali sjezdovku i prostředí kolem. Čekal nás celý týden plný zimních sportů se 
spolužáky. Ubytování v penzionu Pepovka bylo opět výborné. K dipozici jsme měli 
také vnitřní bazén, který jsme hojně využívali. Přálo nám počasí, sněhu bylo dosta-
tek, první dny nám ještě připadl nový prašan. Sjezdovka byla každý den výborně při-
pravena, a vzhledem k teplotám pod bodem mrazu, vydržela celý den ve velmi dob-
rém stavu. K dispozici jsme měli dvousedačkovou lanovku. V druhé půlce týdne nám 
vykouklo sluníčko a lyžování bylo o to lepší. Dvakrát jsme využili i večerní lyžování, 
které jsme si velmi užívali na prázdné sjezdovce. Lyžovali jsme ve skupinách pod ve-
dením istruktorů ze SVČ Ivančice a paní učitelky Malé. Začátečníci se během týdne 
naučili lyžovat a pokročilí se zdokonalili jak v jízdě na lyžích, tak i na snowboardu.

Všichni si pobyt velmi užili a těší se, že příští rok opět pojedou
Text a foto: Mgr. Lucie Malá
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BRABROUCI

Lednový výlet

Jedna z akcí, které nás v únoru čekají, je závod Zelené ligy s názvem PioTrio. Jak 
mnozí už z názvu hádáte, budeme porovnávat síly s ostatními pionýry ve třech disci-
plínách. Těmi jsou běhací piškvorky, střelba z foukaček a lovení předmětů z mělčího 
bazénu. A protože jsme se odhodlali, že své šance na umístění chceme zvýšit na ma-
ximum, sešli jsme se v sobotu 14. 1. v tělocvičně, kde jsme si tyto disciplíny připravili 
a pořádně s dětmi trénovali. Bazén zde tedy nemáme, ale nachystali jsme si alespoň 
hrací pole o jeho velikosti, což nám na pochopení systému hry bohatě stačilo. Všem 
zúčastněným se vedlo skvěle a věříme, že podáme skvělý výkon i v soutěžení na os-
tro. Odpoledne jsme se tradičně sešli s rodiči a kamarády a zamířili Pod Kaštany, kde 
si všichni mohli jednak vyzkoušet menší kvíz z vědomostí, které získáváme během 
roku, ale také si opéct špekáčky a popovídat. 

Brabrouci, www.brabrouci.cz

foto archiv Brabrouků
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SKAUTI

Jak se stát skautem?

Chceš zažít dobrodružství se skauty? Ale skautování není jen tak pro někoho. Skaut 
znamená průzkumník nebo taky zvěd,a ten toho musí spoustu umět a nesmí se jen 
tak něčeho zaleknout. A co že tě to ve skautském oddíle může potkat? Zkusím vypsat 
akce za posledního půl roku a ty se rozhodni zda na to máš.
Zahajovací výprava v září nás zavedla až do pravěku, kdy jsme hledali živá zvířata 
podobná trilobitům. Listonohy (triopse) jsme opravdu objevili. Jsou to korýši větši-
nou drobní, ale třeba Miš (měkké i schválně) našel asi 8cm velkého. Domů jsme si je 
nevzali, ale Martin pro nás vychoval spoustu malých z vajíček, která zakoupil a tak 
někteří mají doma již 3. generaci těchto tvorů.
V říjnu Korzáři, to jsou naši vodáci, jeli trénovat na kánoích do Lulče a vzali s sebou 
i holky z Lišek, někdo seděl v lodi úplně poprvé. Na výpravě jsme si uvařili na ohni, 
prozkoumali blízké skály a nechyběla spousta her. Medvědi se zase podívali do lesů 
k Bílému potoku. I oni si užili dobrodružství třeba při překonávání potoku po kládě. 
Na obou výpravách hořel večer oheň v krbu, není nad to usínat v záři mihotavých 
plamínků.
V měsíci říjnu proběhl také rádcovský trénink na Vranově u Brna. Naši nejstarší - 
Vlci, se zdokonalili v navigaci podle mapy, dozvěděli něco nového o souhvězdích, 
které jsme pozorovali, potkali nové kamarády z bílovického oddílu, zvládli ošetřit 
nejběžnější zranění, vymyslet a zahrát spoustu her a na závěr jim byl velkou odmě-
nou vlastnoručně postavený a ocílkou vykřesaný slavností oheň.
Někteří Korzáři, rodiče a vedoucí jeli do Hodonína vyrábět lodě. Díky nim, má náš 
oddíl od listopadu dvě nové pramice. Už se těšíme až je v dubnu poprvé vyzkouší-
me. Ještě nás čeká k nim vyrobit stěžně, plachty a vůbec další nezbytnou takeláž, 
abychom mohli plachtit.
Listopadová výprava do Blanska byla zaměřená na poskytnutí první pomoci. Skaut-
ským heslem je: Buď připraven! Holky a kluci dokázali, že připraveni jsou. Trochu 
nám zapršelo, ale drobná nepohoda nás neodradila od her v okolí klubovny.
Tři nejšikovnější se v půli adventu podívali do Vídně. Nejeli tam za předvánočními 
nákupy jako většina turistů, ale převzít za náš oddíl Betlémské světlo. Křeček se stal 
dokonce oficiálním vlajkonošem za ČR a Česká televize s ním odvysílala krátký roz-
hovor. Všichni si předvánoční Vídeň užili. Někteří navázali mezinárodní přátelství.
Prosinec patřil také vánoční besídce pro rodiče a kamarády našich členů. Po zají-
mavých vystoupeních každé družiny, jsme si promítali fotky z tábora a nakonec si 
zahráli na kytary a hezky zazpívali. Večer jsme na náměstí před radnicí rozdávali 
Betlémské světlo. Těší nás, že každým rokem si pro plamínek přichází čím dál více 

lidí. Tuto akci jsme zakončili výpravami. Korzáři měli noční výsadek v okolí Ochozi 
u Brna. Lišky se podívaly na Kaprálův mlýn a do jeho blízkých jeskyní a Medvědi 
do Židlochovic.
Lednová oddílová výprava byla do Olomouce. Zahráli jsme si městskou pátrací hru, 
nejlépe si v ní vedli Medvědi, kteří vypátrali štáb Lišek, jako druhé Lišky, které zvlád-
ly splnit nejvíce úkolů, třetí skončili Korzáři. V sobotu odpoledne jsme se také vyřá-
dili pořádně v olomouckém aquaparku a v neděli už jen lenošili u deskových her.
Každý týden se skauti a skautky schází v klubovně, nebo mají schůzku jinak zpestře-
nou. Někdy jdeme hrát lakros, jindy učit se rozdělat oheň, když je sníh tak bobujeme, 
jindy přijde někdo s něčím zajímavým do klubovny. Naposledy přinesl Martin živou 
agamu a morče do klubovny a ukazoval nám, jak se měří tep a teplota, jak zjistit 
frekvenci dechu, v čem všem se tato zvířata liší, co je to hibernace a k čemu slouží a 
vůbec spoustu zajímavostí, které zná snad jen on.
Na našich výpravách si holky a kluci vaří a vše obstarávají sami, pomáhá každý, i 
když je mu třeba teprve 6 let. Spí se většinou v klubovnách na karimatkách a ve spa-
cácích. Často v těchto klubovnách topíme v krbu nebo kamnech. Chodíme hodně do 
přírody, kterou zkoumáme a snažíme s ní žít v souladu ne pouze přežít. Na druhou 
stranu se zajímáme o survival techniky. Na táborech spíme ve stanech, zkoušíme 
měřit své síly s kamarády, přírodou a nebo sami se sebou. Ale hlavně hrajeme spous-
tu her v bezva partě kamarádů. Teď to vypadá, že naši vedoucí nic nedělají. Neboj, 
vedoucí jsou dětem staršími kamarády, kteří vysvětlí nebo ukáží novou dovednost a 
pomůžou když je potřeba. Skaut se nemá bát vzít život do svých rukou!

Pokud se i přesto nebojíš stát skautem, máme volno ještě v těchto družinách:

Lišky – holky 2.-5. třída, schází se každou středu od 16 do 17:30 v klubovně nad 
knihovnou.
Medvědi – kluci 2.-5. třída se schází tamtéž hned po Liškách 17:30 – 19:00 středa
Vlci - nejstarší družina holek a kluků 5.-9. třída, schází se každé úterý 16-18 
hodin ve stejné klubovně.

Rádi přijmeme mezi sebe i dospělé vedoucí či mladé rádce již od 13 let. Rádci po-
kud se chystají na pedagogicky zaměřené střední školy, mohou celoroční práci ve 
skautské družině, nebo na táboře mít započítanou jako praxi. U nás máme družiny 
předškolní, první a druhý stupeň ZŠ.
Troufáš-li si stát se skautkou či skautem stačí napsat na tento email:
modrice@skaut.cz
Více informací se dozvíš na webu: 
www.skautimodrice.cz nebo www.facebook.com/SkautiModrice
Fotografie z akcí najdeš na: http://95modrice.rajce.idnes.cz/

Veronika Morongová – vůdkyně oddílu
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Korzáří trénink Vídeň - reprezentace Modřic

Medvědi na Bílém potoce

Měříme tep agamě

fota: archiv oddílu
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Benefiční koncert v kostele sv. Gottharda 8. 1. 2017

Foto: M.Hájek Foto: M.Hájek

85. komorní koncert - Od Mozarta k muzikálůmKULTURA
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I letošní plesovou sezónu si naše děti z folklorního kroužku nenechaly ujít. Rádi jsme 
přijali nabídku na předtančení v Modřicích 13. ledna na Farním plese a o týden poz-
ději v Komárově. S typicky jarním pásmem „Vítání jara“ a „Královničky“ jsme přítom-
né seznámili s touto dávnou tradicí. Přiložené foto ze zahájení v Modřicích pořídil 
Pavel Klang. A jak se na ples dívaly děti?

Farní ples v Modřicích
Jak jsme přišli, tak jsme viděli dámy v krásných šatech. Potom jsme se šli převlékat do 
krojů a čekali na VIP hosty. VIP hosti přišli a my jsme šli vystupovat. Udělali jsme ma-
lilinkatou chybu, ale nešlo to poznat. Všichni nám tleskali. Až jsme dovystupovali, tak 
jsme dostali čokoládu.

Simona Cetlová, 9 let

A abychom plesovou sezónu těch nejmenších zakončili, pořádáme 12. února 2017 
v Modřicích už 3. dětský folklorní krojový ples. Účastníky čeká dvouhodinový pro-
gram plný zpěvů, tanců, her, povídání o krojích a vše za doprovodu skvělých sólistů 
BROLNu – plakátek s pozváním byl v minulém Zpravodaji.

Ivana Cetlová za DFK města Modřice
www.folklorni-krouzek-modrice.cz

foto: Pavel Klang

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
přivítá do svých řad nové zpěváky.

Znalost not není nutná, ale láska ke sborovému zpěvu,
trpělivost a vytrvalost ano.

Přijďte omladit naše řady.

Pravidelné zkoušky se konají každé úterý v 19:00 h
ve velké zasedací síni modřické radnice.

Členové sboru spolu s dirigentkou Janou Šuplerovou

Připravujeme MK86 - Modřický komorní koncert na radnici - středa 29. března 2017 
v 19 hod

"Antonín Dvořák a přátelé" – Československé komorní duo

Po delší době (MK50 v březnu 2011 a MK37 v lednu 2009) bude opět možnost si 
poslechnout, jak brilantně hrají houslista Pavel Burdych, který svého času studo-
val u prof. Bohumila Smejkala a jeho kolegyně, slovenská klavíristka Zuzana Be-
rešová. Tentokrát v jejich provedení uslyšíme známé skladby Antonína Dvořáka, 
Josefa Suka, Leoše Janáčka a Bedřicha Smetany. 

za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
www.komorniduo.com - modricke-koncerty.webnode.cz
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MYSLIVCI

Volné vypouštění psů na polích v katastru města Modřice.

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

Další nezanedbatelnou stránkou tohoto chození po polích a především volného pobí-
hání psů je i ochrana přírody. Hlavně živočichů, kteří žijí na polích a v okolí. Pole je 
vlastně přirozené prostředí pro celou řadu drobné a spárkaté zvěře. Ta tam nachází 
úkryt i potravu. Určitě není problém, pokud své pejsky majitel venčí na okrajových 
polních cestách. Pokud své pány poslouchají a nezabíhají do přilehlých pozemků. 
Tak k žádnému kontaktu s volně žijící zvěří nedochází, protože ta se těmto místům 
vyhýbá. Bohužel jsou majitelé, kteří nechají svého psa (někdy 2 až 3) běhat křížem 
krážem po polích, nebo dokonce pronásledovat zvěř a majitel nad psem nemá žád-
nou kontrolu.

Už jsem se zmínil, že pole, hráze, remízky jsou přirozená prostředí pro zvěř, kde žije a 
rozmnožuje se. Od začátku března se setkáváme s malými zajíčky, kteří jsou proti vol-
ně pobíhajícím psům úplně bezbranní. Vzhledem k tomu, že zajíci mají mladé třikrát 
až čtyřikrát do roka, tak jsou na polích stále malí zajíčci až do září. V dubnu a květnu 
nasedají na snůšky vajec bažanti a koroptve a od května se objeví na polích malá ku-
řátka. V tomto měsíci se můžeme setkat i s neohrabanými srnčaty, která se drží poblíž 
své mámy. A do toho přijde člověk s volně pobíhajícími psy! První co najdou, jsou 
zajíčci, které možná nezadáví, jen si s nimi pohrají, ale toto mazlení stejně nepřežijí. 
Malá kuřátka také nemají moc šancí přežít. A srnčata bohužel nejsou tak rychlá jako 
jejich máma a takovou honičku se psem prohrají. I v zimním období je pronásledo-
vání pro zvěř stresující a velmi vyčerpávající. Uvedl jsem jen několik příkladů, jaké 
škody mohou způsobit na některých druzích zvěře psi bez řádného vedení.

V zákoně č.449/2001 Sb. § 10 odst. 1 je zakázáno vlastníkům domácích zvířat nechat 
je pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Dále pes, který pro-

následuje zvěř v honitbě a je mimo vliv svého vůdce se považuje za toulavého psa 
a myslivecká stráž, myslivecký hospodář je oprávněn 200m od nejbližší nemovitosti 
sloužící k bydlení tyto psy usmrtit. Netýká se psů slepeckých, záchranářských, lovec-
kých a ovčáckých. V Modřicích k žádnému usmrcení takového psa nedošlo, protože 
všichni zúčastnění si dokážou představit ztrátu psa a takovéto usmrcení je řešení jen 
jednoho konkrétního případu, ale systémově se nic nezmění.

Napsal jsem toto postěžování v dobré víře, že až si někteří pejskaři přečtou těchto pár 
řádků, podívají se na volné pobíhání psů i z druhé strany, ze strany obyvatelů polí a 
vlastníků pozemků. A zároveň chci tímto požádat naše zastupitele, aby udělali něco 
pro vybudování veřejných výběhů pro psy. Prostory by se ještě našly. Není přece 
nutné všechna volná prostranství nechat zastavět.

Děkuji. Kynologii a myslivosti zdar.
Hospodář MS KOFR

PODĚKOVÁNÍ: 
Myslivecké sdružení tímto děkuje všem účastníkům mysliveckého plesu za svou přízeň 
a sponzorům za věcné dary, které věnovali do tomboly. Těšíme se na příští setkání. 

Ilustrační foto: M. Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Co je většího či statečnějšího,
než čelit zlému osudu“.

Seneca

Čínský lunární kalendář je nejstarším 
záznamem času v lidské historii. Datuje 
se od roku 2637 před naším letopočtem. 
Úplný cyklus trvá vždy 60 let a je tvořen 
pěti běžnými cykly opakujícími se po 
12 letech. My se nyní nacházíme v 78 
cyklu, který se počítá od 5. února 1984 a 
končí 1. února 2044.

Na rozdíl od evropského jsou jednotlivá 
měsíční znamení označena jménem zví-
řat. Číňané mají velmi podrobně vypra-
cované horoskopy roků i jednotlivců.

Studovat podrobnosti je dost náročné a 
ani by to leckoho nezajímalo – je to dost 
složité. Důležité však je, že po loňském 
roce Opice přichází rok Ohnivého 
Kohouta, a to znamená, že optimismus 
roku Opice ještě přetrvává, ale Kohout 
má sklon k přílišné důvěřivosti a také k 
nesmyslným plánům.

Pestrobarevný Kohout přináší zářivé a 
šťastné dny, ale zároveň hýří a plýtvá 
energií.

V tomto roce bude lépe se držet prak-
tických a dobře ověřených cest. Takže 
pro tento rok – žádné plány, jak snadno 
zbohatnout. Žádné spekulativní podni-
kání – bylo by jen zklamání.

Kohout rád okázale předvádí svou 
autoritu a z jeho příliš suverénního a 

despotického přístupu vzniká mnoho 
problémů. Protože ale také symbolizuje 
dobrého správce, který svědomitě do-
hlíží na dodržování práv na svém dvoře 
- mír bude zachován.

V roce Kohouta bude sice vše poně-
kud tísnivé, ale přece jen vyrovnané, 
protože dramatická osobnost Kohouta 
je schopna utišit všechny druhy hádek 
a nesvárů.

Bude nutno vynaložit maximální úsilí k 
dosažení alespoň minimálních úspě-
chů a zisků. Bude nutno nezabývat se 
detaily, ale spíše mít celkový přehled. 
Nesmíme mířit příliš vysoko, je třeba 
být opatrný.

Politikové se budou řídit politikou „tvr-
dé“ ruky. Diplomacii ovládnou filozo-
fující řečníci, kteří budou hřímat až do 
vyčerpání – prakticky o ničem. Vlády 
jednotlivých zemí se budou zastrašovat, 
ale ve skutečnosti se nic nestane. Bu-
dou neshody a rozkoly ve vládnoucích 
stranách, spory a hádky. Tyto neshody 
nás však nemusí vážně a trvale poško-
dit, pokud správně pochopíme vzájem-
né souvislosti (v mnoha státech budou 
totiž volby, i u nás).

Před příslovečnou schopností Kohouta 
všechno komplikovat a z jednoduchých 
věcí dělat složité nás čeká živý a optimi-
stický rok, který se dá přežít.

Kohout však zřídkakdy přichází s prázd-
nými rukami. Je to rok hospodářsky 
velice soběstačného ptáka, který nikdy 
nehladoví. V tomto období bychom měli 
mít zřídka kapsy prázdné, i když nervy 
můžeme mít napjaté až k prasknutí.

Mějte v roce Kohouta oči široce otevře-
né a ústa zavřená, než se rozhodnete 
k nějakému kroku. Nejprve si všechno 
řádně promyslete, ověřte a zvažte. Bu-
dete-li opatrní, můžete tento rok přežít 
bez velkých útrap a problémů. Vše 
záleží pouze na vaši píli.

Je nutno vždy zachovat klid a rozum. 
Kohout také přináší posílení rodinných 
vztahů.

Rok 2017 bude rokem vpřed – tak 
vzhůru do roku 2017 – roku OHNIVÉ-
HO KOHOUTA

A AŤ SE NÁM DAŘÍ.

TOJA

FARNOST

Jubilejní farní ples

Plesy bývaly v minulosti výsadou vyšší společnosti – šlechty. Teprve v 19. století 
obohatily zábavu měšťanů. Posléze se jako bály rozšířily na venkov. Bývají pořádány 
po Novém roce a jejich sezona se uzavírá s pochováním basy, spojeným s počátkem 
čtyřicetidenního půstu. Patří k nim hudba, tanec, dobré jídlo a pití a reprezentativní 
společenský oděv. Muži přicházejí v padnoucích oblecích. Ženy v plesových šatech 
ušitých jen pro tuto příležitost. 

Před deseti lety se v Modřicích konal farní ples poprvé a byl úspěšný. Došlo jím k 
založení pěkné tradice, která ožívá jen díky přičinlivosti mnoha farníků. Jedinečné 
a zřídka vídané je například to, že řada z nich, a jsou to především ženy, se nezištně 
podílí na pečlivé přípravě – napečou cukroví, vyzdobí sál nebo poskytnou cenu do 
tomboly. A samotného plesu se třeba ani nezúčastní. Je to nevšední projev osobní 
oběti, lidské dobroty a lásky k bližnímu. 
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NEJŽÁDANĚJŠÍ TITULY ROKU 2016

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:

KNIHOVNA

BELETRIE PRO DOSPĚLÉ
Keleová-Vasiliková: Co to bude?
Gerritsen: Umři znovu
Horáková: Brněnské Židovky
Laurens: V rukou vikomta Brec-
kenridge
Češka: Nezralá vražda
Horáková: Jeptiška pro markraběte
Poncarová: Deník vydržované ženy
Hawkins: Dívka ve vlaku

PRO DĚTI
Černý: Obrázky z moderních česko-
slovenských dějin (1945-1989)
Koenig: Kouzelní poníci
Milbourne: Jak se žije ve vesmíru
PRO ŽENY
Callen: Zkrocení vévody, Skandální 
zásnuby
Dubská: Malé zázraky
Hartl: Okamžiky štěstí, Prvok, Šam-
pón, Tečka a Karel
Chadwick: Podzimní trůn
Kelková: Mezi náma holkama
Ludvíková: Devět let natvrdo
Nachtigallová: Deník fejsbukové matky
Pospíšilová: Skořápky na vodě

NAUČNÁ LITERATURA PRO DOSPĚLÉ
Gros: Přežil jsem Buchenwald
Whitlock: Buchenwaldské bestie
Drda: Zvláštní zacházení
Tučková: Fabrika
Cílek: Půjdu do pekla spokojen…

Sparks: Ve tvých očích
Taylor: Doktore, to se teda povedlo!
PRO SILNÉ NERVY
Aichler: Dům smrti
Bauer: Až bude smrt mou paní
Coben: Smrt v zádech
Češka: Vražda neviňátek
Deaver: Ocelový polibek
Hawley: Před pádem
Jackson: Zasluhuje zemřít
Kulhánek: Vyhlídky na věčnost
Ríša: Hvězdní vandráci
Stančík: Mlýn na mumie
Štolbová: Vražda v Národním a Záha-
da ztraceného Maura
Vondruška: Dobronínské morytáty

Ples zahájila místostarostka Hana Chybíková a duchovní správce P. Sebastian Gruca. 
Podobně jako v minulosti i letos přivítali vzácné hosty. Představitele města se sta-
rostou Josefem Šiškou a místostarostou Jiřím Ventrubou, poslance Poslanecké sně-
movny Parlamentu České republiky Jaroslava Klašku a Jiřího Miholu, brněnského 
děkana Mons. Václava Slouka, P. Zbigniewa Byczkowského a P. Františka L. Hemalu z 
Písku, který myšlenku pořádat plesy přivedl k životu.

Průvodcem večera byl osvědčený Vítězslav Janský. K tanci a poslechu hrála hudební 
formace Baobab. V půvabném úvodu vystoupily děti modřického folklorního krouž-
ku. Ukázky společenských tanců představil pár profesionálních tanečníků. Nechybě-
la bohatá tombola, za kterou je potřeba poděkovat všem, kteří do ní přispěli. Úspěch 
slavila cena útěchy – její výherce se pod vedením farních mužáků a s podporou 
několika odvážných přátel učil slovácký verbuňk. Závěr ozdobila dražba archivního 
vína. Vším prolínal tanec a zpěv. 

Pořadatelé měli radost z plného sálu a především z toho, že se jim podařilo připravit 
příjemný a zábavný jubilejní večer.

Foto a text Josef Chybík
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Městská knihovna v Modřicích 
vás zve na cestovatelskou besedu 

Jiřího Máry 

ŠPANĚLSKO  a  
PORTUGALSKO 
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 23. února 2017 

v 17 hodin v klubovně nad knihovnou 
 

 

Městská knihovna v Modřicích 
vás zve na přednášku   

ing. Aleše Svobody 
BRNĚNSKÉ PODZEMÍ 

 
Přednáška o Kapucínském náměstí a Petrově 

se uskuteční ve čtvrtek 23. března 2017 
v 17 hodin v klubovně nad knihovnou. 

 
 

MĚSTSKÁ POLICIE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události měsíce ledna, které řešili strážníci Městské 
policie Modřice

Dne 2. 1. řešili strážníci oznámení o silně podnapilém muži, který se pohyboval na 
vozovce ul. Nádražní a ohrožoval svoje zdraví a život a BESIP. Z těchto 
důvodů byl muž převezen do Záchytné stanice Brno. 

Dne 5. 1. řešili strážníci oznámení od zaměstnanců OD Sconto, kteří v prostoru par-
koviště nalezli podnapilou ženu, která seděla na chodníku a byla zraněná. 
Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že žena je také silně podchlazená, a 
proto ji poskytli pomoc a následně přivolali na místo rychlou záchrannou 
službu. Žena byla následně převezena k vyšetření do nemocnice. 

 Téhož dne řešili strážníci oznámení o podomních prodejcích v bytovém 
domě na ul. Poděbradova. Prodejcům byly za jejich protiprávní jednání 
uděleny blokové pokuty. 

Dne 11. 1. řešili strážníci oznámení od pracovníků bezpečnostní agentury OC Olym-
pia o podnapilém muži, který se snaží nastoupit do autobusu MHD bez 
platné jízdenky. Jelikož muž byl značně podnapilý a dále zde byla obava o 
jeho zdraví a život, byl muž převezen na Záchytnou stanici Brno.  

Dne 14. 1. bylo telefonicky oznámeno hlídce MP Modřice, že na ul. Komenského 5 
našla oznamovatelka ve své domovní schránce na poštu použité injekční 
stříkačky. Hlídka se po příjezdu na místo spojila s oznamovatelkou, která 
hlídce otevřela uvedenou domovní schránku. Uvnitř schránky se nacháze-
ly 3 kusy použitých injekčních stříkaček. Hlídka tyto stříkačky bezpečně 
odstranila do bezpečnostní nádoby. 

 Téhož dne asistovali strážníci členům HZS při nálezu uhynulé labutě na 
břehu řeky Svratky. Uhynulá labuť byla následně převezena k likvidaci.

Dne 16. 1. provedli strážníci odchyt volně pobíhajícího psa v prostoru čerpací stanice 
AS 24. Majitel psa byl oznámen pro podezření ze spáchání přestupku ke 
správnímu orgánu k dalšímu projednání.
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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 
některých zákonů je nutný souhlas rodičů se zveřejněním jména a příjmení 
dítěte ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice. Vítání se mohou 
zúčastnit pouze děti, které mají v době narození  trvalý pobyt v Modřicích. 
Pokud budete mít zájem zúčastnit se vítání občánků, je třeba se nahlásit na 
matrice Městského úřadu.

Formulář k souhlasu se zveřejněním je k dispozici na matrice Městského úřadu, 
nám. Svobody 93, nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřice

Vážení občané,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů upozorňujeme, že ke zveřejnění jména a příjmení jubilanta 
ve věku 80, 85, 90 a více ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřice 
je nutný souhlas osoby, které se jubileum týká.    

Vyplněný souhlas zašlete na uvedenou adresu nebo předejte osobně Vy, 
nebo Vaši rodinní příslušníci na matriku Městského úřadu.

Potřebný formulář je k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 
nebo si ho můžete vytisknout z našich webových stránek.

1Společenská kronikas
Rozloučili jsme seVítáme do života 

Kykrychová Božetěška 
Steuerová Květoslava
Pospíšil Miroslav

Černý Vojtěch
Halodová Taťána
Plíska Jakub
Páleník Alan

Dne 19. 1. řešili strážníci skupinu mladých osob, které se dopustili znečištění veřejné-
ho prostranství odpadky, které vyhodily z vozidla, ve kterém se nacházely. 
Jelikož tyto osoby nesouhlasily s projednáním přestupku v blokovém říze-
ní na místě, bylo jejich jednání oznámeno ke správnímu orgánu k dalšímu 
projednání.

Dne 20. 1. nalezli strážníci při kontrolní činnosti černou skládku odpadu. Šetřením na 
místě se podařilo ustanovit podezřenou osobu, která na místě odpad zane-
chala. Z tohoto důvodu byla věc oznámeno správnímu orgánu k dalšímu 
projednání. 

www.mpmodrice.cz
Za MP Modřice: str. Ing. David Tůma



 

 
 
 

Nádražní 540 
Modřice 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 – zabezpečovací systémy 
 EPS – požární systémy 
 CCTV – kamerový systém 
 ACS – docházkový systém 

 
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.

Sháním ke koupi RD
- Modřice a okolí.
Tel.: 721 387 897

Hledám byt,
stačí udržovaný stav.

Tel.: 728 901 841

Pokrývačská firma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice

Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů

Kontakt: 603 867 057 

Hledám dlouhodobý pronájem bytu 
1+kk, příp. 1+1 v Modřicích. Bydlení 
je pro 1 osobu - pracující paní v dů-
chodu, bez domácích mazlíčků.

Volat možno kdykoliv během dne,
tel. 606 790 033.
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tel:720 553 960

(doba přípravy cca 20 min.)

PIZZA  S  SEBOU 
nám. Svobody 5
664 42 Modřice

1Inzercei
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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.fitpeople.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 

9:45 - 10:45 fitness program pro maminky kontakt: www.fitmami.cz

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

16:45 kruhový trénink ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.cz

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 fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.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 

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

19.00 fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404, Modřice www.fitpeople.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 2017

datum čas akce

23.2. 17 hod Cestovatelská beseda v klubovně nad knihovnou

24.2. 19:30 22. Zahrádkářský ples

6.3. 17 hod Veřejné zasedání ZMM

23.3. 17 hod Přednáška Brněnské podzemí v kluboně nad knihovnou

29.3. 19 hod 86. Komorní koncert na radnici

7.4. Zápis dětí do 1.třídy ZŠ

21.4. Zápis dětí do 1.třídy ZŠ

Události
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