
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro

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

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

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

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

em městě.

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

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

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

ravního řešení brněnské aglomerace při zpracovávání ZÚR JMK, v jejichž podporované variantě jsou navrženy komunika

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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

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

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

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

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

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

novaných investičních akcí byly dokončeny rekonstrukce půdního prostoru radnice, rekonstrukce objektu Hybešova 59

čety, I. etapa oprav chodníků na ulici Brněnská, místa pro přecházení na ulici Chrlická a Nádražní a část zateplení bytové

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

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

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

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

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

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

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

projevila na revitalizaci veřejné zeleně a výstavbě veřejných hřišť. S
amostatnou kapitolou je pak zpracovávání PPO Mo

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

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

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

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

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

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

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

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

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

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

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

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice  tel: 537 001 011, fax: 537 001 020 
Městská policie Modřice   tel: 156, 602 555 193
Městská knihovna  tel: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory  tel: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706 
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 

MĚSTO MODŘICE

Den otevřených dveří na Městské hale Modřice 1.–2. 2. 2020  Foto: M.Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 23. schůze RMM ve volebním období 2018-2022 
konané dne 11.02.2020

USNESENÍ 23. schůze RMM

Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za provedené práce na stavbě „Víceúčelové sportovní 
haly Modřice“ za měsíc leden 2020 ve výši 7.264.924,90 Kč bez DPH.
(k usnesení 23R-3.1/2020)

Kancelářské potřeby úřadu
RMM schválila Rámcovou smlouvu na celoroční nákup kancelářských potřeb pro město Mod-
řice s fi rmou KAMPI OFFICE s.r.o. v roční výši min. 150.000,- Kč.
(k usnesení 23R-3.2/2020)

Osvětlení podchodu tramvajové zastávky Cihelna
RMM schválila Dodatek č. 1 k Provozní smlouvě na údržbu a odběr elektrické energie pro 
veřejné osvětlení podchodu tramvajové zastávky Cihelna v roce 2020 ve výši 22.995,- Kč bez 
DPH. Údržbu zajišťují Technické sítě Brno, a.s. na celém podchodu, neboť část je města Mod-
řice a část města Brna.
(k usnesení 23R-3.4/2020)

Veřejnoprávní smlouvy
RMM schválila Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotací z rozpočtu města Modřice v roce 
2020, které spadají do její kompetence. Jsou to tyto subjekty:

• ZUŠ Ořechov 50.000,- Kč
• Muzejní spolek Modřice 10.000,- Kč
• Zahrádkářský spolek Modřice 18.000,- Kč
• VSK Technika hokej Brno, p.s. 15.000,- Kč
• Luděk Dubšík   2.500,- Kč
• Jan Tručka   2.500,- Kč
• Lukáš Piffko   5.000,- Kč
• Myslivecký spolek Modřice, z.s. 45.000,- Kč
• Český svaz včelařů, z.s. 15.000,- Kč
• Společenství moravských parkových drah, z.s. 10.000,- Kč
• JMOŠS z.s.   0.000,- Kč
• Linka bezpečí, z.s. 10.000,- Kč
• Diecézní charita Brno, Domov sv. Markéty 40.000,- Kč
• Diecézní charita Brno, denní stacionář Effeta 15.000,- Kč
• Společnost pro ranou péči   5.000,- Kč
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• Diakonie ČCE – středisko Betlém 10.000,- Kč
• Nadační fond Slunečnice 15.000,- Kč
• SPMP ČR, pobočný spolek Brno 10.000,- Kč

(k usnesení 23R-3.16/2020 až 23R-3.33/2020)

Navýšení ceny za svoz odpadů
Na základě uzavřené smlouvy s fi rmou SUEZ CZ a.s. a její žádosti o navýšení cen za posky-
tování služeb v odpadovém hospodářství do výše infl ace RMM schválila vyhlášení jednacího 
řízení bez uveřejnění na svoz odpadu v Modřicích.
(k usnesení 23R-4.3/2020)

Pronájem městské haly
RMM schválila pronájem 2 hřišť v městské hale MNK Modřice, z.s. k pořádání Poháru základ-
ních škol v nohejbale žáků 5., 6. a 7. tříd dne 18.3.2020. Pronájem bude hrazen se slevou 50 %.
(k usnesení 23R-4.6/2020)

Vlajka pro Tibet
Jako každoročně i letos RMM schválila připojení se města Modřice ke kampani „Vlajka pro 
Tibet“, konané dne 10.3.2020.
(k usnesení 23R-4.8/2020)

Duatlon Modřice
Volnočasové centrum Tygříci Modřice bude pořádat Městský duatlon 2020 a RMM schválila 
použití znaku města při propagaci této akce.
 (k usnesení 23R-4.9/2020)

Schválení směrnic města
RMM schválila potřebné dokumenty k zajištění provozu městské haly, a to jsou Návštěvní řád 
sportovišť, Provozní řád herní plochy, Provozní řád zrcadlového sálu a Provozní řád hřiště s 
umělým povrchem a nafukovací halou.
(k usnesení 23R-8.3/2020 až 23R-8.6/2020)
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TŘÍDĚNÍ ELEKTROODPADŮ

V prosincovém zpravodaji jsem informovala 
o tom, že bezvadně třídíme drobný elektro-
odpad. Po dohodě se společností ASEKOL, 
která odvoz a likvidaci elektroodpadu za-
štiťuje, budou instalovány další 2 červené 
kontejnery. Zmenší se tak docházková vzdá-
lenost pro mnohé občany, a tak doufám, že 
dosáhneme, alespoň v třídění elektroodpa-
du, ještě lepších výsledků.
Jeden kontejner bude umístěn na Bobravě 
u zastávky autobusu Bobrava, střed a druhý 

na ul. Masarykova poblíž domu pro seniory, 
naproti kontejnerům na plast a papír.

Do červených kontejnerů patří: drobná elek-
trozařízení – kalkulačky, rádia, telefony, drob-
né počítačové zařízení, drobné elektrické ku-
chyňské spotřebiče, fény, telefony, je zde také 
umístěn malý otvor na vhazování baterií

Do červených kontejnerů nepatří: televizory, 
počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky.

Co nepatří do kontejneru, odevzdejte ve 
sběrném dvoře na ul. Tyršova – odbočka 
z cesty k areálu Pod Kaštany.
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí 8:00 – 12:00
Úterý 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Středa 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00
Neděle zavřeno
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Foto: freepik.com
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UKLIĎME ČESKO!

Pro ty, kteří neví, co tento slogan znamená, 
jen krátké vysvětlení. Jedná se o akci, která 
se koná již několik let a do které se zapojují 
lidé, kterým není lhostejné, jak vypadá okolí 
jejich bydliště či krajina kolem a snaží se zde 
uklidit nepořádek. Bohužel v našem městě 
jich mnoho není. Každý rok sleduji, jak je-
jich počty ubývají, zatímco odpadků přibývá. 
Není to příjemná práce, mnohokrát dokonce 
odpudivá, není placená, do značné míry sisy-
fovská, ale z vlastní zkušenosti vím, že přiná-
ší určité uspokojení. Členové našeho spolku 
„Za čisté a klidné Modřice“ se stejně jako 
všechny minulé ročníky hodlají této akce 
letos opět účastnit. Ale vzhledem k pomě-
ru množství odpadků k počtu našich členů 
bychom uvítali jakoukoliv osobní pomoc od 
každého, komu nevadí si udělat čas v neděli 
29. 3. 2020 od 9,00 hod. (Ofi ciálně vyhlášené 
datum je sice 4. 4. 2020, ale někteří naši čle-
nové jsou členy i jiných organizací účastní-
cích se této akce v tomto termínu a nemohli 
by být na dvou místech současně.)

Město zajišťuje všem „sběračům“ pytle 
a rukavice, akce trvá podle vybrané lokality 
a množství odpadků cca dopoledne. Všech-
ny další potřebné informace jako je např. 
místo srazu, se dozvíte na našich webových 
stránkách nebo na tel. č. 732 243 837.

Kdo chodí s otevřenýma očima, určitě ví, 
že v našem městě a jeho okolí není, co se 
týká čistoty a pořádku, všechno OK. Nej-

jednodušší by bylo, kdyby lidé veřejná pro-
stranství neznečišťovali a nebylo by tudíž, co 
uklízet. Ale všichni dobře víme, že tohoto ide-
álního stavu se v současné době, kdy vládne 
lhostejnost a bezohlednost, asi nedočkáme.

Proto na všechny občany Modřic apeluji, 
aby se podle svých možností a schopností 
do této akce zapojili (v kterémkoliv ze dvou 
termínů a s jakoukoliv skupinou, spolkem 
či organizací) a pomohli našemu jinak ne-
vzhlednému městu k tomu, aby bylo aspoň 
uklizené.

Pokud víte o nějakém místě, kde je úklid 
potřeba, dejte to vědět místostarostce 
Ing. Chybíkové.

 Sylva Bernátová, zastupitelka
 za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
 www.osmodrice.cz
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Cestování po Modřicích
Pokud cestujete jen po Modřicích, pak pro 
cestu od tramvajové smyčky až po Olympii 
můžete využít úsekovou jízdenku jednorázo-
vou nebo předplatní. Platí jak v autobusech 
510 a 49, tak i v linkách 512 a 513. Za jednu 
cestu zaplatí děti od 6 do 18 let, studenti 18 
až 26 let a osoby nad 65 let jen 2 Kč. Ostat-
ní pak 10 Kč. Pozor, autobusy 49 nemusí být 
vždy vybaveny odpovídající pokladnou a pak 
za cestu zaplatíte výrazně více – 25 Kč bez 
ohledu na slevu. Proto je lepší spoléhat na 
autobusy 510. Pokud po Modřicích cestujete 
často, pak je nejlepší si na vlakovém nádraží 
koupit předplatní jízdenku pro úsek Modřice, 
smyčka – Modřice, Olympia. Měsíční vyjde na 
280 Kč, čtvrtletní na 720 Kč a roční na 2500 
Kč. Důchodci do 65 let mají slevu 50 %. Děti 
do 18 let, studenti od 18 do 26 let a senioři 
nad 65 let mají slevu 75 %. Výhodou těchto 
jízdenek je to, že s nimi nemusíte řešit, jestli 
linka 49 bude či nebude mít pokladnu. 

Cestování z Modřic do centra Brna
Pro cesty z Modřic do centra Brna budou 
od 1. 1. 2020 platit stejné ceny bez ohledu 
na to, jakým způsobem pojedete. Ať už po-
jedete autobusem 49 nebo vlakem S3 nebo 
tramvají 2, vždy je potřeba jízdenka na 3 zóny 
označené čísly 510, 101 a 100. 

• Dospělého vyjde jednorázová jízdenka 
s platností 90 minut na 27 Kč, měsíční 
předplatní na 830 Kč, čtvrtletní na 2090 
Kč a roční na 7300 Kč. 

• Dítě do 6 let cestuje v IDS JMK za dopro-
vodu osoby nad 10 let zdarma.

• Dítě od 6 do 10 let si může vyřídit na vla-
kovém nádraží průkazku za 30 Kč a bez-
platný kupón pro zóny 100 + 101. Při 
cestě to Brna nebo z Brna mu pak bude 
stačit si dokoupit doplatkovou jízdenku 
pro 1 zónu ZLEVNĚNOU A za 4 Kč.

• Dítě od 10 do 15 let pro cestu do Brna po-
třebuje jízdenku na 3 zóny ZLEVNĚNOU 
A, vyjde na 6 Kč, měsíční vyjde na 207 Kč, 
čtvrtletní na 522 Kč a roční na 1812 Kč.

• Mládež od 15 do 18 let a studenti od 18 
do 26 let pro cestu do Brna potřebují jíz-
denku na 3 zóny. Pokud pojedou jen vla-
kem S3, tramvají 2 nebo autobusem 49 
a v Brně už dále nepřestoupí na další lin-
ku městské dopravy, stačí jim jízdenka na 
3 zóny ZLEVNĚNÁ A za 6 Kč a můžou si 
koupit předplatní jízdenky za nízké ceny: 
měsíční za 205 Kč, čtvrtletní za 535 Kč 
a roční za 1725 Kč. Pokud ale po překro-
čení hranice města Brna přestoupí na lin-
ku městské dopravy, musí si už koupit jíz-
denku na 3 zóny ZLEVNĚNOU B za cenu 
26 Kč a ceny předplatních jízdenek jsou 
ve výši: měsíční 345 Kč, čtvrtletní 865 Kč 
a roční 3000 Kč. 

• Důchodci a invalidní důchodci III. stupně 
do 65 let nemají nárok na slevu na jedno-
rázovém jízdném v Brně ani mimo Brno. 
Proto potřebují jednorázovou jízdenku 
na 3 zóny základní za 27 Kč. Naopak 
na předplatních jízdenkách slevu mají. 

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
www.idsjmk.cz | non-stop telefon 5 4317 4317

CENY JÍZDNÉHO
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Měsíční je vyjde na 560 Kč, čtvrtletní na 
1340 Kč a roční na 4800 Kč. 

• Senioři od 65 do 70 let jsou v podobné 
situaci jako mládež a studenti. Pokud 
pojedou jen vlakem S3, tramvají 2 nebo 
autobusem 49 a v Brně už dále nepře-
stoupí na další linku městské dopravy, 
stačí jim jízdenka na 3 zóny ZLEVNĚ-
NÁ A za 6 Kč a můžou si koupit před-
platní jízdenky za nízké ceny: měsíční 
za 205 Kč, čtvrtletní za 535 Kč a roční 
za 1725 Kč. Pokud ale po překročení 
hranice města Brna přestoupí na linku 
městské dopravy, musí si už koupit jíz-
denku na 3 zóny ZLEVNĚNOU B za cenu 
26 Kč a ceny předplatních jízdenek jsou 
ve výši: měsíční za 560 Kč, čtvrtletní za 
1340 Kč a roční za 4800 Kč. 

• Senioři nad 70 let si mohou vyřídit na 
vlakovém nádraží průkazku za 30 Kč 
a bezplatný kupón pro zóny 100 + 101. 
Při cestě do Brna nebo z Brna jim sta-
čí si dokoupit doplatkovou jízdenku pro 
1 zónu ZLEVNĚNOU A za 4 Kč. Pokud 
častěji cestují po Jihomoravském kraji, 
mohou zvážit i jízdenku roční celokraj-
skou za 1237 Kč, která umožňuje neo-
mezené cestování ve všech linkách IDS 
JMK s tím, že v pracovní dny ráno začíná 
platit až od 8:00.

• Doprovod dítěte do 3 let – pokud máte 
dítě do 3 let, můžete si pro něj na nádra-
ží vyřídit průkazku za 30 Kč a bezplatný 
kupón pro zóny 100 + 101. Při cestě do 
Brna nebo z Brna stačí dokoupit doplat-
kovou jízdenku pro 1 zónu základní za 
16 Kč. Pokud častěji cestujete po Jiho-
moravském kraji, můžete zvážit i jízden-
ku roční celokrajskou pro doprovod dí-
těte do 3 let za 2400 Kč, která umožňuje 

neomezené cestování po všech linkách 
IDS JMK s tím, že v pracovní dny ráno 
začíná platit až od 8:00.

• Držitelé průkazů ZTP: v tramvaji 2 a au-
tobusu 49 cestují zdarma, a to i po Mod-
řicích. Ve vlaku a v lince 510 si kupují jíz-
denky IDS JMK pro ZTP.

Cestování z Modřic, Bobravy
Pro cesty do centra Brna platí stejná pravidla 
jako pro cestu z centra Modřic.
Pro cestu z Bobravy do centra Modřic nebo 
do Olympie je potřeba jízdenka na 2 zóny. 
Linka 511 totiž končí u vlakového nádraží 
a pro další cestu je už nutné přestoupit, proto 
musí mít cestující platnou přestupní jízden-
ku na 2 zóny za 20 Kč / senioři nad 65 let, 
děti do 18 let a studenti 18 až 26 let potřebují 
za 5 Kč. Pokud jede cestující pouze k vlako-
vému nádraží, stačí jízdenky na jednu zónu.
Cestování do Slatiny a Líšně
Platí obdobné podmínky jako pro cesty do 
centra Brna, jen jsou potřeba jízdenky na 2 
zóny. Slevové skupiny mládež od 15 do 18 
let, studenti od 18 do 26 let a cestující od 
65 let pak musí zvažovat, jestli budou dále 
přestupovat na městskou dopravu nebo ni-
koli a podle toho volit jízdenku ZLEVNĚNOU 
A nebo ZLEVNĚNOU B. Podobně jsou odliš-
né ceny předplatních jízdenek. 
Prodej jízdenek
Je zajištěn především v Modřicích a v Brně 
na vlakových nádražích. Tam koupíte kom-
pletní sortiment jednorázových i předplat-
ních jízdenek. V jízdenkových automatech 
DPMB se prodávají pouze základní jízdenky 
a jízdenky ZLEVNĚNÉ A. 

Zpracováno na základě podkladů KORDIS JMK
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka 
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SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘEDZAHRÁDKU 2020

Vyzýváme opět občany, aby se zapojili do soutěže
o nejkrásnější předzahrádku v Modřicích.

Podmínky soutěže:
Do soutěže se můžou zapojit jednotliví občané nebo SVJ bytových domů. 
Předzahrádka nebo záhonek musí být viditelný z veřejně přístupného 
místa (z přilehlého chodníku nebo komunikace), může se nacházet 
na vlastním pozemku nebo na pronajatém pozemku města nebo na 
veřejném prostranství u bytového domu. Musí být obhospodařován 
vlastními silami, ne odbornou firmou. Předzahrádka nebyla v minu-

lých 2 letech (2018, 2019) oceněna.
Jak se přihlásit:

Osobně na informacích u paní Lenky Ventrubové nebo e-mailem: lenka.ven-
trubova@mesto-modrice.cz. Je potřeba uvést adresu předzahrádky (č. p. 
domu) a spojení na kontaktní osobu, vyplnit souhlas ke zpracování osob-
ních dat v rozsahu nezbytném pro organizaci soutěže (zašle e-mailem na 
vyžádání paní Lenka Ventrubová nebo lze vyplnit osobně na informacích).

Jak se bude hodnotit:
Předzahrádky budeme navštěvovat a fotit v průběhu dubna až října 2020, 

následně provede porota vyhodnocení.
Jaké budou ceny:

Mezi první tři nejkrásnější předzahrádky bude rozděleno 9 000,– Kč. 
O výši jednotlivých cen rozhodne porota. Pokud se zapojí bytový dům, 

bude odměna vyplacena společenství vlastníků.

Bližší informace podá Jiří Šula, tel. 773 826 705.
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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BRABROUCI 

Jak už je naším zvykem, i letos jsme se 
vydali na návštěvu „Ledového města“ a ten-
tokrát se jím stala Olomouc. První den po 
příjezdu jsme se vydali do Pevnosti poznání, 
kde jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí 
o přírodě, vědě, ale i o historii Olomouce a je-
jím obléhání Švédy. Poté jsme prošli i nád-
herné historické centrum Olomouce, které je 
plné památek, kostelů a soch, u nichž byla 
vždy zábava hádat, co by měly zobrazovat. 
Také jsme si dali rozchod v místním nákup-
ním centru, abychom doplnili zásoby slad-
kostí, které už byly skoro vyčerpané. Druhý 

den jsme navštívili Vlastivědné muzeum, 
které nás provedlo dějinami českých zemí 
od pravěku až k současnosti; viděli jsme 
nejprimitivnější lidské nástroje, vývoj využi-
tí a zpracování kovů, dopad křesťanství na 
kulturu a umění a dostali jsme se až k první 
z tramvají. Den jsme pak zakončili návštěvou 
místního aquaparku, kde jsme si užili tobo-
gány i jiné atrakce. Třetí den se nesl v duchu 
balení a odjezdu, ale ještě jsme se stihli sta-
vit v muzeu papírových modelů a už jsme na-
sedali na vlak zpátky do Modřic.

 Helča Císařová

LEDOVÁ OLOMOUC

I přes letošní mírnou zimu se družinka Mra-
venců poprvé vypravila na dlouho domluve-
ný lyžák. Rozhodli jsme se udělat si prodlou-
žený víkend a odjeli jsme do Beskyd rovnou 
na čtyři dny. Ve skiareálu Bílá bylo naštěstí 
sněhu dost a mírné sjezdovky přímo vybízely 
ke zkoušení různých triků a drobných soutěží 
:). Čtyři dny nám tak rychle uběhly a my se 
mohli s dobrou náladou a spoustou zážitků 
vrátit do Modřic. Helča Císařová

MRAVENČÍ LYŽÁK
Foto: archiv Brabrouků

Foto: archiv Brabrouků
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Druhou únorovou neděli využily mlad-
ší družinky přímého autobusového spoje 
Modřice – Pasohlávky a vydaly se za tro-
chou zábavy do Aqualandu Moravia. Cel-
kem 17 dětí z Kobylek, Včeliček a Berušek 
se tak podobalo spíše potápníkům. Prvně 
jsme se nechali poučit od pánů plavčíků 
o zásadách bezpečného chování v celém 
areálu, ale potom jsme se hned vydali vstříc 
Adrenaliu. Začínali jsme zvolna na sklu-
zavkách a postupně zkoušeli sjíždět i delší 

a větší tobogány na nafukovacích kruzích, ti 
odvážnější si troufl i zdolat i „trychtýř“. Pro-
tože nám vyšlo krásné slunečné počasí, lá-
kalo nás to také do venkovního bazénu, kde 
jsme si kromě další zábavy také plnili ces-
tičku v uplavání určené vzdálenosti – a že 
to všem moc šlo!

Z výletu se tak všichni vraceli příjemně 
unavení, vydovádění, a hlavně se spoustou 
skvělých zážitků.

 Eliška Císařová

VÝLET MALÁČKŮ

V tuto chvíli je za námi druhá soutěž Ze-
lené ligy (Orientační běh), o výsledcích běhu 
a aktuální pořadí v Zelené lize se dozvíte 
v příštím článku :). První dubnovou sobotu 
se uskuteční celorepubliková akce Ukliď-
me Česko, které se každoročně účastníme, 
a i letos se vydáme uklidit kousek modřické 
přírody. V dubnu nás také čeká nejdůležitější 
soutěž ZL, kterou je Setonův závod (25. 4.), 

kde tříčlenné hlídky soutěží v nejrůznějších 
tábornických dovednostech. 

Nesmím také zapomenout na květnovou 
akci určenou i pro veřejnost, která se bude 
konat 13. 5. , letos na téma Avengers. Kdo 
zažil loňskou Zimní olympiádu, tak si jistě 
dokáže představit, co by ho mohlo čekat :). 

 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
  hlavní vedoucí oddílu

DUBNOVÉ AKCE BRABROUKŮ
Foto: archiv Brabrouků
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SKAUTI - VÍKENDOVKA VE KŘTINÁCH

Druhý únorový víkend patřil pro družiny 
Korzárů a Medvědů víkendové akci konané 
ve Křtinách. Bylo nás sice jenom 10, ale ná-
ramně jsme si to užili. V pátek po příjezdu se 
z nás stali detektivové, vrahové a civilisté při 
hraní Městečka Palerma. Překvapivě ne vždy 
vyhráli detektivové. V sobotu jsme navštívili 
Sluneční stezku, na které jsme se dozvědě-
li mnoho zajímavostí o sluneční soustavě, 
ale největší úspěch měly zmenšené modely 
planet, díky kterým jsme zjistili, jak je Země 
v porovnání se Sluncem malinká. Cestou 
jsme si zahráli nejednu hru, třeba Boj o šátek, 
který byl v některých chvílích velice lítý. Po 

návratu jsme se ještě zahřáli oblíbenou hrou 
Mrazík a všichni jsme si vyzkoušeli, jaké to 
je poslouchat rady navigátora, když nevíme, 
kam se jde, protože máme zavázané oči. So-
botní odpoledne a večer se nesl ve víru vědo-
mostí, neboť jsme zkoušeli plnit některé vý-
zvy z nových Skautských stezek a také jsme 
si vyzkoušeli hru Jméno, město, zvíře, věc. 
Bohužel víkend byl velmi krátký a než jsme 
se stihli ještě více rozkoukat, museli jsme se 
vydat na cestu domů. Jediné co nás hřálo je 
to, že se zase někam takto vydáme.

 Olga Panáková - Ola

Foto: archiv oddílu
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SKAUTI - FERDOVY PRÁZDNINY V HOSTINNÉM

Naše nejmenší skauty Zajíčky celým ro-
kem provází Ferda Mravenec. Oblíbená 
postavička má podobu batůžku s deníkem 
a nesmí chybět u žádného z našich dobro-
družství. Na konci každé schůzky si Ferda 
vybírá, se kterým dítkem půjde domů, a na 
začátků další schůzky si pak z deníku spo-
lečně čteme, co Ferda na návštěvě zažil. Na 
schůzce před jarními prázdninami se sice 
sešli jen 4 Zajíčci, ale i tak jsme si ji moc 
užili. Nejdříve jsme zabalili Ferdu na prázd-
niny, rozhodl se totiž vyrazit na celý týden 
za oddílem Mravenečků do Hostinného. Pro 
tamní malé skauty jsme si připravili sladké 
překvapení a vlastnoručně nakreslené ob-
rázky. Pak jsme se vypravili na poštu, kde 

jsme Ferdovi společně zamávali. Procház-
kou jsme se dostali do Pasivního domu pro 
seniory, kde už na nás čekala teta Staňa. 
Ta si pro nás připravila bezvadnou hru, se 
zavázanýma očima jsme museli hádat, 
jaké ovoce nám dává ochutnat, moc jsme 
si to užili a i v malé sestavě snědli skoro 
celý talíř vitamínů. Moc děkujeme vedení 
PDPS, že nám poskytlo azyl, a rádi se k nim 
zase někdy podíváme. Ferda se z prázdnin 
vrátil spokojený, přivezl nám spoustu krás-
ných drobností a podělil se s námi o pověst 
o dobrých obrech z Hostinného. Nezbývá 
než doufat, že nás na svůj příští výlet k Mra-
venečkům vezme s sebou.

 Klára Vlášková - Panda

Foto: archiv oddílu
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UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 2020

Město Modřice se opět zapojí do celostátní akce Ukliďme Čes-
ko. Ale zapojí se jen prostřednictvím vás, kteří jste aktivními 
občany a pomůžete uklidit své blízké okolí i prostředí města, 
od černých skládek nebo nepořádku např. kolem komunikací, 
cyklostezek, bytových domů.

Letos akce proběhne 11. dubna, sraz v 9 h u radnice. 

Zde se budou rozdávat pytle na odpad a v omezeném počtu ru-
kavice a dohodne se místo úklidu. Od 11:30 je pak pro účastní-
ky připraveno malé občerstvení ve dvoře radnice. Spolky, SVJ, 
skupinky občanů i jednotlivci se mohou přihlásit a dohodnout 
i jiný termín úklidu s Ing. H. Chybíkovou – tel. 724 767 000, 
e-mail: hana.chybikova@mesto-modrice.cz.

Dobrovolníci se mohou také přihlásit k účasti na informacích 
na radnici u paní L. Ventrubové, 

e-mailem lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz 
nebo prostě přijít na sraz.

Zapojte se do této akce, která pomáhá vylepšit 
naše životní prostředí.

 Ing. Hana Chybíková,
 místostarostka, organizátor akce
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Vlastimil Čevela
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA MĚSTSKÉ HALE MODŘICE 1.–2. 2. 2020

 Foto: M. Hájek
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PLES ZAHRÁDKÁŘŮ

 Foto: Josef Chybík
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HASIČSKÝ BÁL

 Foto: M. Hájek



www.mesto-modrice.cz

22
3 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Vážení rodiče, máte zájem udělat něco pro 
děti? Pakliže ano, zapojte se do dění na naší 
škole a staňte se členy SRPŠ. Doba se sice 
mění, ale některé dobré věci zůstávají. A toto 
je opravdu důležitá a prospěšná věc. Sdru-
žení rodičů a přátel školy pracuje na naší 
škole už téměř deset let. Členové aktivně 
vstupovali do školního dění a vždy byli nápo-
mocni dětem při organizování nejrůznějších 
akcí. Přichází však období, kdy děti našich 
členů postupně opouští školu, a tak poma-
lu končí i členství jejich rodičů v SRPŠ a my 
hledáme šikovné pokračovatele započatého 
díla. Dobře víme, že je to práce navíc, a pro-
to si velice vážíme a ceníme každého, kdo 
tuto výzvu přijme. Zřízením této organizace 
jsme chtěli otevřít dveře školy rodičům, při-

zvat je k našim akcím, aby je pomohli nejen 
zabezpečovat, ale také vytvářet. Mikulášská 
nadílka, Vánoce v ŠD, charitativní akce Run 
and help, chodníkové malování, sběr starého 
papíru – to je pouze krátká ukázka tradič-
ních akcí. SRPŠ může z příspěvků podpořit 
vzdělávání, plnit dětem přání např. v nad-
standardním vybavení tříd, může pořizovat 
didaktické hry, zaštítit nákupem dětské lite-
ratury čtenářské dílny, pořídit relaxační kout-
ky a mnoho dalšího. Kdyby toto sdružení pro 
nezájem rodičů zaniklo, byla by to velká ško-
da, a to především pro naše děti. Pevně vě-
říme, že se tak nestane a že brzy posílí řady 
SRPŠ noví členové. V případě Vašeho zájmu 
se prosím obracejte na ředitelství školy. Dě-
kujeme.

 J. Havlíčková, ZŘŠ

Přijďte posílit naše řady!!!

ZÁKLADNÍ ŠKOLA - SRPŠ
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MĚSTO MODŘICE 

SPORT

PROGRAM:
9:00 - 10:00 - prezentace závodníků (děti i dospělí) - každý závodník je povinen
                         se dostavit k PREZENTACI
10:30 - 10:45 - závod kategorie 3 - 5 let
11:00 - 11:15 - závod kategorie 6 - 10 let
11:15 - 11:30 - závod kategorie 11 - 14 let
12:00 - 13:00 - závod kategorie dospělí (jednotlivci, štafeta)

 
Startovné v jednotlivých kategoriích:
3 - 5 let zdarma
6 - 10 let zdarma
11 - 14 let  30,-
dospělí 100,-
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MĚSTSKÝ NOHEJBALOVÝ KLUB MODŘICE ZVE 
NA DOMÁCÍ ZÁPASY V ROČNÍKU 2020

Dovolujeme si všechny modřické fanoušky pozvat na domácí zápasy 
našich družstev v letošní sezoně.

V textu níže naleznete všechny termíny domácích zápasů A a B družstva mužů i družstva 
dorostu v základních částech soutěží.

Věříme, že naši věrní fanoušci využijí návratu našich družstev z rebešovického azylu v minu-
lé sezoně a opět si v hojném počtu najdou cestu na naše domácí zápasy.

 Petr Jahoda
 předseda, Městský nohejbalový klub Modřice z.s.

EXTRALIGA MUŽI 2020

den datum hod. domácí hosté

so 18. 4. 15:00 MNK Modřice, Městská hala Tělocvičná jednota SOKOL Holice

pá 1. 5. 15:00 MNK Modřice, Městská hala SK Šacung Benešov 1947

so 9. 5. 15:00 MNK Modřice NK AUSTIN Vsetín 

so 16. 5. 15:00 MNK Modřice TJ AVIA Čakovice

so 6. 6. 15:00 MNK Modřice TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice

ne 7. 6. 10:00 MNK Modřice SKN Žatec

so 20. 6. 15:00 MNK Modřice SK Liapor - Witte Karlovy Vary 

1. LIGA MUŽI 2020

den datum hod. domácí hosté

so 4. 4. 10:00 MNK Modřice "B", hala Holubice SK Start Praha

so 18. 4. 10:00 MNK Modřice "B", Městská hala Modřice Areál Club Zruč-Senec 

pá 1. 5. 10:00 MNK Modřice "B", Městská hala Modřice Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov

pá 8. 5. 10:00 MNK Modřice "B" TJ Plazy, z.s.

so 23. 5. 10:00 MNK Modřice "B" TJ SLAVOJ Český Brod, z.s.

so 6. 6. 10:00 MNK Modřice "B" NK AUSTIN Vsetín "B"

so 20. 6. 10:00 MNK Modřice "B" TJ AVIA Čakovice "B"

 Dorostenecká liga 2020

den datum hod. domácí hosté

ne 5. 4. 14:00 MNK Modřice, Městská hala TJ Peklo nad Zdobnicí

ne 19. 4. 12:00 MNK Modřice, Městská hala Tělocvičná jednota SOKOL Holice

ne 24. 5. 12:00 MNK Modřice TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice

ne 14. 6. 12:00 MNK Modřice NK AUSTIN Vsetín

ne 28. 6. 12:00 MNK Modřice TJ Spartak MSEM Přerov
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Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na 
www.modriceknihovna.webnode.cz, na dětském webu 
www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových 
stránkách Městské knihovny https://www.facebook.com/
knihovna7/.

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

Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku Michala Meissnera: 
Sulawesi (Indonésie). Přednáška se uskuteční ve středu 25. 3. 2020 v 18.00 

v klubovně nad knihovnou.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH
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Městská knihovna v Modřicích vás zve na cestovatelskou přednášku manželů Márových: 
Panama a Kostarika. Přednáška se uskuteční ve středu 15. 4. 2020 v 17.00 

v zasedací místnosti Městského úřadu.
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Výběr z knižních novinek březen 2020

PRO ŽENY:
Enoch, Suzanne: Návrat na Vysočinu
Greyová, Ionna: Třpytivá hodina
Hülsmannová, Petra: Kdyby to bylo tak 
snadné, dělal by to každý
Jakoubková, Alena: Odříkaného manžela 
největší krajíc
Lamballe, Marie: Hluboká modř moře
Laurens, Stephanie: Spletitý případ pana 
Montaguea
McCullough, Coleen: Hořkosladký život
Perry, Jodi: Devatenáct dopisů 

PRO SILNÉ NERVY: 
Allen, Hania: Tichá odplata
Bannalec, Jean-Luc: Bretaňské tajemství
Cílek, Roman: Doteky bezmoci
Dán, Dominik: Jednou nohou v hrobě
Granger, Ann: Nezvyklý zájem o mrtvoly
Johnsrud, Ingar: Kříž
Kohout, Pavel: Les bor
de la Motte, Anders: Zimní oheň
Palmer, Michael: Zkáza

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Fénelon, Fania: Osvětimský orchestr
Hrdlička, Pavel: Opatova protivenství
Nesměrák, Martin: Na zemské stezce
Setterfi eld, Diane: Byla jednou jedna řeka
Strnadová, Anna: Prodloužená sonáta 
života Boženy Němcové
Winnik, Sylwia: Děvčata z Osvětimi

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Cooperová, Roxie: Den, kdy jsme se potkali
Kulinová, Ayse: Ptáci se zlomenými křídly
Uhlmann, Thees: Sofi e, smrťák a já

ČESKÁ LITERATURA:
Dvořáková, Petra: Vrány
Niedl, František: Poslední batalion
Tomšů, Radmila: Hotel u devíti koček
Vondruška, Vlastimil: Kronika zániku Evropy 
1984-2054
Zrůst, Tomáš: Otcova past

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Glaserová, Světlana: Osiánův cestovní 
kotlík
Pospíšilová, Zuzana: Anežka a kouzelná 
baletní sukýnka, Skopičiny kocoura 
Silvestra, Dědečkovy povídačky
Šlik, Petr Hugo: Ve staré cihelně se svítí, 
Záhada dračího klíče

DÍVČÍ ROMÁNY:
Montgomery, Lucy Maud: Anna z ostrova
Wood, Laura: Nebe ze zlata

INSPIRACE NA CESTY:
Anglie – turistický průvodce
Tibet – turistický průvodce
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„… in Modrice, anno gratie MCCXXVIII, 
in festo beati Mathie apostoli…“

Tyto řádky píšu na sv. Matěje 24. února 2020, 
tedy přesně 792 let od stejného únorového 
dne roku 1228, kdy byla v Modřicích vydá-
na pergamenová listina s výše uvedeným 
datem. Vydal ji olomoucký biskup Robert 
a jejím obsahem bylo rozhodnutí v jednom 
z majetkových sporů – tehdy asi běžná práv-
ní záležitost.

Z hlediska historie Modřic se však jedná 
o první písemné svědectví, které zde doklá-
dá pobyt biskupa. A ne zrovna ledajakého, 
ale současníka a významného podporova-
tele krále Přemysla Otakara I. Ze související 
listiny z r. 1222, která zmiňuje modřického 
plebána (kaplana) Wilhelma a dalších dvou, 
které biskup Robert již v Modřicích vydal r. 
1231 a 1234, totiž také vyplývá, že zde v té 
době stál nejen kostel, ale i nějaké odpoví-
dající biskupské sídlo, kde mohl pohodlně 
pobývat se svým doprovodem a kam si 
mohl také přivést vzácné hosty. 

Pravděpodobně šlo o dvorec v úzké návaz-
nosti na kostel. V tomto dvorci lze předpo-
kládat kamennou rezidenční stavbu, tj. po-
zdně románský palác, a nějaké jednodušší 
opevnění či spíše ohrazení kolem dokola. 
Jeho výstavbu si vyžádala častější přítom-
nost biskupa v Brně, které spolu s Olomoucí 
a Znojmem patřilo k nejdůležitějším centrům 
Moravy. Kolem přelomu 12. a 13. století pů-
vodní hrad v oblasti dnešního starého Brna 
už patrně nevyhovoval a nové objekty ve 
vznikajícím městě či pozdější hrad Špilberk 
ještě nebyly k dispozici. Zřejmě již v té době 
a právě rozhodnutím biskupa Roberta byly 

Modřice zvoleny za centrum biskupských dr-
žav v brněnském okolí. Jeho funkční období 
bylo v letech 1201 až 1240 a tak lze časově 
blízký vznik kostela a paláce chápat jako jed-
nu společnou stavební etapu.

Románská stavba kostela pravděpodobně 
dosahovala zhruba délky dnešní lodi. V její 
západní části, resp. nad ní je nutno předpo-
kládat konstrukci mohutné věže (westwer-
ku) v celé šířce lodi. Podobná pozdně román-
ská architektura tehdy přišla do našich zemí 
většinou přes Bavory a rakouské Podunají, 
což by mohlo odpovídat i původu tehdejších 
nových osadníků. Modřickému kostelu se 
v té souvislosti jeví stavebně nejblíže kostel 
v Kyjích u Prahy [5], který počátkem dvacá-
tých let 13. stol. vybudoval pražský biskup 
Jan a jehož hlavní románské prvky se zacho-
valy do dnešní doby.

O paláci nevíme nic určitého a život na zdej-
ším biskupském sídle si můžeme předsta-
vovat jen vzdáleně podle historických fi lmů. 
Velice pravděpodobně ale můžeme předpo-
kládat, že biskup ve zmiňované zimní době 
i s doprovodem už pobýval v Modřicích ně-
jaký čas, protože cestování z 80 km vzdá-
lené Olomouce na koních nejspíš zabralo 
několik dnů. Asi zde byli hosty též účast-
níci sporu, opat z kláštera Louka u Znojma 
a další duchovní, kteří těch 60 km také nejeli 
sami. Takže v těch dnech kolem sv. Matěje 
zde určitě bylo hodně živo…

Podle dále uvedených pramenů volně sepsal 
Vlastimil Čevela, Modřice, únor 2020
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použité podklady:
[1] www.folklorni-krouzek-modrice.cz/news/
historicke-listiny-modrice – Čevela V. (2011), 
 odkazy: 1141-Jan, 1222-Aug, 1228-Feb, 
1231, 1234-Oct
[2] folklorni-krouzek-modrice.cz/_fi les/
200000457-d6da6d8cfd/kam-05b.pdf – Če-
vela V.: Kam v Modřicích 5
… za svědectvím 870 let psané historie (pří-
loha Zpravodaje Modřice č. 4/2011) 
[3] Jan Libor: Modřice ve středověku, MOD-
ŘICE dějiny města (Město Modřice a další 
2017) s. 150 
[4] Konečný Lubomír: Poznámky ke staveb-
nímu vývoji děkanského kostela v Modřicích 
(OB Modřice, 1972)
[5] Diviš Jan NG: Kdy, kde, proč a jak se to 
stalo v českých dějinách (Reader’s Digest 
Výběr 2001), s. 72

Praha – Kyje, pozdně románský kostel sv. Bartolo-
měje, poslední patro věže dostavěno v 19. století
 Foto: Jan Diviš

Modřice – zbytky předpokládané románské věže, 
splývající se záp. průčelím kostela
 Foto: Mirek Hájek

Modřice kvádříkové zdivo původního románského 
kostela Foto: Mirek Hájek
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SENIO I Z PASIVNÍHO DOMU V MOD ICÍCH 

ZVOU OB ANY M STA VŠECH V KOVÝCH SKUPIN  NA 

5. RO NÍK JARNÍHO JARMARKU S VELIKONO NÍ TÉMATIKOU 

VE ST EDU 1. DUBNA 2020 OD 14:00 – 18:00  

  

Na našem jarmarku na vás krom  jarní atmosféry eká:     

o velikono ní dekorace z vlny, látky, keramiky   
o užite né výrobky z naší dílny „Šikovné ruce“   
o vo avá mýdla, polštá ky, p ání ka 
o živé bylinky a osení,sladké kolá ky a perní ky   
o košíky z pedigu z dílny CSS v Chrlicích 
o pro d ti je p ipraveno malování  
o m žete ochutnat dobroty z kuchyn  babi ek  
 

NAVŠTIVTE D M PRO SENIORY na ul. Nádražní 1123 v Mod icích. 
více na:  pbds.mesto-modrice.cz 

 
 

          
 
 
      
 

 

 
 

 
        P IJ TE SI PRO JARO,   

           T ŠÍME SE NA VÁS  !  
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Na naší zahradě
jako malované,
rostou tam fi alky,
modré jak oblaky
pojď, pojď má milá na ně!“ 
  (Lidová jihočeská)
 
 
Zahrádkaření není jen koníček, je to také kus 
poctivé práce, alespoň pro ty zahrádkáře, 
kteří o své zahrádky s láskou pečují. Je to 
také radost a uspokojení, když se nám za-
hrádka za naši péči odmění úrodou.
Poslední léta záleží také hodně na počasí, 
málo prší a v Modřicích daleko méně než 
v okolí. Vodu nám stahuje želešický kame-
nolom, a to nejen on. Přesto se nám zahrád-
kaření vyplácí. Nepoužíváme průmyslová 
hnojiva, ale kompost, ve kterém se zužitkují 
různé biologické zbytky.
Zahrádkaření také propojuje lidi z různých 
vrstev a generací. Přesto všechno se najdou 
i tací, kteří své zahrádky neudržují v optimál-
ním stavu a na upozornění o nedostatečné 
péči dělají potíže a někdy až nevybíravě re-
agují a vyhrožují. Poslední dobou však roste 
zájem o zahrádky, a tak těm „nezahrádká-
řům“ můžeme smlouvu o pronájmu zrušit 
a přidělit zahrádku jinému.
Pravidelně každý měsíc se scházíme na 
schůzích nebo besedách s odborníky, od kte-
rých čerpáme poučení a rady. V roce 2019 
jsme například besedovali s ing. Nesrstou 
o pěstování bobulovin, RNDr. Hrouda nám 
povídal o houbách, ing. Procházka o vodním 
prvku na zahrádkách a skladování výpěstků. 

Myslíme i na naše zdraví, a tak pí Dr. Hole-
šovská nás poučila o tělesné pohodě, pohy-
bu a výživě. Také nás Mistr ČR ve fl oristice p. 
Kokeš učí suchou vazbu. Samozřejmě také 
pořádáme besedu o víně a zájezdy za vínem 
i poznáním, např. jsme navštívili Karlštejn 
a Křivoklát, a také zájezd do Vídně – císařské 
zahrady a do termálních lázní v Maďarsku. 
Každoročně pořádáme výstavu ovoce a ze-
leniny a také zahrádkářský ples, kterým jsme 
letos ukončili náš oddechový čas a nyní se 
již připravujeme na jarní sezonu.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat 
vedení „Zahradnického centra Brabec“ za 
podporu, kterou nám věnuje a také za krás-
nou výzdobu sálu na plese. Dík také patří 
všem sponzorům, kteří nám věnovali dary 
do tomboly.
Ples se mimořádně vydařil a já osobně jsem 
potěšena kladnou odezvou návštěvníků ple-
su. Díky, byli jste skvělí a hlavně bylo skvělé 
vystoupení tanečníků Starletu, nejen krás-
nou polonézou, ale ukázkou standardních 
i latinskoamerických tanců v provedení dva-
náctiletých Vícemistrů České republiky. 
K r á s n é j a r o  Vám přejí zahrádkáři!

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

Rozloučili jsme seVítáme do života 

Emily Janíková
Soňa Antalovová
Nikol Floryánová

Růžena Šebelová
Milan Klíma

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Významného kulatého 
výročí se dožívají

Eliška Svobodová
Antonín Svoboda
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce prosince, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během tohoto měsíce řešili 5 krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka přijala oznámení o zavřeném muži v bytě, který se snaží dostat ven. Na místo se dosta-
vila okamžitě a před domem stála oznamovatelka se zraněnou ženou, která krvácela z pravé 
nohy a obličeje. Oznamovatelka již hovořila s operátorkou záchranné služby. Hlídce uvedla, 
že žena zřejmě vyskočila z okna bytu, kde je zavřený muž. Strážníci okamžitě asistovali při 
první pomoci s oznamovatelkou, která je zdravotní sestrou. Žena měla otevřenou zlomeninu 
pravé nohy a rozbitý obličej. Za pomoci operátorky záchranné služby provedla hlídka společně 
s oznamovatelkou a dalšími lidmi z domu první pomoc do příjezdu doktora ZZS JMK. Dále 
hlídka kontaktovala muže zavřeného v bytě, který uvedl, že přišli s poškozenou zkontrolovat 
byt a on šel na záchod a mezitím paní vyskočila z okna. Následně za asistence PČR otevřela 
byt a dále předala událost PČR, které asistovala při konání dalších nezbytných úkonů.

Strážníci byli požádáni o asistenci při pátrání po osobě, která odešla z domova pro seniory. 
Provedli pátrání po katastru města, ale muže nenašli. Následně byli hlídkou PČR informová-
ni, že muž byl nalezen v místě svého bývalého bydliště v Brně.

Hlídka přijala oznámení o neshodách mezi partnery. V době příjezdu na místo byl již klid, 
nicméně dle výpovědi zúčastněných tyto neshody trvají již několik dní. Hlídka na základě 
těchto výpovědí pojala podezření, že by se mohlo jednat o domácí násilí, a předala událost 
PČR k prošetření. 

Strážníci přijali oznámení o sporu mezi zákazníkem a řemeslníkem, kdy zákazník nebyl spo-
kojený s prací řemeslníka a zadržoval řemeslníkovi nářadí. Hlídka muže uklidnila a vysvětlila 
jim možné řešení. Jelikož se v této věci nejednalo o přestupkové jednání, byli muži odkázáni 
v případě, že se nedohodnou, na řešení sporu soudní cestou.
 
Hlídka řešila oznámení o posprejování vstupních dveří do budovy bytového domu. Násled-
ným šetřením bylo zjištěno, že došlo k posprejování dalších budov a objektů v přilehlém oko-
lí. Na místo bylo přivolána hlídka PČR kvůli spáchání trestného činu. Téhož dne bylo přijato 
oznámení o muži, který stojí u stěny domu a v ruce drží sprej. Oznamovatelka muže vyrušila 
a ten se dal na útěk. Hlídce se jej nepodařilo nalézt, ale dle popisu osoby předala konkrétní 
informace k osobě podezřelého hlídce PČR. 
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Strážníci přijali oznámení o ženě, která upadla na chodníku a způsobila si zranění. Ženě po-
skytli první pomoc a přivolali na místo záchranou službu, která ji odvezla k dalšímu ošetření 
do nemocnice.

Hlídka řešila oznámení, že kolem OC Olympia se pohybuje osoba s batohem na zádech, 
která zapaluje větve. Při jízdě po ulici Chrlická strážníci spatřili požár osobního vozidla, který 
pomocí hasicího přístroje uhasili. Ohledáním místa bylo zjištěno, že na dalším vozidle je na 
čelním skle umístěna černá kočka a do výfuků byly strčené větve. Následně se na místo 
dostavila jednotka HZS ze Židlochovic, která ohořelé místo zkontrolovala a dohasila. Hlídka 
MP po domluvě s PČR místo opustila a vydala se pátrat po pachateli, kterým měla být žena 
oblečená do hnědých legín, černé bundy a na zádech měla mít batoh. Během pátrání byla 
obdržena zpráva, že pachatelka byla vypátrána hlídkou PČR, která si následně věc převzala.
Strážníci přijali oznámení od dopravního podniku, že v tramvaji je opilá spící osoba, kterou 
řidič nemůže vzbudit. Po příjezdu muže probudili a vyvedli z tramvaje. Jak se následně uká-
zalo, muž nebyl opilý, jen se mu nechtělo z vytopené tramvaje.

Hlídka prováděla kontrolní činnost v zahrádkářské kolonii, kde byly nalezeny dvě osoby bez 
domova. Kontrolou v databázi pátrání po osobách bylo zjištěno, že jedna z nich je hledaná 
a byl na ni vydán příkaz k zatčení. Po zjištění byla na místo přivolána hlídka PČR, která si 
hledaného muže převzala.

Strážníci přijali žádost o asistenci od PČR, že v OC Olympia dochází k napadání větší sku-
piny osob. Strážníci ve spolupráci s PČR situaci uklidnili a následně eskortovali osobu na 
oddělení PČR.

Hlídka řešila oznámení o dopravní nehodě na křižovatce ulic Chrlická a náměstí Svobody, 
kde se měla srazit dvě osobní vozidla. Po příjezdu hlídky na místo zde byla již ZZS, která 
ošetřovala zraněné osoby. Hlídka MP poté ve spolupráci s HZS a PČR usměrňovala dopravu 
v místě dopravní nehody.

Strážníci byli požádáni o asistenci při dopravní nehodě na silnici č. 52, kde došlo ke střetu 
osobního vozidla a psa. Strážníci měli za úkol zjistit totožnost majitele psa, pro kterého to byl 
fatální střet. U psa se podařilo zjistit číslo čipu, nicméně nebyl čip registrován v příslušných 
registrech a majitele se nepodařilo dohledat. 
 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Nabízím k prodeji zděnou 
řadovou garáž v Modřicích. 

Platba dohodou. 
Tel.: 604 967 539

Koupíme byt v Brně,
přednost mají Modřice. 

Tel.: 605 871 619

Milujeme zahrádkaření, 
proto hledáme RD min. 3+1, 

Brno-venkov. 
Tel.: 739 915 473

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 
 

Koupím RD v Modřicích,
se zahradou, nejraději 4+1,

cena podle stavu, max. 6 mil. Kč
David, Tel.: 778 55 680
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

BARVY REMO s. r. o. 
Prodej barev: 

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

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

 
tel.: 603 276 868

Přijmeme na brigádu do nově 
otevřené posilovny člověka
za bar se vztahem k fi tness.

Posilovna GYM13, sportovní hala Modřice,
Benešova 274, otevřeno denně 7-21 hod.

Tel. 606 838 221 | Patrik Iláš

PŘIJMEME 
PRACOVNÍKY OSTRAHY 

do budovy na ul. Pražákova, 
8 h prac. doba, 3 směnný provoz. 

Plat. podmínky 100kč/h + příplatky. 
Pouze pro osoby OZZ nebo OZP. 

Tel.: 604 785 750
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ANGLIČTINA
Výuka angličtiny v učebně v Modřicích 

(Masarykova 118) 
nebo u vás doma / ve fi rmě 

• Pro všechny věkové kategorie 
 – děti i dospělé
• Pro všechny úrovně 
 – od začátečníků pro pokročilé
• Pro jednotlivce i skupinky 

Kontakt: Zdeňka Cindy Vlasáková
M: 775 260 785 
E: cindy1@centrum.cz

MODŘICKÝ KALENDÁŘ
DATUM ČAS MÍSTO AKCE

25.03.2020 18:00 Městská knihovna Přednáška Sulawesi

25.03.2020 19:00 Zasedací sál MU 101. komorní koncert

29.03.2020 15:00 Sraz: DPS ul. Nádražní Vítání jara v Modřicích

01.04.2020 14:00 DPS ul. Nádražní Jarní jarmark

04.04.2020 15:00 Městská hala Dětský karneval

03.04.2020 13:00 – 19:00 ZŠ na ulici Komenského Zápis do 1. třídy

11.04.2020 9:00 U radnice Ukliďme Česko

15.04.2020 17:00 Městská knihovna Přednáška Panama a Kostarika

25.04.2020 9:00 Areál Pod Kaštany Modřický duathlon

30.4.2020 18:00 Areál Pod Kaštany Pálení čarodějnic
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