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USNESENÍ RMM č. 13/2019
Komentář k vybraným bodům usnesení z 13. mimořádné schůze RMM ve
volebním období 2018–2022 konané
dne 8. 7. 2019
Víceúčelová sportovní hala – TDI
Na 13. mimořádné schůzi byl řešen pouze jeden bod, a to změna Technického
dozoru investora (dále TDI) na stavbě
Víceúčelové sportovní haly Modřice.
Ukončení podnikatelské činnosti k 30. 6.

2019 dosavadního TDI, společnosti DEA
energetická agentura, byla RMM nucena
provést, ve vztahu k postupu prací na
stavbě, okamžitou změnu TDI. Ten pro
město od 1. 7. 2019 zajišťuje p. Libor
Kočíř, který se již subdodavatelsky na
TDI podílel přes společnost DEA. Cena
na dokončení TDI, ve vztahu k termínu
dokončení, je ve výši 386 500 Kč vč.
DPH.
(k usnesení 13M-R-1.1.1/2019 až 13M-R-1.1.4/2019)

USNESENÍ RMM č. 14/2019
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 14. schůze RMM ve volebním
období 2018–2022 konané dne 23. 7.
2019
Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
červen 2019 ve výši 14 335 588,55 Kč bez
DPH a za provedené méně- a vícepráce za měsíc červen 2019 ve výši 1 208
001,65 Kč bez DPH.
(k usnesení 14R-2.1/2019 a 14R-2.2/2019)
Rekonstrukce komunikace ulice
Masarykova
Po docíleném zahájení projekčních prací na JMK k opravě komunikace a ulice
Masarykova RMM dle provedeného
výběrového řízení SÚS JMK schválila

Smlouvu o projektové přípravě stavby
„III/15278 Modřice, ul. Masarykova –
DÚR, IČ“ v ceně prací pro město Modřice 193 700 Kč bez DPH. Projektovou
dokumentaci bude provádět Sdružení
firem PK Ossendorf, Linioplan a Rušar
mosty.
(k usnesení 14R-2.3/2019)
Rekonstrukce Hybešova 596
RMM schválila Dodatek č. 3 Smlouvy
na rekonstrukci objektu Hybešova 596
pro zajištění zázemí pracovní čety města, kterým se základní cena navyšuje o
127 917,68 Kč bez DPH za požadované a
provedené vícepráce.
(k usnesení 14R-2.4/2019)
Sběr odpadů
RMM schválila Smlouvu na realizaci
„Systému sběru odpadů v Modřicích –

I. a II. etapa“ v ceně 30 000 Kč bez DPH.
Jde o vypracování konceptu systému
sběru odpadů za účelem jeho zlepšení.
(k usnesení 14R-2.5/2019)
Informační systém městského úřadu
RMM schválila smlouvu na rozšíření
informačního systému města Modřice,
systému GORDIC a GINIS v ceně 992
500 Kč bez DPH se společností GORDIC,
spol. s r. o. Informační systém je kompletní software městského úřadu, kam
spadá např. účetnictví, evidence smluv,
fakturace, evidence majetku a obyvatel,
platby daní a poplatků atd.
(k usnesení 14R-2.8/2019)
Sbírky městského muzea
RMM schválila zapůjčení 4 ks sbírkových předmětů (např. troky) muzea
města Modřice do muzea p. Lukáše
Fojta.
(k usnesení 14R-2.18/2019)
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Chodníky ulice Brněnská
RMM schválila jako nejvýhodnější
nabídku na opravu chodníků na ulici
Brněnská nabídku firmy BK serv, s. r. o.,
ve výši – I. etapa 3 121 860 Kč bez DPH
realizovaná v roce 2019 a II. etapa 1 359
420 Kč bez DPH realizovaná v roce 2020.
(k usnesení 14R-7.2/2019)
Dotace na opravu hřiště za ZŠ Benešova
RMM vzala na vědomí nepřidělení
dotace na opravu hřiště za budovou ZŠ
na ulici Benešova a schválila provedení
opravy – výměny povrchu z vlastních
zdrojů.
(k usnesení 14R-7.5.1/2019 a 14R7.5.2/2019)
Běh na podporu Klubu cystické
fibrózy
RMM schválila mediální podporu města
pro 1. ročník Běhu pro podporu Klubu
cystické fibrózy v září 2019.
(k usnesení 14R-7.9/2019)

USNESENÍ RMM č. 15/2019
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 15. schůze RMM ve volebním
období 2018–2022 konané dne 20. 8.
2019
Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila proplacení fakturace za
provedené práce na výstavbě „Víceúčelové sportovní haly Modřice“ za měsíc
červenec 2019 ve výši 19 916 554,56 Kč
bez DPH a za provedené méně- a vícepráce za měsíc červenec 2019 ve výši 2
506,53 Kč bez DPH.
(k usnesení 15R-3.1/2019 a 15R-3.2/2019)

Revitalizace sběrného dvora
Město připravilo rekonstrukci stávajícího dvora, jejíž povolení bylo provedeno
formou veřejnoprávní smlouvy s MěÚ
Šlapanice, odborem výstavby. Jelikož
nebyla revitalizace doposud díky nepřiznaným dotacím zahájena, RMM tedy
schválila Dodatek č. 1 na prodloužení
platnosti veřejnoprávní smlouvy o dva
roky.
(k usnesení 15R-3.3/2019)
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Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko
RMM vzala na vědomí přistoupení obce
Ochoz u Brna do DSO Šlapanicko.
(k usnesení 15R-3.6/2019)
Hudební produkce Václavské hody
2019
Byla rozšířena doba hudební produkce
při Václavských hodech 2019 o 0,5 hod.,
což znamenalo navýšení ceny za DH
Ištvánci o 1000 Kč na celkem 43 000 Kč.
(k usnesení 15R-3.7.1/2019 a 15R3.7.2/2019)
Rekonstrukce VN
Hlavní vedení 400kV v prostoru Vajdlu
bude firma ČEPS opravovat a RMM
schválila dočasné i trvalé odnětí pozemků určených pro funkci lesa za účelem
provedení opravy vedení.
(k usnesení 15R-4.1/2019)
Příspěvek IDS JMK
RMM vzala na vědomí a doporučila
ZMM schválení příspěvku města Modřice na financování systému IDS JMK ve
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výši 264 800 Kč pro rok 2020.
(k usnesení 15R-8.1/2019)
Zateplení BD Sadova 563
RMM na základě výběrového řízení
schválila nabídku firmy Luděk Vondra
na zateplení části BD Sadova 563 ve
výši 1 981 528 Kč bez DPH a doporučila
ZMM zařadit částku do rozpočtu města
pro vzniklý havarijní stav na objektu. Po
zařazení bude uzavřena smlouva o dílo
a následně akce realizována.
(k usnesení 15R-8.10/2019)
Třídění odpadů
Město, dle třídění odpadů z obalů,
obdrží od sběrné firmy EKO.KOM, a.
s., za období od 1. 4. 2019 do 30. 6. 2019
odměnu ve výši 91 628 Kč. Ve shodném
období loňského roku byla odměna
něco málo přes 122 000 Kč, a to nám
ukazuje, že jsme ve městě vytřídili
méně odpadu. Tato skutečnost je na
zamyšlení všech obyvatel města.
(k usnesení 15R-8.11/2019)

USNESENÍ RMM č. 16/2019
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 16. mimořádné schůze RMM ve
volebním období 2018–2022 konané
dne 26. 8. 2019
Pronájem provozů ve sportovní hale
RMM vyhlásila výběrové řízení na
pronájem provozu restaurace, bazénu
a posilovny v budované sportovní hale.
Ustanovená komise provedla vyhodnocení nabídek a předložila RMM ke
schválení subjekty, které si provoz
pronajmou.

Provoz restaurace
firma Valaposervices, s. r. o., za cenu 27
500 Kč/měs.
Provoz bazénu
firma Centrum Hastrmánci, s. r. o., za
cenu 19 700 Kč/měs.
Provoz posilovny
p. Patrik Iláš za cenu 15 000 Kč/měs.
(k usnesení 16M-R-1.1.1/2019, 16M-R1.1.2/2019 a 16M-R-1.1.3/2019)
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
Omluva
Omlouvám se tímto chlapcům, se kterými jsem v červnu mluvila na tzv. škvárovém
hřišti za firmou FINO - club a kteří si stěžovali na jeho neutěšený stav.
Slíbila jsem jim totiž, že budu na ZMM „lobovat“ za jeho opravu, aby i ti, kteří nejsou
členy žádného sportovního oddílu si mohli zakopat či jinak zasportovat na hřišti,
které má aspoň základní parametry. Tzn. „nalajnovanou“ travnatou plochu (bez škváry), natřené (nyní rezivé) branky opatřené sítěmi a snad nějaké lavičky.
Domnívala jsem se, že by se nejednalo o velkou investici, protože ani já, ani chlapci
jsme se nebavili o žádném profesionálním hřišti, ale o takovém, jaké vídáme v mnoha
malých obcích, kde jsou tyto plochy veřejně přístupné. Bohužel jsem jako „lobista“
zklamala. Pan starosta, jinak velký příznivec sportu, mě nejdříve pokáral, že jsem si
měla pořádně prostudovat projekt víceúčelové sportovní haly, kde bude univerzální
veřejně přístupné hřiště s možností košíkové, fotbálku a v zimě ledního hokeje, bruslení atd. Po mé připomínce, že mě ale zajímá tato plocha, odpověděl, že do budoucna
se počítá, že by se zde vybudoval umělý travnatý povrch, kde by bylo i hřiště na
volejbal, případně na nohejbal, ale to představuje 16 mil. Kč. Takže toto místo zůstane
tak, jak je, protože město nemá peníze. Navíc to není jen tak, hřiště upravit. Muselo
by se taky zalévat a sekat tráva. Mimochodem byla jsem překvapená, že podle starostova vyjádření se zde nyní tráva seče 2 x za měsíc (což se neděje ani ve městě), ale
na hřišti to rozhodně nebylo poznat.
Trochu nechápu, proč na tomto místě budovat to, co vlastně bude u víceúčelové
sportovní haly.
Můj úmysl byl, toto hezké místo upravit pokud možno s co nejmenšími finančními
náklady, aby se modřičtí teenageři, ale samozřejmě i ostatní mohli sportovně vyžít, ať
už zde budou hrát fotbal, běhat, cvičit nebo provádět další sportovní aktivity. A navíc
velkou devizou této lokality je její poměrná izolovanost od obytných ploch.
Jenže už jsme si zvykli, že v Modřicích se za malé peníze nic nebuduje. Není to pro
nikoho ze zúčastněných zajímavé. Takže budeme si muset počkat, až Modřice budou
mít zbytečných 16 milionů (v případě, že se věc „potáhne“, možná i 20 a více), ale to
už se třeba ti dnešní chlapci do míče ani netrefí.
Sylva Bernátová
zastupitelka za Nezávislí za čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.c
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Varování před nekalými praktikami podomních prodejců
Vzhledem k opakujícím se případům nezvaných podomních prodejců upozorňujeme občany, že podomní prodej zboží a nabídka služeb stejně jako pochůzkový prodej
zboží a nabídka služeb jsou na celém území města Modřice zakázány. V případě, že
budete takovými prodejci osloveni, kontaktujte ihned Městskou policii Modřice (602
555 193, 156) popř. policii ČR (158), která je oprávněna takové jednání postihovat jako
přestupek proti pořádku ve státní správě. Jelikož však tito podomní prodejci, obvykle nabízející služby dodavatelů energií, využívají nejrůznějších lstí a záminek jak
navázat s potenciálním klientem kontakt, je někdy obtížné jejich činnost včas odhalit
a co bylo pravým smyslem jejich návštěvy, často dotyčný zjistí až dodatečně. Obvykle totiž jejich návštěva začíná slovy „my nic neprodáváme“ nebo „my Vás chceme
pouze informovat o nových cenách energií“ apod. Již v tomto okamžiku proto doporučujeme ukončit komunikaci a kontaktovat policii. V praxi se stal dokonce případ,
kdy prodejce oslovil dotyčného s tím, že má otevřenou skříň od elektroměru a že mu
ji pomůže zavřít. Aniž by dotyčný rozpoznal nekalou praktiku podomního prodejce, během krátkého okamžiku odcházel prodejce s podepsanou plnou mocí na výběr nového dodavatele elektřiny i plynu. Často tito prodejci vystupují jako zástupci
různých „aukcí“, „veřejných dražeb“ apod., což jsou ale obchodní společnosti jako
každé jiné pouze s tímto zavádějící označením. Důrazně proto doporučujeme, aby
občané v takových případech nepodepisovali bez porady s odborníkem či někým
blízkým žádné listiny, i když budou druhou stranou ujišťování o tom, že se nejedná
o žádný závazek či dokonce přechod k jinému dodavateli. Vyvázat se z takové plné
moci bývá problematické, resp. je obvykle vázáno na vysokou smluvní pokutu.

Informace pro občany

Třídění odpadu v Modřicích - jak správně třídit plasty, tetrapaky
(kompozitní obaly)
Plasty a tetrapaky (kompozitní obaly) ukládáme do žlutých kontejnerů. Snažíme se
zmenšovat objem například sešlápnutím, zmačkáním. Kontejnery pak nebudou přeplněné a ponecháme tím prostor pro třídění i svým spoluobčanům.
Patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve včetně víček, obaly od
kosmetických, pracích a čisticích prostředků, kelímky od mléčných výrobků, pěnový
polystyrén, obaly od mléčných nápojů, džusů, laciného vína.
Nepatří sem mastné obaly, obaly se zbytky potravin, nebo čisticích prostředků, obaly
od žíravin, barev či jiných nebezpečných látek, novodurové trubky, podlahové krytiny, měkké sáčky od kávy či jiných potravin v prášku ani kartony obsahující zbytky
potravin a nápojů.
Nezapomeňte zmenšit objem ukládaného odpadu.
Co nepatří do kontejneru, odevzdejte na sběrném
dvoře na ul. Tyršova odbočka z cesty k areálu
Pod Kaštany.
Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Mgr. Veronika Žaloudková, právník města

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
8:00 – 12:00
zavřeno
Ing. Hana Chybíková, místostarostka

Výzva Redakční rady Zpravodaje města Modřic
Žádáme autory příspěvků do modřického Zpravodaje, aby pod svými texty
uváděli celé jméno a příjmení. Toto nařízení vešlo v platnost dne 20. 08. 2019
na základě úpravy Informačního řádu města Modřice, interní směrnicí č. 3/2019
(čl. 2, kat. 6, odst. 6.3.).
Pokud nebude tato podmínka splněna, nemůže RR příspěvek uvolnit k publikování.
Děkujeme za pochopení
Redakční rada

Sportovní hala Modřice
Kontakt na managera:
		

Ing. Petr Jahoda tel.: 603 808 048
email: petr.jahoda@mesto-modrice.cz

Zahájení provozu leden 2020. Zájemci o rezervaci užívání prostor haly se mohou
obrátit na managera na výše uvedených kontaktech.
Ing. Petr Jahoda
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Koncert latinskoamerické skupiny TINKUY 28. 8. 2019

Fotbalový turnaj mladších žáků o pohár starosty města Modřice
9. - 11. 8. 2019

Foto: M. Hájek

Foto: M. Hájek
Další foto a videa na http://pevecky-sbor-modrice.webnode.cz
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Kollmorgen Charitativní běh
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.
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Pátek 27. 9.

17.00 – stavění máje na náměstí Svobody
zahraje cimbálová muzika Galán z Podluží
zazpívají děti z Dětského folklórního kroužku města Modřice
17.30 – vlastní stavění máje

Sobota 28. 9.

9.00 – zvaní občanů za doprovodu DH Ištvánci ze Šardic
20.00 – předhodová zábava v sále hotelu Gregor
hraje skupina Dreams band
vstupné 100 Kč

Neděle 29. 9.

13.00 – průvod stárků pro hlavní pár od ZŠ Benešova
15.00 – děkovná pobožnost s požehnáním stárků v kostele sv. Gotharda
15.15 – předtančení Dětského folklórního kroužku města Modřice před radnicí
15.30 – předání hodového práva před radnicí a průvod Pod Kaštany
17.00– hodová zábava v areálu Pod Kaštany (při nepřízni počasí v sále hotelu Gregor)

V průběhu večera vystoupí dechový orchestr ZUŠ Ořechov „Taškaříci“
Celý den doprovází DH Ištvánci ze Šardic

Doprovodné akce

Sobota 28. 9.
9.30 – mše svatá ze slavnosti svatého Václava
15.00 – koncert souboru Musica Animata z Třebíče v kostele sv. Gotharda
Neděle 29. 9.
9.30 – mše svatá v kostele sv. Gotharda
14.30 – vystoupení Smíšeného pěveckého sboru města Modřice ve dvoře MP
po celý den – výstava zahrádkářů ve dvoře MP
Občerstvení je zajištěno a v prodeji bude tradičně i stárkovské víno.

Těšíme se na Vás!

Rádi bychom Vás pozvali na Kollmorgen Charitativní běh, který se uskuteční 28.9.2019
od 10:00 (registrace od 9:00) v prostorách naši společnosti Kollmorgen s.r.o., Evropská 864, Modřice 664 42.
Jako každý rok, i letos se chystáme pomáhat našemu okolí v duchu hodnot naší
společnosti „Aktivním zapojením přispíváme k rozvoji a zlepšování života kolem
nás”. Letošní rok jsme se ale rozhodli uchopit trochu jinak a uspořádat 1. ročník Kollmorgen charitativního běhu na podporu nemocných cystickou fibrózou.
Kollmorgen běh je charitativním zážitkovým během pro všechny věkové kategorie.
Ideální trasu a cestu, jak pomoci Klubu cystické fibrózy si najde každý, kdo dorazí
28. 09. 2019. Nezáleží na tom, zda běháte s větrem o závod nebo pomalu jako želva,
trasu je možné uběhnout či pojmout jako příjemnou rodinnou procházku. Vítězem je
každý, kdo se zúčastní.
Délka jednotlivých tras bude 4,2 km, 6,5 km, 10 km a dětská „rovinka“ 100 m. Výtěžek
z dobrovolného startovného v minimální výši 100,- darujeme Klubu cystické fibrózy
na nákup účinného přístroje na odlehčení dýchacích cest s názvem Simeox pro CF
Centrum dětského oddělení Fakultní nemocnice Brno – Bohunice. Tento přístroj je
na českém trhu novinkou a má výborné výsledky. Vzhledem k jeho vysoké pořizovací cenně (180.000 Kč) jsou aktuálně v české republice pouze 3 - ve FN Motol Praha,
FN v Plzni a jeden v půjčovně v Klubu cystické fibrózy v Praze.
https://klubcf.cz/
Více o nemoci
Cystický fibróza je dědičné, nenakažlivé onemocnění, které postihuje zejména trávicí a dýchací
ústrojí a je i v dnešní době stále nevyléčitelná. Projevuje se opakovanými infekcemi dýchacích
cest, které postupně způsobují poškození plic. Nemocní také špatně tráví potravu, protože jim
nefunguje správně slinivka břišní, vylučující trávící enzymy.
Cílem nejmodernější léčby je především zmenšení obtíží, které toto onemocnění přináší. Stav
nemocných s CF se i přes intenzivní a náročnou každodenní léčbu s rostoucím věkem zhoršuje a
neúprosná statistika ukazuje, že cca pouze 50% nemocných se dožije 30ti let. Zdravým přenašečem je přitom cca každý 25. člen populace – za předpokladu, že jsou oba rodiče zdravými nosiči
genu způsobujícího CF, riziko narození dítěte s CF je u každého těhotenství takového páru 25%.
Cystická fibróza se u novorozených dětí diagnostikuje tzv. potním testem – jejich pot je totiž velmi
výrazně slaný, proto se jim často také říká “slané děti”. Následně se diagnóza potvrzuje genetickým vyšetřením (odběrem krve a její DNA analýzou).
Pomozme těmto dětem a jejich rodinám! Darujme jim cenné roky života přispěním na jejich
nákladnou léčbu!
Jednatel společnosti Kollmorgen s.r.o. Roman Motáček
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SKAUTI
Až usadíš se v jeho stínu
a svoji sílu dá ti rád,
pak omluv se mu za svou vinu,
že na něj jednou budeš psát …









1 vzrostlý strom vyrobí denně až 7.000 litrů
kyslíku
To je spotřeba kyslíku pro 50 lidí
Stromy filtrují a čistí vzduch od prachu a
škodlivých plynů
Vyrovnávají teplotní extrémy
Tlumí hluk
Jsou domovem mnoha zvířat
Je nám s nimi dobře!
1 tuna starého papíru zachrání až 17 vzrostlých
stromů

SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s. vyhlašuje již tradiční

Podzimní soutěž ve sběru starého papíru
Soutěž je sice vyhlášena pro všechny žáky základní školy, ale sběr papíru je výzvou i pro
celé rodiny, kamarády a známé.
Přineste nám Váš starý papír a podpořte naše školáky!
Finanční částka získaná za sběr papíru bude sloužit k pořízení vybavení školy či družiny.
Ohodnocení za snahu a týmovou spolupráci bude cíleno na jednotlivé třídy i jednotlivce.
Oceněny budou tři nejaktivnější třídy za nejvyšší počet nasbíraných kilogramů a zároveň za
nejvyšší počet zapojených žáků.
Budou ohodnoceni také tři nejlepší jednotlivci, kteří přinesou nejvíce starého papíru.
Termín: 14. – 18. říjen 2019
Umístění kontejneru: před ZŠ na Komenského ulici
Hodiny sběru v každý uvedený den: 7:00 – 8:00 hodin, 15:30 - 16:30 hodin
Ceny pro vítězné třídy:

Ceny pro vítězné jednotlivce:

1. cena: poukázka na 2.000,-Kč
2. cena: poukázka na 1.200,-Kč
3. cena: poukázka na 800,-Kč

1. cena: poukázka na 1.000,-Kč
2. cena: poukázka na 600,-Kč
3. cena: poukázka na 400,-Kč

Děti vítězných tříd samy rozhodnou,
co si za získanou výhru pořídí.

Vítězové dostanou poukaz na nákup
sportovního zboží v obchodě
Decathlon.

Děkujeme předem všem zúčastněným!
Členové SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.

Modřičtí skauti v roce 2018 - 2019
Skautský oddíl funguje pod názvem Quercus (tedy dub) v Modřicích už od roku 2011.
Obměna prakticky všech dospělých vedoucích, ke které v loňském roce došlo, přinesla i řadu dalších změn. Některé zažité tradice byly narušeny příchodem malých i
velkých nováčků, a tak jsem se celý rok věnovali především vzájemnému poznávání
a hledání společné skautské cesty.
Každý týden se do společných dobrodružství pouštěly tři skupinky dětí – chlapecká
družina Medvědi, smíšená družina Korzárů, kteří se specializují na vodní skauting, a
také nejmladší holky a kluci, kteří si říkají Zajíčci. Mladší děti celý rok pomáhaly ztracené kočičce Betynce najít cestu domů, což se jim nakonec podařilo a za své snažení
si vysloužily i sladkou odměnu. Starší děti během roku kromě pravidelných schůzek
absolvovaly i několik víkendových výprav, vyzkoušely si únikovou hru a celoroční
činnost zakončily táborem v Domašově nad Bystřicí. Dva naši starší členové nás v
létě vzorně reprezentovali na světovém jamboree (největším skautském setkání na
světě) v Západní Virginii v USA.
Hlavním cílem loňského roku bylo stabilizovat oddíl a z původních i nových členů
vytvořit jednu velkou partu kamarádů. Jsme moc rádi, že se nám to podařilo, a už se
těšíme na další společná dobrodružství, která na nás čekají v novém školním roce.
Text: Klára Vlášková – Panda, foto: Oddílový archiv
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BRABROUCI
Škola čar a kouzel v Bradavicích
Bradavická škola čar a kouzel letos o prázdninách opět přivítala nové studenty do
svých čtyř kolejí; Nebelvíru, Havraspáru, Mrzimoru a Zmijozelu. Letošní rok byl velmi náročný, jelikož žáci museli během pouhých dvou týdnů dokázat to, na co měl
známý Harry Potter celých sedm let a ještě k tomu se snažit zabodovat ve školním
poháru. Mladí kouzelníci jsou však nadaní, a tak se jim podařilo zabít baziliška v Tajemné komnatě, uprchnout ze spárů obřích pavouků, splnit všechny úkoly Turnaje
tří kouzelnických škol, samozřejmě porazit Voldemorta, a dokonce i přežít nekonečné temné nálady profesora Snapea, za což jim patří můj nehynoucí obdiv .
Školní rok ale naplňovaly i další aktivity, jako turnaj ve Famfrpálu, kouzelnické duely
a školní ples, který se mimořádně vyvedl. Tím vším je provázel novinový plátek
Denní věštec, který jim přinášel zajímavosti z kouzelnického světa, mnohé novinky
a, jak jinak, také žhavé drby . Profesorský sbor studentům celý rok předával cenné
znalosti jako například, jak se odtrpaslíkovává zahrada nebo jak uvařit lektvar proti
zkamenění, za což jim patří náš velký dík a jedno velké umí! Nejúspěšnější kolejí se
nakonec ve školním poháru stal Mrzimor, jehož členům tímto velice gratulujeme.
Blahopřejeme také všem ostatním kolejím, které projevily velké nadání a bystrost a
jsme náležitě hrdí na naši kouzelnickou mládež.
Po vyhlášení vítězů následovala zasloužená hostina, a tak jsme se pro letošní rok
rozloučili s celým Bradavickým hradem i jeho obyvateli a slavnostně tak ukončili
školní rok.
Helena Císařová

Podzimní akce brabrouků
Školní rok je již v plném běhu, a tak bych rád krátce popsal, co nás během podzimu
čeká. Během září rozjedeme novou celoroční hru pro všechny družinky a budeme se
připravovat na druhou podzimní akci, kterou bude Lakrosový turnaj v Mariánském
údolí spojený s výletem pro nesoutěžící, a to 5. října. O týden později proběhne již
tradiční akce 72 hodin, kam srdečně zveme i rodiče a kamarády. Z vícedenních akcí
jsou před námi podzimky ve Frenštátu pod Radhoštěm v termínu 25. – 30. října a
podzim pak zakončíme rozděleným výletem po družinkách koncem listopadu.
Kečup Tomáš Hejtmánek, hlavní vedoucí oddílu
foto: archiv Brabrouků
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Listí může opadat
řeka může zamrznout
chci se smát, chci se smát.“

Tentokrát v premiérovém vystoupení na modřických koncertech zazní:
Biblické písně Antonína Dvořáka, Melancholické písně o lásce Vítězslava
Nováka,
sóla a duety z oper W. A. Mozarta, B. Smetany a další skladby

(J. Moreis)

účinkuji:
Hana Kuželová - soprán, studentka brněnské konzervatoře a sólistka Novoročního koncertu 2018 v katedrále na Petrově a Vladimír Jindra – baryton, student brněnské JAMU za klavírního doprovodu Heleny Fialové, která působí
na JAMU a jako korepetitorka Českého filharmonického sboru Brno

Prázdniny a měsíce dovolených skončily a pomalu a jistě po parném létě přichází
podzim.

za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz

Nevím, jaká bude konečná bilance zahrádkářů, ale vysoké teploty a sucho se jistě
podepíší na úrodě. Kdo mohl denně zalévat a nešetřit vodou, bude na tom podstatně
lépe než ten, který byl odkázán na dešťovou vodu.
Doufám, že i naše tradiční zahrádkářská výstava o hodech se dá opět dohromady a
že se hojně pochlubíte, co se vám povedlo vypěstovat nebo vyrobit.
Vzorky se budou přijímat v sobotu 28. září (Den sv. Václava a Den české státnosti) od
16.00 do 18.00 hodin a vracet se budou v pondělí 30. září od 16.00 do 17.00 hodin.
Podzim jistě bude krásný, tak určitě se nám podaří uvést zahrádky do zimního klidu
a načerpat přes zimu nových sil – nezapomeňte však také na zábavu a přátele.
Hezký podzim přeji všem!
MUDr. Jaroslava Tomandlová
Předsedkyně spolku
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Městská knihovna v Modřicích zve seniory na Virtuální univerzitu třetího věku.
Začínáme 8. října 2019.

KNIHOVNA
Městská knihovna v Modřicích
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/.

Pondělí
9–12
Úterý		
Středa		
Pátek
9–12

13–18
13–19
13–18
13–16

VÝBĚR Z NOVINEK
PRO ŽENY:
Benková, Jana: Musíme zůstat spolu,
Simonino tajemství
Beverly, Jo: Pán půlnoci
Cartland, Barbara: Šťastné shledání
Černá, Jaroslava: Dům v podhradí
Enoch, Susane: Ďábel nosí kilt, Ďábel
ve Skotsku
Erskinová, Barbara: Dědictví minulosti
Chamberlainová, Diane: Nutné lži
Chase, Nicole: Vévodkyně
Larková, Sarah: Rok delfínů
Pagánová, Camille: Málo času na život
Robertsová, Nora: Okno do nebe
PRO SILNÉ NERVY:
Beran, Ladislav: Kriminálka na tahu
Bým, Petr: Vražda na svatbě
Carr, Caleb: Anděl temnoty
Dán, Dominik: Kráska a zvíře
Grisham, John: Zúčtování
Horáková, Naďa: Hrob třinácté panny,
Vlk na vodítku
Kubát, Luděk: Krvavé peníze
Ludvíková, Jitka: Dotek vraha

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Záhady pro rychtáře, Tajemná alchymistka
Hanibal, Jiří: Johana z Rožmitálu
Homolová-Tóthová, Veronika: Máma
milovala Gabčíka
Jindra, Jaromír: Jed pro kralevice
Scarrow, Simon: Invaze
Vaňková, Ludmila: Přemyslovci IV. Kdo
zvedne můj štít
Vrbová, Alena: Když kohout dozpíval
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Barnes, Julian: Jediný příběh
Dempsey, Eoin: Růže bílá, černý les
Miéville, China: Tři okamžiky exploze
ČESKÁ LITERATURA:
Denemarková, Radka: Hodiny z olova
Kolektiv: Žít jako single
Šindelka, Marek: Mapa Anny
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Atkinson, Stuart: Kočičí průvodce
noční oblohou
Hunter, Robert: Zvuky přírody

Městská knihovna v Modřicích vás zve na pravděpodobně poslední přednášku Ing.
Aleše Svobody o brněnském podzemí. Přednáška se uskuteční 16. října v 17.00 ve
Velké zasedačce Městského úřadu. Pokud bude zájem, domluvíme si po přednášce
s panem Svobodou podzimní exkurzi do podzemí pod Dominikánským náměstím.
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Příměstský tábor v knihovně – vydařil se?
Ve dnech 5. až 9. srpna 2019 jsme se rozhodly premiérově uspořádat v Městské
knihovně Modřice příměstský tábor pro děti od šesti do deseti let. Přestože se v
omezených prostorách knihovny a bez jakýchkoli proškolených lektorů nemůžeme
srovnávat se stále propracovanějšími tematickými příměšťáky v širokém okolí, bylo
nám s dětmi společně fajn.
V pondělí a v pátek nám program zpestřil p. Fiala z modřického muzea. Navštívili
jsme jej přímo v muzeu a nechali se přenést v čase do dob dávno minulých. Děti
ohromně bavilo hádat, co který historický exemplář znamená. Když mezi dětmi koloval „podlouhlý placatý kamínek“ a ony měly odhadnout, na co tak asi jej naši prapra…předci používali, nenechali se někteří absolutně zviklat: „No to je jasný přece, to
byl jejich prastarej mobil!“ Exponát pak putoval od ucha k uchu, jakoby v očekávání
hovoru z minulosti. Odpolední prohlídka kostela byla už vážnější – překvapilo nás
velmi mile, že i poměrně dlouhé vyprávění udrželo i ty nejmenší děti v klidu v kostelních lavicích.
V pátek jsme se s p. Fialou sešli u modřického rybníka, kde se děti nejen dosyta vyběhaly, ale mohly si společně vyhledat sesbírané rostlinky v herbáři.
Úterý, středu a čtvrtek jsme strávili s výtvarnicí Míšou – vykouzlili jsme s ní leporela,
vyrobili maxiformátovou koláž na dvoře před knihovnou, a kdo chtěl, zapojil se i do
náročnějšího tvoření minidivadýlka. Všechny tyto aktivity byly dobrovolné, někteří
nám svými obrázky rozjasnili celý dvůr, zahráli si na rybáře a rybky anebo se rozhodli v dětském oddělení sledovat pohádky. Jedno odpoledne strávené Pod Kaštany
bylo napůl sportovní a napůl ve znamení pohádkové bojůvky.
Nikdo z dětí si během tábora nevzpomněl na mobil ani na počítač. Dokázaly nám tak,
že to skutečně jde – naše předem připravené hry a nápady
dál rozvíjely a doplňovaly a vymýšlely nové. Takže po prvním
zkušebním roce jsme už teď
zavalené dalšími tipy a hrami,
které jsme letos nestihli.
Takže určitě za rok zase!
Velké díky patří panu Fialovi a
Míše – oceňujeme, že dětem věnovali čas i energii a zvládli to
na výbornou.
Eva Strnadová
fota: archiv MK
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SPORT
Fotbalové soustředění na Pepovce 2019
Mám pocit, jako bych zprávu o loňském soustředění psala před pár dny – a on už je
to další rok. Stejně tak nám všem jistě dosud zůstalo v živé paměti, jak nejprve děti a
pak i nás dospělé potrápily střevní potíže. Upřímně – nepamatuju si jediný rok, kdy
by vše proběhlo zdravotně bezchybně. I letos jsem klukům lepila do krve rozedřené paty, prasklé puchýře a sledovala modré palce od šlapáků. Nevyhnulo se to bez
paralenu ani bez endiaronu. Na občasná večerní slzavá údolí jsem dávno zvyklá a
zvykám si i na noční vstávání, když to ti nejmenší „s tím čuráním prostě nestihnou“.
Úmorná horka a ohromná fyzická zátěž byly vidět na všech. A k tomu přidám fakt, že
někteří kluci toto sportovní tempo zvládali, aniž by potřebovali jíst – stačilo jim jablíčko, rohlík a tatranka. Mohli jsme se snažit sebevíc, prosit: jen jedno maso, jenom pár
špaget… Prostě některé děti dokážou být živy jen ze vzduchu a vody.
A přesto i na toho soustředění budu vzpomínat ráda. Proběhlo od 17. do 24. srpna
opět v jesenických Filipovicích na Pepovce. Rozvrh dne vypadal stejně jako každoročně: rozcvička, snídaně, dopolední trénink, oběd, polední klid, svačina, odpolední
trénink a večeře. Stereotyp narušila pouze středa, kdy od rána pršelo, a tak mohli
kluci odpočívat. Odpoledne ovšem opět naběhli v plné parádě na hřiště. A pak byl
speciální pátek – to se trenéři a kluci vydali na výšlap, čítající cca 26 km. Já jsem s
těmi nejmenšími a marodem absolvovala kolečko lesem do Bělé pod Pradědem a celou cestu jsem poslouchala úžasné prázdninové zážitky všech mých pěti svěřenců.
Dlouhý výšlap na Šerák jsem si užila až z vyprávění. Ač vypadali všichni poměrně
uchozeně, ani mnohakilometrová túra nahoru dolů jim neubrala na intelektu. Aby
prý jim cesta hezky utíkala, skládali kluci rýmované texty k písničce. Zde krátká
ukázka:
Viděli jsme zajíčka
u pěkného lesíčka…
Adam viděl kozáka
zjistil, že má modráka…
Dostali jsme svačiny
lepší než od maminy…
Viděli jsme na Praděd
začali jsme hned prdět…
Vida, a pak že jsou sportovci na štíru s uměním!
No a večer už jenom bazén a očekávaná stezka odvahy.
Když jsme se v sobotu loučili, někdo z personálu řekl: „Tak za rok se tu sejdeme zas!“
Přikývli jsme, už tak nějak automaticky. Ticho jako vždy rozsekl Sastr: „No, někteří
už ne, někteří už jsou staří…“ a očima hledal vrstevníka Inferna.
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„Nebuď drzý!“ hlasitě ho zarazil pan trenér Mulíček, mající stále v hlavě své nedávné
kulaté narozeniny. Bez obav, pane trenére, bez vás by to nešlo…
Co bude příští prázdniny, nikdo z nás neví. Každopádně klukům začíná sezóna a já
jim budu zase chodit fandit, jak jen to bude možné. Přeju jim, aby chodili rádi na
tréninky a těšili se na zápasy, protože na tom záleží úplně nejvíc. Pak budou jistě
spokojení i trenéři a samozřejmě my rodiče!
Eva Strnadová

foto: archiv MFK
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FARNOST
Poděkování
Jménem Římskokatolické farnosti Modřice chci touto cestou poděkovat všem, kdo
se obětavě podíleli na odstranění následků červnové havárie vodovodního řadu v
bezprostřední blízkosti budovy modřické fary, zejména pak:
paní místostarostce Ing. Haně Chybíkové,
strážníkům Městské policie Modřice,
Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje (úz. odbor Brno-venkov),
členům Sboru dobrovolných hasičů Modřice.
Poděkování patří také všem občanům Modřic za trpělivost při snášení dopravních
omezení, která s touto havárií souvisela.
Jiří Plhoň, farář

Duchovní program během Svatováclavských hodů
V rámci Svatováclavských hodů nabízí Římskokatolická farnost Modřice ve farním
kostele sv. Gotharda v Modřicích následující duchovní program:
Sobota 28. 9. 2019 – slavnost sv. Václava
(zároveň si připomínáme 10. výročí návštěvy papeže Benedikta XVI. v České
republice; papež tehdy celebroval mši sv. v areálu letiště v Tuřanech)
9:30 hod. – mše sv. ke cti sv. Václava, mučedníka
15:00 hod. – slavnostní koncert souboru Musica Animata z Třebíče
(vstup volný)
Neděle 29. 9. 2019
9:30 hod. – mše sv. s poděkováním za dar úrody
15:00 hod. – děkovná pobožnost; novokněžské požehnání udělí v závěru pobožnosti stárkům i ostatním přítomným novokněz naší diecéze R. D. Štěpán
Trčka
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50 let stará vzpomínka

Minulý rok jsme si připomínali půl století od „bratrské pomoci států tábora míru a
socialismu“ Československu uchovat „výdobytky socialismu“. Tak se slovy Rudého
6. POUČTE SVÉ DĚTI
práva po roce 1968 říkalo okupaci naší země vojsky pěti socialistických států pod
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
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e.
o utužení moci komunistů. Marné byly nejprve významné, postupně ale slábnoucí
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7. VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
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Ostropes v Modřicích
Na letní vycházce do okolí Modřic možná upoutal vaši pozornost obří bodlák,
se kterým jste se v naší přírodě dosud
nesetkali. Tento nový „ rostlinný vetřelec“, se jmenuje ostropes trubil a mezi
naše původní druhy rostlin nepatří.
Často bývá až přes dva metry vysoký a
svými hustými porosty může vytvořit
kolem silnic a polních cest zcela neprůchodné hradby.

láky, pcháče nebo i lopuch s „kudlibabkami“ jsme všichni už od dětství zvyklí,
protože patří k naší původní vegetaci.
Invaze tohoto „nového bodláčí“ by nám
však dokázala vycházky do okolí našeho
města velmi znepříjemnit.
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Společenská kronika
Vítáme do života

Rozloučili jsme se …

Bulvová Thea
Paďourová Bára
Moravec David
Mikušová Ema
Tkadlec Lukáš

Sklenář Jaroslav
Vojta Miloš
Úlehla Petr
Slaný Antonín
Janušová Květoslava

Výzva matriky pro rodiče a jubilanty

Původně rostl ostropes trubil především
v Jižní Evropě a západní Asii. Na naše
území se začal šířit ze Středomoří, v souvislosti s globálním oteplováním, až v
posledních desetiletích. Ostropes trubil
je nápadný nejen výškou, ale také velkými, ostnatými listy s šedivým odstínem.
Svými fialově růžovými květy se podobá
našemu bodláku obecnému, jeho semena jsou však mnohem těžší a proto mladé rostlinky vyrůstají v těsné blízkosti
mateřské rostliny. V Modřicích vytvořil
tento bodlák zatím nejhustší „živý plot“
podél průmyslové silnice v ulici U Vlečky, ale rozrůstá se i jinde.

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 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 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
společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.
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.

V Ý Z V A pro jubilanty města Modřic

Čemu vděčí Modřice za to, že se mu tady
tak zalíbilo? Tato invazní rostlina totiž
miluje horká, suchá léta a nejlépe se jí
daří na vápnitých půdách. Všechny tyto
podmínky splňuje příroda v okolí našeho města přímo vrchovatě. Stejně jako
ostatní invazní druhy rostlin, ostropes
trubil potlačuje domácí vegetaci a navíc
toto bodláčí znesnadňuje přístup na zarostlá místa.

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 zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího
souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy vedení města Modřic.

Nejúčinnějším způsobem jeho likvidace
je preventivní seč začátkem léta, dřív
než mu uzrají semena a během roku
pravidelné kosení, případně postřik kontaktním herbicidem. Na obyčejné bod-

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

Zároveň je nutný Váš souhlas se zveřejněním jména a příjmení ve společenské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

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.
text a foto PhDr. Stanislava Kleinová
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PBDS
Okénko a otevřené dveře k seniorům PBDS
Než skončil školní rok, pobavili jsme se s dětmi z Folklórního kroužku a MŠ Modřice,
zazpíval Smíšený pěvecký sbor města Modřice, besedovali jsme s panem farářem a
student Honza Hladík nás seznamoval s moderními technologiemi při práci s mobilem a počítačem. Léto jsme přivítali společnou zábavou při hudbě Lenky Machové,
kde se zpívalo, tančilo a hlavně jsme se parádně pobavili. Díky hlavní organizátorce
výletů paní Věře Marečkové se naši senioři podívali do Dalešic, Mikulova, Moravského krasu a Znojma. Jménem svým i našich nájemníků děkuji touto cestou panu
Bronislavu Kohoutkovi za poskytnutí dopravy a pomoci našim výletníkům, kteří si i
díky jeho bezvadnému průvodcovství a svojí dobré partě vše nádherně užili.
Od září budeme pokračovat ve volnočasových aktivitách. Opět se u nás rozběhne
kroužek keramiky, cvičení jógy s paní Haluškovou, budeme slavit významné kulatiny
paní Růženky, mnozí z obyvatel našeho domu budou účastníky projektu „Web pro
seniory“, 2. října se můžete zúčastnit 2. ročníku Vinobraní v PBDS a se školním rokem
opět navážeme na spolupráci s modřickými dětmi ze školky, školy, družiny i zájmových kroužků Modřic. Už od srpna probíhá pilná příprava na podzimní jarmark, o
kterém Vás budeme včas informovat. Zastavte se u nás, jste srdečně zváni!
(foto Hana Poláková a Jitka Kozumplíková, text Jitka Kozumplíková)
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MĚSTSKÁ POLICIE

156

TÍSŇOVÁ LINKA

Závažnější události prázdninových měsíců, které řešili strážníci
Městské policie Modřice:
Strážníci během těchto měsíců řešili 5 krádeží v obchodním centru Olympia.
Hlídka přijala oznámení o vloupání do bytového domu na ulici Poděbradova. Po
příjezdu pachatele omezila na osobní svobodě a nalezla u něj věci, které
souvisely s trestnou činností. Hlídka o události informovala PČR, muže předala a byla požádána o spolupráci k zjištění dalšího možného vloupání. To
se nepotvrdilo. Muž byl v databázi celostátního pátrání a byl na něj vydán
evropský zatýkací rozkaz. Ještě tentýž večer byl předán do věznice.
Strážníci řešili nevhodné chování hosta v restauraci. Bylo oznámeno, že osoba odmítá opustit restauraci a obtěžuje personál. Muž strážníkům sdělil, že si
pouze povídá s obsluhou. Situace byla na místě vyřešena a muž restauraci
opustil.
Hlídka byla požádána o pomoc mužem, který si zabouchl klíče ve vozidle. Hlídka
muži vysvětlila možnosti otevření vozidla a ten se následně rozhodl pro
nejrychlejší řešení, a to rozbití okna. Po ověření všech potřebných informací bylo vozidlo otevřeno s použitím teleskopického obušku.
Strážníci řešili nezaplacení pohonných hmot na čerpací stanici OMV. Pachatel způsobil škodu ve výši 1000,- Kč. Při řešení přestupku vyšlo najevo, že vozidlo
bylo vedeno jako odcizené a ve spolupráci s PČR byla zjištěna totožnost
osoby, která vozidlo řídila. Událost byla předána k dořešení přestupkové
komisi z důvodu nahrazení škody čerpací stanici.
Hlídka přijala oznámení o muži, který z důvodu opilosti není schopen samostatné
chůze. Na místo přivolala převozní vůz protialkoholní záchytné stanice a
převezla jej na záchytnou stanici. U muže byla provedené zkouška s vý-
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sledkem 1,3 promile. Po příjezdu na záchytnou stanici jej lékař odmítl přijmout a muž tak cestoval zpátky domů.
Strážníci přijali oznámení o vloupání do prodejny na ulici Husova. Po příjezdu na
místo zadrželi ženu, která vyšla z prodejny ven. Vstupní dveře byly vylomené i se zárubní. Žena nejprve uvedla, že je nová zaměstnankyně a pouze si zapomněla klíče, poté uvedla, že ji do prodejny vedlo světlo, a proto
tam vstoupila. Jelikož zde bylo podezření ze spáchání trestného činu, byla
věc předána PČR, která si ženu převzala k dalším úkonům.
Hlídka přijala žádost od PČR o poskytnutí asistence s podnapilým agresivním mužem
na ulici Brněnská. Muž byl pod vlivem alkoholu a léků. Dechovou zkouškou byla prokázána hodnota 1,82 promile. Lékař na místě rozhodl o převozu do FN Bohunice. Hlídka asistovala při převozu muže do nemocnice a
po nezbytných vyšetření jej převezla do protialkoholní záchytné stanice.
Strážníci řešili oznámení o dopravní nehodě na ulici Dobrovského. Jednalo se o nehodu osobního vozidla a jízdního kola. Dopravní nehoda se měla stát tak,
že řidič vozidla otevřel dveře a nevšiml si cyklistky, která narazila do otevřených dveří. Ta byla následně převezena do nemocnice a jízdní kolo
bylo uschováno na služebně MP. Událost si poté převzala k řešení PČR.
Hlídka přijala oznámení o podnapilém hostu restaurace, který poničil dveře od toalet. Po dohodě s majitelem restaurace vyřešila věc tím způsobem, že host
uhradil poničené dveře a poté opustil restauraci.
Strážníci řešili oznámení o další dopravní nehodě na ulici U Hřiště. Strážníci na místě
nalezli osobu, která však uváděla, že vozidlo neřídila a byla pouze jako
spolujezdec. Jelikož nebylo možné spolehlivě zjistit, zda muž vozidlo řídil
či nikoliv, byla na místo přivolána PČR, která si věc převzala. Škoda byla
způsobena na vozidle a na plotu rodinného domu. Nehoda se obešla bez
zranění.
Bylo přijato oznámení o muži, který spí v křoví a vzbuzuje tím veřejné pohoršení.
Hlídka muže nalezla a snažila se zjistit, proč spí v křoví. Ten k věci uvedl,
že čeká na svoji sestřenici a čekání si zkrátil odpočinkem. Následně vyšlo
najevo, že v okolí žádnou příbuznou nemá. Nicméně se muž ničeho protiprávního nedopustil a po zjištění totožnosti a ověření, jestli není hledaná
nebo pohřešovaná osoba, s ním byla věc ukončena.
Strážníci přijali oznámení o muži, který převrací dopravní značky a kope do popelnic. Hlídka muže nalezla a ten se doznal k poškození několika dopravních
značek. Byla u něj provedena dechová zkouška s výsledkem 1,91 promile.
Poškodil celkem 3 dopravní značky. Jelikož zde vznikla škoda, byla událost
předána přestupkové komisi a muž byl poté převezen do protialkoholní
záchytné stanice.
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Hlídka byla požádána o pomoc při pátrání po nezletilém chlapci, který utekl z domu
a je nemocný. Společně s dalšími několika hlídkami PČR provedla pátrání
po katastru města i mimo něj. Chlapec byl nalezen v Ořechově a bez zranění předán rodičům.
Strážníci přijali oznámení o dvou rybářích, kteří neoprávněně vstoupili na cizí pozemek a chytali z něj ryby. Na místě byli dva rybáři i oznamovatel a zároveň
vlastník okolních pozemků. Rybáři se prokázali platnými rybářskými lístky
a po zjištění veškerých informací bylo zjištěno, že zde rybařili zcela legálně. Nicméně rybáři podali na oznamovatele podezření z přestupku, jelikož
jim měl oznamovatel vyhrožovat újmou na zdraví tím, že na ně pustí psy.
Jelikož to nebylo možné na místě ověřit, byla věc postoupena přestupkové
komisi k dořešení.
Bylo přijato oznámení o dvou mužích na čerpací stanici OMV, kteří se mají vzájemně napadat, přičemž jeden z nich má být ozbrojen střelnou zbraní. Hlídka
se na místo dostavila a našla oba účastníky sporu. V době příjezdu byla
situace na místě klidná, ani jeden z mužů u sebe neměl střelnou zbraň a
nedošlo ke zranění. Po vytěžení obou mužů i obsluhy čerpací stanice bylo
zjištěno, že jeden z mužů měl druhého udeřit pěstí do břicha. Poté se na
místo dostavily další hlídky PČR, které si událost převzaly. Hlídka dále asistovala PČR, aby nedošlo k dalšímu napadení.
Strážníci řešili oznámení o muži, který z přívěsného vozíku vyhazuje odpad v okolí
pole. Strážníci na místě muže nalezli a ten k věci uvedl, že si do vozíku naložil příliš zeminy a kola mu dřou o blatníky. Jelikož se nejednalo o čistou
zeminu, byl muži na místě udělen příkazový blok za znečištění veřejného
prostranství a nařízen úklid.
Hlídka MP přijala oznámení o vandalovi, který kopal do zaparkovaného vozidla a
poškodil zpětné zrcátko a promáčkl přední i zadní dveře. Hlídka muže dle
popisu našla a provedla u něj dechovou zkoušku s výsledkem 2,14 promile. Muž zpočátku nespolupracoval a tvrdil, že nic nepoškodil, nicméně po
chvíli se k poškození doznal. Jeho jednání skončilo u přestupkové komise,
kde mu bude naúčtována nejen pokuta, ale i náhrady škody, kterou způsobil.
Strážníci přijali oznámení o vloupání do prodejny na ulici Benešova. Následně zajistili místo trestného činu a událost předali hlídce PČR.
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Strážníci se zúčastnili střeleckých závodů pořádaných dne 13.6.2018 Městskou policií Mikulov. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to mířená střelba a taktická střelba.
Za MP Modřice se zúčastnili 4 strážníci a opět jsme se dočkali úspěchu jako minulý
rok. Letos se na 1. místě v kategorii žen umístila naše kolegyně L. Procházková.

Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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Firma Alcomex Spring Works, s.r.o.,
se sídlem v Moravanech u Brna, zabývající se
výrobou pružin hledá zaměstnance na pozice:
SEŘIZOVAČ
 CNC stroje na výrobu tažných a tlačných pružin, sekce dráty
 CNC formovací automat, výroba plochých a tvarových pružin, sekce
plechy
Náplň práce
 seřizování a obsluha CNC strojů a ohýbacích přípravků
Požadujeme
 SOU strojírenské nebo technického směru a zkušenost s obráběním na CNC
strojích
 znalost čtení výkresové dokumentace a práci s měřidly
 zkušenost s prací na soustruhu či fréze, znalost vrtání děr a řezání závitů
 technické myšlení a manuální zručnost
 řízení VZV výhodou
 samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, proaktivitu a spolehlivost
 ochotu učit se novým věcem, dobrý fyzický stav

Nabízíme
 25 dní dovolené
 13. plat
 nadstandardní příplatky za přesčasy a odpolední směny
 řadu dalších benefitů

Kontakt
Telefon: +420 517 546 915
sedlackova@alcomex.cz
www.alcomex.cz

Inzerce

Regutec a.s.
Němčičky 92
www.regutec.com
Stabilní výrobní firma se sídlem v Němčičkách u Brna, působící na trhu již 25 let, hledá do
svého kolektivu manuálně zručné a fyzicky zdatné operátory do výroby – lisaře výrobků
z recyklované pryže.
Požadujeme:
‐
pečlivost, samostatnost a stabilní docházku
‐
ochotu učit se novým věcem a pracovat v kolektivu
‐
ochotu pracovat ve směnném 12hodinovém nepřetržitém provozu
Nabízíme:
‐
nástupní plat 20 700 Kč, po zaučení až 26 200 Kč
‐
25 dní dovolené, příspěvek na stravování (stravenky)
‐
finanční bonusy za práci přesčas, víkendech a nočních směnách
V případě Vašeho zájmu a pro bližší informace kontaktujte:
p. Michal Štrubl: tel: 724 766 617, email: ms@regutec.com nebo
p. Libor Komárik: tel: 727 972 416, email: lk@regutec.com

Pokrývačská firma Petr Kalvoda

Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek)
- klempířské práce (výměna okapů)
- tesařské práce
- opravy komínů
Kontakt: 603 867 057
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Hledáme ke koupi
TRÁVY
byt v Modřicích. SEČENÍ
od 0,65 Kč/m²
Nabídněte prosím.
Tel.: 739 912 867

tel: 608 065 337

Koupím garáž
v Modřicích.

Koupím dům
k trvalému bydlení
do 30 km od Brna.
Tel.: 703 668 397

Modřická Stavební firma
Nabízí:
- provádění staveb
- rekonstrukce budov a bytů
- rekonstrukce bytových jader
- obklady a dlažby vnitřní i venkovní
- zateplování budov ,fasády
- drobné stavební opravy

28. 9. 9.00

po >>>
>>>
17:00

18:30
18:30,
19:30

17:00

Akce

Městský úřad – úřední hodiny
8:00-12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 9-12, 13-18
X-trim Mini - tancování pro děti
5-8 let – ZŠ Komenského
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
– ZŠ Komenského

Svatováclavské hody (s doprovodným programem)

18:00
18:00

Kollmorgen charitativní běh

28. 9. 15.00

Koncert duchovní hudby

kostel sv. Gottharda

29. 9. 17.00

areál Pod Kaštany

8. 10. 16.00

Hodová zábava
Úvodní přednáška Virtuální univerzity třetího
věku Barokní architektura v Čechách

14.-18. 10.
7.-8.00 a 15.30-16.30

Sběr starého papíru

ZŠ Komenského

Městská knihovna

www.volny.cz/mkmodrice
www.x-trim.cz
www.fitpeople.cz
www.x-trim.cz

Cvičení v baletním sálku ZUŠ

Městská knihovna 13-19
Nohejbal – nábor a trénink žáků
– hřiště u Sokolovny
X-trim - Baby tancování pro děti
3-5 let – ZŠ Komenského

17:00, 18:30 Zdravotní jógové cvičení - FINO club
Kde

www.mesto-modrice.cz

Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
9:30
Modřice - Olympia
fitness program pro maminky
9:45 - 10:45 Nám. (:36) … Husova (:40)
kontakt: www.fitmami.cz
… Brněnská (:45) …
Bezplatná autobusová linka Olympia –
11:30
Modřice - Olympia

15:00

MODŘICKÝ KALENDÁŘ 2019

Inzerce

út 9:30

>>>

Kontakt : 721 576 248

411

Opakovaně týdně

18.00

tel: 604 575 950

Události
Datum
27. - 29. 9.

www.mesto-modrice.cz

19:00
st >>>
>>>

X-trim - tancování Juniorů 12-15 let
- ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda
Smíšený pěvecký sbor města Modřice –
zkouška - kromě prázdnin – zasedací sál
radnice – nám. Svobody
Městský úřad – úřední hodiny
8:00 -12:00, 12:30-17:00
Městská knihovna 13-18

www.volny.cz/mkmodrice
www.nohejbal-modrice.net
www.x-trim.cz
547 216 711, 601 376 599
www.x-trim.cz
www.farnost-modrice.cz
mim.voda.cz/sbor.htm
www.mesto-modrice.cz
www.volny.cz/mkmodrice

Modřický kalendář

16:45
17:00
18:00
18:30
18:30
19.10
čt 9:30
9:30
11:30
16:30
17:00
18:00
18:30,
19:30
pá >>>

15:00
17.45
18:00
19.00
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kruhový trénink ve Fitpeople,
www.fitpeople.cz
Brněnská 404, Modřice
X-trim tancování pro děti 8-11 let
www.x-trim.cz
– ZŠ Komenského
Římskokatolické bohoslužby
www.farnost-modrice.cz
v kostele sv. Gotharda
X-trim tancování pro rodiče a přátele
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Trampolínky-cvičení v baletním sálku
ZUŠ
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Prťata – kroužek pro nejmenší děti
s doprovodem - klubovna nad knihovwww.prtatamodrice.estranky.cz
nou na radnici
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
Bezplatná autobusová linka Olympia –
Modřice - Olympia
X-trim Mini - tancování pro děti
www.x-trim.cz
5-8 let – ZŠ Komenského
dětský folklorní kroužek - zasedací sál
radnice
X-trim tancování Juniorů 12-15 let
www.x-trim.cz
- ZŠ Komenského
Cvičení v baletním sálku ZUŠ
Městská knihovna 9-12, 13-16

9:30

ne 9:30
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www.volny.cz/mkmodrice

Prťata – kroužek pro nejmenší děti s
doprovodem -klubovna nad knihovnou
www.prtatamodrice.estranky.cz
na radnici
Nohejbal – nábor a trénink žáků – hřiště
www.nohejbal-modrice.net
u Sokolovny
břišní pekáč ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby
www.farnost-modrice.cz
v kostele sv. Gotharda
fitbox ve Fitpeople, Brněnská 404,
www.fitpeople.cz
Modřice
Římskokatolické bohoslužby
v kostele sv. Gotharda

www.farnost-modrice.cz

Kalendář je zpracováván dle oznámení ve Zpravodaji nebo podkladů od pořadatelů.
Redakce nezodpovídá za případné změny a nepřesnosti.
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Kronika velkých akcí města v r. 2019
Den dětí

1. 6.

Království řemesel

22. 6.

Mezinárodní fotbalový turnaj mladších žáků

9. - 11. 8. 2019

Letní kino

23. - 24. 8.

Svatováclavské hody

27. – 29. 9.

98.Komorní koncert

23. 10.

Večer rozsvícených lampiček

bude upřesněno

Koš vín

bude upřesněno

Rozsvícení vánočního stromu

26. 11.

Vánoční jarmark

29. 11.

Rallye show Vonka Racing

30. 11.

99.Komorní koncert

11. 12.

Silvestr

31. 12.

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: Miroslav Hájek, Petr Kurečka, Jan
Mareček (předseda), Eva Strnadová, Lenka Ventrubová, Vlasta Zápecová
Editor vydání: Vlasta Zápecová
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 dispozici 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 Zpravodaje: Hana Megová
Grafická úprava, tisk: Poring s.r.o., Hoštická 4,
642 00 Brno

