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Krojový ples Foto: M. Hájek

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice tel.: 537 001 011
Městská policie Modřice  tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna tel.: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Víceúčelová sportovní hala tel.: 603 808 048  
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 
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SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané,
přináším vám pravi-

delný přehled našich 
vybraných aktivit v mě-
síci únoru.

Pokračovala přípra-
va rekonstrukce ulice 
Masarykova a z dů-

vodu vysoké hladiny spodní vody pokračuje 
pomalým tempem i rekonstrukce kanalizace 
v lokalitě Za Humny. S panem Langem jsme 
jednali o koordinaci našich aktivit v lokalitě 
Bobrava. Na svém prvním jednání se sešla 
pracovní skupina pro přístavbu ZŠ. 

S prezidentem Českého nohejbalového 
svazu jsem 3. 2. jednal o přípravě MS v no-
hejbalu juniorů, které by se mělo uskutečnit 
v naší hale 3.–5. 11. 2023. Bude to beze-
sporu největší sportovní událost tohoto roku 
v našem městě.

Dne 9. 2. jsem se zúčastnil konzultační-
ho dne Ministerstva vnitra pro starosty obcí 
a 10. 2. semináře pro zřizovatele Jak hodno-
tit a odměňovat ředitele školy. 9. 2. jsme byli 
s místostarostou Mazálkem pozváni na schů-
zi Dětského folklórního kroužku a 13. 2. na val-
nou hromadu Městského fotbalového klubu.

Dne 23. 2. byli našimi hosty členové do-
zorčí rady Euroregionu Pomoraví. 24. 2 jsme 
jednali o vzájemných plánech s vedením 
společnosti Kovolit, a. s., a o připravovaném 
sjezdu z I/52 do průmyslové zóny se zástup-
ci společnosti CTP. 

V sobotu 25. 2. byly v našem městě hned 
dvě sportovní události, kterých jsem se 
osobně zúčastnil, a to již 25. ročník běhu 
o „Modřický pohár“ (405 závodníků) a sou-
těž trojic v nohejbalu o Pohár Českého no-

hejbalového svazu v kategoriích mladších 
žáků a dorostu.

Dne 28. 2. jsme jednali se zástupci společ-
nosti Floel Investments o možnostech zprů-
jezdnění z ulice Tyršova na ul. Brněnská. Na 
seznamovací návštěvu jsem vyrazil do Šla-
panic za starostkou Mgr. Trněnou. Odpoled-
ne na radnici prezentovali pracovníci Správy 
železnic zastupitelům a mluvčímu občanů p. 
Novákovi upravené řešení VRT, které se sna-
ží zmírnit plánované zábory části zahrad.

Dne 1. 3. jsme dokončili seznamování 
s vedením okolních obcí a městských částí, 
kdy nás navštívili starosta a místostarostka 
Brno-Chrlice. Proběhlo též jednání o harmo-
nogramu prací rekonstrukce domu s podlou-
bím na náměstí Svobody.

Na závěr jsem si nechal to nejlepší. RMM 
na svém řádném zasedání 21. 2. schválila 
smlouvu o spolupráci mezi městem Modři-
ce a společností KORDIS JMK, a. s., při po-
skytování fi nančního příspěvku občanům 
na pořízení předplatních jízdenek. Smlouvu 
jsme slavnostně podepsali 27. 2. s ředitelem 
KORDIS JMK, a. s., Ing. Jiřím Horským.

RMM pak na svém mimořádném zasedá-
ní 1. 3. schválila Pravidla pro poskytování 
příspěvku na dopravu. Ta jsou uvedena na 
jiném místě Zpravodaje spolu s registračním 
formulářem. Všichni občané s trvalým poby-
tem v Modřicích mohou od 1. 4. 2023 čerpat 
slevu ve výši 1000 Kč ročně ve formě slevo-
vého voucheru, který uplatní při nákupu jaké-
koliv čtvrtletní nebo roční předplatní jízdenky 
v e-shopu KORDIS JMK. Staneme se první 
obcí v JMK, která takový systém zavedla.

Libor Procházka
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SMLOUVA BYLA SLAVNOSTNĚ PODEPSANÁ U NÁS 
NA RADNICI 27. 2. 2023 MNOU A ŘEDITELEM KORDIS 
JMK, A. S., ING. JIŘÍM HORSKÝM.

Foto: Ing. Veronika Lázničková

KONTAKTY NA ZASTUPITELE
Zastupitelé
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA – starosta, 603 328 926, libor.prochazka@mesto-modrice.cz 
(NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)
Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. – uvolněný místostarosta, 771 278 666, antonin.mazalek@mesto-
modrice.cz (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)
Ing. Tomáš Brabec – neuvolněný místostarosta, 778 418 444, tomas.brabec@mesto-modrice.
cz (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)
Ing. Tomáš Hejtmánek, tom8112@gmail.com (NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)
Ing. Radek Vostrejš, vostrejs@provon.cz (NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)
Roman Kraut, kraut.roman@gmail.com (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)
Bc. Petra Absolonová, MBA, petra.absolonova@zmm-modrice.cz (ANO 2011)
Ing. Erik Mikuš, EUR ING, emikus@seznam.cz (zastupitel – kandidát hnutí ANO 2011)
Ing. Jan Skalník, skaalnik@gmail.com (zastupitel – kandidát hnutí ANO 2011)
Ing. Josef Šiška, josef.siska@zmm-modrice.cz (ODS)
MVDr. Luděk Slaný, ludek.slany@zmm-modrice.cz (ODS)
Ing. Libor Hökl, libor.hokl@zmm-modrice.cz (ODS)
Jan Hroudný, jan.hroudny@zmm-modrice.cz (ODS)
Ing. Hana Chybíková, hana.chybikova@zmm-modrice.cz (KDU-ČSL)
Ing. Pavel Doleček, pavel.dolecek@zmm-modrice.cz (Zelení)
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KONTAKTY NA MĚÚ MODŘICE
                                           
                                   Kontakty na zaměstnance MÚ Modřice 
 

             Funkce, jméno  Telefonní 
     číslo 

  Mobilní  
     číslo 

                  E-mail 

Starosta 
Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA  

 
537 001 012 

 
603 328 926 

 
libor.prochazka@mesto-modrice.cz 

Místostarosta uvolněný 
Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. 

 
537 001 013 

 
771 278 666 

 
antonin.mazalek@mesto-modrice.cz 

Místostarosta neuvolněný 
Ing. Tomáš Brabec 

 
537 001 014 

 
778 418 444 

 
tomas.brabec@mesto-modrice.cz 

Asistentka starosty 
Ing. Veronika Lázničková 

 
537 001 011 

 
725 703 905 

 
veronika.laznickova@mesto-modrice.cz 

Vedoucí majetkového odboru 
Bc. Květoslava Höklová, DiS.  

 
537 001 016 

 
606 764 544 

 
kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz 

Majetkový odbor 
Dagmar Hošková, DiS. 

 
537 001 015 

 
602 563 545 

 
dagmar.hoskova@mesto-modrice.cz 

Majetkový odbor 
Kateřina Habartová 

 
537 001 018 

 
725 011 334 

 
katerina.habartova@mesto-modrice.cz 

Investiční referent 
Bc. Elena Halvová 

 
537 001 019 

 
608 987 879 

 
elena.halvova@mesto-modrice.cz 

Personalista 
Bc. Martina Vojtová, DiS. 

 
537 001 021 

 
774 002 172 

 
martina.vojtova@mesto-modrice.cz 

Matrika, evidence obyvatel 
Danuška Sobotková 

 
537 001 024 

 
602 574 466 

 
danuska.sobotkova@mesto-modrice.cz 

Matrika, evidence obyvatel 
Bc. Kateřina Brabcová 

 
537 001 024 

 
602 728 350 

 
katerina.brabcova@mesto-modrice.cz 

Vedoucí finančního odboru 
Ing. Roman Mulíček 

 
537 001 022 

 
606 711 065 

 
roman.mulicek@mesto-modrice.cz 

Účetní, pokladní 
Jana Vránová 

 
537 001 023 

 
721 229 949 

 
jana.vranova@mesto-modrice.cz 

Účetní 
Petra Košínová 

 
537 001 025 

 
773 265 352 

 
perta.kosinova@mesto-modrice.cz 

Účetní 
Zdenka Kaňová 

 
537 001 029 

 
608 986 044 

 
zdenka.kanova@mesto-modrice.cz 

Pracovník vnějších vztahů 
Lenka Ventrubová 

 
537 001 017 

 
774 007 710 

 
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz 

Právník 
Mgr. Veronika Žaloudková 

 
537 001 026 

 
608 363 955 

 
veronika.zaloudkova@mesto-modrice.cz 

Referent přestupkové agendy 
Bc. Jan Konečný 

 
537 001 027 

 
774 780 999 

 
jan.konecny@mesto-modrice.cz 

Vedoucí pracovní čety 
Jiří Šula 

 
 

 
773 826 705 

 
jiri.sula@mesto-modrice.cz 

Elektronická podatelna   podatelna@mesto-modrice.cz 
Městská policie Modřice 537 001 030, 156 602 555 193 mestska.policie@mesto-modrice.cz 
Knihovna 
Mgr. Renata Pilátová – vedoucí 
Mgr. Eva Strnadová 

 
537 001 028 

 
 

 
mkmodrice@volny.cz 

Vedoucí PBDS 
Jitka Kozumplíková 

 
538 728 183 

 
731 440 706 

 
jitka.kozumplikova@mesto-modrice.cz 

Provozní PBDS 
Zita Friedlová 

 
 

 
733 183 880 

 
zita.friedlova@mesto-modrice.cz 

Recepce PBDS 538 728 182 774 046 199  
Provozní manažer sport. haly 
Ing. Petr Jahoda 

  
603 808 048 

 
petr.jahoda@mesto-modrice.cz 



www.mesto-modrice.cz

7
3 | 2023

ZPRÁVY Z RADNICE

MĚSTO MODŘICE ZÍSKALO ZÁKLADNÍ CERTIFIKÁT 
AUDITU FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY

Město Modřice získalo Základní certifi kát auditu 
familyfriendlycommunity.

V minulém volebním období se město zapojilo do 
projektu Audit familyfriendlycommunity – Obec 
přátelská k rodině. V průběhu roku proběhly dva 
workshopy pracovních skupin a dotazníkové šet-
ření. Získali jsme dobrý přehled o tom, co občany 
v Modřicích trápí či co by si přáli v Modřicích mít. 
Pracovní skupina vybrala 25 nejčastějších podně-
tů zapracovaných do Plánu opatření, z kterých pak 
rada města vybrala a schválila osm opatření k rea-
lizaci. Podněty, které se nedostaly do výběru a jsou 
realizovatelné, jsou výborným vodítkem pro práci 
radnice do příštích let.

Vybraná opatření musí být realizována do 3 let, 
tedy do února 2026. Město tak splní podmínky 
auditu a získá konečný certifi kát Obec přátelská 
k rodině, ale hlavně přispěje prorodinnému klimatu 
napříč všemi generacemi.

Jsou to:
• Zřídit přebalovací koutek
• Doplnit dětská hřiště o kreslicí tabule
• Každoroční pořádání Zahradní slavnosti v ZŠ
• Realizace workoutového hřiště
•  Zřízení ofi ciálního grillpointu u rybníka Masary-

kova
• Instalace laviček 
•  Průzkum bezpečnosti dopravy v Modřích včet-

ně návrhu opatření
• Sdílený google kalendář akcí.

Ještě jednou děkuji všem, co se zapojili do dotaz-
níkového šetření, i členům pracovní skupiny, kteří 
byli ochotni svůj volný čas a zdarma věnovat ce-
lému městu. 

Nyní je na novém vedení města, jak se k celému pro-
jektu postaví. Jsem ráda, že byla realizace některých 
opatření zahrnuta do rozpočtu města na rok 2023.

Ing. Hana Chybíková, zastupitelka pověřená 
zpracováním auditu familyfriendlycommunity 
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Ukliďme 

Modřice 

1. dubna 2023 
Sejdeme se v 9 hodin 

před radnicí 
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv. 
Po skončení akce opékání špekáčků.  

Tomáš Brabec 
778 418 444 
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ÚKLID MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V ROCE 2023

Úklid místních komunikací v Modřicích 
– blokové čištění v roce 2023

Úklid místních komunikací v roce 2023 bude 
probíhat v následujících termínech:

I. okruh: 
Ulice: Sokolská, Příční, Benešova, Tyršova, 
Stará Cihelna, U Hřiště (včetně parkoviště 
u FINA), Pilcova, Komenského, Poděbradova 
a přilehlá parkoviště
Termíny: 13. 4., 31. 5., 19. 9., 7. 11. 2023

II. okruh:
Ulice: nám. Svobody, Dobrovského, Krakov-
ská, Pavlovského, Hybešova, ul. Rybníček, 
nám. Míru, K Náhonu, Polní, Havlíčkova, 
Ulička, ul. Hřbitovní, Prusinovského, Žižkova, 
Masarykova (před č. p. 1025–1027), Severní, 
Přízřenická a přilehlá parkoviště
Termíny: 19. 4., 6. 6., 26. 9., 14. 11. 2023

III. okruh:
Ulice: ul. Popovická, K Lesu, Bobravská – části 
komunikace ve vlastnictví města s dokonče-

ným povrchem, Sadová, Zahradní, asfaltový 
chodník k MŠ, Spojovací, Mayerova, Střední, 
Za Humny, podchod u tramvaje – zastávka 
Tyršova + Cihelna
Termíny: 6. 4., 9. 6., 18. 9., 10. 11. 2023

Za jeden úklid se v Modřicích posbírá cca 3,8 
tuny nečistot, po zimě je to až 4,6 tuny. Oproti 
předchozím rokům začne blokové čištění až 
od 8:00, do té doby je možné na ulici parkovat. 
Dále byly ulice Sadová, Spojovací, Mayerova, 
Střední a Za Humny přesunuty do III. okruhu 
z důvodu snížení velikosti okruhů I. a II. Žá-
dáme majitele aut o respektování dopravní-
ho značení – zákazu stání při prováděném 
úklidu v daném okruhu, umožníte dostateč-
né vyčištění ulic a tím přispějete ke zdravěj-
šímu prostředí nejen pro vás, ale i pro vaše 
děti.

Termíny úklidu jsou také zveřejněny na strán-
kách města www.mesto.modrice.cz.

Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.

POPLATKY
Městský úřad Modřice připomíná ob-

čanům, že ke dni 31. 3. 2023 jsou splatné: 
místní poplatek ze psů a nájem z obecního 
pozemku. Úhradu lze provést hotově na po-
kladně městského úřadu v úřední dny nebo 
platbou na účet. 

Na telefonním čísle 537 001 023 bude sdě-
leno číslo účtu, variabilní symbol poplatníka 
a částka k úhradě.

Připomínáme, že držitel psa má povinnost 
přihlásit psa staršího tří měsíců do evidence, 
a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve 

stejném termínu má držitel psa povinnost 
ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši 
nebo zánik poplatkové povinnosti. 
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CYKLISTICKÁ STEZKA BRNO–VÍDEŇ 
WWW.BRNOVIDEN.CZ

Svazek obcí Cyklistická stezka Brno – Ví-
deň v roce 2023 připravuje tradiční akce pro 
cyklisty. V letošním roce se opět se 100 % do-
tací města Brna budou organizovat velice ob-
líbené cyklobusy na různá místa cyklostezky 
Brno–Vídeň a okolí. Cílem cyklobusu bude 
Vídeň, Mistelbach, místa vinařských akcí Kra-
jem vína (cyklovýlety po vinařských stezkách 

s ochutnávkou vína www.vinarskestezky.cz) 
Velké Pavlovice a Kyjov, i Valtice, kde probí-
há jedinečná akce Hudba na kole (spojení 
kola, hudby a vína) www.hudbanakole.cz. 
Termíny a rezervace cyklobusu: 
www.brnoviden.cz/cyklobusy.

Jitka Jirků
tajemnice svazku
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FARNÍ PROMÍTÁNÍ

Modřičtí farníci se v minulých letech, vždy 
krátce po Novém roku, ohlédli za uplynulými 
365 dny. Nejprve na faře. Postupně však její 
kapacita přestala stačit. Díky laskavosti ve-
dení města mohli od roku 2006 využívat vel-
kou radniční zasedací místnost. Pravidelná 
setkání však přerušila pandemie covidu. Po 
jejím opadnutí mohli v únoru 2023 na přede-
šlé zkušenosti navázat. Zúčastnilo se čtyři-
cet sedm farníků, které potěšila přítomnost 
vzácných hostů, rodičů pana faráře.

S úvodní přednáškou o cestě do Svaté 
země vystoupil P. Zdeněk Drštka. Přednesl 
své poznatky a zážitky, které doprovodil pro-
mítnutými mapami a vlastními fotografi emi. 
Věnoval se místům, kde pobývala Svatá rodi-
na a kde žil a skonal Ježíš Kristus.

Následovala prezentace fotografi í ze ži-
vota farnosti. V elektronické projekci jsme 
shlédli více než šest set stran velkoplošných 
obrazů s 800 fotografi emi, které z posled-
ních tří let zachytily farní i městské událos-
ti. Také byly promítnuty dva krátké fi lmové 
záběry pořízené Karlem Praksem. První při-
pomenul přání k novému roku, které v České 
televizi přednesl náš pan farář. Druhý při-
nesl záznam z vystoupení farního pěvecké-
ho sboru se zpíváním u jesliček. 

Pro příjemný podvečer bylo připraveno bo-
haté pohoštění. Podobně jako v předešlých 
letech i letos jej zajistily naše přičinlivé ženy, 
za což jim patří upřímné poděkování. 

Text a foto Josef Chybík
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

Nové vydání 03/2023 bych v návaznosti 
na nedávné 25. výročí založení Modřické-
ho pěveckého sboru rád věnoval především 
hudebním profi lům našich dirigentů. Od 
roku 2001 do 2017 to byla Jana Kovářová, 
provdaná Šuplerová. V době její mateřské 
dovolené od 2009 do 2014 Lucie Vitásková, 
provdaná Tomečková, a od roku 2017 dopo-
sud pak Jaromír Gamba. O jejich působení 
máme v archivu bohatou foto i video doku-
mentaci, kterou můžeme přiblížit v našem 
webovém vydání. Zde stručně představím 
toho prvního.

Zakladatelem sboru a uměleckým vedou-
cím v letech 1998 až 2001 byl významný br-
něnský muzikant a pedagog Rudolf Zavadil. 
Kromě lokálního působení na brněnské kon-
zervatoři a na ZUŠ Ořechov – Modřice byl di-
rigentem Army Big Bandu, což byla džezová 

součást dnes už bohužel zaniklé Posádkové 
hudby Armády České republiky v Brně. 

Pod jeho vedením a v jeho originální úpra-
vě natočila ČTV se zmíněným Big Bandem 
a  dětským sborem Kampanela v roce 1993 
ve Vranově u Brna mimořádně oblíbený a po 
několik let opakovaný Vánoční koncert z po-
pulárních koled různých národů. K orchest-
ru pak v průvodním textu poznamenává, že 
„svojí vysokou profesionalitou se řadí k před-
ním evropským souborům svého druhu“. 

Na přiložené fotografi i Rudolf Zavadil řídí 
1. vystoupení Modřického sboru – tehdy pod 
zřizovatelem ZUŠ, konané při vernisáži ob-
razů Zdeňka Bernáta 26. 4. 1998 na radnici 
v Blučině. První roky činnosti sboru a jeho 
převedení pod město Modřice jako zřizova-
tele jsou popsány dále.

Autor: Zdeněk Bernát
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Výzvu k přihláškám do „velkého pěvecké-
ho sboru dospělých“ uveřejnil tehdejší ředitel 
ZUŠ Rudolf Zavadil ve Zpravodaji Modřice 
č. 9/1997 a ke 4. lednu 1998 bylo přihlášeno 
16 žen a 6 mužů. Z účastníků první zkoušky, 
která proběhla v pátek 16. ledna, jich dodnes 
aktivně ve sboru působí sedm: Hana Čeve-
lová, Hana Chybíková, Jaroslava Pešková, 
Eva Voráčová, Vlastimil Čevela, Jan Mattuš 
a Josef Šiška st. 

Veřejná vystoupení sboru byla komento-
vána ve Zpravodaji a podporována Radou 
města – „vyřešení technické i ekonomické 
„péče“ o jeden z našich „drahokamů“, tj. Smí-
šený pěvecký sbor“ (Zpravodaj 4/2000). Po 
prázdninách r. 2001 ale sbormistr Zavadil 
z rodinných a zdravotních důvodů činnost 
sboru ukončil.

Tehdejší radní Eva Mattušová však za-
jistila možnost zkoušení v městském mu-
zeu se zapůjčováním kláves z obřadní síně, 
V. Čevela, H. Chybíková a R. Kaplanová dále 
vedli zkoušky, a tak sbor „provizorně“ fungo-
val. Díky informační kampani, realizované 
v hudebních kruzích Jarmilou Mazourovou, 
odvaze Jany Kovářové, která tehdy ještě 
byla studentkou dirigování na konzervatoři, 

zájmu vedení města i všech členů sboru, se 
nakonec podařilo jej zachránit. A tak jsme se 
za třeskutého mrazu ve čtvrtek 13. prosince 
2001 večer při rozsvícení Vánočního stromu 
představili modřickému publiku.

Nic se neděje samo od sebe – za vším mů-
žeme najít jména „hybatelů“. V historii sboru 
to jsou kromě výše zmíněných především 
starostové města, kteří se k jeho podpoře 
hlásili – Jaromír Valenta, Josef Šiška ml. 
a Libor Procházka. Ale také radní či zastupi-
telé, kteří byli nebo jsou členy sboru – Sylva 
Bernátová, Rostislav Eigner, Josef Šiška st. 
(2001–2006 volený vedoucí samosprávy 
sboru) a Hana Chybíková (od r. 2006 jedná 
jménem sboru s vedením města).

Od r. 2006 je vedoucí samosprávy sbo-
ru Zuzana Rouzková, která nyní vykonává 
též funkci zastupujícího dirigenta. Evidenci 
členů a interní hospodaření sboru vede od 
r. 2003 Hana Čevelová (1998–2003 Zdena 
Höklová). Správu archivu a webových strá-
nek za systematické foto-video podpory Mir-
ka Hájka vede Vlastimil Čevela, který je též 
autorem tohoto textu.

28. února 2023, mim-x.mzf.cz

Z HISTORIE MODŘICKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

POZVÁNÍ MODŘICKÉHO SBORU DO JEVÍČKA

Smíšený pěvecký sbor města Modřic obdr-
žel pozvání na letošní už 11. ročník přehlídky 
pěveckých sborů „Okolo Jevíčka“, kterou po-
řádá místní Pěvecký spolek Cantilo ve spolu-
práci s městem Jevíčko.

Přehlídka se bude konat v sobotu 15. dub-
na navečer v Synagoze v Jevíčku a kromě nás 
a pořadatelského sboru na ní bude vystupovat 
Dětský sbor základní školy v Jevíčku „Smajlíci“ 
a vokální acapella sextet „Za5“ z Vyškova.

Pro náš sbor je účast na této akci zajíma-
vá hned z několika důvodů. K dosavadní více 

než dvacítce přibude další místo, kde máme 
tu čest reprezentovat pěveckou tradici naše-
ho města a uvidíme „jak to dělají jinde“.

Především ale nahlédneme do prostředí, 
kde vyrůstal náš současný dirigent Jaromír 
Gamba, který se před 5 lety uvedl pro nás 
„překvapivě hanáckou“ písní „Ach debe decke 
tak belo“. Na ZUŠ Jevíčko se učil hrát na kla-
vír i jiné nástroje a v roce 2010 začal získávat 
sborové zkušenosti právě ve sboru Cantilo.

Vlastimil Čevela
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VÝPRAVA „V BUNKRU“

Poslední únorový víkend jsme se skauty 
vyrazili do bunkru – do prostor bývalé raketo-
vé základny, kde nám připravili působivý pro-
gram. Prohlédli jsme si rozsáhlé podzemní 
bunkry, o kterých jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavého. Při poutavém výkladu nám vše 
ožívalo před očima, a tak se i kdejaký plácek 
v prohlubni měnil v základ pro odpalování ra-
ket, radiolokátor a podobně. Nakoukli jsme 
také do místnosti, kde nocovaly až tři stovky 
netopýrů. Byli malincí a někomu se zdálo, že 
i roztomilí. 

Náš program byl nabitý, a tak jsme po sva-
čině hned obsadili místní střelnici, kde jsme 
potkali velmi přátelské osazenstvo. Pánové 
si pro nás připravili krásnou přehlídku zbraní 
a dohlédli na nás při střelbě ze vzduchovek. 
Mohli jsme se také podívat do zaměřovače 
a nasbírat si vystřílené nábojnice, některé 
jsme dovezli domů jako suvenýry (a trochu 
vyděsili maminky), jiné jsme večer umyli a na 
ubikaci jsme na ně pak pískali.

Večer jsme se zahřívali u špekáčkového 
ohně a brzy se uklidili do tepla krásných zre-

novovaných pokojíčků, které nám byly po-
skytnuty. Ani se nám nechtělo věřit, že jsme 
toho tolik zažili za jediný den. Usínali jsme 
s příběhem z knihy od Setona a celou noc si 
topili v kamnech.

Ráno jsme si dali vydatnou snídani (ko-
nečně jsme vychytali poměr tvarohových 
a makových štrúdlů) s teplým čajem a vy-
razili jsme na vlajkovanou a zopakovat si 
důležité uzly v praxi. Naučili jsme se vázat 
nouzový podsedák, který se hodí pro zábavu 
(což jsme si v praxi hned ověřili ladnými sjez-
dy námi vytvořené lanovky), ale také v nouzo-
vých situacích. Krysáci nám uvařili bezvad-
ný oběd, po kterém jsme si zahráli několik 
her v teple uvnitř. Už teď se těšíme na další 
společnou výpravu. Na našem Facebooku 
Skauti Modřice si můžete prohlédnout fotky 
i video z nabitého víkendu. 

Text: Jitka Litschmannová – Hermiona, 
Klára Čonková – Panda

Foto: Archiv oddílu
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ÚNOROVÉ BUDKOVÁNÍ

Malí i velcí modřičtí skauti měli v únoru 
plné ruce práce, na schůzkách jsme totiž 
vyráběli ptačí budky. Hvězdy a Vlci se bud-
kování věnovali hned tři schůzky, na té první 
je vyráběli, na druhé natírali a v rámci třetí se 
vydali k Vagonku do Želešic, kde je rozvěsili 
po stromech. Nezaháleli však ani Tučňáčci, 
děti si pod dohledem tatínků (všem dobro-
volníkům moc děkujeme) vyzkoušely práci 
s aku vrtačkou, kladívkem i štětci a zvládly za 
jednu schůzku vyrobit a natřít tři budky, kte-
ré budou v poslední únorový den rozvěšovat 
po Modřicích. Vzhledem k tomu, že schůzka 
proběhne až po uzávěrce tohoto čísla, mů-
žete se, milí čtenáři, vypravit do modřických 
ulic a zkusit všechny tři budky najít. Na kaž-
dé budce je vyznačeno, která družina ji vyrá-
běla, takže to určitě hravě rozeznáte také. 

V rámci schůzek Hermiona také děti se-
známila s tím, jak má správná ptačí budka 
vypadat, jak své obyvatele chrání, ale také 
jak ji správně umístit, aby se v ní ptáčkům 
líbilo a byli v ní v bezpečí. Mohlo by se zdát, 
že se budka prostě jen pověsí na strom, a je 
hotovo, ale celé je to mnohem složitější.

●  Vletový otvor by měl mířit na východ, aby 
převažující větry ze severozápadu vajíč-
ka neochlazovaly, budka by měla být ke 
stromu připevněna poměrně na pevno, 
aby se ve větru nenahýbala a nemohlo 
do ní napršet.

●  Pokud chcete na jedno místo umís-
tit více budek, je nutné zajistit, aby se 
hnízdní teritoria nekřížila, proto od sebe 
musí být vzdáleny alespoň 25 metrů.

●  Naše budky nemají bidýlko, aby byly 
chráněny před kočkami, ze stejného dů-
vodu jsme také před vchodem do budky 
odstranili větvě, aby se o ně kočky nebo 

jiní předátoři nemohli opřít a ohrozit tak 
rodiče pečující o mláďata.

●  Oplechovaný vchod zase brání vniknutí 
strakapouda.

●  Zavřené budky umitují dutiny ve stromě 
a jsou vhodné třeba pro sýkorky, otevře-
né naopak lákají větší ptáky, kteří rádi 
hnízdí ve výklencích.

●  Budkám sice říkáme ptačí, ale je možné, 
že se v nich zabydlí plch, myška, vosy či 
sršně, nebo také veverka či sova.

●  Na okolní větve můžete připravit materiál, 
který mohou zvířátka použít k zabydlování 
svých nových domečků – my jsme využili 
peříčka od andulky, srst pejsků a králíků, 
ovčí vlnu a dokonce i chlupy ze sušičky.

Budkování jsme si moc užili, dozvěděli jsme 
se spoustu zajímavých informací a vyzkouše-
li si spoustu nových dovedností. Těšíme se, 
jak budeme při dalších návštěvách Vagonku 
i během procházek po Modřicích pozorovat, 
kdo se v našich budkách zabydlel.

Text: Klára Čonková – Panda
Foto: Archiv oddílu
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PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU NA JÍZDNÉ

Město Modřice, se sídlem náměstí Svobo-
dy 93, 664 42 Modřice, IČ: 00282103, dále 
jen „město“, jakožto poskytovatel příspěvku 
na jízdné, stanoví tato pravidla pro poskyto-
vání příspěvku svým občanům od 1. 4. 2023:

  1.  Příspěvek na jízdné je poskytován pro-
střednictvím slevového kuponu – vou-
cheru – v hodnotě 1000 Kč vydaného 
společností KORDIS JMK, a. s., na ná-
klady města. 

  2.  Voucher lze uplatnit pouze na e-shopu 
IDS JMK https://eshop.idsjmk.cz/, a to 
na nákup předplatní nepřenosné elek-
tronické jízdenky, jejíž hodnota se rovná 
nebo je vyšší než hodnota voucheru.

  3.  V daném roce lze využít pouze jeden 
voucher. Voucher lze uplatnit pouze 
v kalendářním roce, ve kterém byl po-
skytnut městem.

  4.  Voucher se poskytuje konkrétnímu ža-
dateli a smí být uplatněn pouze na ná-
kup předplatní jízdenky na jeho jméno. 
Voucher nelze uplatnit na nákup přenos-
ných jízdenek, dárkového poukazu či ji-
ného doplňkového sortimentu IDS JMK.

  5.  Voucher může být poskytnut každému 
občanu Modřic, který zde má trvalé byd-
liště a který si o něj požádá. Za nezletilé 
děti do 15 let žádá zákonný zástupce. 
Voucher nemůže být poskytnut právnic-
kým osobám.

  6.  Na poskytnutí voucheru není právní ná-
rok.

  7.  Žádost o poskytnutí voucheru je po-
třeba vyplnit a zaslat elektronicky pro-
střednictvím webových stránek města 

https://mesto-modrice.cz nebo doručit 
na Městský úřad Modřice.

  8.  Podmínka trvalého pobytu v Modřicích 
musí být splněna nejpozději ke dni po-
dání žádosti.

  9.  Po registraci žádosti a kontrole splně-
ní podmínek obdrží žadatel od města 
jednorázový kód, který uplatní při náku-
pu jízdenky. Následně obdrží město od 
KORDIS JMK, a. s., žádost o proplacení 
uplatněného voucheru.

10.  Město je oprávněno ve spolupráci s KOR-
DIS JMK, a. s., provádět kontrolu využití 
voucheru občany.

11. V případě zjištění, že došlo ke zneužití 
voucheru, tj. zejména jeho použití třetí 
osobou, může město hodnotu voucheru 
vymáhat po tom, kdo slevu neoprávněně 
uplatnil nebo o ni požádal. Zároveň tako-
vé zjištění bude překážkou pro poskytnutí 
voucheru žadateli kdykoli v budoucnu.

12.  Město neposkytne voucher občanům, 
u kterých eviduje pohledávku po splat-
nosti.

13.  Město si vyhrazuje právo poskytování 
příspěvku na jízdné kdykoli ukončit nebo 
změnit jeho pravidla.

14.  Každý žadatel uděluje městu souhlas 
se zpracováním svých osobních údajů 
v souladu s GDPR pro potřeby posky-
tování příspěvku, kontroly a evidence 
a s jejich předáním společnosti KORDIS 
JMK, a. s. 

Tato pravidla schválila Rada města Modřic na 
své mimořádné schůzi konané dne 1. 3. 2023.
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ŽÁDOST 
O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA JÍZDNÉ

Jméno a příjmení žadatele:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

(pouze v případě dítěte mladšího 15 let) 

Číslo OP žadatele: 

(u dětí mladších 15 let OP zákonného 
zástupce)

Adresa trvalého pobytu žadatele:

Datum narození žadatele:

E-mail pro zaslání voucheru:

Svým podpisem níže prohlašuji, že 
• splňuji podmínky pro poskytnutí příspěvku
•  souhlasím s tím, aby město Modřice zpracovávalo výše uvedené osobní údaje v souladu 

se zásadami GDPR pro potřeby poskytnutí příspěvku, kontroly a evidence jeho čerpání 
• souhlasím s poskytnutím výše uvedených osobních údajů společnosti KORDIS JMK, a. s.

Datum podání žádosti: 

Podpis žadatele nebo jeho zákonného 
zástupce:
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PŘÍSPĚVKY PBDS

Děkujeme všem spřízněným dětem a jejich 
skvělému vedení z FK, ZŠ, MŠ, ZUŠ i Soukro-
mé umělecké školy v Modřicích za krásnou 
celoroční spolupráci s námi. Přinášíte nám 

velkou radost a potěšení. Těšíme se na další 
společné akce. 

Senioři z PBDS Modřice
Foto: Jitka Kozumplíková
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LEDNOVÝ VÝLET BRABROUKŮ

S první únorovou akcí jsme letos vůbec 
neotáleli, od třetího do pátého totiž byly po-
loletní prázdniny, a tak jsme toho využili a se 
staršími dětmi jsme se vydali na prodlouže-
ný víkend do Českých Budějovic. Tato akce 
se jmenuje Ledové město a každý rok se na 
ní vydáváme do jiného zajímavého města 
v České republice. Letošní pobyt jsme využili 
k návštěvě místního pivovaru, podívali jsme 
se, jak se pivo vyrábí, a dozvěděli jsme se 
mnoho o jeho historii. Dále jsme viděli místní 
radnici, kde si vyrábí vlastní med a mají nád-
herně vymalovanou obřadní síň. Nakonec 
jsme si nemohli nechat ujít ani Jihočeské 
muzeum, kde mají výstavu na téma příro-
dy jižních Čech, historii hodin a hodinářství 
a mnoho dalšího.

Druhou únorovou akcí pak byl závod. A to 
ne jen tak ledajaký, ale závod Zelené ligy 
v deskových hrách. Ten se uskutečnil v režii 

oddílu Poutníků ve středisku volného času 
Louka a moc se jim povedl. Nejmladší čle-
nové se utkali ve hrách Uno a Hop!, ti o něco 
starší pak hráli Dobble a Ubongo a ti nejstar-
ší pak Kris Kros a Dominion. Ti, kdo zrovna 
neměli na programu soutěžení, se mohli 
zapojit do různých her jako běhací piškvor-
ky nebo vybíjená. Našim dětem se v turnaji 
dařilo, protože jsme s nimi pilně trénovali 
a můžeme tak pogratulovat Míši a Dinovi 
k pátému, Valči ke třetímu, Žirafce s Anče-
tem k druhému a Kubovi k prvnímu místu. 
Jsme na ně moc pyšní a patří jim velké UMÍ! 
Už teď se těšíme na další mezioddílovou 
akci a věříme, že se nám na ní bude dařit 
stejně jako na té poslední.

Za celý tým vedoucích Brabrouků
Helča „Hříbě“ Císařová
Foto: archiv Brabrouků
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V sobotu 25. února jsme upořádali dětský 
krojový ples, na kterém jsme navázali na tra-
dici folklorních plesů pro děti. Poslední ročník 
byl v roce 2019, a tak po delší odmlce jsme 
byli rádi, že se oblíbený ples mohl uskutečnit. 
Moc jsme se těšili, až děti uvidíme v krojích 
(a některé ho měly na sobě poprvé) i na pre-
zentaci nových pracovních krojů.

Po úvodní promenádě (a to byla nádhe-
ra), představení muziky a lektorek jsme si 
s dětmi zazpívali známé i méně známé lidové 
písničky, zatancovali jednoduché i trošku slo-
žitější tanečky a také nám zbylo spoustu času 
na různé hry včetně naší oblíbené „metlové“ 
(i když tentokrát metličku nahradila panenka 

„Honzíček“). O přestávce a na závěr bylo při-
pravené pro účastníky občerstvení a ke kon-
ci plesu byla bohatá tombola. Nezapomněli 
jsme ani na fotokoutek, kde si mohli rodiče 
vyfotit tanečníky a tanečnice jako vzpomínku 
na krojový ples 2023. Děti odcházely spokoje-
né a nás lektory to velmi těší. Mimochodem 
jsme si to s dětmi opravdu užili i my. Fotky 
a videa z této akce můžete vidět na našich 
web stránkách a na fb.

www.folklorni-krouzek-modrice.cz 
a www.facebook.com/DFKModrice.

Ivana Cetlová, předseda DFKM, z.s.
Foto: M.Hájek

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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@DFKMODRICE

WWW.FOLKLORNI-KROUZEK-MODRICE.CZ

Průvod se zpěvy a tanci  pů jde ul ic í
Benešovou k PBDS na Nádražní  ul ic i ,

dále přes ul ic i  Komenského,  Husovu a
Masarykovu až k rybníčku v nových

Modř ic ích,  kde budou př ipraveny
stánky s  občerstvením,  fotokoutek a

tvoř ivý program pro dět i .
 
 

Hudební  nástroje ,  píšťalky,
chrast ítka,  pokl ičky a j iné rachotivé

předměty  jsou vítány!

Vítání jara v Modřicích
neděle 26 .  3 .  2023 0d 14 .00

Sraz na náměstí  před radnicí

Dětský folklorní  kroužek Modř ice,  z .s .
ve spolupráci  s  rodič i ,  za  podpory

MAS Bobrava,  města Modř ice a  SDH
Modř ice,  vás zve na tradiční

VÍTÁNÍ JARA
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DĚTSKÝ KARNEVAL

 

 

 

 

 
Město Modřice ve spolupráci s KŠK pořádá  

v sobotu 25. 3. 2023 od 15 hodin 
 v Městské hale Modřice, Benešova 274 

  

  DĚTSKÝ KARNEVAL 
na téma  

 

 

VESELÁ SHOW ANIMÁKŮ        
 

 

Vstup je ZDARMA 
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ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES

Foto: M. Hájek
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

 
Zahrádkářský spolek Modřice děkuje 

   všem podnikům i jednotlivcům, kteří věnovali věcné dary do tomboly  
na 26. Zahrádkářský ples, který se konal 24. 2. 2023. 

 
Jedná se o níže uvedené firmy a soukromé osoby:  

ADACH, s.r.o. Modřice /p. Šubrt/ 
AGENTURA SVOBODOVÁ Modřice                                               
AGRO-OSEVA prodejna Modřice                                                                      
AUTOSERVIS MATÝSKA Modřice 
AUTODÍLY Modřice /pí Škopová/ 
AUTOOPRAVNA Homolka Modřice 
BACHL, spol. s.r.o. Modřice 
Cukrárna „U KULATÉ“ Želešice 
Cukrárna „MADLÁRNA“ Modřice                                  
ČEBUS, cestovní kancelář Brno 
Čerpací stanice Shell s.r.o.Modřice  
ELEKTRO KADLEC Modřice 
Firma Vít Makovský Modřice 
Hotel GREGOR  Modřice  
Kadeřnictví Modřice /pí Komínková/ 
Květiny Lenka Dvořáková 
LÉKÁRNA Grand Residence Modřice 
MĚSTSKÝ ÚŘAD Modřice 
Mytí aut BoBBEM, Brno 
 

     Nehtové studio LENKA Modřice 
     NISSAN – J.P.N. Cars Brno  
     OVOCE A ZELENINA, Modřice /p. Ghazal/ 
     Pivovar „HAUSKRECHT“ Brno /p. Havlík/ 
     Pekárna Vranovice      
     POTRAVINY Modřice, ul. Husova 
     Restaurace „U TRÁVNÍČKA“ Modřice 
     Restaurace LIKE-IT Modřice 
     Restaurace LION Modřice /p. Havlík/ 
     ŘEZNICTVÍ MORÓ Modřice, Husova ul.   
     TABÁK – Kopecký Modřice 
     TEXTILNÍ ZBOŽÍ Modřice /Havlátová/ 
     TEXTIL BETA Modřice 
     VINAŘSTVÍ sKřivánek Strachotín 
     VISION Travel, s.r.o. Modřice /p. Odehnal/ 
     WINERY, s.r.o. /p. Kořenek/  
     ZÁŽITKOVÁ VINOTÉKA „Správný ročník“ Modřice 
     ZAHRÁDKÁŘSKÝ SPOLEK Modřice 
     ZAHRADNICKÉ CENTRUM BRABEC, Modřice 
    

                                                                                    
                                                                 Soukromé osoby:   
                                        pan starosta Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA                                                                         
                                        pan uvolněný místostarosta Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. 
                                        pan neuvolněný místostarosta Ing. Tomáš Brabec                                   
              pí Naděžda Bělíková 
                                                                                                                                              .                                                   
  
 

    
Za květinovou výzdobu sálu a sponzorské dary ZS  děkuje 

 
          Zahradnickému centru Brabec. 
 

 
                                                          MUDr. Jaroslava Tomandlová 
                                            předsedkyně Zahrádkářského spolku Modřice 
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MODŘICKÁ STROMOŘADÍ

Dlouhou řadu habrů na Benešově ulici zná 
v Modřicích snad každý. Okrasné habry, které 
lemují tuto ulici téměř po celé její délce, ji svý-
mi zelenými korunami pěkně oživují a navíc 
zaujmou i svým kuželovitým tvarem. Úzkou, 
kuželovitou korunou se odlišuje okrasný habr 
sloupovitý od nešlechtěného habru obecné-
ho. Zelené kužele jeho korun vyniknou zejmé-
na v řadě, a proto se často používá k výsadbě 
stromořadí. Tento okrasný druh má na rozdíl 
od ostatních habrů extrémně husté koruny 
s velmi drobnými listy. Nejefektněji vypadají 
na podzim, kdy se zbarvují do sytě žlutého 
odstínu, ale pěkný pohled je na jejich husté, 
bezlisté koruny i v zimě. Nevýhodou tohoto 
okrasného habru však je, že roste velmi po-
malu. Proto by asi jen málokdo správně odha-
dl, že ty naše habry už mají víc než dvacet let. 
Vysoké, poměrně staré habry na Benešově 
ulici si zaslouží naši pozornost i proto, že tak 
vzrostlé habrové stromořadí, jako máme my 
v Modřicích, hned tak někde nemají.

Druhé dlouhé stromořadí tvoří řada okras-
ných morušovníků na severu Modřic, na kon-
ci Masarykovy ulice. Morušovníky tam svými 
rozložitými korunami zachycují prach a hluk 
od silnice s hustou automobilovou dopravou 
a zcela přirozeně v těch místech oddělují od-
dychovou zónu s lavičkami před Senior cen-
trem SeneCura. Okrasné morušovníky navíc 
tuto rušnou ulici od jara až do podzimu krás-
ně zdobí. 

Na rozdíl od habru, který je náš domácí 
strom, jsou morušovníky teplomilné a celá 
staletí byly pěstovány v klášterních zahra-
dách v Číně a Indii. Již v antice však byly 
vysazovány ve Středozemí nebo v teplejších 
krajích střední Evropy. Na našem území se 
v minulosti pěstovaly hlavně ve vinařských 
oblastech, kde pro ně byly optimální podmín-
ky. Dnes se jim díky oteplování klimatu dobře 

daří i ve vyšších polohách a v současnosti se 
vysazují především jako okrasné stromy. 

Ve stromořadí před SeneCurou byla použi-
ta vyšlechtěná odrůda morušovníku kagaya-
mae Fruitless, která je bezplodá nebo má jen 
minimum plodů. Je zvláštní svojí korunou ve 
tvaru kupole a velkými, zajímavě tvarovaný-
mi listy. Kupolovité koruny těchto okrasných 
stromů mívají mnohem větší šířku než výšku, 
a i tak potřebují pravidelný sestřih, aby nebyly 
příliš rozložité. 

Na rozdíl od habru se na podzim barva je-
jich listů nemění a koruny těchto okrasných 
morušovníků tak zůstávají zelené až do kon-
ce listopadu, kdy z nich listí opadá. Ve srov-
nání s habrem jsou však jejich široké koruny 
velmi řídké. V zimě proto tyto stromy s bez-
listými, navíc sestříhanými korunami nikoho 
příliš nezaujmou. 

Pokud se přesto k stromořadí morušovní-
ků vypravíte i teď v předjaří, můžete si je as-
poň spočítat a možná vás překvapí, že řada 
morušovníků na severu našeho města je jen 
o jednu třetinu kratší než habrové stromořadí 
na Benešově ulici. 

Text a foto: Stanislava Kleinová
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

156 TÍSŇOVÁ LINKA

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

Strážníci během ledna řešili pět krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení o podnapilém muži ležícím na autobusové zastávce u OC Olympia. 
Po probuzení a ztotožnění bylo provedeno orientační vyšetření na alkohol v dechu s vý-
sledkem 3,04 promile. Muž nebyl schopný samostatné chůze, proto byl převezen sanitou 
na PZS, Húskova, Brno.

Strážníci přijali oznámení o muži, který z vozidla vyhazuje stavební odpad do pole. Strážní-
ci muže na místě našli, stejně tak odpad, který již z vozidla vyhodil. Jednalo se o keramické 
dlažby, sádrokarton a další odpad. Muži byla udělena pokutu a odpad musel odstranit.

Bylo přijato oznámení o opilém ležícím muži v autobusu u OC Olympia. Hlídka se dostavila 
na místo a nalezla silně podnapilého muže, u kterého bylo provedeno orientační vyšetře-
ní na alkohol s výsledkem 3,44 promile. Muž byl hlídkou vyveden z autobusu, převezen 
a předán bez zranění na protialkoholní záchytnou stanici.

Strážníci přijali oznámení od ženy, že její sousedka volá ze svého bytu o pomoc, že spadla 
a nemůže se postavit. Při příjezdu strážníků na místo zde již byla příbuzná poškozené. 
Žena stále seděla na zemi, byla bez zranění. Strážníci pomohli přenést ženu do postele, 
lékařské ošetření nežádala. 

Hlídka MP přijala oznámení od majitele zahrady, který přes bezpečnostní kameru sleduje, 
jak mu někdo vniknul na pozemek a pomocí kleští se snaží dostat do uzamčené plechové 
boudy. Hlídka se na místo dostavila okamžitě a z dálky, z příjezdové cesty, zahlédla muže 
v červeném oblečení u zmíněné plechové boudy. Než se hlídka dostala na pozemek, ne-
známý muž se jí ztratil z dohledu. Při propátrávání pozemku byli strážníci oznamovatelem 
upozorněni, že osoba je schovaná pod plachtou vedle boudy. Hlídka za použití zákonné vý-
zvy vyzvala muže k opuštění úkrytu. Ten po chvíli úkryt opustil a byl vyzván, aby si lehnul na 
zem, kde mu byla přiložena pouta a byl zadržen pro podezření z trestného činu. Muž se na 
pozemek dostal tak, že si za pomocí nůžek rozstříhal plot. Na zahradě se našly další věci, 
které muži, patřily např. štípací kleště, batoh. Dále bylo zjištěno, že se zadržený dostal do 
jiné boudy, kde byly uschovány pouze dětské hračky a kolo, které si připravil k odcizení. Ná-
sledně se na místo dostavila hlídka OOP Rajhrad, která si muže převzala k dalším úkonům.  

Strážníci přijali oznámení o opilém muži, který leží na ul. Poděbradova. Hlídka na místě 
osobu nemohla zprvu nalézt, ale posléze byla nalezena, jak spí pod keři. U muže byla pro-
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vedena orientační dechová zkouška s výsledkem 1,64 promile alkoholu v dechu. Muž byl 
schopen samostatné chůze a komunikace, proto byl nasměrován do Brna, kde bydlí.

Na služebnu MP se dostavila žena a oznámila pohřešování své matky. Tu viděla naposledy 
v dopoledních hodinách. Dále žena uvedla, že její matka má občas problémy s alkoholem. 
Hlídka kontaktovala MP Brno, kde bylo zjištěno, že matka byla hlídkou MP Brno převezena 
na protialkoholní záchytnou stanici. O tom byla žena vyrozuměna.

Strážníci přijali oznámení o skládce odpadu (matrace, nábytek, stavební odpad) u kontej-
nerů na křižovatce ulic Nádražní x Brněnská. Pomocí městského kamerového systému 
byla viděna neznámá žena, která odložila rozložený nábytek ke kontejnerům na tříděný 
odpad. Téhož dne v 19:29 hod. neznámá žena společně s další ženou nesly postelovou 
matraci, kterou opřely o informační značku. Strážníkům se podařilo obě ženy ztotožnit 
a následně jim byla udělena pokuta.

Jelikož se nejedná o ojedinělý případ nevhodného nakládání s odpadem, připomínáme 
obecně závaznou vyhlášku města Modřice č. 1/2021, která mimo jiné uvádí, že každý je 
povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému odpadového hos-
podářství, odkládat na místa určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro 
daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech 
a touto vyhláškou. V tomto případě, tedy využít sběrný dvůr, resp. nyní v době rekonstrukce 
přistavený kontejner u fotbalového hřiště.

Strážníci přijali na e-mailovou adresu zprávu o umístění nástražného výbušného systému 
v OC Olympia. Zprávu strážníci předali PČR a spolu s dalšími hlídkami PČR prohledali 
OC Olympia. Žádná výbušnina v OC Olympia uložena nebyla, událost si dále převzala PČR 
pro podezření ze spáchání trestného činu.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Výběr z knižních novinek – březen 2023

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

 PRO ŽENY
Bach, Tabea: Dům hedvábí. Intriky, Odkaz
Blahová, Miriam: Příběh akvamarínu
Douglas, Donna: Sestřičky pod jmelím
Georg, Miriam: Světla na Labi
Mai, Pauline: Štěstí voní jako chleba
Mlynářová, Marcela: Život jako hobby
Moriarty, Liane: Manželovo tajemství
 NAPĚTÍ
Ahnhem, Stefan: Poslední hřebík
Arnaldur Indridason: Hluboké soutěsky
Börjlind, Rolf: Černý úsvit
Brown, Sandra: Odražená střela
Castillo, Linda: Slib mlčení
Connelly, Michael: Zrušený rozsudek
Dán, Dominik: Kožené srdce

Follet, Ken: Smrtící kód
Grisham, John: Čas odpouštět
Hrašková, Eva: Temný výdech
Martinková, Veronika: Odsouzen k smrti
Minier, Bernard: Lucia
 SVĚTOVÁ LITERATURA
Byrne, James: Strážce dveří
Ng, Celeste: Vše, co jsme si nikdy neřekli
Picoult, Jodi: Kniha dvou cest
 HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ
Lenga, Harry: Hodináři
Nordquist, Lina: Půjdu s tebou
Vondruška, Vlastimil: Jáchymovští démoni
 SCI-FI
Herbert, Brian: Lovci Duny, Píseční červi Duny
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Městská knihovna v Modřicích
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 přednášku Michala Meissnera na 
téma Sulawesi (Indonésie). Přednáška se uskuteční ve středu 22. 3. 2023 
v 18.00 ve Velké zasedačce Městského úřadu.

12. dubna 2023 k nám opět zavítá Ing. Aleš 
Svoboda a budeme objevovat další taje br-
něnského podzemí. Přednáška začíná v 17.00 
ve Velké zasedačce Městského úřadu.

Nejmenší čtenáři se letos opět mohou těšit 
na Večer s Andersenem. Večer plný pohádek, 
her a zábavného čtení startuje 31. 3. v 17.00 
v knihovně. Přihlášky si mohou rodiče vyzve-
dávat tamtéž.

O letních prázdninách v termínu 17.–21. 7. 
Městská knihovna pořádá Příměstský tábor 
pro děti 6–12 let. Tábor je vhodný pro zvídavé 
děti, které rády něco tvoří (bude s námi lek-
torka z výtvarné dílny) a mají zájem o knihy 
a četbu. Kromě toho nás určitě čeká i sportovní odpoledne a vycházky do okolí 
Modřic. Obědy budou zajištěny v restauraci Sokec Modřice. Orientační cena za tá-
bor je 2000 Kč na dítě. Podrobnosti, letáček a přihlášky budou k dispozici během 
dubna v Městské knihovně.

Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na www.modriceknihovna.
webnode.cz, na dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebooko-
vých stránkách Městské knihovny https://www.facebook.com/knihovna7/.
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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 par-

lamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR 
a dle zákona 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 na-
hlásit 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 společenské rubrice ve Zpra-
vodaji města Modřic.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na 
matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, 

Modřice nebo si je můžete stáhnout a vytisk-
nout na stránkách Městského úřadu Modřice.

V Ý Z V A  pro jubilanty města Modřic
V souladu s nařízením Evropského parla-

mentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR a dle 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osob-
ních údajů, je nutný souhlas JUBILANTA (ve 
věku 80, 85, 90 a následně každý rok) se 
zveřejněním jména a příjmení ve společen-
ské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

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

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

Autor: M. Hájek
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MODŘICKÝ BĚŽECKÝ POHÁR 25. 2. 2023

Foto: Mirek Hájek
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MODŘICKÉ FOTBALOVÉ PŘÍPRAVKY V AKCI

Několik let jsem do našeho Zpravodaje 
psala zprávy o našich malých fotbalistech. 
Tehdy tu hráli mí dva synové a jejich spolu-
žáci a kamarádi, kteří měli rádi fotbal. Tři-
náct let uteklo jako nic. Někteří v Modřicích 
zůstali, jiní už mají jiná angažmá. Mě to teh-
dy přinutilo naučit se pravidla fotbalové hry, 
ale hlavně pochopit ten jejich zápal. A jestli 
dnes někdo tvrdí, že dva covidové roky umrt-
vily dětský sport, jsem rozhodně, co se týče 
modřických kluků, proti.

Ve dnech 11. a 12. února 2023 v naší mod-
řické hale proběhl turnaj fotbalových přípra-
vek. 

V sobotu (11. 2.) odehrála modřická mlad-
ší přípravka, postavená z kluků a děvčátek ve 
věku 5 až 8 let, několik zápasů a já jsem se 
zase dostala do situace, kdy jsem s nimi sdí-
lela ty slzičky, když se nějaký gól nepodařil 
nebo když nějaký byl smutně nevychytaný. 
Mladincí fotbalisté složili dva týmy. Sotva 
prvňáčci (Modřice B) bojovali jako lvi, ale 
zkušenosti teprve sbírají, i tak jim k posled-
nímu, osmému, místu musím pogratulovat. 
Když to nevzdají, jsem přesvědčená, že jim 
budu za dva tři roky gratulovat k medailím. Ti 
o trošku starší, Modřice A, vybojovali bronz. 
A tady jsem souboj se slovenskou Skalicí 
prožívala velmi emotivně. Že to bylo gól o gól 
v takto vymezeném čase… vážně tleskám.

V neděli (12. 2.) se přišla na turnaj pochlu-
bit starší fotbalová přípravka. Ta už přece 
jenom má zkušeností víc. Fotbalisté (8 až 
10 let) předvedli, že tady už jde o opravdový 
fotbal. A o skutečnou vervu. Nestačili jenom 
na zlaté SK Obřany. To stříbro doufám všem 
těm klukům přidá na tom, že od fotbalu ne-
utečou. Že to nevzdají. A já jim budu fandit, 
a další rok už věřím ve zlato.

Turnaj Memoriál „Bombera“ Lederera, ač-
koli neproběhl bohužel bez zranění, byl rea-
lizačně úžasně připravený, za což všem, kdo 
se do toho zapojili, patří velký dík.

Diplomy oceněným hráčům předávali v so-
botu legenda modřického fotbalu František 
Dvořák a předseda MFK Modřice Josef Šiš-
ka, v neděli starosta Libor Procházka a mís-
tostarosta Antonín Mazálek. Děkujeme.

A na závěr: Na nedělní utkání se přišli 
podívat a zafandit, mimo těch dospěláků, 
které znám z hřiště, i bývalí modřičtí fotba-
loví kluci, kteří takovéto turnaje odehrávali ve 
sportovní hale v Žabčicích nebo v Ivančicích. 
Před těmi třinácti lety. A ráda bych tím pod-
pořila současné mamky a taťky v tom, že to 
má smysl. Možná to není úplně jednoduché, 
já to vím, ale stojí to za to. 

Eva Strnadová
Foto: archiv MFK
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EXTRALIGA MUŽI 2023
den datum hod. domácí hosté
pá 7.4. 15:00 MNK mobilprovás Modřice Sportovní klub Start Praha z.s.

so 22.4. 15:00 MNK mobilprovás Modřice SKN Žatec, z.s.

so 29.4. 15:00 MNK mobilprovás Modřice SK Liapor Karlovy Vary

ne 30.4. 15:00 MNK mobilprovás Modřice TJ Plazy, z.s.

ne 21.5. 11:00 MNK mobilprovás Modřice NK AUSTIN Vsetín 

so 3.6. 15:00 MNK mobilprovás Modřice TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice

so 17.6. 14:00 MNK mobilprovás Modřice TJ AVIA Čakovice

1. LIGA MUŽI 2023
den datum hod. domácí hosté
pá 7.4. 10:00 MNK mobilprovás Modřice „B“ TJ SLAVOJ Český Brod, z.s.

so 22.4. 10:00 MNK mobilprovás Modřice „B“ Tělovýchovná jednota Radomyšl, z.s.

ne 30.4. 10:00 MNK mobilprovás Modřice „B“ Tělocvičná jednota Sokol Holice

so 6.5. 10:00 MNK mobilprovás Modřice „B“ T.J. SOKOL I Prostějov

so 13.5. 10:00 MNK mobilprovás Modřice „B“ TJ Solidarita

so 3.6. 10:00 MNK mobilprovás Modřice „B“ Tělovýchovná jednota Pankrác, spo-
lek

DOROSTENECKÁ LIGA 2023 
den datum hod. domácí hosté
ne 23.4. 10:00 MNK mobilprovás Modřice UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, z.s.

ne 7.5. 10:00 MNK mobilprovás Modřice TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice

ne 4.6. 10:00 MNK mobilprovás Modřice TJ SLAVOJ Český Brod, z.s.

ne 18.6. 10:00 MNK mobilprovás Modřice TJ Peklo nad Zdobnicí, z.s.

Městský nohejbalový klub Modřice zve na domácí zápasy v ročníku 2023.
Dovolujeme si všechny modřické fanoušky pozvat na domácí zápasy našich družstev 

v letošní sezoně.

Po těchto zápasech základních čás   budou následovat zápasy play-off .
Věříme, že naši věrní fanoušci si opět v hojném počtu najdou cestu na naše domácí zápasy.

Těšíme se na vaši návštěvu.
Petr Jahoda

předseda, Městský nohejbalový klub Modřice z.s.

NOHEJBAL
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POHÁRY ČNS MLÁDEŽE V NOHEJBALE

Městský nohejbalový klub Modřice v so-
botu 25. února 2023 uspořádal v Městské 
hale Modřice hned dva Poháry ČNS mláde-
že současně. Šlo o soutěže trojic v katego-
riích mladších žáků a dorostu. Tento histo-
ricky ojedinělý pořadatelský počin si náš 
klub mohl dovolit díky skvělým sportovním 
možnostem, které modřická hala poskytuje, 
a také díky velkým pořadatelským zkušenos-
tem. Přítomným týmům se tak nejenom sní-
žily náklady na cestu, ale také osoby, které se 
o mládež starají, díky dvěma akcím součas-
ně získaly jeden volný víkend navíc.

Pohár ČNS trojic mladších žáků:
Do soutěže se přihlásilo 7 týmů, mezi ni-

miž byly také dvě modřické trojice. A tým 
nastoupil v sestavě Vojtěch Šlezinger, Filip 
Hloužek a Michal Koutný. V B týmu se střída-
li čtyři hráči Josef Havlát, Radek Mrňa, Oliver 
Štor a Vojtěch Nevím. 

Všech sedm celků hrálo úvodní část tur-
naje systémem každý s každým a první čtyři 
týmy postoupily do play-off. A tým si vedl 
velmi zdatně a ve skupině skončil na 2. mís-
tě. B tým bohužel obsadil poslední 7. místo 
a turnaj pro ně skončil ve skupině.

V semifi nále narazil A tým na soupeře 
z Holic, kterého ve skupině dokázal pora-
zit. V semifi nále se však našim „mladým 
puškám“ již tolik nevedlo a po prohře 0:2 je 
čekal zápas o 3. místo. V něm je čekal A tým 
Dolních Počernic, se kterým ve skupině uhrá-
li remízu. Očekával se tedy vyrovnaný zápas 
o každý míč. Naši mladí hráči srdnatě bojo-
vali o první umístění na stupních vítězů pro 
tuto nově se tvořící nejmladší modřickou 
nohejbalovou generaci. Zadní část obrany 
skvěle zvládal Míša Koutný a přesnou na-
hrávkou pak Filip Hloužek zásoboval pestře 

útočícího Vojtu Šlezingera. A i když si hráči 
neodpustili pár chybiček, které jsou však 
v tomto věku zcela obvyklé, tak zúročili své 
dovednosti získané poctivým tréninkem. Prv-
ní set ovládli nejtěsněji 10:9 a v tom druhém, 
už s větší pohodou po výhře 10:7 dokráčeli 
ke svému prvnímu medailovému umístění 
v této sestavě. Radost našich hráčů, trenéra 
Jahody i rodičů na tribunách byla nezměrná. 
Ve fi nále pak Karlovy Vary porazily Holice 2:1.

Výsledky poháru ČNS trojic mladších žáků:
1.  místo SK Liapor Karlovy Vary A (Korna-

tovský, Kalán, Folk)
2.  místo TJ Sokol. Holice (Prachař, Matěj-

ka, Horský)
3.  místo MNK Modřice A (Šlezinger, Kout-

ný, Hloužek)
4.  místo Sokol Dolní Počernice A (Kaděra, 

Mlejnková, Štrait)

Pohár ČNS trojic dorostu:
Turnaje se zúčastnilo 15 týmů. Mezi hráči 

se objevila řada jmen, které již v loňské sezo-
ně zasáhla do extraligy mužů. K vidění tak byl 
opravdu kvalitní nohejbal. MNK Modřice na-
sadil do turnaje dvě sestavy. A tým ve slože-
ní Svoboda, Kolouch a Sluka a B tým tvořený 
hráči Jurkou, Bednářem, Jahodou a Dlabkou. 
Trenérem byl pan Bednář. Týmy se rozdělily 
do čtyřech skupin, z nichž vítězové postou-
pili přímo do čtvrtfi nále a týmy na druhých 
a třetích místech se utkaly v osmifi nále. A tým 
si zajistil přímý postup. B tým po 2. místě ve 
skupině narazil v osmifi nále na B tým Čelá-
kovic. V těžkém zápase dokázal zvítězit 2:1. 
Ve čtvrtfi nále si A tým suverénně poradil 
2:0 s týmem Pekla nad Zdobnicí. B tým na-
razil na favorizovaný tým Čelákovic A a po 
prohře 0:2 si na turnaji připsal 5.–8. místo. 
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Avšak vzhledem k tomu, že v týmu hrají 
stále ještě dva žáci (Jahoda a Dlabka), tak 
se vůbec nejedná o špatný výsledek. A tým 
i v semifi nále prokazoval svoji suverenitu 
a rozdrtil Český Brod 2:0. V druhém semifi -
nále Čelákovice A přehrály 2:1 Karlovy Vary. 
Ve fi nále tak naše hráče čekaly Čelákovice A. 
V prvním setu byli lepší hosté a ten druhý 
zase získali naši hráči. Třetí zkrácený set od 
stavu 5:5 se dostal až do poslední možné 
koncovky za stavu 9:9. V něm se sportovní 
štěstí přiklonilo na stranu Čelákovic, když 
jejich poslední útok stáhla páska sítě do úze-
mí, kam naši hráči již nemohli zasáhnout.

Výsledky poháru ČNS trojic dorostu:
1.  místo TJ Spartak Čelákovice A (Seidl, 

Matura, Kalous)
2.  místo MNK Modřice A (Svoboda, Ko-

louch, Sluka)

3.  místo TJ Slavoj Český Brod (Baloun, 
Blažek, Jedlička)

4.  SK Liapor Karlovy Vary A (Gregor, Scha-
ffer, Tišnovský)

Celý dvojturnaj se mimořádně vydařil 
a jsme velmi rádi, že mu společenský lesk 
a svoji podporu vyjádřil také starosta města 
Modřic pan Libor Procházka. Ten se zúčast-
nil nejenom zahájení turnajů, když všechny 
účastníky osobně přivítal, ale v závěru také 
dekoroval ty nejlepší týmy.

Rád bych také poděkoval všem těm, kte-
ří celý den obětavě pomáhali se zajištěním 
bezvadného chodu celého turnaje.

Petr Jahoda
předseda Městského 

nohejbalového klubu Modřice
Foto: A. Stehlík

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ – INZERCE

AGROTEC PROMOTRUCK
MULTIMEDIÁLNÍ KAMION A MOBILNÍ PÓDIUM

Matěj Ostřížek, T: +420 606 032 516
E: ostrizek@agrotec.cz
Více na www.agrotecpromotruck.cz

> kulturní akce
> koncertní pódium
> sportovní přenosy
> veřejné meetingy
> divadelní jeviště
> firemní eventy
> letní kino

> kulturní akce
> koncertní pódium
> sportovní přenosy
> veřejné meetingy
> divadelní jeviště
> firemní eventy
> letní kino
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INZERCE

 
 

 
  

 
 
 

…aneb i obchod na nádraží může mít smysl…  
 

Srdečně zveme všechny do nového  
obchůdku přímo v nádražní budově! 

 
Těšit se můžete na sypané čaje, pravé kakao z Peru  

i zrnkovou kávu, čerstvě praženou u nás v Modřicích! 
A to vše Vám navíc rádi připravíme i s sebou! 

 
Pravé kakao není jediné - najdete u nás např. i Guaranu, Dračí krev  

a další zdravé a chutné speciality z jižní Ameriky!  
 

Morava je však nám, ale i vínu domovem, proto u nás najdete  
exkluzivní přívlastková vína ze známého rodinného vinařství Jakubík. 

 
Bio, dia i bezlepkové produkty, základy zdravé výživy,  

drogerie FeelEco, bylinkové směsi, květiny nebo dřevěné výrobky 
chráněné dílny V růžovém sadu v Ořechově. 

 
Přijímáme i objednávky na zakázkovou výrobu - 

gravírování, 3D tisk nebo dřevěné výrobky. 
 

Pokud Vám přesto v našem sortimentu něco chybí,  
nebojte se nám říct - rádi do nabídky  

přidáme, co bude potřeba! 
 

Samozřejmostí jsou pivo, limo, něco na zub,  
cigarety a kuřácké potřeby nebo jízdenky. 

 
 Navíc u nás najdete také CBD nebo HHC produkty. 

 

pondělí - pátek  05:00 - 18:00 
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OBJEDNÁVKY  
NA TEL.: 774 745 369

Na Vaši návštěvu se těší kadeřnice
Šárka Černá (730 188 333)
Kristýna Coufalová (776 333 440)

PRACOVNÍ DOBA
DLE OBJEDNÁNÍ

dámské | pánské | dětské

WWW.KADERNICTVIMODRICE.CZ

KADEŘNICTVÍ

ELEKTRIKÁŘ 
opravy, rekonstrukce, 
nové elektroinstalace, 

revize. 
Tel.: 797 676 748

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Originální příslušenství

AUTOBATERIE

  NABITÉ SLEVAMI

Staré či použité autobaterie a pneumatiky za vás ZDARMA zlikvidujeme ve všech autorizovaných servisech ŠKODA po celé ČR.

Uvedené akční ceny jsou doporučené maloobchodní ceny platné v rámci autorizované dealerské sítě ŠKODA AUTO a. s. a na stránce eshop.skoda-auto.cz. Platí do 31. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob.

AGROTEC a. s.

Chrlická 1153

664 42  Hustopeče

Tel.: 548 133 810

www.agrotecauto.cz

Již od   3 030 Kč  1 559 Kč   

INZERCE



Periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází: 1x měsíčně a je distribuován do každé rodiny 
zdarma. Současně je zveřejňován v samostatné rubrice na internetu www.mesto-modrice.cz | EV. č.: MK 
ČR E 11272 | Redakční rada: Hana Dolečková, Aneta Drmolová, Miroslav Hájek, Eva Chomaničová, Petr 
Kurečka, Eva Strnadová (předseda), Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová | Editor vydání: Aneta Drmolová 
| Vydává: Město Modřice, nám. Svobody 93, 664 42 Modřice, IČO: 00282103 | Datum vydání: do 10 dnů 
od odsouhlasení RR | Příspěvky: Zásady vydávání určuje „Informační řád“ schválený Radou města (k dis-
pozici na radnici a na www). Preferovanou formou příspěvků je zadávání přes uživatelské formuláře na 
internetových stránkách města. Kontakt pro příspěvky, dotazy a náměty i připomínky - Lenka Ventrubová, 
e-mail: lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tel.: 537 001 017. | Uzávěrka pro příspěvky je do posledního 
pracovního dne v měsíci do 12 hodin. | Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou. | Autorka loga Zpravo-
daje: Hana Megová | Grafi cká úprava, tisk: Profi -tisk group, s. r. o., Chválkovická 223/5, 779 00 Olomouc.
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