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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 
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i Poděbradova a připravuje se oprava dalších chodníků ulice Benešova a Sadova. Z velkých budoucích investičních ak
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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

Tak se nám ulice v lednu rozzářila – děkujeme, že třídíte odpad. Foto: J. Mareček
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Komentáře k vybraným bodům usnesení z 58. schůze RMM konané dne 18. 01. 2022

Ukončení nájmu pozemku města pro reklamní billboardy
RMM na žádost nájemníků ukončila pronájem části pozemku parc. č. 1977/74 – zahrádkář-
ská kolonie u ČOV na umístění celkem 4 ks reklamních panelů připevněných na oplocení, kte-
ré budou nejpozději do 31. 03. 2022 odstraněny.
(k usnesení 58R-2.7/2022 a 58R-2.8/2022)

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
RMM schválila Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice v roce 
2022, které jsou do 50.000 Kč, těmto subjektům:

- Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty 50.000 Kč
- FC Atraps Modřice – futsalový klub 50.000 Kč
- Jump athletic club Brno
- mezinárodní závody ve skoku vysokém v OC Olympia 25.000 Kč 
- Nadační fond Slunečnice – ústav Chrlice 20.000 Kč
- JMOŠS z.s. – šipkařský klub Modřice 20.000 Kč
- Zahrádkářský spolek Modřice 18.000 Kč
- SPMP ČR pobočný spolek 
- tábor pro mentálně a kombinovaně postižené  15.000 Kč
- Český svaz včelařů, z.s. 15.000 Kč
- VSK Technika hokej Brno p.s. 15.000 Kč
- Vonka Racing, s. r. o. – Rallye show Modřice 20.000 Kč
- Jan Vonka – Vonka Racing - závodní tým 10.000 Kč
- Patrik Iláš – klub kulturistiky Modřice 10.000 Kč
- Linka bezpečí, z.s. 10.000 Kč
- Luboš Dubšík – tenisový turnaj amatérů 6.000 Kč
- Lukáš Pifko – bojové umění 5.000 Kč 
(k usnesení 58R-2.14/2022 až 58R-2.28/2022)

Stavební úpravy před RD č. p. 70
RMM pověřila majetkový odbor vyhodnocením možnosti provedení odvodňovacích žlabů před 
citovaným RD a oslovením odborné fi rmy k vyhodnocení umístění dopravního zrcadla proti 
vjezdu do domu.
(k usnesení 58R-3.5/2022)

Podpora organizace Dubové lístky, z.s.
Nově vzniklý spolek Dubové lístky požádal město Modřice o podporu své činnosti. RMM 
schválila spolku užívání klubovny nad knihovnou, využití velké zasedací místnosti pro diva-
delní představení, využití areálu Pod Kaštany pro letní příměstský tábor a využívání MHM 
dle její obsazenosti. RMM dále spolku zamítla využívání síně slávy na MHM k rukodělným 

USNESENÍ 58. SCHŮZE RMM
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činnostem, neboť tato není k tomu určena.
(k usnesení 58R-3. 7. 1/2022 a 58R-3. 7. 2/2022)

Fotbalový turnaj přípravek
MFK, o. s., pořádá ve dnech 19. a 20. 02. 2022 turnaj mladších a starších přípravek jako Me-
moriál Michala Bombera Lederera a RMM schválila převzetí záštity nad akcí, upravené nájem-
né a věnování cen pro účastníky.
(k usnesení 58R-3.8/2022)

Dětské hřiště a výběh pro psy
Ke konci roku 2021 byla z větší části dokončena výstavba dětského hřiště a výběhu pro psy ve 
vnitrobloku BD Husova-Komenského. RMM schválila pro tato zařízení návštěvní řády a pověři-
la Městskou policii kontrolou jejich dodržování.
(k usnesení 58R-7.2/2022 a 58R-7.3/2022)

Oprava kanalizace a vodovodu lokality Za Humny
RMM schválila zadávací dokumentaci výběrového řízení na opravu splaškové a dešťové kana-
lizace a vodovodu v ulicích Mayerova a Střední.
(k usnesení 58R-7.16/2022)

POZVÁNKA

na 17. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, 
které se koná v pondělí 14. března 2022 od 18 hodin

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

a na internetových stránkách města Modřice. 
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JAK ZÍSKAT AKTUÁLNÍ INFORMACE
Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU MODŘICE?

• webové stránky města www.mesto-modrice.cz
• přihlásit se k odběru novinek z webových stránek města
 www.mesto-modrice.cz – novinky na internetu – přihlášení k odběru 
 Na e-mail vám budou chodit informace z aktualit a úřední desky.
• přihlásit se do aplikace Mobilní rozhlas
 www.mesto-modrice.cz – mobilní rozhlas – zde jsou popsány kroky, jak postupovat 
 při registraci. Možnost přihlásit se k odběru e-mailů a SMS zpráv. SMS zprávy jsou 
 rozesílány v krizových situacích.
• hlášení místního rozhlasu
 textová forma je v den hlášení zveřejněna na webových stránkách města – aktuality – 
 hlášení rozhlasu 
• ofi ciální Facebook města 
• zpravodaj
 v elektronické podobě na stránkách města www.mesto-modrice.cz
• vývěsky

K odběru Novinek na internetu je k datu 26. 01. 2022 přihlášeno pouze 117 občanů. 

Do aplikace Mobilní rozhlas je k datu 26. 01. 2022 přihlášeno pouze 200 občanů.
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka

POPLATKY

Městský úřad Modřice připomíná občanům, že ke dni 31. 3. 2022 jsou splatné: místní 
poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku. Úhradu lze provést hotově na pokladně 
městského úřadu v úřední dny nebo platbou na účet. Na telefonním čísle 537 001 023 
nebo na e-mailu: jana.vranova@mesto-modrice.cz budou sděleny údaje k platbě.

Připomínáme, že držitel psa má povinnost přihlásit psa staršího tří měsíců do eviden-
ce, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve stejném termínu má držitel psa povin-
nost ohlásit veškeré změny, které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. 
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ODPADY, ODPADY A ZASE ODPADY

Tentokrát trochu obsáhleji.
Informační kampaň o třídění odpadů pro-

bíhala intenzivně v roce 2020 i 2021, a to 
instruktivními články ve Zpravodaji, který 
je distribuován do všech domácností (jeho 
elektronická verze je zveřejňována na www.
mesto-modrice.cz a také je možné si ho vy-
zvednout na městském úřadě).

V 2020 byly informace v číslech 2, 3, 6, 
9, 10, 11, v roce 2021 v číslech 1, 2, 4, 5, 6, 
7/8, 9, 11, 12, a také byla distribuována do 
schránek občanů informační brožura k no-
vému systému třídění Dům od domu.

Velké množství občanů přistupuje k třídě-
ní zodpovědně a snaží se postupovat správ-
ně. Těm patří velký dík. Ale pořád máme 
v Modřicích v třídění rezervy.

Město, městský úřad či místostarostka 
Hana Chybíková si jen tak pro nic za nic 
nevymysleli zavedení nového systému. Jde 
nám o to, že musíme začít plnit legislativní 
požadavky vyplývající ze Zákona o odpa-
dech. A bez transformace přístupu k třídění 
to nejde. Je potřeba se zamyslet nad změ-
nou našeho myšlení a snažit se nejen dobře 
třídit, ale také odpadům předcházet. 

 
Upozorňovala jsem na to, že přecházíme 

na zcela nový systém svozu a třídění odpa-
dů a že běží zkušební provoz, který se bude 
po novém roce a v jarních měsících vyhod-
nocovat. 

Celý systém se připravoval od roku 2019 
na základě analýz, dnešní doba je velmi dy-
namická a stále se objevuje spousta ovliv-
ňujících faktorů. Zdlouhavý proces přidělení 
dotace a její administrace, nutná výběrová 
řízení a zejména pandemie covid změnila 
strukturu a množství odpadu. To ovlivni-
lo celé nastavení, které se bude v průběhu 
času měnit a na což bylo upozorňováno. 

I z tohoto důvodu je celý systém doplněn 
o čipy na nádobách, abychom mohli po 
vyhodnocení v jarních měsících uskutečnit 
optimalizaci. Součástí optimalizace může 
být i navýšení frekvence svozů, pokud se 
ukáže, že ty výše nastavené nejsou dosta-
tečné. Proto jsem při spuštění systému 
„dům od domu“ prosila o trpělivost. 

Také je jasné, že změna je výrazná nejen 
pro občany, ale také pro svozovou fi rmu 
a chvíli trvá, než si každý na nový systém 
zvykne a přizpůsobí se.

Děkuji všem, kteří to pochopili a jsou tr-
pěliví.

Nejde jen o to kontejnery zaplnit, ale jde 
o to zaplnit je správnou komoditou a důleži-
té je zmenšit objem. A to se v mnoha přípa-
dech bohužel neděje. V rodinných domech 
si každý svoji nádobu pohlídá, v bytových 
domech je to problematičtější. Když ně-
kdo do nádoby vhodí nezmačkanou krabici 
nebo plastovou láhev, zabere tak místo pro 
své zodpovědné sousedy.

Aby svoz odpadu v našem městě probíhal 
hladce a bezproblémově, je třeba dodržovat 
také několik základních pravidel:

• Každá domácnost, která si přeje mít 
svoji nádobu vyprázdněnou, by ji měla 
přistavit minimálně v 6 h ráno v den 
svozu nebo den předem večer a uklízet 
ji opět až večer.
 Svozy odpadů začínají již od 6 ho-
din ráno a z různých technických dů-
vodů mohou probíhat až do pozdního 
odpoledne či večera.
 Nádoba má být, pokud je to mož-
né, vystavena co nejblíže ke komu-
nikaci tak, aby bylo hned na první 
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pohled jasné, že ji mají zaměstnanci 
svozové fi rmy vyprázdnit. Nádoby by 
neměly zůstávat u domu, v ohrádce, 
ve výklenku, schovány za dalšími ná-
dobami nebo zaparkovanými auty. 
Výjimku tvoří kóje a ohrádky u byto-
vých domů.
 Pracovníci svozové fi rmy nesmějí 
vstupovat na soukromé pozemky. 

• Nádoby by měly být řádně a viditelně 
označeny, a to hlavně v případě, že bar-
va sběrné nádoby neodpovídá vyváže-
né komoditě. 
 Směsný komunální odpad (SKO) – 
černá/tmavě zelená/plechová 
 Papír – modrá
 Plast – žlutá
 Bio – hnědá

Pokud to tak není, označte prosím nádo-
bu jasně zřetelným způsobem, a to i u byto-
vých domů. 

Nádoba by měla být v takovém technic-
kém stavu, který umožňuje svoz – komplet-
ní, nepoškozená, jinak hrozí úraz pracovní-
ků svozové fi rmy.

Také je výhodné mít nádobu označenou 
číslem popisným vašeho domu, nebude do-
cházet k jejich záměnám.

Pokud si budete pořizovat nádobu novou, 
prosím o dodržení správné barvy a označe-
ní čipem, který si vyzvednete na radnici. 

U bytových domů by bylo v takovém pří-
padě vhodné se zamyslet, zda místo několi-
ka nových menších popelnic nepořídit větší 
kontejner 1100 l. Jednak zabere méně mís-
ta, ale i usnadní a zrychlí manipulaci.

Do žlutých nádob na plast se odkládají 
nápojové kartony, ty nepatří do papíru ani 
do SKO, a nově také kovové plechovky od 
nápojů. Ostatní kovy se separují do nádob 
na separačních hnízdech nebo odevzdávají 
na sběrném dvoře.

Při zaplnění vašich nádob na papír a plast 
u domu využívejte separační hnízda, stále 
jsou v provozu a vyvážejí se každý týden.

Pokud se budeme všichni řídit výše uve-
denými radami, bude se naše třídění stále 
lepšit.

Ještě jednou děkuji všem, co správně tří-
dí odpad, aktivně se zapojili a jsou trpěliví, 
úpravy systému se připravují.

 Ing. Hana Chybíková

Foto: Ing. Hana Chybíková
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RADĚJI CHODNÍK NEŽ POMNÍK

Křížení ulic U Hřiště, Hybešovy a Havlíčkovy je nepřehledné. Tvoří je dvě křižovatky položené 
blízko sebe, spojující 5 směrů, z nichž jeden je výpadovkou z města. Chybí zde chodníky a roz-
hledové možnosti jsou vzhledem k oplocením pozemků a vzrostlé vegetaci nedostatečné.

V bezprostředním okolí bydlí nejméně 6 rodin s dětmi. Přejít tuto křižovatku bezpečně je oříš-
kem pro dospělého, ne tak pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Občan bydlící poblíž, otec 2 dětí, se v březnu 2021 obrátil na radnici se žádostí o zlepšení 
situace. A netušil, jaký příběh tím začal psát…

Radnice reaguje: V oblasti platí snížená rychlost 30 km/h; radnice neodpovídá za neukázněné 
řidiče a chodce; situaci přesto nechá posoudit dopravním inženýrem.

V září 2021 (po 6 měsících!) se občan dotazuje, jak záležitost pokračuje.

Radnice: Posouzení inženýrem dosud nebylo zadáno, stane se tak na podzim. Komunikace 
zde bez problému fungují mnoho let.

Začátkem ledna 2022 (tj. po dalších 4 měsících!) se občan znovu táže na pokrok.

Radnice: Chodníky vybudovat nelze; hledá možnosti zklidnění provozu.

Občan pochopil, že musí být neodbytnější, a v polovině ledna 2022 žádá výsledek práce inže-
nýra.

Radnice zasílá mapku s návrhem rozmístění dopravních opatření. Jedná se o plastové zpoma-
lovací polštáře připevněné k vozovce pomocí hmoždinek.

Občane, který chodíš ulicemi Modřic po svých, posíláš děti do školy, na kroužky či si jen hrát 
ven, jak hodnotíš přístup svých volených zástupců? Nejsi-li zdravě neodbytný a důsledný, jsi 
odpinknut lacinými argumenty. Ty lehce vyvrátíš:

- Radnice skutečně neodpovídá za chování jednotlivých účastníků provozu, ale jedno-
značně odpovídá za vytváření bezpečných podmínek na městských komunikacích. 
Radnice mimoto zřizuje Městskou policii, kterou tam může poslat a řidiče se ztěžk-
lou nohou na plynu nechat solit. Zlepšení zaručeno!

- Argument, že se dosud nic nestalo, není důstojný zdravého rozumu občana ani pisa-
telky z radnice. Léta se nic nestalo, ale už zítra se stát může…

- Chodník v oblasti lze. Je k dispozici průběžný pruh v šířce 2 m ve vlastnictví města.

Mimoto s Tebou hraje o čas. Doufá, že zapomeneš, unavíš se, budeš mít jiné starosti, nebu-
deš mít houževnatost dotáhnout věc do konce, děti vyrostou, odstěhuješ se, umřeš… příp. se 
zalekneš cejchu potížisty, který je Ti mezi řádky podsouván.
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Ne, náš občan se odradit nenechá, nálepek se nebojí. Cení si nabízeného okamžitého řešení, 
ale má pochybnosti o jeho účinnosti a především trvalosti (hmoždinky ve vozovce…). Náš 
občan a s ním nejméně 5 dalších rodin žádá chodníky, přechody, řádné svislé i vodorovné 
značení, robustní zpomalovací prahy a také funkční policii pokutující časté závodníky. Nechce, 
aby nastala situace, kdy bude vedle silnice místo chodníku pomníček…

 Tomáš Vykoukal
 Roman Blumaier
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BRABROUCI V ZIMĚ II

Lednový výlet byl, jak už název vypovídá, 
akcí, kterou jsme pořádali v prvním měsíci 
roku 2022. Tradičně se dělí na dvě části – 
dopolední a odpolední, přičemž dopoledne 
se vždy věnujeme tréninku na nadcházející 
soutěž Zelené ligy. Tou budou letos Deskov-
ky, a tak se všichni soutěživí Brabrouci v so-
botu 8. 1. 2022 dopoledne sešli v klubovně, 
aby zdokonalili své dovednosti a strategie 
v deskových hrách. Byli jsme rozděleni do tří 
věkových kategorií, z nichž každá hrála tur-
naj ve dvou deskových hrách. Ti nejmladší si 
užili zábavu s karetní hrou Uno a deskovou 
hrou Hop!. Starší Brabrouci taktizovali ve 
hře Ubongo a potrénovali svůj postřeh nad 
karetním Dobblem. Nejstarší si pak protáhli 
mozkové závity (a oprášili slovník spisovné 
češtiny) při hře KrisKros a vyzkoušeli vhodné 
strategie pro Dominion. Protože jsme v rám-
ci turnaje své soupeře střídali, abychom se 
na protihráče dobře připravili, mohlo se stát, 

že vznikne malá časová prodleva. Těchto 
situací jsme ale využili k malování kamín-
ků akrylovými barvami. A že vznikla krásná 
díla! Na oběd jsme šli sice všichni domů, ale 
odpolední část proběhla tradičně i s rodiči 
v areálu Pod Kaštany. Zde jsme nejen vyhlá-
sili výsledky dopoledního herního turnaje, ale 
také se naskytla poslední příležitost k zužit-
kování nastřádaných brapenů, které jsme si 
v minulých letech poctivě vydělali na schůz-
kách, akcích, či za napsání příspěvku do kro-
niky. Této burzy a menší dražby se ujal sám 
trhovec Kečup. Závěrem už nezbylo než se 
vrhnout na opékání na vánočních stromeč-
cích. Tentokrát jsme ovšem u táboráku ne-
byli sami, a proto bychom chtěli také podě-
kovat členům Dětského folklorního kroužku 
Modřice, že nás vzali mezi sebe. Následující 
akcí v únoru pak bude Ledová Karviná, na 
kterou se už teď těšíme.
 Brabrouci
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Foto: archiv Brabrouků
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

POVÁNOČNÍ „VÁNOČNÍ“ SETKÁNÍ S FOLKLOREM…

V novém roce 2022 jsme zahájili svoji činnost již první čtvrtek v sále na radnici, kde jsme si 
zopakovali vánoční pásma, která se vzhledem k velké nemocnosti dětí již loni nemohla reali-
zovat na vánoční besídce.

Rozhodli jsme se, že děti o akci nepřipravíme, a tak jsme uspořádali 8. ledna setkání rodičů 
a dětí v areálu Pod Kaštany v Modřicích s vánočním atmosférou. Po přivítání všech účastníků 
se děti z naší přípravky ujaly svého představení se zpěvy a tanci. Po nich následovaly starší 
děti s vystoupením „Vánoční příběh“, které i díky kostýmům a kulisám utvářelo hezkou diva-
delní atmosféru. A protože se děti i lektorky v loňském roce moc snažily, nezapomněli jsme na 
ně s drobnými dárečky. Odpoledne jsme zakončili neformálně u táboráku, kde byla možnost 
se blíže seznámit s ostatními rodiči a nadšenci folkloru. Zároveň jsme přispěli na „Tříkrálovou 
sbírku“ částkou 3231 Kč, která se vybrala během této akce DFKM, z.s.

 Ivana Cetlová za DFKM, z.s.



www.mesto-modrice.cz

14
2 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: archiv DFK Modřice
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NACVIČUJEME, UČÍME SE, ALE I UMÍME SE BAVIT…

Během měsíce ledna přípravka pomalu seznamuje děti s jarními písněmi a tanci k vítání 
jara. Pro větší děti jsme připravili dva díly soutěže „Folklorní kroužek má talent“. V ní měly děti 
možnost individuálně či ve skupince předvést přede všemi něco, co samy vymyslely. Kreati-
vita dětí však nezná mezí… Viděli jsme pěvecká vystoupení, tance, hraní na kytaru, fl étnu, či 
klávesy, až po divadelní výkony menších i větších skupin nebo sourozenců. My, lektorky, jsme 
dětem udělaly porotu známých osobností a také se představily se svým vystoupením. Odmě-
na s diplomem byla samozřejmostí a nakonec, na přání dětí, proběhl i „zlatý bazén“. Moc jsme 
si talent všichni užili a pobavili se.

Více o aktivitách a činnosti se dozvíte na našich webových stránkách 
www.folklorni-krouzek-modrice.cz.
 Ivana Cetlová za DFKM, z.s.
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Foto: archiv DFK Modřice
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POLÁRNÍ VÝPRAVA

Předposlední lednovou sobotu se něko-
lik odvážných vydalo chumelenicí na zá-
kladnu v Želešicích. Začátek cesty prověřil 
naše zateplení a nepromokavost výbavy, 
zbytek dne už nás doprovázela jen blan-
kytná obloha a laskavé zimní slunce. Při-
praveným zkrátka štěstí přeje! Využili jsme 
obnovy sněhové pokrývky k začátku téma-
tu o stopování. Překvapilo mne, jak Hvězdy 
dokázaly odhadnout stáří stop i druhy zví-
řat. Nejvíce jsme si ale užili stopování ka-
marádů, kteří šli před námi. Dokonce jsme 
dokázali ve většině případů správně spojit, 
komu patří která podrážka, což jsme doda-
tečně ještě podrobně prozkoumali. Taky 
jsme poznali, že ráno šla naší trasou žena 
a muž se psem – to podle právě odeznělé 
chumelenice, která nám pomohla poměrně 
přesně určit čas (holky to společně vyde-
dukovaly samy!).

Také jsme našli ranní výlet zajíce a poznali 
jsme, že stádo vysoké jsme museli minout 
jen o pár minut. Téma života divokých zví-
řat jsme uzavřeli nálezem, který potvrdil, že 

v našem sadu žije srnec. Což se následně 
v podvečer ukázalo být pravdivé, protože se 
nám krásně předvedl úprkem mezi stromy.

V zázemí našeho vagonku jsme si po dů-
kladném úklidu uvařili vylepšenou hovězí 
a gulášovou polévku a poznali jsme, jak se zi-
mou klesá tlak v plynových kartuších, a který 
vařič je praktičtější pro vaření s kotlíkem (ten 
s hadičkou, jednoznačně!). Po dobrém obě-
dě nás několik vypravěčů provedlo zákoutími 
městečka Palerma a po hře u stolu jsme se 
vydali zadovádět si při „vlajkované“ v sadu, 
který přiléhá k základně. Bylo krásně!

V závěru výpravy jsme prozkoumali naše 
nové vysílačky, které mají mnohem více 
funkcí než ty původní, a já osobně se už 
velmi těším na to, jaká nová dobrodružství 
s nimi zažijeme!

V šeru zpáteční cesty jsme si užili krásné 
výhledy na svítící Brno a Modřice. Kdo by byl 
na začátku, když jsme se prodírali chumele-
nicí, řekl, že si užijeme tak báječný den!

 Jitka Litschmannova – Hermiona
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Foto: archiv Skautů
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SKAUTÍŽKOVÁ FOTOVÝZVA

Skautížek (= skautský Ježíšek) nám nadělil tučňáčkovské ponožky, a tak se přímo nabí-
zelo vyhlásit přes Vánoce fotovýzvu. Úkolem bylo zachytit, jak si nové ponožky vychutnávají 
vánoční nebo silvestrovskou atmosféru. Myslím, že se to povedlo, a soutěžící získali drobné 
odměny.  Klára Čonková – Panda

Foto: archiv Skautů
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NOVOROČNÍ KONCERT — ZASTAVENÍ U JESLIČEK

Zpívání u jesliček má v Modřicích dlouhou 
tradici. V minulých dvou letech se však z dů-
vodu pandemie musela přerušit. Až v prv-
ních dnech roku 2022 se příznivci vánoční 
hudby mohli ve farním kostele svatého Go-
tharda sejít znovu. Před vstupem do chrámu 
prokázali zdravotní stav potvrzením o očko-
vání nebo prodělané nemoci.

Po úvodní promluvě P. Zdeňka Drštky 
seznámila posluchače s připraveným pro-
gramem místostarostka Hana Chybíková. 
Koncert zahájil Vojtěch Janský. Přednesl 
varhanní skladbu Trumpet Voluntary od 
Johna Stanleye (1712–1786). Posléze jsme 
v podání Milana Obdržálka a Anny Slané – 
housle, Dagmar Bradové, Evy Dokoupilové 
a Adély Sigmundové – klarinet a Jiřího Bra-
dy – fagot vyslechli Pastorelu in D Jakuba 
Jana Ryby (1765–1815). 

Pod taktovkou sbormistra Jaromíra Gam-
by představil Smíšený pěvecký sbor města 
Modřice několik vánočních koled. Po nich 
jsme se již nechali unášet radostnými tóny 
Rybovy České mše vánoční. Ta je od konce 
18. století nedílnou součástí našich Vánoc. 
Poslouchá se v rodinách a hraje se v roz-

manitých prostorách – od Rudolfi na, přes 
zapadlé venkovské kostelíky až po halu hlav-
ního nádraží v Praze. Před Vánocemi 2021 ji 
sbor s orchestrálním doprovodem interpre-
toval na brněnském náměstí Svobody. V re-
príze jsme obdivovali sólové pěvecké party 
Marie Říhové, Michala Kopala a Jana Mareč-
ka. Sborový zpěv a něžný varhanní doprovod 
Davida Sedláře podepřela skvělá akustika 
chrámové lodi. Dlouhý potlesk byl umělcům 
zaslouženou odměnou.

Vystoupení bylo zřejmě jedním z vrcholů 
umělecké tvorby sboru. S lítostí jsme konsta-
tovali, že z epidemiologických důvodů vznikly 
zábrany, které nedovolily, aby s Českou mší 
vánoční nastoupil připravenou cestu za kra-
jany do rumunského Banátu. A ještě jedna 
věc stojí za zmínku. Možná se letos dočkáme 
uvedení fi lmu režiséra Vladimíra Morávka, na-
točeného podle námětu Olbrachtova (1882–
1952) Nikoly Šuhaje loupežníka, na němž se 
modřický sbor podílel.

Slavnostní večer zakončil společný zpěv 
písně Narodil se Kristus Pán. 

 Josef Chybík

Foto: Josef Chybík
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Foto: M. Hájek
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Opakovaně připravujeme 102. komorní koncert na radnici 

OPOŽDĚNÁ
JAZZOVÁ OSLAVA NAROZENIN

plánovaný termín: 

středa 30. března 2022
v sále na radnici v 19 hod

Původně se tento koncert měl konat už v roce 2020, kdy měli jeho hlavní aktéři, 
pravidelní spoluorganizátoři a účinkující našich koncertů kulaté narozeniny. Pak byl 
znovu v plánu pro rok 2021, ale z důvodu covidu se opět nemohl uskutečnit. Protože 
to zatím nemíníme vzdát, tak doufáme, že se jeho realizace snad podaří na třetí pokus.

V první polovině by měli zahrát pánové Milan Kašuba – kytara, Pavel 
Rosendorf – klarinet a Miroslav Šula – bicí. Všichni učí na místní 
ZUŠ Ořechov–Modřice a připomenout si je můžeme na přiložených 

fotografi ích. Ve druhé části si pak Milan Kašuba pozval
paní Dášu Ubrovou, jako zpěvačku

(https://www.youtube.com/watch?v=bZJT2YoT-g8)
a svoje žáky s kytarou – Mikuláše Francána a Jakuba Juránka.

 
za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela

Foto: Mirek Hájek 
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN 

Zatím samozřejmě žádné ohlasy na ledno-
vé vydání nemám, protože v době, kdy píšu 
toto pokračování, Zpravodaj ještě nevyšel. 
Ocenění naší autorské a redakční práce však 
zaznělo ze strany vedoucího pěveckého 
sboru za publikování rozsáhlé dokumentace 
kolem „Rybovky“. Kompletní video-záznam 
a velkou fotogalerii ze „Zpívání u jesliček“ 
v kostele si určitě rádi připomenou nejen 
přímí účastníci, ale i ostatní přátelé hudeb-
ních zážitků, kteří dávají přednost poslechu 
a prohlížení doma v teple. 

K prohlédnutí bych rád též doporučil foto 
z „velké vody“ v březnu 2006 i současné zábě-
ry z činnosti bobrů v „divočině“ na poloostrově 
u soutoku Svitavy se Svratkou v Přízřenicích. 
Výsledek jejich bezchybné orientace a pláno-
vání můžeme pohodlně vidět na náhonu vedle 
frekventované cyklostezky k Modřicím. Když 
jsem se tam byl před týdnem podívat, tak už 
měli ohlodaný i pořádný kus dolní části kme-
ne stromu, který si pokáceli do vody. Na odka-
zované historické mapě je pak zobrazeno, jak 
vypadaly zmíněné řeky před regulací v roce 
1848.

Úvodním tématem únorového MIMu 
bude souhrnná historie akce „Vítání jara“, 
kterou po řadu let až do „doby covidové“ 
pro děti i všechny občany města organi-
zoval Dětský folklorní kroužek. Jinak před-
pokládám, že se v průběhu měsíce února 
podaří dokončit potřebné popisy a návody 
tak, aby bylo možno nabídnout k volnému 
stažení a veřejnému ověřování beta-verzi 
pro základní model programovací staveb-
nice Mini-web.

Hlavní témata na webu „mim-x.mzf.cz“ 
v únoru 2022: 
• Historie akce „Vítání jara v Modřicích“– 

Dětský folklorní kroužek 2012 až 2019
• Mini-web se představuje (pokračování rub-

riky o programování webových stránek) 
• Články o přírodě v Modřicích a okolí (pokra-

čování tematické rubriky) 
• Předpokládá se opět připomenutí některé-

ho z historických koncertů na radnici 
• Ke stažení a příp. tisku budou nabídnuty 

vydané prospekty „Kam v Modřicích“ 

 Vlastimil Čevela, 27. ledna 2022 
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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/.

OTVÍRACÍ DOBA
Pondělí 9—12 13—18
Úterý   13—19
Středa  13—18
Pátek 9—12 13—16
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Výběr knižních novinek únor 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Ashman, Rob: Jedno malé prasátko
Brown, Sandra: Lest
Brown, Sandra: Letenka z džungle
Březina, Jiří: Mizení
Clark, Julie: Otec neznámý
Connelly, Michael: Zákon neviny
Ellis, Joy: Čtvrtý přítel
Horowitz, Anthony: Dům hedvábí
Klíma, Josef: Jak zabít dvakrát
PRO ŽENY:
Gregory, Philippa: Ve zrádných proudech
Guhrke, Laura Lee: Zdivočelá dědička
Steell, Danielle: Bod zlomu
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Arenz, Ewald: Staré odrůdy
Baldini, Laura: Maria Montessoriová: učitel-
ka nové doby
Bjergfeldt, Annette: Kodaňská píseň písní
Druart, Ruth: Když Paříž spala
Chamberlainová, Diane: Prolhané městečko
Izquierdo, Andreas: Stíny světa

Lawhon, Ariel: Krycí jméno Helena
Taylor, Patrick: Doktore, to bude bolet!
ČESKÁ LITERATURA:
Hartl, Patrik: 15 roků lásky
Jelínková, Jolana: Helena
Pischová, Naďa: TAM
Pawlowská, Halina: Milý Bene
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Příliš mnoho podezřelých
Ebertová, Sabine: Srdce z kamene (Meč 
a koruna 4.)
Martin, Sabine: Slzy katovy schovanky
Niedl, František: Mistr platnéř
Prokop, Josef Bernard: František Štěpán 
Lotrinský: bohatý manžel chudé císařovny
Vondruška, Vlastimil: Znamení Jidáš
Whitton, Hana: Zimní královna
FANTASY A SCI-FI:
Maas, Sarah J.: Dům mlhy a hněvu
Maas, Sarah J.: Půlnoční koruna
Riggs, Ransom: Zkáza Ďáblova akru
Vondruška, Vlastimil: Neviditelní

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme se

Foretová Marie
Ledererová Marie
Kulawiaková Eva 
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ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce ledna, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během ledna neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP Modřice byla požádána ze strany operační RZS o ověření oznámení, které měla 
učinit dívka, že se sebepoškodila a nachází se v Modřicích. Hlídka dívku nalezla a poskytla 
jí první pomoc. Měla řeznou ránu na pravém zápěstí a tvrdila, že trpí psychickými problémy. 
Na místo následně přijela RZS, která odvezla dívku do dětské nemocnice.

Strážníci přijali žádost od RZS o asistenci při ošetření agresivní seniorky, která měla napad-
nout personál domova pro seniory. Strážníci po příjezdu na místo nemuseli zasahovat, jeli-
kož seniorka se v péči zdravotníků uklidnila a spolupracovala. Strážníci na místě věc ukončili.
Hlídku MP požádal o asistenci operační HZS, jelikož obdržel oznámení od ženy, která upadla 
v bytě PBDS v Modřicích a nemůže vstát. Hlídka se na místě spojila s HZS Židlochovice 
a v bytě pomohla ženě na nohy. Byla v pořádku a lékařské ošetření nežádala. Také byla po-
učena, že příště může volat přímo MP Modřice.

Strážníci přijali oznámení, že u vchodu do OC Olympia leží muž, který je pravděpodobně pod 
vlivem alkoholu a není schopen samostatné chůze. Hlídka po příjezdu na místo provedla 
u muže dechovou zkoušku s výsledkem 3,31 promile. Jelikož muž nebyl schopen samostat-
né chůze, byl prostřednictvím sanitního vozu převezen na PZS, Húskova 2, Brno.

Hlídka MP přijala telefonické oznámení o nevyvezení popelnic směsného komunálního od-
padu na ulici Sadová mezi domy č. 567 a 569 z důvodů blokování přístupové cesty vozidlem. 
Hlídka zjistila totožnost provozovatele vozidla a následně jej kontaktovala, aby vozidlo od-
stranil. Popelnice byly následně vyvezeny.

Tímto bychom vás chtěli požádat, abyste v době svozu odpadu neblokovali svými vozidly 
přístupové cesty pro popelářské vozidlo, jinak nemusí být odpad řádně vyvezen.

Strážníci přijali oznámení od managera městské haly Modřice, že 3 osoby odcizily stojanový 
popelník a reklamní tabuli, které stály venku před restaurací Sokec. Dle kamerového zázna-
mu městské haly byly všechny osoby ztotožněny. Na místě byl muž, který odnesl reklamní 
ceduli, a dvě ženy, z nichž jedna odnesla popelník. Vzhledem k tomu, že se podařilo zjistit 
totožnost osob, bude s nimi zahájeno přestupkové řízení, včetně řízení o náhradu škody, 
kterou způsobili. 
 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Vrchní komisař

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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ANKETU NOHEJBALISTA ROKU 2021
OVLÁDLI MODŘIČTÍ HRÁČI

Český nohejbalový svaz 19. ledna vyhlá-
sil výsledky každoroční ankety Nohejbalis-
ta roku.

Tato prestižní anketa je vyhodnocována 
v kategoriích žáků, dorostu, mužů i žen. 
Hlasujícími jsou funkcionáři ČNS, trenéři 
reprezentací a extraligových klubů a také 
reprezentanti kategorie mužů. Oceněných 
10 hráčů v každé kategorii pak své hlasy 
sbírá za mix bodů za dosažené výsledky 
v ročníku a také za získané hlasy expertů 
refl ektujících jejich nohejbalové dovednosti 
a přínosy pro tým.

I tato anketa svými výsledky refl ektovala 
na skvělou sezonu, kterou Městský nohej-
balový klub Modřice v roce 2021 zažil. Dá 
se směle a s hrdostí říci, že modřičtí hráči 
v roce 2021 anketu zcela ovládli. 

Posuďte sami:

Kategorie mladších a starších žáků:

 1. místo Michael Svoboda
 2. místo Patrik Kolouch
 
 4. místo Tomáš Sluka
 8. místo František Dlabka
 9. místo Tomáš Jahoda
10. místo Patrik Iláš

Kategorie dorostu:

 5. místo Tomáš Brenner
 9. místo David Dvořák

Kategorie mužů:

 1. místo Jakub Pospíšil
 2. místo Lukáš Rosenberk
 
 7. místo Pavel Kop

V kategoriích žáků i mužů získal modřický 
vítězný tandem vždy obrovský bodový nás-
kok na třetího hráče v pořadí.

Zajímavostí letošního ročníku je i absolut-
ní počet bodů získaných modřickými hráči 
na prvních dvou místech v kategorii mužů.

Jakub Pospíšil obdržel historicky nejvyšší 
počet bodů, jaké kdy vítěz ankety získal. 

Počet bodů pro druhého Lukáše Rosenber-
ka by pak v každém z předchozích ročníků 
stačil na vítězství v anketě. 

To samo o sobě svědčí o tom, že tito dva 
modřičtí tahouni v očích hlasujících expertů 
zcela suverénně předčili zbytek extraligo-
vých hráčů. Oba tak získali další velmi pres-
tižní ocenění do jejich galerie osobních úspě-
chů. Stejně to pak lze konstatovat i ve vztahu 
k hlasování v žákovské kategorii.

 Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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AGROTEC a.s.

Chrlická 1153, 664 42 Modřice
Tel.: 548 133 850 | www.agrotecauto.cz

Kontaktujte naše 
prodejce:

Dana Šardická

M +420 724 556 782
E  sardicka@agrotec.cz

Jakub Kludský

M +420 727 856 560
E  kludsky@agrotec.cz

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA

INZERCE
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OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748

Společnost Moravostav s provozem na ulici Tyršova 310 v Modřicích hledá 
CNC obsluhu pro obrábění sádrokartonových desek

NÁPLŇ PRÁCE:
• Obsluha CNC stroje na obrábění 

sádrokartonových desek a 3D modelování
• Zadávání pomocí G-kódu, práce 

s technickou dokumentací
• Práce s programem, nasazování, seřizování 

nástrojů, proměřování dílů

POŽADUJEME:
• SOU nebo SŠ technického směru 
• Zkušenost z obdobné pozice výhodou
• Manuální zručnost a technické myšlení
• Spolehlivost, samostatnost, ochotu učit se 

novému

NABÍZÍME:
• zajímavou a perspektivní práci na HPP 
• zázemí stabilní společnosti, klidné prostředí 

dílny pouze se dvěma zaměstnanci
• možnost seberealizace, uplatnění získaných 

pracovních zkušeností
• odpovídající mzdové ohodnocení 

a perspektiva dlouhodobé spolupráce
• 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál, 

teambuildingy, příspěvek na dopravu
• nástup možný ihned nebo dohodou dle 

domluvy

Pro více informací kontaktujte naše personální oddělení
na tel.: 549 128 185 email: personalni@moravostav.cz

OPERÁTOR CNC PRO SÁDROKARTONOVÉ
PRVKY V MODŘICÍCH
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