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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

Nově dokončená dlážděná komunikace u hřiště. Foto: M. Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ 27. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 28. RMM konané dne 19. 05. 2020

Víceúčelová sportovní hala
RMM schválila úhradu posledních faktur za provedené práce na stavbě „Víceúčelová sportov-
ní hala Modřice“ za měsíc duben 2020 ve výši 5 171 316 Kč bez DPH a za provedené méně 
a více práce za měsíc duben 2020 ve výši 156 947,75 Kč bez DPH. Fakturace jsou schváleny 
TDI, ale proplaceny budou po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
(k usnesení 28R-3.1/2020 a 28R-3.2/2020)

Rekonstrukce ulice Masarykova
RMM schválila svým hlasováním pokračování úkolu o snaze rozšíření komunikace a chodníků 
ulice Masarykova v prostoru mezi budovou městského úřadu a fary Modřice. Dále RMM po-
věřila neuvolněného místostarostu MUDr. Ventrubu, CSc., jednáním ve věci omezení průjezdu 
nákladních vozidel historickým centrem města Modřice.
(k usnesení 23R-4.10/2020 a 28R-1.1/2020)

Využití RD nám. Svobody 27
RMM připravila do projednání v ZMM dva návrhy na využití RD nám. Svobody 27. Jedná se 
o možnosti prodeje objektu nebo výstavby startovacích bytů.
(k usnesení 28R-4.1/2020)

Skladová hala komunální techniky a posypového materiálu
Na základě získání stavebního povolení a nutnosti centralizace zázemí pracovní technické 
čety města RMM schválila výpověď ze smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 964 p. Petru 
Homolkovi, a to z důvodu zahájení výstavby haly v měsíci září 2020.
(k usnesení 28R-4.3/2020)

Ukončení nájmu pozemků města Ing. Renatě Novotné
Z důvodu ukončení provozu penzionu FINO Club RMM schválila žádost Ing. Novotné o ukončení 
nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 994/1 se dvěma tenisovými kurty a současně pověřila 
starostu města a majetkový odbor jednáním o případném odkupu kurtů včetně nafukovací haly.
(k usnesení 28R-4.4/2020)

Zvýšení nájemného v PBDS
Po ukončení nouzového stavu RMM schválila zvýšení nájemného v PBDS u bytové jednotky 
1+kk o 400 Kč/měs. a u bytové jednotky 2+kk o 600 Kč/měs. Zvýšení je ve výši do 10 % původní-

Na 27. mimořádné RMM byl schválen Dodatek č. 3 ke Smlouvě o svozu odpadu a provozu 
sběrného dvora.

USNESENÍ 28. schůze RMM
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ZPRÁVY Z RADNICE

ho nájmu stanoveného v roce 2011 před přípravou investice a jeho účinnost je od 01. 07. 2020.
(k usnesení 28R-5.1/2020)

Aktualizace č. 1 ZÚR JMK
K předloženému návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK předloženému k připomínkování nemá 
město Modřice připomínek, neboť požadavky města byly zapracovány do tohoto návrhu. Ná-
vrh obsahuje zrušení jihozápadní tangenty v západní části našeho k. ú., odsun jižní tangenty 
za rybník Primál k hranici s k. ú. Popovice a severní obchvat města, který významně odlehčí 
dopravě v centru města, zejména ulici Masarykova.
(k usnesení 28R-8.1/2020)

Aktualizace č. 2 ZÚR JMK
Aktualizace se vůbec nedotýká k. ú. Modřice, neboť řeší pouze vedení plynovodu v okolí Břeclavi 
po hranice s Rakouskem a předávací stanici v Poštorné. Město nebude podávat připomínky.
(k usnesení 28R-8.2/2020)

Územní plán města Brna – změna B3/15
Změna územního plánu města Brna obsahuje úpravy v areálech bývalé Zbrojovky Brno a Ze-
toru Brno, které nejsou v přímém dotčení s k. ú. Modřice. Město nebude podávat připomínky.
(k usnesení 28R-8.3/2020)

Omezení průjezdu ulicí Tyršovou
Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, silniční správní úřad, vydal rozhodnutí o určení práv-
ního vztahu asfaltové cesty na pozemcích v k. ú. Modřice a k. ú. Přízřenice, jejíž průjezd byl 
omezen činností společnosti FloelInvestments, s. r. o. Rozhodnutí oznamuje existenci dotče-
né komunikace v této lokalitě.
(k usnesení 28R-8.4/2020)

Zřízení přípravné třídy ZŠ
Jako každoročně RMM schválila podání žádosti na JMK o povolení zřízení přípravné třídy při 
ZŠ Modřice.
(k usnesení 28R-8.6/2020)

USNESENÍ 29. schůze RMM

Komentář k vybraným bodům usnesení z 29. mimořádné schůze RMM konané dne 26. 05. 2020

Na základě doporučení ministerstva fi nancí a ministerstva vnitra RMM projednala a schválila 
dodatky k nájemním smlouvám na pronájem prostor sloužících k podnikání a prominula nájem-
né z těchto prostor po dobu trvání nouzového stavu v ČR způsobeného pandemií COVID-19 za 
měsíc březen, duben a květen a dále od 01. 06. 2020 těmto subjektům snížila nájemné na 50 % 
ze sjednané ceny nájmu po dobu trvání omezení stanovených vládou ČR. Jedná se o prostory 
restaurace, kadeřnictví, pedikúry, posilovny, bazénu a volnočasových aktivit pro děti.
(k usnesení 29R-1.1/2020 až 29R-1.9/2020)
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ODPOVĚĎ STAROSTY MĚSTA NA OTEVŘENÝ DOPIS 
PANA MILANA SVOBODY ST. 

Vážený pane Svobodo,

město Modřice prostřednictvím usnesení RMM schválilo prominutí nájemného za nájem 
prostor sloužících k podnikání v majetku města podnikatelským subjektům po dobu vyhlá-
šení nouzového stavu v plné výši a po dobu trvání omezení provozů o 50 % sjednaného 
nájemného. Současně i platby nájemného byly z termínu úhrady do 30. 03. 2020 posunuty 
do 30. 06. 2020.

Daň z nemovitosti není možné posunout svévolně. Dle platné legislativy musí město své 
indexy k daním z nemovitosti stanovovat v obecně závazných vyhláškách, které musí mimo 
jiné nabýt účinnosti k 01. 10. roku předcházejícího datu účinnosti, který je vždy k 01. 01. 
daného roku. Město Modřice svoji vyhlášku schválilo na zasedání ZMM dne 03. 06. 2019 
a v tomto období nic nenasvědčovalo jakékoliv krizi či omezení vlivem šíření viru. Současně 
město svojí vyhláškou upravilo poměr daně z nemovitosti mezi občany za objekty bydlení 
a podnikatelským prostředím, neboť podnikatelé byli doposud vůči obyvatelům zvýhodněni 
indexem 1 proti indexu 1,4 u obyvatel. Změnou vyhlášky se tyto indexy obrátily.

Ve věci výstavby hasičské zbrojnice bych uvedl jen tolik, že jsem určitě neodůvodňoval zvýšení 
daně tímto projektem. V zápisu z červnového zasedání ZMM na otázku k navýšení koefi cientu 
je jednoznačně v mém komentáři uvedeno, cituji: „Větší dopad pro obyvatele by to mít nemělo, 
ale vedlo nás k tomu to, abychom získali do rozpočtu větší obnos peněz na opravy města 
z podnikatelských subjektů a také, jelikož se v Modřicích neplatí poplatky za svoz odpadu 
a tyto se mají zvyšovat.“ Současně, přímo Vám jsem dle zápisu ze zářijového zasedání ZMM 
zvýšení odůvodnil, cituji: „Chceme udělat pro město věci a zvýšení daně přinese 16 mil. do 
rozpočtu. Podnikatelé přinášejí do města větší dopravu a znečištění.“ O nové hasičské zbroj-
nici jsem se nikde nezmiňoval, neboť tento investiční záměr obdržel dva dotační tituly, jeden 
z ministerstva vnitra ve výši 4,5 mil. Kč a druhý z Jihomoravského kraje ve výši 3 mil. Kč, 
a nelze jej svévolně odložit. Městu by pak hrozilo následné vrácení dotace včetně možného 
sankcionování za její nevyčerpání.

Závěrem bych jen zmínil, že vedení města ve spolupráci s fi nančním odborem města hledá 
další způsob kompenzace nárůstu daně z nemovitosti drobným modřickým podnikatelům. 
Pokud do této kategorie budete náležet, budete také v ní osloveni.

 S pozdravem

 Ing. Josef Šiška ml.
 starosta města Modřice

– Reklamní agentura Svobodová ze Zpravodaje č. 5/2020 str. 5
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TŘÍDĚNÍ ODPADU

Upozornění:
V Modřicích se nápojové kartony odkládají do žlutých kontejnerů na plast.
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BRABROUCI

Milí rodiče, drahé děti, s radostí ohlašujeme, že jsme obnovili činnost oddílu, takže už od po-
loviny května se s dětmi opět vídáme na schůzkách, v červnu nás čeká jednodenní výlet, který je 
v režii každé družinky samostatně, a počítáme i s ukončením školního roku v areálu Pod Kašta-
ny. Všechny vícedenní akce do konce školního roku, včetně RESETu, který se měl tentokrát konat 
v Brně, se bohužel ruší. Vyhlášení Zelené ligy taktéž proběhne jen na sněmu náčelníků SPTO. 
Toto rušení se ale vůbec netýká tábora, na který se intenzivně připravujeme a těšíme se, že tam 
s dětmi prožijeme krásné dva týdny .

 Těšíme se na Vás!
 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek a kolektiv vedoucích Brabrouků

OBNOVENÁ ČINNOST BRABROUKŮ

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: archiv Brabrouků
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: archiv Brabrouků

Foto: archiv Brabrouků
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APRÍL A ZPÍVÁNÍ U JEZÍRKA PBDS 

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

V našem domě pro seniory jsme se s ra-
dostí chystali na jaro, sváteční dny Velikonoc 
a na již tradiční jarmark, který byl naplánován 
na 1. dubna. Někteří z pozvaných hostů se 
nás ptali, jestli to není apríl? Nic nás nemoh-
lo zastavit, avšak přece…

Když byly přípravy v plném proudu, krásné 
výrobky s velikonoční tematikou nachystá-
ny, perníčky nazdobené a těšení bylo oprav-
du veliké, zaskočil nás nouzový stav. Místo 
společných setkání, koncertů dětí, jarních 
vycházek a radosti nastala různá opatře-
ní a omezení. I když jsme museli všechny 
společné akce zrušit, ani jarmark se nekonal, 
jaro k nám přece přišlo! Zazelenala se tráva, 
vykvetly stromy, nájemníci mají nádherně roz-
kvetlé balkony a záhonky u domu hrají vše-
mi barvami. Bylinky voní na dálku, v bytech, 
zvláště žen, je útulno, paní Olivové vykvetl 
doma krásný Amarilis, který jsme mohli obdi-
vovat, o perníčky jsme se rozdělili, a tak jsme 
jaro stejně přivítali. Krásným dárkem pro nás 
všechny byla návštěva herců z divadla Husa 
na provázku, kteří nám přišli zahrát a zazpí-
vat. Dopoledne u jezírka bylo krásně teplo, 

modré nebe nad hlavou a chvíle s písničkami 
byly pro nás všechny velice uvolňující. 

Všem vám, kteří jste nám pomáhali v této 
těžké zkoušce, patří veliký dík! 

 Jitka Kozumplíková
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: Jitka Kozumplíková
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

KLIENTI SENIORCENTRA MODŘICE SI UŽÍVAJÍ 
ŽIVOTA I PŘES OMEZENÍ BĚHEM NOUZOVÉHO STAVU

Přestože se domovy pro seniory uzavřely 
návštěvám a společenským akcím z důvodu 
pandemie nemoci Covid-19, v SeneCura Se-
niorCentru Modřice dělají maximum pro to, 
aby se i přes výrazná omezení jejich klienti 
cítili v psychické a fyzické pohodě. Komu-
nikaci s rodinami a blízkými zajišťují pro-
střednictvím moderních technologií, domov 
zdobí obrázky od dětí a volný čas vyplňují 
pestrými, zejména venkovními aktivitami.

Klienti modřického SeniorCentra SeneCu-
ra komunikují během uzavření domovů se 
svými rodinami online, a to pomocí aplikací 
Skype, WhatsApp nebo natočených video 
vzkazů. Hovory probíhají ve společenské 
místnosti u stolního počítače nebo v pohod-
lí pokoje, prostřednictvím tabletu. „Z reakcí 
našich klientů vidíme, že jim tato online ko-
munikace přináší obrovskou radost,“ popi-
suje spojení s blízkými sociální pracovnice 
domova Sabina Šemberová.

Důležitou součástí aktivizace klientů jsou 
také různé činnosti, které je baví a smyslu-
plně naplňují jejich čas. „Počasí nám přeje, 
a tak jsme začali chodit čerpat energii a dob-
rou náladu do rozkvetlé zahrady. Na přání 
klientům připravujeme ven šálek kávy. Pro ty, 
kteří chtějí trávit čas aktivně, můžou si zahrát 
ruské kuželky. V nepříznivém počasí zase kli-
enti s nadšením využívají naše wellness cen-
trum, kde si užívají odpočinek a dopřávají si 
bublinkovou lázeň nohou v teplé vodě,“ po-
pisuje život v SeniorCentru Modřice vedoucí 
aktivizačních pracovnic Kristýna Anschlago-
vá.

Povzbuzením pro seniory jsou také obráz-
ky od dětí ze soukromé mateřské školy Elá-

nek a pohlednice plné laskavých pozdravů 
od dobrovolníků ze studentské organizace 
Úsměv do schránky. Začátkem května do 
modřického domova také dorazila spousta 
pohlednic vytvořená z dětských obrázků od 
neziskové organizace Mezi námi, která pod-
poruje mezigenerační propojování a společ-
né aktivity seniorů s dětmi.

 Kateřina Třísková 
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Jasno je-li o božím těle,
dobrý rok čekejme směle.“
(7. 6.) 

Díky výskytu koronaviru nám odpadly i schůze 
zahrádkářského spolku a tak jsme přišli o ně-
které besedy s našimi tradičními přednášející-
mi a jednou z nich byla i beseda o bylinkách.

Vzhledem k tomu, že je teď příznivá doba ke 
sběru bylinek a při vycházkách do přírody si 
můžete nejen vydechnout a vyčistit si hlavu, 
ale i si nějakou tu bylinku přinést domů – 
pokud je nepěstujete na zahrádkách. V loň-
ském Zpravodaji jsem psala o bylinkách 
podrobněji, a tak dnes si připomeneme to zá-
sadní. Víte, že mnoho bylinek můžete pěsto-
vat nejen na zahrádce, ale některé i na balko-
ně v truhlíku, např. mátu, bazalku, dobromysl, 
rozmarýn a podobně. Pokud je budete sbírat 
v přírodě, tak by to mělo být pokud možno 
v ekologicky čistých oblastech. Sušené se 
nejlépe uchovávají v plátěných sáčcích nebo 
v tmavých skleněných nádobách. Některé 
bylinky je lépe uchovat zmrazené v ledových 
kostkách v mrazničce.

Bez černý (květy) - pomáhá při chřipce a na-
chlazení v kombinaci s lípou a mateřídouš-
kou vynikající proti kašli.

Hluchavka bílá - nálev z květů při zánětech 
horních cest dýchacích a při zánětu průdu-
šek ulehčuje odkašlávání.

Lípa srdčitá - tlumí zánětlivé účinky při na-
chlazení a kašli rozpouští hleny; čaj je skvělý 
na vypocení a horečce.

Majoránka - při nachlazení a nechutenství.
Máta peprná - vdechování kapek mátového 
oleje uvolňuje nos při silné rýmě a nachlaze-
ní. Mátový olej je účinný i při masáži bolavých 
svalů a při bolestech hlavy, při nadýmání.

Mateřídouška - čaj pomáhá při tišení a zmír-
nění kašle, uvolňuje hleny, uklidňuje a posilu-
je nervy i proti bolesti hlavy.

Sedmikráska obecná - podpůrný prostředek 
při léčbě kašle, odstraňuje zahlenění a pod-
poruje vykašlávání.

Šalvěj lékařská – při léčbě kašle a nachlaze-
ní, ale pozor! zabraňuje pocení, jako klokta-
dlo se silnými dezinfekčními a protizánětli-
vými účinky při bolestech krku (výborná).

Kopřiva – je lékem posilujícím, čistícím a od-
hleňujícím. Odvar z kopřiv dodává také vla-
sům lesk a omezuje jejich vypadávání.
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Bazalka pravá – proti stresu, zlepšuje ná-
ladu, éterický olej má antidepresivní účinky 
(stačí vdechovat jen vůni nebo přidat 5 – 10 
kapek do koupele.

Dobromysl – uklidňuje nervy, příjemné usí-
nání a „dobrou mysl“. I do koupele je vynika-
jící – osvěží.

Levandule – uklidňující účinky na celé tělo. 
Používá se do koupelí, pleťových vod, ma-
sážních olejů a čajových směsí. Pouze vde-
chování levandulové vůně uklidňuje, zahání 
depresi a navodí příjemné usínání.

Meduňka lékařská – do koupelí a do „nervo-
vých“ čajových směsí. Čaj meduňkový posi-
luje, osvěžuje a uklidňuje.

Třezalka – uklidňuje nervovou předráženost, 
přidává se do koupelí, olej je vynikající při 
léčbě hemeroidů. Výluh v alpě nebo alkoholu 
na potírání unavených končetin. Čaj pít jen 
občas. Vynikající na poštípaná místa.

Jitrocel – rozmačkané listy se používají na 
exemy a otoky, proti kašli, při léčení katarů 

dýchacích cest se používá šťáva z jitrocele 
- odhleňuje.

Petržel – přidává se do pleťové vody k osvě-
žení pleti a nálev se užívá k ozdravění vlasů.
Saturejka – má protizánětlivé a dezinfekční 
účinky.

Je toho mnohem více co nám příroda dopřá-
vá, ale myslím, že to pro dnešek stačí. Na zá-
věr recept na perlivou limonádu z bezinek: 
6 velkých květů černého bezu, 500g cukru, 
1 citron, 4l vody 

Vodu svaříme s cukrem, necháme vychlad-
nout a nalijeme do 5l nádoby. Květy omyje-
me a spolu s nakrájeným oloupaným citro-
nem přidáme do pětilitrové nádoby. Dobře 
uzavřeme a necháme stát asi pět dní. Poté 
šťávu scedíme přes jemné sítko nebo plátno 
a stočíme do menších lahví. Zátky zakápne-
me parafi nem a necháme asi čtrnáct dní 
stát. Limonádu nalejeme do sklenic s kost-
kami ledu (do nich můžeme zamrazit ozdob-
né květu bezu).
 
 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na 
www.modriceknihovna.webnode.cz, na dětském webu 
www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových 
stránkách Městské knihovny https://www.facebook.com/
knihovna7/.

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

Knihovna se od 1. června bude postupně 
vracet ke svému původnímu režimu. Stále 
platí povinná dezinfekce rukou u vchodu do 
knihovny, použití rukavic necháváme na vašem 
uvážení. Čtenáři by mezi sebou měli udržovat 
rozstupy 2 metry. Z tohoto důvodu je stále 
omezen přístup na internet. Povolen je pouze 
registrovaným čtenářům po dobu 30 minut 
s tím, že mohou být obsazeny pouze dvě kraj-
ní počítačové stanice zároveň. Hrací koutek 
v dětském oddělení zatím nelze využívat. Zá-
roveň prosíme čtenáře, aby omezili návštěvu 
knihovny na maximálně 15—20 minut.

Od 1. června již začnou nabíhat lhůty z pro-
dlení u nevrácených knih.

Děkujeme všem našim čtenářům za ohle-
duplnost a věříme, že během léta se již vrátí-
me k běžnému provozu.

Výpůjční doba během letních prázdnin zů-
stává nezměněna. Delší uzavření knihovny 
není v plánu, kratší uzavírky v rozsahu několi-
ka dní až jednoho týdne budou včas oznáme-
ny. Sledujte proto náš web a fb.

Knihovní příměstský tábor letos bohužel 
neproběhne, jelikož nejsme schopny zajistit 
odpovídající hygienické podmínky, které nám 
diktují současná vládní nařízení. Budeme se 
na děti těšit v příštím roce.

Pasování letošních prvňáčků na čtenáře 
proběhne po domluvě s učitelkami letošních 
prvních tříd v září po návratu dětí do školy.

Příznivci virtuálního cestování o zrušené 
cestovatelské besedy rozhodně nepřijdou. 
Manželé Márovi se o své cestovatelské zá-
žitky z Panamy a Kostariky přijedou podělit 
18. listopadu. Na 4. listopad jsme pozvali 
cestovatelskou dvojici manželů Poulíkových, 
kteří nás zavedou na Kubu. Během listopadu 
nebo prosince proběhne zrušená přednáška 
Michala Meissnera o Sulawesi a přidáme ješ-
tě povídání o Portugalsku, takže se můžete 
těšit na podzim plný cestovatelských zážitků.

O své nepřijdou ani malí Lovci perel. Pře-
čtené knihy s vyplněnými pracovními listy je 
možno odevzdávat ještě do poloviny června. 
Potom bude soutěž ukončena a vyhlášena 
na našem webu. Od konce června a během 
letních prázdnin si potom všichni zúčastnění 
mohou přijít do knihovny pro diplom a malou 
odměnu. Na první tři výherce budou čekat 
věcné ceny.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

PROVOZ MĚSTSKÉ KNIHOVNY OD 1. 6. 2020
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Výběr knižních novinek květen 2020

PRO ŽENY:
Cartland, Barbara: Bezcitný hrabě
Cass, Keira: Zaslíbená
Deveraux, Jude: Skvělá partie
Enoch, Suzanne: Někdo to rád skotské
Harasimová, Markéta: Doktorka Viktorie
Kelková, Lindsey: Zbožňuju Havaj
Mlynářová, Marcela: Dvakrát dole, jednou 
nahoře
Moriarty, Sínead: Sedm dopisů z lásky
Quinn, Julia: Trochu jiná slečna 
Bridgertonová
Valpy, Fiona: Moře vzpomínek

PRO SILNÉ NERVY:
Beran, Ladislav: Odstíny zločinu
Bryndza, Robert: Temné hlubiny
Cole, Daniel: Konec hry
Dicker, Joel: Zmizení Stephanie Mailerové

SVĚTOVÁ LITERATURA: 
Cantor, Jillian: V jiné době
Cohen, Leonard: Oblíbená hra
Gaarder, Jostein: Tajemství karet
Hoeg, Petrer: Tvýma očima
Ishiguro, Kazuo: Neutěšenci
Martel, Yann: Pí a jeho život
McEwan, Ian: Šváb
Sainz Borgo, Karina: V Caracasu bude 
nejspíš stále tma
Saroyan, William: Tracyho tygr

ČESKÁ LITERATURA: 
Báchorová, Sára: An(n)a
Kotleta, František: Underground
Lukášková, Markéta: Vlaštovka v bublině
Třeštíková, Radka: Foukneš do pěny
Viewegh, Michal: Převážně zdvořilý Leopold

Vrba, Michal: Kolem Jakuba
Zelená, Sabina: Dívka s labutí

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Čechura, Jaroslav: Jakub Krčín z Jelčan
Čornej, Petr: Jan Žižka
Čornej, Petr: Husitství a husité
Fibich, Ondřej: Za pověstmi Šumavy
Greenhalg, Chris: Miloval jsem Ingrid 
Bergmannovou
Graham, Winston: Cizinec z moře (Poldark 8)
Jindra, Jaromír: Boj slepého krále
Peroutková, Ivana: Ženy, co se nedaly

PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE:
Čertovo kopyto — Sborník undergroundových 
pohádek
Němeček, Jaroslav: Čtyřlístek a kouzelný 
klobouk
Takáčová, Magdalena: O neposedné opičce
Webbová, Holly: Ptačí triky (Magická zvířata)

PRO NÁCTILETÉ: 
Braunová, Petra: Eda se nedá
DePass, Nina: Jeden rok bez tebe
Foglar, Jaroslav: Dobrodružství v zemi 
nikoho
Killen, Matt: Sirotek, bestie, špiónka
Liggett, Kim: Prokletý rok
Russell, R. R.: Deník mimoňky 14
Zadinová, Radka: Stíny v duši

INSPIRACE DO KUCHYNĚ: 
Czendlik, Zbygniew: Farská kuchařka
Trhoňová, Iva: Ruce v mouce: domácí 
pečivo s kváskem i droždím
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během tohoto měsíce neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Stejně jako v předešlém měsíci i tento měsíc zajišťovali zejména nákupy potravin pro seni-
ory či osoby, které si nákup nemohly zajistit samy.

Strážníci přijali oznámení o rušení nočního klidu na ulici Sadová. Nejprve se událost snažili 
vyřešit v klidu a domluvou, ale jelikož se situace stále opakovala a osoby nespolupracova-
ly, vyřešili strážníci přestupek udělením pokuty. 

Bylo přijato oznámení o jedoucím nákladním vozidle, které poškodilo silnici. Hlídka našla 
zmíněný kamion, který poté zastavila. Řidič k věci uvedl, že se mu rozbila náprava na pří-
věsu a jede do servisu. Byla provedena kontrola silnice, která měla být poškozená, avšak 
k tomuto skutku nedošlo. Hlídka poté řidiče nechala pokračovat v jízdě a dohlížela, zda 
nedochází k dalšímu poškození vozovky. Vše bylo v pořádku.

Strážníci řešili oznámení o krádeži přepravek s prázdnými pivními lahvemi z prostor prodejny. 
Bylo provedeno pátrání po okolí a nalezeny 4 odcizené přepravky. Následující den, kdy řešili stráž-
níci další krádež v jiné prodejně potravin, se pokusil pachatel vrátit dvě přepravky s prázdnými 
pivními lahvemi. Na základě kamerového záznamu z předchozí krádeže se pachatel ke krádeži 
doznal. Strážníci tak osobu předali hlídce PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Hlídka přijala oznámení o napadení mezi dvěma muži na ulici Svratecká. Oznamovatel 
k věci uvedl, že jel na své motorce směrem od Chrlic, kdy na kruhovém objezdu jel v pra-
vém pruhu a z levého na něj začalo najíždět osobní vozidlo BMW. Poté jel směrem k Olym-
pii, kdy na světelné křižovatce mu muž z BMW začal nadávat do pomalých důchodců. 
Následně oznamovatel odbočil na ul. Svrateckou a muž v BMW jel za ním. Oznamovatel 
zastavil u krajnice, sundal si helmu a v tu chvíli od muže z BMW dostal ránu pěstí do obli-
čeje. Poté muž nasedl do vozidla a ujel. Oznamovatel si však muže i s vozidlem stihl vyfotit 
na svůj mobil. Následně se nechal lékařsky ošetřit, jelikož měl tržnou ránu na obličeji. 
Událost hlídka předala přestupkové komisi města Modřic.

Strážníci přijali oznámení o odchyceném psu, který vběhl do prodejny s nábytkem. Psa si 
převzali a pomocí čipu nalezli majitele, který si jej následující den převzal. 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Hlídka přijala oznámení o dalším rušení nočního klidu, v tomto případě se jednalo o ženu, 
kterou postačilo upozornit a událost tímto byla ukončena. 

Strážníci řešili oznámení, kde oznamovatel uvedl, že jej jeho spolubydlící napadl nožem. 
Po příjezdu na místo byl poškozený s dalším spolubydlícím před domem. Poškozený měl 
řeznou ránu na ruce. Dle jeho slov konfl ikt vzniknul během konzumace alkoholu, kdy došlo 
k hádce a následnému napadení. U mužů byla provedena dechová zkouška s výsledky 
2,32 promile a 2,8 promile. Poškozený uvedl, že si nechá zranění ošetřit a přespí u kamará-
da. Jelikož další napadání na místě nehrozilo, byla událost ukončena a osoby vyzvány, aby 
přišly podat vysvětlení ve střízlivém stavu.

Hlídka přijala oznámení od operačního střediska RZS o muži ležícím u OC Olympia. Jelikož 
se dle oznámení zřejmě jedná o narkomana, byli strážníci požádáni o asistenci. Hlídka 
se na místo dostavila jako první a muž již seděl na lavičce. Uvedl, že požil trochu alkoho-
lu a chtěl se prospat. Muži se dle jeho vyjádření nic nestalo, nebyl zraněný. Provedenou 
dechovou zkouškou bylo zjištěno 2,92 promile v dechu. Poté se na místo dostavila RZS 
a zdravotníci muže zkontrolovali. Jelikož muž normálně komunikoval, byl schopen samo-
statné chůze, odešel sám směrem do Brna.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník
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MĚSTSKÝ NOHEJBALOVÝ KLUB MODŘICE ZVE NA 
DOMÁCÍ ZÁPASY V ROČNÍKU 2020

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

V letošní roce se soutěže, tak jako vše ostatní, musely podřídit epidemii koronaviru. 
Po řadě jednání se namísto klasických ligových soutěží budou hrát divize 

tzv. Ligových pohárů.

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

Po těchto zápasech základních částí budou následovat zápasy play-off a pro Divizi 1 a Divizi 
dorost také klasické televizní Superfi nále.
Věříme, že naši věrní fanoušci využijí návratu našich družstev z rebešovického azylu v minu-
lé sezoně a opět si v hojném počtu najdou cestu na naše domácí zápasy.
 Petr Jahoda
 předseda, Městský nohejbalový klub Modřice z.s.

den datum hod. domácí hosté
so 13. 6. 15:00 Městský nohejbalový klub Modřice „A“ Tělocvičná jednota SOKOL Holice
so 27. 6. 15:00 Městský nohejbalový klub Modřice „A“ NK AUSTIN Vsetín 
so 5. 9. 15:00 Městský nohejbalový klub Modřice „A“ Tělocvičná jednota SOKOL I Prostějov
ne 13. 9. 10:00 Městský nohejbalový klub Modřice „A“ SK Liapor - Witte Karlovy Vary 

A tým

B tým

Dorost

den datum hod. domácí hosté
so 13. 6. 10:00 Městský nohejbalový klub Modřice "B" NK BAJDA Kroměříž, z.s.
so 27. 6. 10:00 Městský nohejbalový klub Modřice "B" PKS okna Žďár nad Sázavou
so 19. 9. 10:00 Městský nohejbalový klub Modřice "B" T.J. Sokol Zbečník, z.s.
po 28. 9. 14:00 Městský nohejbalový klub Modřice "B" TJ Spartak MSEM Přerov

den datum hod. domácí hosté
ne 7. 6. 12:00 Městský nohejbalový klub Modřice "dorost" TJ Spartak ALUTEC KK Čelákovice
ne 30. 8. 12:00 Městský nohejbalový klub Modřice "dorost" TJ Spartak MSEM Přerov

SPORT
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KORONAVIRUS VZDĚLÁVÁNÍ NA UNIVERZITĚ 
TŘETÍHO VĚKU MU NEZASTAVIL 

Univerzita třetího věku Masarykovy univerzity 
myslí na seniory i v době pandemie a připra-
vuje pro ně online vzdělávací aktivity. Program 
výuky bez osobního kontaktu vyplynul z faktu, 
že vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího 
věku bylo přerušeno na Masarykově univerzi-
tě jako na jedné z prvních univerzit. Důvod byl 
nevystavovat věkově nejohroženější skupinu 
nebezpečí onemocněním COVID -19.
V současné době probíhají online přednášky 
prostřednictvím kanálu na YouTube. V pře-
dem stanovený čas jsou posluchačům U3V 
vysílány přednášky z různých oborů, např. as-
tronomie, dějin umění, ekonomie, historie či 
literatury a dalších.
Kromě toho jsou realizovány i semestrální on-
line kurzy, které byly nabídnuty posluchačům, 
jejichž prezenční kurzy byly zrušeny. Jedná se 
např. o kurzy Po stopách významných civiliza-
cí a kultur Latinské Ameriky, Trénování paměti 
nebo Tajemství skrytá v DNA. S lektory senioři 
komunikují pomocí video přenosu v reálném 

čase s možností aktivního vstupu do diskuse. 
Pro seniorskou veřejnost je také na webo-
vých stránkách Univerzity třetího věku MU 
vytvořena sekce pro studium doma, kde jsou 
pravidelně zveřejňovány odkazy, vzdělávací 
materiály a videa věnující se např. pohybo-
vým aktivitám, studiu cizích jazyků, astrono-
mii nebo historii.
Již se však těšíme, až nám bude opět umožně-
no setkávat se v přednáškových místnostech 
Masarykovy univerzity. Připravujeme proto 
také kurzy na nový akademický rok, který nás 
čeká. Přihlašování do těchto kurzů se uskuteč-
ní od září 2020. Zájemci se budou moci přihlá-
sit do 1. ročníku tříletého Všeobecně zaměře-
ného kurzu nebo do jednoletých kurzů Kulturní 
dědictví a památková péče na Moravě a Uni-
verzita třetího věku v Moravském zemském 
muzeu. Bližší informace o připravovaných kur-
zech včetně programů naleznete na webových 
stránkách www.u3v.muni.cz.
 Tereza Tlapáková

 Foto: archiv MU
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Co od Vás očekáváme?

Co můžete čekat Vy od nás?
  Zázemí stabilní a rostoucí společnosti s 30letou tradicí
  Odpovídající platové ohodnocení a výkonnostní bonusy
  5 týdnů dovolené, příspěvky na dopravu, jazykové kurzy, akce
  Příjemný a přátelský kolektiv rodinné firmy

Celosvětově úspěšná česká firma hledá

  Vyučení, popřípadě odborné vzdělání v oboru
  Ochotu učit se
  Pečlivost a samostatnost

Modřická 52
Moravany u Brna

Hledáte jistoty i možnost realizace?

– VÝROBNÍ TECHNIČKU 
– ELEKTROMECHANIKA 
– ZÁMEČNÍKA 
– MONTÁŽNÍ DĚLNICI

545 235 252 prace@veit.cz prace.veit.cz
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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
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Sháníme byt ke koupi 
ideálně 2+1/3+1
Modřice, Rajhrad, 

Židlochovice apod.
T.: 703 668 397

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

Koupím garáž
v Modřicích.

Tel.: 606 556 585

Koupím zahradu 
(s chatkou) v Modřicích.

Tel.: 606 556 585

Stěhujeme se z Čech 
- koupíme RD 

do 30 km od Brna.
Tel.: 604 743 584
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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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