
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro

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

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

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

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

em městě.

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

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

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

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

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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

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

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

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

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

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

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

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

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

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice  tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020
Městská policie Modřice   tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna  tel.: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory  tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Víceúčelová sportovní hala  tel.: 603 808 048 
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 

MĚSTO MODŘICE

Památka zesnulých –  dušičky na místním hřbitově. Foto: M.Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

POZVÁNKA

na 10. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, 
které se koná v pondělí 7. prosince 2020 od 18 hodin

ve velké zasedací místnosti radnice na náměstí Svobody 93.
Program bude vyvěšen na informačních tabulích 

a na internetových stránkách města Modřice. 

USNESENÍ 34. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 34. schůze RMM konané dne 27. 10. 2020

VO ulice Tyršova a Stará Cihelna
V rámci probíhajících oprav veřejného osvětlení byla schválena smlouva o dílo na vypracování 
projektové dokumentace pro ulice Tyršova a Stará Cihelna za cenu 80.000,00 Kč bez DPH 
s Ing. Janem Bernátem.
(k usnesení 34R-3.1/2020)

Servisní smlouvy MHM
RMM schválila servisní smlouvy údržby zařízení v MHM na elektroinstalace a zařízení s fi rmou 
EZH, a. s., a na čištění žlabů a svodů s fi rmou Marek Opletal. 
(k usnesení 34R-3.3/2020 a 34R-3.4/2020)

Prominutí nájemného v nebytových prostorách města
RMM obdobně jako v jarním období schválila prominutí nájemného za užívání nebytových pro-
stor a veřejných prostranství města podnikatelským subjektům, jejichž činnost je vyhlášením 
nouzového stavu a dalšími nařízeními Vlády ČR omezena nebo znemožněna.
(k usnesení 34R-4. 1. 1/2020 a 34R-4. 1. 2/2020)

Úhrada opravy oplocení
RMM schválila úhradu opravy části oplocení zahrádkářské kolonie U Hřiště II. v ceně 17.945,04 Kč.
(k usnesení 34R-4.2/2020)

Příspěvek do svazku Cyklistická stezka Brno – Vídeň
RMM vzala na vědomí příspěvek do svazku Cyklistická stezka Brno – Vídeň ve výši 21.400,00 Kč 
a doporučuje ZMM jeho zařazení do rozpočtu města na rok 2021.
(k usnesení 34R-8.1/2020)
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ZPRÁVA O UPLAŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 
MODŘICE – INFORMACE

Město Modřice má platný územní plán, který byl vydán formou opatření obecné povahy Zastu-
pitelstvem města Modřice dne 29. 6. 2016, datum nabytí účinnosti 19. 7. 2016. 

V souladu s ust. § 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v plat-
ném znění předloží pořizovatel zastupitelstvu Zprávu o uplatňování územního plánu. Obsaho-
vé náležitosti této zprávy stanoví prováděcí právní předpis. Mezi tyto náležitosti patří mimo 
jiné i  vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení podmínek, na základě 
kterých byl územní plán vydán, a soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územ-
ně plánovací dokumentací vydanou krajem. Tou je pro Územní plán Modřice Aktualizace č. 1 
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, která byla vydána 17. 09. 2020 Zastupitel-
stvem Jihomoravského kraje.

Tímto oznamujeme občanům a široké veřejnosti, že podrobnější informace k návrhu Zprá-
vy o uplatňování Územního plánu Modřice budou v nejbližších dnech zveřejněny na úřední 
desce města Modřice.
 Höklová Květoslava, majetkový odbor

PODPORA TŘÍDĚNÍ V MODŘICÍCH

Pro jednodušší třídění odpadů v domácnostech nabízíme zdarma modřickým občanům 
třídicí tašky na sklo, papír, plasty a kyblíky na bioodpad.

Výdej bude probíhat do vyčerpání zásob v úředních hodinách na informacích
městského úřadu.

Třiďme správně a důkladně, 
pomůžete nejen sobě, 

ale i svým dětem 
ke zlepšení životního 

prostředí.

Ing. Hana Chybíková 
místostarostka města 
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RADY NA PODZIM

Podzim je opět tu. S ním po létě přichází ne-
příliš příjemná změna počasí, která bude tlačit 
rtuť teploměru směrem dolů. Sychravé a chlad-
né počasí jako každý rok bude zatěžkávacím 
testem našeho zdraví a imunity. Naprostá vět-
šina nadcházejících respiračních onemocnění 
se pravděpodobně bude odehrávat v klasic-
kém a nám všem známém stylu – nachlazení, 
viróza, chřipka. Nicméně ani to samozřejmě 
není žádná výhra. Je potřeba těmto nemocem 
účinně předcházet, a proto je dobré dodržovat 
několik základních pravidel:

Vstávejte pokud možno brzo, mezi 6 – 8 hod. 
Proberte svoje tělo protažením a sprchou.

Strava
Již moje babička říkávala: „Na podzim je 
potřeba obalit né enom stromy, ale aj lidi.“ 
A šla vykrmit husu. Ze začátku podzimu 
je vhodnější jíst lehká, teplá jídla, která 
nezatěžují méně výkonný metabolismus 
během chladného období. Později můžete 
jíst těžší pokrmy – tedy i onu již zmiňova-
nou svatomartinskou husu. Vyhýbejte se 
kyselým potravinám a syrovým salátům. 
Doporučují se kořeněné pokrmy, dušená 
zelenina a ovoce, rýže, bio mléčné vý-
robky, luční med, pro nevegetariány bílé 
maso a ryby. Snídejte sladkou rýžovou 
nebo pšeničnou kaši.

Zvolte podzimní druhy sezónních potravin, 
jako jablka, hrušky, švestky, dýně i ořechy. 
Přidejte do jídelníčku cibuli, česnek, zázvor. 
Z koření je vhodná skořice, kardamom, fe-
nykl, hřebíček, čerstvý zázvor.

Vsaďte na potraviny s větší koncentrací vita-
mínů, minerálů, stopových prvků, antioxidan-
tů i vitamínu C.

Vitamín C (kyselina askorbová, E300) je ve 
vodě rozpustná látka, nezbytná k životu 
a udržení tělesného zdraví. V lidském těle 
plní vitamín C mnoho důležitých funkcí. Vět-
šina zvířat a rostlin si syntetizuje tento vita-
mín sama a nepotřebuje žádné jeho přídav-
ky. Přirozeně si jej nedovedou vytvářet pouze 
lidé, některé další druhy primátů, morčata a ne-
topýři. Z rostlinných zdrojů je na vitamín C vel-
mi bohatý šípek, rakytník, citrusy, brambory 
nebo rajčata, papriky, brokolice, černý rybíz, 
jahody, květák, špenát, kiwi, brusinky. Díky 
Kryštofu Columbovi, který z Nového Světa 
(dnešní USA) přivezl do Evropy brambory, 
byl vyřešen problém nedostatku vitaminu C 
a jeho projevů (kurděje) v celém světě.

Vitamín C je potřebný pro metabolizmus 
aminokyselin, podílí se na syntéze kolage-
nu. Podporuje vstřebávání železa, stimu-
luje tvorbu bílých krvinek, vývoj kostí, zubů 
a chrupavek, podporuje růst.

Nedostatek vitamínu C se projevuje menší 
pevností cévní stěny a zvýšenou krvácivostí, 
parodontózou a vypadáváním zubů. Nedo-
statek dále způsobuje větší náchylnost k in-
fekcím, anémii, také otoky kloubů či sterilitu.

Doporučená denní dávka vitamínu C je mezi 
80 – 90 mg.

Pijte teplé nápoje, hlavně teplou vodu s li-
metkou, bylinné čaje, obilnou kávu, suché 
červené víno s jídlem, minerálky, čerstvé 
nebo 100% džusy o pokojové teplotě. Omez-
te nebo vylučte kofeinové nápoje.

Cvičte jen mírně, ne příliš intenzivně – jóga, 
dechová cvičení. Choďte na delší procházky 
v přírodě. Únava organismu neprospívá, za-
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těžuje ho a spotřebovává cenné látky. Vyhý-
bejte se hluku a náročným aktivitám.

Spát choďte pravidelně kolem 22 – 23. hodi-
ny. Před spaním můžete vypít šálek teplého 
mléka se špetkou kardamomu, muškátové-

ho oříšku a zázvoru.

Nezapomínejte na psychickou pohodu. Ve-
selá mysl – půl zdraví.
 Mgr. Lenka Otýpková
 lékárna Grand Residence Modřice

DOTAZ STAROSTOVI

Dobrý den, pane starosto,
ráda bych se zeptala, zda zřizovatel město Modřice počítá při rekonstrukci školní jídelny 
v červnu 2021 s vařením alespoň dvou jídel? Ve většině škol je to běžná praxe a myslím, že 
by to hodně rodičů a hlavně dětí uvítalo. Když už se jídelna rekonstruuje, tak je to příležitost, 
jak dětem zpříjemnit čas strávený ve škole. Děkuji Vám mnohokrát za vyjádření
 Brennerová

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPADY! 



www.mesto-modrice.cz

8
11 | 2020

INFORMACE PRO OBČANY

Vzhledem k rostoucím počtům onemocnění virem COVID-19 připomínáme pravidla pro na-
kládání s odpady v domácnostech. Pokud se v rodině vyskytne potvrzený případ koronaviru 
nebo je nařízena karanténa, je potřeba dočasně přerušit třídění odpadů.

Domácnosti s pozitivně testovanými členy nebo s osobami v karanténě odpad netřídí, navíc jej 
musí i před vhozením do směsného kontejneru/popelnice řádně zabezpečit proti potenciální-
mu šíření nákazy kontaktem s odpadky.

Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, což vychá-
zí z doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Použité jednorázové ochranné pomůcky, 
jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potře-
ba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do dalšího sáčku a opět zavázat. Tím 
se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byli maximálně chráněni všichni, kteří s odpadem 
zacházejí. Vzniku těchto odpadů lze částečně předcházet využitím opakovaně použitelných 
prostředků, jako jsou například látkové roušky.

Zároveň je důležité dodržovat hygienická pravidla i při samotném vynášení odpadků, tedy po-
řádně si umýt ruce nebo použít dezinfekční gel. 

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ KORONAVIROVÉ

 Ing. Hana Chybíková, místostarostka
 Zpracováno z podkladů Ministerstva životního prostředí (MŽP)
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NA PORTÁLU SLAPANICKO.INFO NAJDETE 
PROGRAM NA VÍKEND I PRÁCI V OKOLÍ 

Šlapanický portál se stal za 8 let svého 
fungování největším informačním zdrojem 
v regionu. Dnes tak na jeho stránkách kro-
mě regionálních zpráv a přehledu kulturních 
akcí najdete také denně aktualizované na-
bídky zaměstnání a bydlení. 

Chcete si prohlédnout fotky z Žerotínských 
farmářských trhů nebo si přečíst o právě 
probíhajících rekonstrukcích, ale rádi byste 
se přitom vyhnuli pročítání černé kroniky? 
Všechny regionální zprávy jsou řazeny do 
rubrik, takže si lehce zvolíte, co vás zajímá, ať 
už je to aktuální dění, policejní hlášení nebo 
kulturní a sportovní události. Pokud vám ale 
jen povědomí o okolním dění nestačí, toužíte 
vyrazit ven a hledáte událost, které byste se 
mohli zúčastnit, sledujte kalendář regionál-
ních akcí. Najdete v něm festivaly, výstavy, 
promítání, besedy a další možná vyžití pro 
rodiny, skupiny i jednotlivce. Vyhledávat je 
můžete jak v celém regionu, tak v konkrét-
ních obcích. V případě, že akci sami pořá-
dáte a chcete, aby se o ní dozvědělo i široké 
okolí, máte možnost na ni právě zde upozor-
nit zveřejněním pozvánky v přehledném se-
znamu událostí. Nejzajímavější a nejčtenější 

z nich se objeví také na facebookové strán-
ce Region Šlapanicko, kterou v současnosti 
sleduje přes 300 uživatelů. Pokud chcete být 
o dění v regionu průběžně informováni, stačí 
se připojit.

Možná vás ale v tuto chvíli víc zajímá, jak 
sehnat práci poblíž svého bydliště. I s tím si 
portál poradí. Poptávku místních fi rem najde-
te v sekci s nabídkami práce. Ve vyhledávání 
nastavte, o jaký obor máte zájem a do jaké 
vzdálenosti jste za zaměstnáním ochotni do-
jíždět, a můžete začít vybírat. Firmy, kterým 
momentálně schází pracovní síla, tady mají 
možnost oslovit potenciální zaměstnance 
prostřednictvím bezplatného inzerátu a záro-
veň využít vysokou návštěvnost portálu pro 
vlastní propagaci – díky bezplatné inzerci 
mohou rozšířit povědomí o nabízených služ-
bách přímo v místě svého působení. Získat 
nové zákazníky a připomenout se těm stáva-
jícím navíc můžete i zařazením své společ-
nosti do katalogu fi rem a služeb. 

Navštivte portál www.slapanicko.info a zjis-
těte, jaké možnosti nabízí právě vám.
 RegionyBrněnska.cz
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VÝSLEDKY ANKETY K DOTACI ROZDÍLU CENY 
JÍZDNÉHO MEZI 2. A 3. ZÓNOU IDS JMK

Vážení občané,

zveřejňujeme výsledky ankety, kterou vyhlásilo město Modřice na základě přijatého usnesení za-
stupitelstva města. Jejím cílem bylo zjistit, jak velký by byl zájem o případnou dotaci rozdílu ceny 
jízdného mezi 2. a 3. zónou IDS JMK při využívání čtvrtletních nebo ročních předplatních jízdenek. 

Anketa byla zveřejněna koncem července ve Zpravodaji, na facebookových stránkách a webu 
města a ukončena byla 30. 9. 2020. Anketní lístky bylo možné odevzdat buď v papírové formě 
do boxu u recepce na radnici, nebo se mohl vyplnit online formulář přímo na webu města. 

Ankety se zúčastnilo celkem 285 občanů, z nich 249 projevilo o dotaci zájem. Všechny anketní 
lístky byly zpracovány anonymně a souhrnné výsledky vám zde nyní představujeme v grafi cké 
podobě. 

Výsledky ankety budou projednány na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Modřice, 
kde by se mělo též rozhodnout o dalším postupu. Se závěry jednání budete opět seznámeni 
na stránkách našeho Zpravodaje.

Děkujeme všem občanům, kteří se ankety aktivně zúčastnili.
 Libor Procházka
 za vyhlašovatele ankety, zpracovatel výsledků
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Předně děkuji všem občanům, kteří se an-
kety na zjištění zájmu o dotaci rozdílu cen 
mezi 2. a 3. zónou IDS JMK zúčastnili. Mile 
mě potěšil celkový počet vyplněných anket-
ních lístků. Do ankety se zapojilo 285 našich 
občanů! Též děkuji za slova podpory a po-
zitivní hodnocení, které někteří responden-
ti v anketním lístku uvedli. Motivuje mě to 
k další práci. Nebylo totiž vůbec jednoduché 
tuto anketu prosadit, a ještě i zrealizovat. Od 
návrhu ankety k projednání výsledků bylo za-
potřebí jednoho roku.

Děkuji všem zastupitelům a vedení radni-
ce, kteří anketu ve fi nále podpořili a podíleli 
se na její realizaci. Děkuji i mým kolegům 
ze spolku Za čisté a klidné Modřice, kteří mi 
s přípravou ankety pomáhali.

Nyní máme jasné podklady k dalšímu jed-
nání. Ukázalo se, že o dotaci projevilo přímý 
zájem 249 občanů, což není žádný zane-
dbatelný počet. Pokud by se dotaci podařilo 
zrealizovat, věřím, že by se přidali ještě další. 

Usnadnilo by to našim občanům zejména 
cestování do práce a školy. Aspoň částeč-
ně by se tak mohla kompenzovat určitá ne-
spravedlnost, kdy za jednu až dvě zastávky 
třetí zóny musíme platit nepoměrně vysokou 
cenu.

Vím, že dotace pouze čtvrtletních nebo 
ročních jízdenek není zcela ideální, je jakým-
si kompromisem a není úplně pro všechny. 
Tím by bylo až zrušení 3. zóny. Na druhou 
stranu si ale říkám, že každé, byť jen částeč-
né řešení, je lepší než žádné.

Co jsme se z ankety dozvěděli?
Ukázalo se, že zprovoznění online formu-

láře na webu města bylo správným krokem. 
Přes web vyplnilo anketu 87 % respondentů.

96 % respondentů jezdí převážně směrem 
do Brna. Snaha některých kolegů zastupite-
lů řešit cestování i jinými směry je na okraji 
skutečného zájmu.

Polovina z těch, kteří by dotaci nevyužili, 
si kupuje jednotlivé jízdenky. Na ně dotace 
z důvodu neadresnosti, bohužel, nejde po-
užít. Další třetina jezdí autem. Pouze 3 % 
z nich nikam necestuje.

Mírně převažuje zájem o roční jízdenky.
Největší skupinou, která má o dotaci zá-

jem, jsou pracující - 66 %, studenti a žáci tvoří 
dohromady 23 %, důchodci jen 11 %.

Ještě není vyhráno. V zastupitelstvu se 
musí najít většina, která by realizaci podpo-
řila. Opět to určitě nebude jednoduché. Od 
toho jsme ale tady, abychom řešili vaše přání 
a problémy. Přijďte nás v tom na zasedání 
zastupitelstva podpořit!

 Děkuji.
 Libor Procházka, zastupitel za Nezávislí
 za čisté a klidné Modřice
 osmodrice@seznam.cz,
 www.osmodrice.cz

KOMENTÁŘ K VÝSLEDKŮM ANKETY K DOTACI
CENY JÍZDNÉHO MHD
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ÚVAHY ZASTUPITELE

Ke SH bych uvedl sportovním úvodem „archi-
tekti vs. Sportovci“. SH v Modřicích se asi stavě-
la pro soutěž architektů s ambicí získat 1. cenu. 
Obdoba byl PBDS, kdy i zastupitel ing. arch. 
Chybík byl překvapen, kolik PBDS odčerpává fi -
nancí z rozpočtu Města. Při stavbě SH byla pro-
marněna šance mít sportoviště i pro olympijské 
sporty. Opakuji se, ale tato krátkozrakost nechá-
vá klidným snad jen nesportovce. Úvaha se sku-
tečně týká bazénu (měl být plavecký), kdy 12 m 
není ani pro rekreační plavání. Jak bylo řečeno, 
„na co bazén, když v Modřicích není plavecký 
oddíl“! Důležité je, že je to pěkná stavba. S tím 

souvisí i výstavba „Kasína“. Na 9. zasedání 
ZMM se odsouhlasila spolupráce s „Kasínem“, 
Někteří zastupitelé se demokraticky rozhodli 
„Kasíno“ nepodpořit, jiní měly opačný názor. Ka-
sína, výherní automaty, sportka, sazka, výherní 
losy a jiné podobné aktivity, tkzv. „hazard“, jsou 
v České republice povolenou, tady legální čin-
ností. Stejně, jako výroba a distribuce cigaret 
a alkoholu. Pro město Modřice to bude fi nanční 
přínos. Město Modřice potřebuje tyto fi nance 
zvlášť, když neumí krotit výdeje, viz SH i PBDS.
 Richard Tomandl
 Zastupitel ZMM za KSČM 28. 10. 2020

PODZIMNÍ SBĚR STARÉHO PAPÍRU
V tradičním říjnovém termínu se u nás v mod-

řické škole sbíral starý papír. Už to bylo po dlou-
hém roce opět potřeba, neboť mnoho sklepů 
a garáží praskalo ve švech naplněno balíky sta-
rého papíru.

Kontejnery, kam děti, rodiče, dědečkové, ba-
bičky a vůbec všichni, kterým záleží na smys-
luplném využití surovin, přinášeli svůj papírový 
odpad, stály před budovou ZŠ na Komenského. 

Soutěžilo se mezi třídami i jednotlivci o nej-
lepšího sběrače. Zjednodušila se opět pravidla 
soutěže tak, že vítězili ve třídách i jednotlivcích 
jednoduše ti, kteří přinesli nejvíce starého papí-
ru. Tato metoda se nám z dlouhodobého pohle-
du prostě osvědčila nejvíce. 

Co je však podstatné, je celkový výsledek. 
Díky společné aktivitě všech zúčastněných se 
podařilo sesbírat přes 15 tun papírového odpa-
du! To představuje 257 zachráněných stromů! 
Celkem se zapojilo 187 žáků, což je 39% z cel-
kového počtu všech žáků na základní škole. 
Čtyři nejaktivnější třídy vyhrály fi nanční od-

měnu na cokoliv, co si vyberou, čtyři nejlepší 
jednotlivci získali zase poukazy na nákup spor-
tovního zboží. 

Absolutním vítězem podzimního kola se sta-
la 7.A třída, i když jí řádně šlapaly na paty i třídy 
v dalším pořadí. V jednotlivcích se dělilo první 
místo mezi sourozence Alexandru Dubšíkovou 
a Berta Dubšíka, kteří mají shodné množství 
odevzdaného papíru.

Pořadí vítězných tříd: 1. místo: 7.A, 2. místo: 
6.B, 3. místo: 5.B a 3.B 

Pořadí jednotlivců: 1. dělené místo: Bert Dub-
šík a Alexandra Dubšíková, 2. místo: Daniel 
Bílý, 3. místo: Markéta Kročilová

 Gratulujeme.
Podrobné výsledky sběru jednotlivců i tříd, vč. 

dalšího umístění, jsou k dispozici u paní ředitel-
ky Koubkové.

Chválíme všechny děti, rodiče, rodinné pří-
slušníky i třídní učitele, jak zodpovědně se ke 
sbírání papíru postavili. Všichni můžeme mít 
dobrý pocit, že další malý les je díky nám za-
chráněn . Navíc za vybranou částku téměř 
16 000 Kč bude v průběhu školního roku dětem 
pořízeno doplňkové školní vybavení.

 S přesvědčením, že to má smysl, Vás zdraví 
 rodiče ze SRPŠ při ZŠ Modřice, z.s.
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BENJAMÍNCI SBÍRAJÍ MRAVENEČKY

Maskotem našich nejmenších je Ferda 
Mravenec, a co by to bylo za kamaráda, kdyby 
na své druhy během nouzového stavu zapo-
mněl. Ferda si pro všechny naše benjamínky 
připravil soutěž ve sbírání mravenečků. Každý 
týden dětem posílá 7 aktivit z různých oblastí 
(sport, příroda, domácnost, skauting, Ferda 
Mravenec, kultura a tvoření). Každá oblast 
má jinou barvu a za každou splněnou aktivitu 
si děti mohou nakreslit mravenečka příslušné 
barvy do svého mraveniště. Úkoly jsou různo-
rodé, klidové i pohybové, na doma i na ven, 
některé mohou děti plnit samostatně, jiné 
jsou určené pro celou rodinu. Naši nejmenší 
už prostírali stůl, tančili, učili se kotrmelec, 
psali nebo kreslili dopis prarodičům, hledali 
různobarevné listy, vyráběli mraveniště z kla-

cíků nebo si četli ve skautském časopise Ben-
JáMína. A spousta dalších aktivit na ně ješ-
tě čeká. Všechny úkoly jsou dobrovolné, ale 
jsme moc rádi, že se děti i rodiče zapojují i do 
naší činnosti na dálku.

 Klára Čonková – Panda

Foto: Archiv oddílu
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Začátek letošního školního roku se nám 
vydařil a my jsme stihli pár schůzek, než 
jsme se museli přesunout zase do virtuál-
ního prostředí. Ale hezky popořadě. Od le-
tošního září se scházíme s novou družinou 
Hvězdy, kterou momentálně navštěvují samé 
holky, ale rády mezi sebe přivítají i nějakého 
kluka. Hvězdy mají za sebou jenom pár schů-
zek, ale už stihly nejednu soutěž, například 
ve sbírání kaštanů. Na jedné schůzce dokon-
ce zachraňovaly město na Divokém západě. 

Starší skauti a skautky také stihli nějaké 
schůzky, ty se všechny odehrávaly venku, 

a dokud bylo světlo, byly šifrovací. Po zápa-
du slunce jsme pokračovali v hrách. Po pře-
sunu schůzek do virtuálního světa se nabídl 
kamarád Tomáš, že pro nás uspořádá in-
formatickou schůzku. Vzhledem k tomu, že 
v dnešní době se vyplatí mít znalosti nějaké-
ho programovacího jazyka, vyzkoušeli jsme 
si, jaké to je. A šlo to jako po másle. Všichni 
si naprogramovali chodící kočku, kreslící 
hvězdy a ti nejzdatnější dokonce i hru. Věřím, 
že pro všechny byla schůzka přínosná. Mož-
ná si to v budoucnu zopakujeme a naučíme 
se i další věci.

 Olga Křížová – Ola

SKAUTI SE UČÍ PROGRAMOVAT

Foto: Archiv oddílu
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BRABROUCI

Foto: archiv Brabrouků

Před vyhlášením protiepidemických 
opatření jsme sice stihli jen pár schů-
zek a pouze jednu akci, ani tak jsme ale 
nepřerušili svoji činnost úplně. Sice se 
s dětmi nemůžeme setkávat osobně, 
to ale neznamená, že s nimi nejsme 
v kontaktu. Na svých stránkách jsme 
rozjeli aktivitu Brouci online, kde si děti 
mohou procvičit své znalosti a zároveň 
tam najdou týdenní i dlouhodobé výzvy, 
které je vylákají ven. Mezi ně patří třeba 
vyfotit se s nějakou modřickou sochou, 
ujít na výletě s rodinou deset kilometrů 
či uvázat uzel na netradičním materiá-
lu. Jelikož jsme přišli také o podzimky, 
nahradili jsme je skrývačkou, při které 
třeba i o něco líp poznáte okolí Modřic 
a pro ty nejlepší bude připravena také 
odměna;-). Budeme rádi, když se vás 
zapojí co nejvíc a můžete se nám po-
chlubit i na sociálních sítích #brabrouci-

BRABROUCI V DOBĚ EPIDEMIE

nejsoumrtvibrouci. Těšíme se na vaše fotky!
www.brabrouci.cz, www.facebook.com/Brabrouci

Všem přejeme pevné zdraví a hlavně hodně dobré 
nálady a optimismu v této době. Pevně doufáme, že 
se vše co nejdřív začne obracet k lepšímu.

 vedoucí 66. PTO Brabrouci 
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Příroda je ráj, pokud
 nám ji nikdo neničí.“

Před několika měsíci jsem psala do Zpravodaje článek o nebezpečném rozmnožování paja-
sanu v Modřicích a okolí. Škoda, že tomu problému nikdo nevěnoval pozornost. Zatím co na 
jaře sazeniček pajasánků o velikosti do 10 cm si nikdo nevšiml, dnes už je to metrový stromek. 
Roste i těsně u domů, a pokud se neodstraní maličký, budou s ním problémy. Nejvíc a nejrychleji 
nám vyrostl kolem cesty spojující Modřice a želešickou silnici. Akátový porost, na pozemku, kte-
rý patříval myslivcům, je už celý zarostlý pajasanem a vytlačuje akáty. Ve městě ho najdete všu-
de. A jaký je to problém si přečtěte v kopii článku, který vyšel v jednom říjnovém vydání Rovnosti. 

Snad si tohoto článku všimne někdo zodpovědný, který se postará o likvidaci tohoto pe-
kelného stromu.

 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
 předseda spolku

Pajasan žláznatý v barvách podzimu.  Foto: M.Hájek

Na pajasan pomůže postřik

Jižní Morava – Označení nebeský strom z pekel si vysloužil v Americe pajasan žláznatý. 
Problémy působí na Pálavě i v Podyjí. Vytlačuje původní vegetaci a snižuje druhovou pestrost 
přírody. Nyní je nejvhodnější doba k jeho likvidaci.

V Podyjí je nejvíce zamořenou oblastí východní třetina parku od vinice Šobes a okolí Hnanic po 
Znojmo. „Je alarmující, s jakou rychlostí se objevují stále nová ohniska. Každý rok najdeme desítky 
nových míst s mladými stromy pajasanu,“ poznamenal Robert Stejskal ze správy národního parku.

Kromě Chráněné krajinné oblasti Pálava vyrůstá tento agresivní strom třeba v Mikulově. 
„Často roste ze spár mezi dlažbou a zdí domu. Lidé ho uvidí i v zámecké zahradě nebo v re-
zervacích ochrany přírody,“ zmínil botanik Jiří Matuška ze správy chráněné krajinné oblasti.

Když už někde pajasan zakoření, platí pravidelné vytrhávání i s kořeny. „Výrazně pomůže uži-
tí herbicidu cíleným postřikem na list či nátěrem na řeznou plochu pařezu,“ popsal Matuška. 

 Více a fotogalerie na www.rovnost.cz
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MODŘIČTÍ SENIOŘI SI DOPŘÁVAJÍ CESTOVÁNÍ
A NOVÉ ZÁŽITKY I BĚHEM KORONAVIRU

 Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice

Procházka lesem nebo návštěva Paříže, 
i tak může vypadat program seniorů, kteří 
jsou v současné době izolovaní v domovech. 
Nedostatečný kontakt s okolním světem jim 
mohou alespoň zčásti nahradit brýle s vir-
tuální realitou Kaleido, které do 40 domovů 
pro seniory po celém Česku zapůjčila fi rma 
Flying Kale. Moderní pomůcku právě zkou-
ší v SeniorCentru Modřice. Pozitivní přínos 
na psychiku klientů v době zákazu návštěv 
i vycházení mimo areál domova je naprosto 
neoddiskutovatelný. 

„Tyhle zázračné brýle si klienti v našem do-
mově nemohou vynachválit. Kaleido je dopraví 
na místa, kam by se rádi podívali, a to z pohodlí 
jejich pokojů,“ popisuje Kristýna Anschlagová, 
vedoucí aktivizační pracovnice ze SeneCura 
SeniorCentra Modřice. Pomocí virtuálních brýlí 
jsou tak možné například procházky lesem, re-
laxace na pláži, návštěva českých i evropských 
měst s průvodcem, koncert violoncella v ba-
rokní zahradě nebo prohlídka galerie. Všechny 
výlety a zážitky jsou přizpůsobeny seniorským 
potřebám a přáním a vytvořeny tak, aby ba-
bičky a dědečky zaujaly, přestože se s novými 

technologiemi nikdy nesetkali. 

Z virtuální reality byl nejvíce nadšený klient 
domova Miroslav Šimek: „Tohle jsem ještě 
nezažil, nádhera! V Belgii jsem nikdy nebyl 
a teď můžu tvrdit, že ano. Určitě bych brýle 
Kaleido ještě někdy rád vyzkoušel.“

Řada vědeckých studií prokázala, že vir-
tuální realita seniorům pomáhá s tréninkem 
kognitivních schopností, aktivizuje jejich 
mozkovou činnost, myšlenky a vzpomínky, 
přispívá k jejich duševní pohodě a také pod-
poruje rozvoj vztahu mezi aktivizačním pra-
covníkem a klientem. 

Virtuální brýle se používají velmi snadno – 
headset se upevní na hlavě a lze jej přizpůsobit 
rozměrům nositele během pár vteřin. Brýle mají 
lehkou konstrukci, která je seniorům příjemná 
na nošení, a obsahují hlavně speciální vložku 
pro uživatele s dioptrickými brýlemi. Osoby trpí-
cí středně těžkou až těžkou demencí by však na 
virtuální výlety nemusely reagovat dobře, proto 
se u nich jejich využití nedoporučuje. 

 Kateřina Třísková
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vítáme do života 

Adéla Rozsypalová
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Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz, na 
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových stránkách Městské knihov-
ny https://www.facebook.com/knihovna7/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

Městská knihovna je na základě nařízení ministra zdravotnictví ČR od 22. 10. 2020 
do odvolání uzavřena. Veškeré plánované akce na listopad jsou zrušeny. 

Pro aktuální informace sledujte naše webové a fb stránky.

Během října jsme ještě stihli nakoupit 
dost pěkných novinek, 
jejichž výběr pro vás přikládáme, 
ať se máte na co těšit v lepších časech.
 
My se budeme těšit též 
a přejeme všem našim čtenářům 
pevné zdraví!
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Výběr z knižních novinek listopad 2020

PRO ŽENY:
Ďuranová, Mária: Slunce v dešti
Fielding, Joy: Na špatném místě
Gillerová, Katarína: Život plný iluzí
Harman, Patricia: Porodní bábou navždy
Keeland, Vi: Sexy profesor
Steel, Danielle: V nemilosti
Valová, Nikola: Namazaným dolů
Winter, Hendrik: Splnit si své sny

PRO SILNÉ NERVY: 
Beran, Ladislav: Dobrý důvod k vraždě
Berry, Lucinda: Andílek
Bolton, Sharon J.: Travič
Březina, Jiří: Vzplanutí
Černucká, Veronika: Valčík pro mrtvé
Marsons, Angela: Osudný slib
Peters, Ellis: Splátka růží
Saudková, Sára: Ticho

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Vraždící golem
Cornwell, Bernard: Meč králů
Gablé, Rebecca: Cizí královna
Hrdina, Ignác Antonín: O hraběti Šporkovi, 
jeho Kuksu a Královédvorsku
Jindra, Jaromír: Tajemství prostopášného 
mládence
Nesměrák, Martin: V obležení
Niedl, František: Já, rytíř
Tronow, Liz: Láska a válka
Vondruška, Vlastimil: Husitská epopej IV.: 

1438–1449: za časů bezvládí
Weir, Alison: Eleonora Akvitánská

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Abgarjan, Narine: Tři jablka spadlá z nebe
Greenwood, Tammy: Zůstat s Lucy
Hlad, Alan: Dlouhý let domů
Petterson, Per: Muži v mé situaci

ČESKÁ LITERATURA:
Bešťáková, Eva: Divoké léto Jáchyma Šebka
Bublanová, Alžběta: Ti, kterým se narodíš
Hanibal, Jiří: Nebezpečné křižovatky
Hanišová, Viktorie: Dlouhá trať
Krajčo-Babinská, Karin: Hvězdy na cestě
Macek, Miroslav: Saturnin zasahuje
Mintová, Magdaléna: Falešný pohřeb
Šťastná, Barbora: Hezčí svět
Štěchová, Michaela: Růže z Jericha
Švejnohová, Hana: Mrcha jemně uzená

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Dahl, Roald: Žirafa, Pelly a já
Kessler, Liz: Emily Vichrná a proud času
Smolíková, Klára: Chachachá, zasmál se 
Mordechaj

PRO NÁCTILETÉ:
Addair, Theo: Čtyřměstí
Gier, Kerstin: Kluci jsou jako žvýkačka
McKay, Hilary: Skřivánci ve válce
Zvěřinová, Lucie: Slzy jsou jen pro holky
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce října, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během září řešili 2 krádeže v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení o pokusu vloupání do zahradní chatky. Oznamovatel hlídce 
předal mobilní telefon, který našel ležet na trávníku pod oknem, ke kterému si neznámý pa-
chatel přistavil žebřík, aby se mohl dostat do zahradního domku. Mobilní telefon pachatel 
ztratil pravděpodobně při útěku z místa činu, když byl vyrušen zabezpečovacím zařízením, 
které má oznamovatel instalováno na zahradním domku. Dále bylo provedeno šetření po 
majiteli nalezeného mobilního telefonu. Ten byl dohledán. O tomto zjištění hlídka MP Mod-
řice vyrozuměla hlídku PČR OOP Rajhrad. 

Strážníci přijali oznámení o opilém muži, který leží na chodníku. Ten byl nalezen u městské 
haly, kde ležel na zemi. Dechová zkouška proběhla s výsledkem 3,21 promile. Muž se plně 
orientoval, měl jen lehké problémy s chůzí. I přes zjištěnou vysokou hladinu alkoholu byl 
doprovozen domů a předán spolubydlícím.

Hlídka MP přijala oznámení o dalším opilém muži, který leží na chodbě bytového domu. 
Strážníci našli muže na chodbě v pátém patře. Po probuzení byl ztotožněn. Muž s hlídkou ko-
munikoval a viditelné zranění neměl. Po poučení se odebral do místa přechodného bydliště.

Strážníci řešili oznámení, že se v Modřicích na konečné tramvaje č. 2 v tramvaji nachází 
podnapilý muž, který nechce tramvaj opustit a nekomunikuje. Hlídka MP muže probudila 
a ztotožnila. Osoba, ze které byl silně cítit alkohol, nebyla schopna mluvit, chodit, ani se 
podrobit dechové zkoušce. Z těchto důvodů byla na místo přivolána převozová sanita, kte-
rá za doprovodu hlídky MP převezla muže do PZS, kde byl do vystřízlivění umístěn.

Hlídka přijala oznámení o drobné krádeži v prodejně potravin na náměstí Svobody. Dle 
oznamovatele se tato žena dopouštěla krádeží opakovaně a nyní byla chycena přímo při 
činu. Hlídka MP ženu ztotožnila a následně jí udělila pokutu ve výši 3000 Kč, kterou na 
místě zaplatila.

Strážníci řešili oznámení od ženy, která tvrdila, že ji napadl její podnapilý přítel. Hlídka na 
místě ztotožnila oznamovatelku, která uvedla, že ji její přítel měl několikrát kopnout a ona 
si ho dále nepřeje v bytě, který má pronajatý na svoji osobu. V bytě se nacházela další 
žena a muž, který byl hlídkou vyzván, ať opustí byt. Potom co tak učinil, oznamovatelka 
dále nechtěla věc řešit, jen si přála, aby muž opustil byt a dále ji již neobtěžoval. O chvíli 

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

později oznamovatelka znovu oznámila přes linku 156, že se na ni muž dobývá, kope do 
dveří bytu a sprostě nadává. Strážníci se dostavili na místo a muže vyzvali, ať upustí od 
schválnostního jednání a odejde pryč. Ten následně místo opustil. Ani ne o hodinu později 
oznamovatelka telefonicky oznámila, že se opět vrátil a dobývá se do bytu. Strážníci jej vy-
provodili z budovy ven, kde se podrobil dechové zkoušce na alkohol v dechu s výsledkem 
2,14 promile. Z výše uvedených důvodů byla na místo přivolána převozová sanita do PZS. 
Při nastupování do ní začal muž klást odpor a útočil na jednoho ze strážníků, proto musela 
hlídka proti muži užít donucovacích prostředků. Poté byl převezen na PZS. Po celou dobu 
jízdy a při vyšetření byl vůči strážníkům vulgární a vyhrožoval, že je svlékne z uniformy. Bě-
hem zákroku nevznikla muži žádná škoda na majetku, ani újma na zdraví. Jeho jednáním 
se nyní bude zabývat přestupková komise města Modřice.

Hlídka řešila oznámení, jehož předmětem byly opět neshody mezi mužem a ženou. Ozna-
movatelka si žádala vyprovodit z bytu bývalého přítele, který byl podnapilý a nemá k bytu 
žádné vlastnické právo. Na místě se hlídka spojila s oznamovatelkou, která uvedla, že 
má nájemní smlouvu psanou pouze na svoji osobu a že si nepřeje přítomnost svého bý-
valého přítele. Hlídka v bytě ztotožnila muže, který uvedl, že byt opustí, až dostane od 
paní 7000 Kč, které složil na kauci bytu. Muž byl poučen, že v tomto případě jde o občan-
skoprávní spor, což ze začátku nechtěl pochopit. Po důrazném vysvětlení a poučení toto 
pochopil a byt opustil. Událost byla tímto ukončena. 

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

Ilustrační foto. Foto: M.Hájek
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Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
 - tesařské práce
 - opravy komínů
Kontakt: 603 867 057 

OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

TEXTIL MARIE HAVLÁTOVÁ
Havlíčkova 210, Modřice

NABÍZÍ: 
ČIŠTĚNÍ PEŘÍ A ŠITÍ PŘIKRÝVEK
OPRAVY ODĚVŮ A OBUVI
GALANTERII
SPODNÍ PRÁDLO
LOŽNÍ PRÁDLO A DALŠÍ ZBOŽÍ

547 243 114

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 8:30-12:00, 13:30-17:00
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SKLADOVÉ VOZY 
IHNED K ODBĚRU
SKLADOVÉ VOZY 
IHNED K ODBĚRU

0% ÚROK0% ÚROK

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

245 000 Kč

ZVÝHODNĚNÍ AŽ

245 000 Kč

AGROTEC a. s.: Hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, Břeclav Lidická 123  
690 03, tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850
www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (NEDC 2.0). Kia Ceed, Ceed SW, XCeed a ProCeed: 3,8 – 6,9 l / 100 km, 99 – 158 g / km, Kia Sportage: 4,5 - 9,8 l / 100 km, 123-180 g / km. Kia Sorento: 5,4 - 6,2 l / 100 km, 
129 - 158 g / km. Vyobrazená sleva až 245 000 Kč vč. DPH platí pro vybrané modely a motorizace. Nabídka je určena pro individuální zákazníky – spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající 
a právnické osoby akontace možná od 0 %. Pro fyzické osoby nepodnikající akontace možná od 20 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní 
a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

Přijďte si 
vyzkoušet 

nové SORENTO!

Přijďte si 
vyzkoušet 

nové SORENTO!

VKV HORÁK, s. r. o. 

se sídlem Vídeňská 256/142, Brno
(zastávka tramvaje č. 2 – Modřická cihelna,

příjezd po ulici Tyršova) 

HLEDÁ PRACOVNÍKA 
na částečný pracovní úvazek v odpoledních hodinách, jehož náplní bude: úklid výrobních prostor

Jedná se o strojírenskou fi rmu s moderním vybavením a příjemným a přátelským kolektivem.

Nástup možný od 12/2020. 

Pracovní doba od 13.00 – 17.00 hod.

Platové podmínky: nástupní plat 120 Kč/hod.

Bonus: oběd zdarma

Kontakt:

543 421 770, 724 344 370 
tomanova@hortech.cz

543 421 771, 602 722 079 
horakova@hortech.cz
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ADACH, spol. s r. o.
KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ-HYDROIZOLACE

PROVÁDÍM KOMPLETNÍ KLEMPÍŘSKÉ, 
POKRÝVAČSKÉ A IZOLAČNÍ PRÁCE

▶ klempířské práce /žlaby, svody/ ze všech materiálů 
▶ montáž střešních oken velux -certifi kovaná fi rma 
▶ montáž hromosvodů
▶ montáž sněhových zachytačů
▶ kompletní pokrývačské práce

Poděbradova 630, Modřice
Ivo Šubrt | T: 777 121 219 | E: adach@adach.cz

www.pokryvac-klempir.cz
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