
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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Krásné motto, které bylo přiloženo k fi nančnímu daru do sbírky pro Ukrajinu od paní J.Ch. 

 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 
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USNESENÍ ZMM č. 17/2022

ze 17. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 
konaného 14. března 2022 v 18 hodin ve velké zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že 
Zastupitelstvo města Modřice (dále jen 
ZMM) bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je 
plně usnášeníschopné (v počtu 13 zastupi-
telů, jmenovitě viz prezenční listina, omluven 
zast. Mikuš a zast. Skalník)

Usnesení 17Z-Ú1/2022: ZMM schvaluje za-
pisovatelem 17. řádného veřejného zasedání 
ZMM paní Lenku Knotkovou, DiS.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 17. řád-
ného veřejného zasedání ZMM zast. Milana 
Putnu a zast. Libora Hökla.
ZMM schvaluje program 17. řádného veřej-
ného zasedání ZMM beze změny.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 17Z-1.1/2022: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města Modřice o čin-
nosti městského úřadu a RMM za období od 
16.  řádného zasedání ZMM do 14. 03. 2022.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 17Z-2. 1. 1/2022: ZMM pověřuje 
předsedu KV zast. Procházku předložením 
technického řešení plynulosti průjezdu křižo-
vatky silnice II/152 – ul. U Vlečky a Havlíčkova.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Chybíková, Chybík, 
Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, Brabec, 
Putna)
 2 proti (Procházka, Bernátová)
 2 se zdrželi (Tomandl, Hökl)

Komentář:
J elikož zast. Procházka ve Zpravodaji 
č. 1/2022 nařkl vedení města z nečinnosti 
v otázce řešení křižovatky, pověřilo zastupi-
telstvo zast. Procházku předložením technic-
kého řešení dotčené křižovatky.

Usnesení 17Z-2. 1. 2/2022: ZMM bere na 
vědomí zprávu starosty města Modřice o pl-
nění úkolů uložených na předchozích zase-
dáních ZMM.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 3 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 17Z-3.1/2 022: ZMM bere na vědo-
mí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci 
v okrsku města Modřice za rok 2021 zpra-
covanou PČR, Krajským ředitelstvím policie 
JMK OOP Rajhrad a sdělení PČR  Krajské 
ředitelství policie JMK, Dopravní inspektorát 
Br  no-venkov ke Kontrole dodržování stano-
vených limitů rychlosti ve městě Modřice.
Hlasování: 13 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z-3.2/2022: ZMM bere na vě-
domí Výroční zprávu o činnosti Městské po-
licie Modřice za rok 2021.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 4 – Zpráva o provozu, hospodaření a vy-
užívání PBDS v roce 2021
Usnesení 17Z-4.1/2022:  ZMM bere na vě-
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domí Zprávu o provozu, hospodaření a vyu-
žívání PBDS Modřice v roce 2021.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 5 – Zpráva o provozu, hospodaření a v y-
užívání MHM v roce 2021
Usnesení 17Z-5.1/2022: ZMM bere na vě-
domí Zprávu o provozu, hospodaření a vyu-
žívání Městské haly Modřice v roce 2021. 
Hlasování: 13 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 6 – Projednání hospodaření města 
v roce 2021
Usnesení 17Z-6.1/2022: ZMM bere na 
v ědomí RO č. 13/2021 provedené RMM 
29. 12. 2021.
Hlasování: 13 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z  -6.2/2022: ZMM bere na vě-
domí zprávu o procentuálním plnění rozpoč-
tu města na rok 2021.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z-6.3/2022: ZMM bere na vě-
domí Inventarizační zprávu roku 2021 o vý-
sledku inventarizace majetku města   Modři-
ce k 31. 12. 2021 včetně všech příloh.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 7 – Projednání majetkovýc  h transakcí
Usnesení 1 7Z-  7.1/2022: ZMM schvaluje 
prodej pozemku parc. č. 1690/246 vzniklého 
oddělením dle geometrického plánu  č. 4074-
4990/2022 z pozemku parc. č. 1690/187 

o výměře    37 m² za cenu 3000 Kč/m² společ-
nosti AFT Service, s. r. o., IČ 29283281.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna)
 2 proti (Procházka, Bernátová)
 1 se zdržel (Tomandl)
Komentář:
Jedná se o prodej části pozemku města, 
který tvořil bývalou cestu vedoucí přes areál 
bývalého kravína na ul. U Vlečky. Dnes je sou-
částí tohoto areálu. 

Usnesení 17Z-7.2/2022: ZMM schvalu-
je prodej pozemku parc. č. 2083 o výměře 
968 m² fi rmě CTPark Modřice, s. r. o., IČ 
08782965 ve dvou fázích za jednotnou cenu 
2850 Kč/m² v I. fázi a ve II. fázi za cenu dle 
aktuálního znaleckého posudku v době pro-
deje, min. však 2850 Kč/m².
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna, Tomandl)
 2 proti (Procházka, Bernátová)
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o prodej pozemku vedle silnice 
D/52 dálnice n a Mikulov v prostoru podél 
areálu CTPark Modřice. Společnost CTPark 
připravuje vybudování sjezdu ze silnice D/52 
do jejich areálu a tento povede přes prodáva-
ný pozemek. V rámci narovnání majetkových 
poměrů byl prodej schválen.

Usnesení 17Z-7.3/2022: ZMM zamítá prodej 
pozemků parc. č. 283 o výměře 208 m² a parc. 
č. 284 o výměře 246 m² Mgr. D. K. a Ing. A. K.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna, Bernátová, Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Procházka)
Komentář:
Jedná se o pozemky za RD na ul. Krakovská 
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směrem k obchvatu Modřic, kde v zastupi-
telstvu panuje obava, aby po prodeji nedošlo 
k požadavku na jejich zástavbu. 

Usnesení 17Z-7.4/2022: ZMM schvaluje 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 603/2, 
604/3 a 605/2 z ÚZSVM na  město Modřice 
a schvaluje Smlouvu o bezúplatném převo-
du vlastnického práva k nemovitým věcem 
s omezujícími podmínkami č. 21/150 mezi 
městem Modřice (nabyvatel) aČeskou repub-
likou – Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, IČ 69797111 (převodce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemky kolem BD na ul. Pilcova, 
které doposud bránily vybudování nového chod-
níku a parkovacích míst na ul. Pilcova. Po dokon-
čení převodu bude obnovena projekční příprava 
na realizaci  parkovacích stání na ul. Pilcova.

Usnesení 17Z-7.5/2022: ZMM schvaluje 
bezúplatný převod pozemku parc. č. 2246/6 
zČeské republiky – Úřadu pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových na město Modřice.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemek v oku sjezdu ze silnice 
D/52 do Modřic, na kterém město udržuje 
zeleň.

Bod 8 – Upřesnění rozpočtu města v roce 
2022
Usnesení 17Z-8.1/2022: ZMM bere na vědo-
mí rozpočtové opatření č. 1/2022.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna, Tomandl)
 1 proti (Procházka)
 1 se zdržel (Bernátová)

Usnesení 17Z-8. 2. 1/2022: ZMM schvaluje 
zařazení částky 300.000 Kč pro MNK Modřice 
z.s., I Č 04253906 do rozpočtu města Modřice 
na rok 2022 na zajištění pořádání Světového 
poháru klubů UNIF v nohejbale 2022 v MHM.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna, Tomandl)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 2. 2/2022: ZMM schvaluje 
zařazení   částky 25.000 Kč pro Dětský folk-
lórní kroužek, z.s., IČ 08839310 d  o rozpoč-
tu města Modřice na rok 2022 na pronájem 
prostor MHM pro zkoušky   kroužku a na ná-
kup hudebního nástroje.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 2. 3/2022: ZMM schvaluje 
zařazení částky 30.000 Kč pro spolek  Dubo-
vé lístky, z.s., IČ 14165155 na zajištění čin-
nosti spolku.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 2. 4/2022: ZMM schva-
luje zařazení částky 10.000 Kč pro organi-
zaci Zdravotní klaun, o. p. s., IČ 26547953 
na zajištění programů návštěv dětských 
i geriatrických pacientů v nemocničních 
zařízeních do rozpočtu města na rok 2022.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna, Bernátová, Procházka)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 17Z-8. 3. 1/2022: ZMM schvaluje 
poskytnutí daru ve výši 500.000 Kč na po-
moc Ukrajině převedením na účet organiza-
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ce Charita ČR, č. ú. 55660022/0800, VS 104.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna, Bernátová, Procházka)
 0 proti
 1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 17Z-8. 3. 2/2022: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2022 rozpočtu měs-
ta Modřice na rok 2022 na straně příjmů po 
RO ve výši 155.534.000 Kč a na straně výdajů 
po RO ve výši 201.596.000 Kč jako schodko-
vý se schodkem ve výši -46.062.000 Kč a fi -
nancováním ve výši 46.062.000 Kč a splátkou 
úvěrů v celkové výši 8.855.000 Kč. K fi nanco-
vání, vyrovnání schodku rozpočtu a splátce 
úvěrů bude využita rozpočtová rezerva města 
Modřice z let minulých.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna)
 1 proti (Tomandl)
 2 se zdrželi (Procházka, Bernátová)

Usnesení 17Z-8. 4. 1/2022: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2021 ve výši 852.000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2021 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Městským nohej-
balovým klubem Modřice, z.s., IČ 04253906 
(příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 4. 2/2022: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2022 ve výši 75.000 Kč z rozpočtu 
města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a ZUŠ Ořechov, IČ 
49461702 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 4. 3/2022: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2022 ve výši 300.000 Kč z rozpočtu 
města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Římskokatolickou 
farností Modřice, IČ 65265891 (příjemce).
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna, Procházka)
 0 proti 
 2 se zdrželi (Tomandl, Bernátová) 

Usnesení 17Z-8. 4. 4/2022: ZMM schvaluje 
 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2022 ve výši 90.000 Kč z rozpočtu 
města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Xside Dancers, 
z.s., IČ 04342992 (příjemce).
Hlasování:  13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 4. 5/2022: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2022 ve výši 70.000 Kč z rozpočtu 
města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Dětským folklór-
ním kroužkem, z.s., IČ 08839310 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 4. 6/2022: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 
 rok 2022 ve výši 450.000 Kč z rozpočtu města 
Modřice roku 2022 mezi městem Modřice (po-
skytovatel) a Městským fotbalovým klubem 
Modřice, z.s., IČ 22869123 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 4. 7/2022: ZMM schvaluje 
V eřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
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na rok 2022 ve výši 300.000 Kč z rozpočtu 
města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Městským nohej-
balovým klubem Modřice, z.s., IČ 0 4253906 
(příjemce).
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Koubková, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Brabec, Putna, Tomandl)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 0 se zdrželo 

Usnesení 17Z-8. 4. 8/2022: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2022 ve výši 267.000 Kč z rozpočtu 
města Modřice roku 2022 mezi městem Mod-
řice (poskytovatel) a Tělovýchovnou jednotou 
Sokol Modřice, IČ 48480614 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z-8. 4. 9/2022: ZMM schva-
luje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí dotace na rok 2022 ve výši 80.000 Kč 
z rozpočtu města Modřice rok u 2022 mezi 
městem Modřice (poskytovatel) a organiza-
cí JUNÁK – český skaut, středisko Řehoře 
Mendla Brno, z.s., IČ 62157400 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z-8. 4. 10/2022: ZMM schvalu-
je Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce na rok 2022 ve výši 60.000 Kč z rozpočtu 
města Modřice roku 2022 mezi městem Mod-
řice (poskytovatel) a Pionýr, z.s. – pionýrská 
skupina Modřice, IČ 07828691 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z-8. 4. 11/2022: ZMM schvalu-

je Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce na rok 2022 ve výši 100.000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Mysliveckým spol-
kem Modřice, z.s., IČ 48481271 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z-8 . 4. 12/2022: ZMM schvalu-
je Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce na rok 2022 ve výši 125.000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Klubem stolního 
hokeje Dragons Modřice, z.s. IČ 49457977 
(příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z-8. 4. 13/2022: ZMM sch valu-
je Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce na rok 2022 ve výši 115.000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou 
Brno, IČ 44990260 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 17Z-8. 4. 14/2022: ZMM schvalu-
je Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce na rok 2022 ve výši 150.000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2022 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a SH ČMS Sbor dob-
rovolných hasičů v Modřicích, IČ 72049316 
(příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 9 – Žádost o změnu ÚP Modřice
Usnesení 17Z-9.1/2022: ZMM zamítá žá-



www.mesto-modrice.cz

9
4 | 2022

ZPRÁVY Z RADNICE

dost p. R. D. o zrušení suchého poldru a změ-
nu ÚP Modřice na po zemku parc. č. 1451/41.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, 
Chybík, Koubková, Slaný, Drmolová, Hökl, 
Brabec, Putna, Bernátová, Procházka)
 0 proti
 2 se zdrželi (Doleček, Tomandl)
Komentář:
Jelikož v současnosti probíhá dokončení 
zpracování vyhodnocení ÚP Modřice a změny 
č. 1 ÚP Modřice, byla žádost zamítnuta, neboť 
žadatel může v rámci veřejného projednání 
změny č. 1 ÚP Modřice podat připomínku či 
námitku.

Bod 10 – Zpráva o činnosti FV
Usnesení 17Z-10.1/2022: ZMM bere na vě-
domí zápis č. 25 ze dne 17. 02. 2022 z jed-
nání FV.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 11 – Zpráva o činnosti KV
Usnesení 17Z-11.1/2022: ZMM ukládá sta-
rostovi,  místostarostům i RMM zajistit, aby 
všechny akce podobného charakteru a roz-
sahu byly vždy projednávány a schvalovány 
v ZMM.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Koubková, Hökl, Brabec, Putna, Bernáto-

vá, Procházka, Doleček, Tomandl)
 0 proti 
 2 se zdrželi (Drmolová, Slaný)

Bod 12 – Různé, diskuse
z ast.Tomandl odchod 21:06
Usnesení 17Z-12.1/2022: ZMM schvaluje 
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o po-
skytnutí návratné fi nanční výpomoci uza-
vřené mezi městem Modřice (poskytovatel) 
a DSO Šlapanicko (příjemce).
Hlasování: 12 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o fi nanční návratnou výpomoc měs-
ta na pořízení, vybudování a provozování re-
gistrované celoroční pob ytové sociální služby 
komunitního charakteru pro osoby s poru-
chou autistického spektra v obci Mokrá–Ho-
rákov, kde se dodatkem upravují  drobné legis-
lativní záležitosti. 

zast.Tomandl příchod 21:09

Usnesení 17Z-12.2/2022: ZMM bere na vě-
domí zapojení města do projektu Auditfami-
llyfriendlycomunity.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

POPLATKY

Městský úřad Modřice připomíná občanům, kteří dosud nesplnili poplatkovou povin-
nost a nezaplatili místní poplatek ze psů a nájem z obecního pozemku, který byl splat-
ný ke dni 31. 03. 2022, aby tak učinili nejpozději do 30. 04. 2022. Informace o způsobu 
platby byly zveřejněny ve Zpravodaji č. 2 a č. 3 2022.

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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Komentáře k vybraným bodům usnesení z 61. schůze RMM konané dne 22. 03. 2022

Zdravotní klaun
RMM schválila poskytnutí daru ve výši 10.000 Kč spolku Zdravotní klaun, o. p. s., který navště-
vuje hospitalizované děti v nemocnicích s humorným programem klauna po celé ČR.
(k usnesení 61R-3.5/2022)

Ženáčské hody 2022
Společnost SIMAF CZ, s. r. o., poskytla městu Modřice fi nanční dar ve výši 10.000 Kč na zajiš-
tění konání Ženáčských hodů 2022. Srdečně děkujeme. 
(k usnesení 61R-3.7/2022)

Rámcová smlouva na zpracování výběrových řízení
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku pro uzavření Rámcové smlouvy na administraci 
výběrových řízení veřejných zakázek města Modřice nabídku fi rmy ikis tender, s. r. o., ve výši 
674.900 Kč bez DPH. Ceny jsou stanoveny za jeden jednotlivý druh výběrového řízení dle fi -
nanční velikosti veřejné zakázky.
(k usnesení 61R-7.5/2022)

USNESENÍ 61. SCHŮZE RMM

MĚSTSKÁ HALA DĚLÍ OBČANY MODŘIC
DO DVOU KATEGORIÍ

Na březnovém za-
sedání zastupitel-
stva se mimo jiné 
projednávala zpráva 
o provozu, hospo-
daření a využívání 
Městské haly Mod-
řice v roce 2021. 
Z ní vyplývá, že naši 
občané platí za vyu-

žívání haly dvě různé ceny. Nižší ceny platí 
spolky, které dlouhodobě vyvíjí tuto svou 
činnost nebo mají vysoký počet modřických 
dětí. Toto vždy schvaluje rada města. Podle 
předloženého seznamu se jedná současně 
o ty kluby, které též pobírají od města na svo-
ji činnost dotaci. Na můj dotaz, zda se nižší 
ceny týkají jen dotovaných spolků, starosta 
odpověděl, že zájemci o cvičení v hale ne-

musí mít podporu v rámci dotace, ale musí 
v Modřicích dlouhodobě působit a musí si 
požádat město, tj. radu města, o nižší cenu. 
Toto je dobré vědět. Vyzývám proto všechny 
cvičenky a cvičence, kteří chodí do haly a ne-
jsou nikde organizováni (např. cvičit jógu), 
aby si požádali radu města o zvýhodněnou 
cenu. Je s podivem, že zvýhodněná cena ne-
platí automaticky pro všechny naše občany 
a že si musí o ni podávat žádost.
Věřím, že modřická hala bude sloužit i nadá-
le všem našim občanům bez rozdílu a že se 
dočkáme i toho, že nebude nutné o zvýhod-
něnou cenu speciálně žádat.

 Libor Procházka,
 zastupitel za Nezávislí
 za čisté a klidné Modřice
osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz
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PODĚKOVÁNÍ ZA POMOC UKRAJINĚ

Poděkování všem, kteří nejsou lhostejní k lidskému utrpení a zapojili se jakýmkoliv způsobem 
do pomoci pro Ukrajinu. Mnozí přispěli do materiálních či fi nančních účtových sbírek, jiní for-
mou příspěvků do stacionárních pokladniček. Našli se i tací, kteří poskytli ubytování. 

Výtěžek z pokladniček bude předán Charitě ČR – oblastní charitě Rajhrad, materiální pomoc 
byla využita do sbírky pořádané městem, z níž si mohli přijít vybrat „modřičtí“ ukrajinští uprch-
líci podle jejich potřeb. Za hotovostní fi nanční příspěvky byl zakoupen materiál nezbytný pře-
devším pro maminky a jejich děti, kterých přišlo nejvíce. Maminky si vybíraly věci do domác-
nosti, potraviny, oblečení, děti měly největší radost z knížek, her, hraček. Spokojená holčička 
s maminkou a babičkou opouštěla radnici v novém kočárku. 

Zbylé věci jsme předali Divadlu Husa na provázku, které je jedním z organizátorů humanitár-
ních sbírek. Zde se materiál roztřídí a putuje k potřebným do Centra pomoci na brněnském 
výstavišti, do Vesny na Husově ulici, či se zasílá humanitárními vlaky přímo na Ukrajinu.

Sbírky zaštiťované městem budou pokračovat dle aktuálních potřeb, vše bude obvyklým způ-
sobem opakovaně vyhlášeno.
 Ještě jednou děkujeme všem lidem dobré vůle.
 Ing. Hana Chybíková – koordinátor sbírky
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DĚTSKÝ KARNEVAL 26. 3. 2022

Foto: M. Hájek 
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Po delší vynucené pauze se činnost folklorního kroužku zintenzivnila. Po „Vítání jara v Modři-
cích“, které je 3. 4., nás čekají do konce školního roku další společné aktivity.

29. 4.–1. 5.  Soustředění na Žítkové
8. 5.  Vystoupení v rámci „Ženáčských hodů“
12. 5.  Pohodové setkání se seniory v PBDS v Modřicích
5. 6.  „Folklorní setkání dětských souborů“ (11 let od vzniku folklorního kroužku)
17. 6.  „Závěrečná“– rozloučení před prázdninami v areálu Pod Kaštany
1. 7.  Vystoupení v rámci „Dolňáckých slavností s Jízdou králů“ v Hluku 

Na přiložených fotografi ích z archivu DFKM jsou tři momentky. Jedna z nedávné zkoušky dětí, 
druhá pro připomenutí prvního Vítání jara v roce 2012 na Bobravě a třetí ze zakončení posled-
ního před covidem v roce 2019 u náhonu na ulici Chrlické. Bohatou další fotodokumentaci 
z naší činnosti máme na stránkách www.folklorni-krouzek-modrice.cz.

Věříme, že s pomocí rodičů, přátel folkloru i členů spolku se nám podaří připravit spoustu 
krásných akcí nejen pro naše dětské členy, ale i pro nás dospělé a širokou veřejnost. Zároveň 
děkuji všem, co nám aktivně pomáhají.

 Za lektorky DFKM, z.s. Ivana Cetlová

Foto: archiv DFKM
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Foto: archiv DFKM
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BRABROUCI NA JAŘE

V měsíci březnu jsme organizovali dvě akce. 
První z nich byl Březnový výlet, na kterém 
jsme se, jak už máme ve zvyku, vydali pro-
zkoumat přírodu v okolí Brna. Tentokrát jsme 
vybrali oboru Holedná, kde se nám podařilo 
si prohlédnout spící daňky i mufl ony a zdolat 
také místní rozhlednu s výhledem na Brno. 
Ani na hry jsme nezapomněli a děti si bojov-
ku s vysílačkami moc užily. 

Druhou akcí bylo Ukliďme Modřice, které 
jsme letos organizovali pod záštitou Ukliď-
me svět, a ne Ukliďme Česko, jelikož se tyto 
dvě akce donedávna probíhající společně 
zároveň rozdělily. K účasti byly pozvané 
jak děti, tak jejich rodiče a obě skupiny se 
zapojily v hojném počtu. Sešlo se nás cel-
kem 27 a nasbírali jsme cca 23 pytlů odpa-

dů a k tomu množství objemného odpadu… 
Mezi nejkurióznější nálezy patřily například 
sedačky z auta, řetěz nebo také třeba norná 
stěna. 

Moc děkujeme všem zúčastněným. Věříme, 
že si akci užily jak děti, tak dospělí a že jsme 
pomohli modřické přírodě, aby byla zase 
trošku zdravější. 

V minulých měsících jsme pak pořádali i na-
příklad Lednový výlet s tradičním opékáním 
špekáčků na vánočních stromcích, Ledové 
město, kterým se letos stala Karviná, a výlet 
do Zoo Brno, který nahradil zrušený závod 
Zelené ligy v deskových hrách.

 Brabrouci

Foto: archiv Brabrouků
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Foto: archiv Brabrouků
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Foto: archiv Skautů

VÝPRAVA LELEKOVICE (ÚNOR 2022)

Na výšlap do okolí Lelekovic jsme vlakem 
a autobusem vyrazili z Modřic hned ráno. 
Prvním úkolem bylo dostat se dle mapy 
a s podporou vysílaček na sraz k rozhledně. 
Hvězdy a Vlci ve svých mapách viděli i barev-
né turistické trasy, Krysy šly jen dle obecné 
mapy. Hned na začátku jsme měli možnost 
procvičit si téma jedné z minulých výprav – 
aneb Co dělat, když se ztratím. Vlci zaslouží 
velkou pochvalu, protože si skvěle poradili 
a nenechali se nijak zaskočit!

Celý den se nám nad hlavami honily mra-
ky, tu a tam na nás pustily pár kapek, ale 
tím jsme si nenechali pokazit náladu. Na 
jednom z krásných míst nás Fufí obohatila 
kvízem na téma dne Zamyšlení (22. 2.). To 
je den významný pro všechny skauty. Den, 
kdy se narodili manželé Baden-Powellovi, 
zakladatelé skautingu. Při té příležitosti 
jsme přemýšleli o tom, co spojuje skauty 

z celého světa a co vše pro nás skauting 
znamená.

Malým dobrodružstvím bylo hledání místa, 
kde bychom si mohli upéct plánované hady 
a malé bratwursty, na které jsme se těšili. 
V místech, kudy jsme procházeli, bylo rozdě-
lávání ohně zakázáno, tak jsme se pro jistotu 
odpoledne vrátili zpět do Modřic, abychom si 
vše připravili alespoň na večeři. Roveři pak 
rozjeli pásmo divokých her, které nás pěk-
ně zahřály. Vyhlídka na rozsvícené Modřice 
a Brno byla nádherným zakončením naší vý-
pravy. Vše se nám to hezky vyvedlo, i když 
už to chtělo místy pláštěnky, čerství křupaví 
a vláční hadi byli zaslouženou odměnou, ur-
čitě se k nim ještě vrátíme!

PS: Máme mlsné jazýčky, takže přikládá-
me recept na hady, kteří nám nejvíc chutnají.

 Jitka Litschmannová – Hermiona
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Foto: archiv Skautů
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Foto: archiv Skautů

BRIGÁDA NA ZÁKLADNĚ VAGON

Náš Vagon nám rychle přirostl k srdci, ale brzy jsme pochopili, že bez práce nejsou koláče, 
takže se o něj musíme pěkně starat, nejen si ho užívat. V sobotu 12. 3. tedy proběhla první 
brigáda na základně Vagon. Bylo vybudováno luxusní kamenné schodiště a obrousila se a na-
třela okna. Rozbitá okna byla opravena. Brzy budeme pokračovat!

 Jitka Litschmannová – Hermiona
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ČERNÁ BUZOLA

O víkendu 26. 3. soupeřil náš tým s ostatními skautskými týmy v závodu „ČERNÁ BUZOLA“. 
Je to závod se stanovišti, která mají prověřit znalosti i dovednosti závodníků a kde se po-
tkávají skauti z různých oddílů celého našeho střediska. Ošetřovali jsme zranění, luštili šifry, 
poznávali rostliny, potrénovali jsme odhad, paměť i vzájemnou spolupráci a také jsme podle 
čichu a hmatu poznávali nejrůznější věci. Závod jsme sice nevyhráli, ale počasí vyšlo nádher-
ně a celý den jsme si moc užili.

 Jitka Litschmannová – Hermiona

Foto: archiv Skautů
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Milí občané,
město Modřice se zapojilo do projektu Audit familyfriendlycommunity, který má za cíl zlepšení života 
všem jeho obyvatelům. 
Záleží nám na tom, aby se Vám v Modřicích dobře žilo, a zajímá nás, co Vám v našem městě chybí. 
Proto nám pomůže, když vyplníte tento dotazník. Všemi podněty se budeme zabývat a pečlivě vybírat ty, 
které bude možné v příštích letech realizovat.

1. Audit familyfriendlycommunity je rozdělen do osmi životních fází, zatrhněte prosím, ke které (kte-
rým) životní fázi patříte:

Těhotenství a narození dítěte Rodina s kojencem Malé dítě do 3 let
Dítě v MŠ  Dítě školního věku Mladý člověk v procesu vzdělávání
Období po aktivním rodičovství (vztah prarodiče, děti, vnoučata) Senior/ka 

2. Co by podle Vás prospělo ke zlepšení situace v následujících oblastech, aby se Vám zde lépe žilo: 

a) bezpečnost ve městě: 

b) životní prostředí města:

c) odpočinkové zóny ve městě: 

d) mateřská škola, základní škola a družina: 

e) nabídka zdravotních a sociálních služeb: 

f) nabídka volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro malé i velké, mladé i seniory, zdravé 
a handicapované: 

e) jiné:

3. Uveďte prosím jednu věc, kterou podle Vás VŠECHNY RODINY v Modřicích nejvíce postrádají:

4. Máte nějaký nápad, jak udělat z Modřic obec přátelskou rodině?
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5. Můžete a chcete sami něco udělat pro zlepšení podmínek života rodin v Modřicích nebo máte zájem 
podílet se na pro-rodinných aktivitách v našem městě? (vedení nějakého kroužku např. keramiky, výuka 
např. IT nebo cizího jazyka pro seniory, přednášky na různá témata, spolupráce při organizaci sportov-
ních, kulturních nebo dalších obecních akcí…) Pokud ano, napište, co konkrétně, a kontakt na sebe:

6. Navrhněte pro Vaši rodinu alespoň jedno zlepšení v oblasti trávení volného času:

Vyplněné dotazníky prosím předejte nejpozději do 9. června na některé z uvedených míst:
- schránka před městským úřadem nebo sběrný box u informací
- naskenované e-mailem na adresu katerina.koubkova@mesto-modrice.cz
- nebo dotazník vyplňte elektronicky na adrese https://1url.cz/@modrice 

Děkujeme Vám!
Každý vyplněný dotazník přispěje ke zlepšení (nejen) Vašeho života v Modřicích!

 Hana Chybíková, místostarostka, pověřená zpracováním auditu familyfriendlycommunity
 Kateřina Koubková, neuvolněná místostarostka
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102. KOMORNÍ KONCERT – OPOŽDĚNÁ JAZZOVÁ 
OSLAVA NAROZENIN M. KAŠUBY

Foto: M. Hájek
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Pravidlo „do třetice“ zafungovalo – dvakrát 
odložený „jazzový narozeninový koncert“ se 
včera úspěšně realizoval jako MK102 a po 
zpracování foto a video záznamů se k němu 
na webu určitě vrátíme. Pro dubnové vydání 
MIMu jsem jako připomenutí zajímavých hu-
debních zážitků tentokrát vybral koncert pě-
veckého sboru s Janou Šuplerovou MK82, ko-
naný 25. 5. 2016 – viz foto Mirka Hájka dále.

V návaznosti na článek o sršních v minu-
lém čísle Zpravodaje doplníme detaily velké-
ho sršního hnízda, které před lety týž autor 
nafotil na tábornické základně TAPO Krkatá 
Baba v údolí potoka Lubě. K článku o jarní 
přírodě v okolí Modřic od Táni Kleinové pak 
přidáme její související fotografi e. Dále na-
bídneme fotoreportáž z obou záchranných 

archeologických výzkumů na modřickém ná-
městí, včetně záběru původní stodoly, ještě 
z hliněných „vepřovic“. 

K programovací stavebnici Mini-web, s jejíž 
pomocí jsou sestavena všechna dosavadní 
vydání obnoveného MIMu, připravujeme pre-
zentaci konkrétních, laicky vytvořených strá-
nek, včetně jejich zdrojových kódů. V nabídce 
portfolia typizovaných prvků, které Mini-web 
umožňuje vkládat na vlastnoručně vytvářené 
webové stránky, jsou nejen různě formátova-
né texty, obrázky a odkazy, ale i okna aplikace 
mapy.cz, okna foto-galerií z portálu rajce.net 
a také okna videí na youtube.com.

 
 Vlastimil Čevela, 31. března 2022
 mim-x.mzf.cz 
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Navazuji tímto na 1. část článku z mi-
nulého Zpravodaje, týkajícího se historie 
a současné situace pozemků mé rodiny p. 
č. 2031/19,20 v parku na Rybníčku. Musela 
jsem ho rozdělit na poloviny, protože pro ob-
čany a zastupitele je povoleno uveřejnit člán-
ky pouze o 2800 znacích.

RMM nakonec rozhodla o odstranění 
chodníku z části našich pozemků. 

Vůbec nás nenapadlo, že takovou malič-
kost zadá město fi rmě. Předpokládali jsme, 
že se toho chopí naše četa a během dvou dnů 
nebude mít co dělat. Firmě to trvalo 14 dnů, 
protože její pracovníci pracovali max. 2 ho-
diny denně. Většinu práce jsem tak udělala 
sama. Z přivezené „zeminy“ jsem odstranila 
příměsi, upravila pozemek, zasela trávu, za-
sadila keře. Vše na vlastní náklady. Kolik za 
svou „práci“ chtěla najatá fi rma, nevím.

Součástí naší žádosti o odstranění chod-
níku byla i žádost o přesunutí pískoviště 
i s částí laviček do areálu oploceného dět-
ského hřiště. Pískoviště je de facto umístě-
no na chodníku, což je dost nepraktické pro 
rodiče i pro chodce. RMM o této žádosti jed-
nala a zase oslovila fi rmu, která si naúčtova-
la téměř 187 tis. Kč!!! (Nevím, kde město tyto 
fi rmy bere.) Cenová nabídka vypadala takto: 
pískoviště 51.710 Kč, zastřešení 26.600 Kč, 
lavičky 30.300 Kč, odstranění pískoviště 
60.000 Kč. Byli jsme si jistí, že přesunout 

pískoviště a 2 lavičky cca o 10 m by hravě 
dokázala naše četa. Vůbec jsme nečekali, 
že město něco takového opět zadá fi rmě. 
Mimochodem jak vypadá zastřešení u stá-
vajícího pískoviště, ví všichni, kdo tudy cho-
dí. Roztrhaná plachta, která i kdyby nebyla 
poškozená, nebrání dešti a nic nestíní. RMM 
třemi hlasy z pěti zamítla přesunutí pískovi-
ště, což za tuto cenu chápu, ale jiné řešení 
nenabídla. Je smutné, že si město najímá 
fi rmy na práce, které by mohlo udělat samo.

Co se týká hluku šířícího se z dětského 
hřiště, tak to je samostatná kapitola. Žádali 
jsme, aby pomocí zeleně bylo aspoň trochu 
odhlučněno a byl dodržován provozní řád 
a hřiště se v určené hodiny zamykalo. To 
se nestalo, protože pracovníci čety výrazně 
zkrátili živý plot v hřišti a odstranili branku, 
takže zamykat není co. O další zeleni a po-
zemcích, které jsou dále v našem vlastnictví, 
budeme ještě jednat, ale už v nic nevěřím.

Tímto článkem jsem hlavně chtěla říct, že 
soukromé vlastnictví není nic nemorálního, 
zvlášť když se majitelé o svůj majetek dobře 
starají. Snad jen ti, ovlivnění nedávnou ideo-
logií, že všechno patří všem, nebudou sou-
hlasit. O to víc jsem překvapená, že hlavní 
představitel pravicové strany ODS v Modři-
cích a někteří další radní k nim zřejmě patří.

 Sylva Bernátová
 občanka Modřic
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Z MODŘICKÉ FARNOSTI

Před několika dny jsem mluvil s jedním 
sympatickým mladým párem. Chce se vzít 
letos v červenci. Měli to ti dva milí mladí lidé 
v plánu už v létě 2020. Jenže plánujte svat-
bu, když nevíte, kdy vám kde co zavřou a kdy 
zase otevřou. Tak tedy o rok později – léto 
2021. Asi nemusím připomínat, co jsme za-
žili… zkrátka a dobře, svatba se opět odklá-
dala.

Letos už se rozhodli vzít, ať se děje, co se 
děje. Jen mi nastávající nevěsta se smutným 
úsměvem řekla něco ve smyslu: „Chtěli jsme 
se svatbou počkat, až skončí světová pan-
demie, a dočkali jsme se začátku světové 
války.“

Kdy jsme vlastně zažili „normální“ jaro? 
Snad před třemi lety? A jak tenkrát vlastně 
vypadalo? Zdá se, že už se nám ani nedaří 
vzpomínat. Ano, máme za sebou zkušenost 
se dvěma lety koronaviru – v roce 2020 ne-
tušeného nebezpečí, které nás vyděsilo a vy-
kolejilo; v roce následujícím už nebezpečí až 
příliš dobře známého a poznamenaného de-
setitisíci mrtvých jen v naší zemi. A teď, když 
už se zdálo, že by mohl být život „jako před-
tím“, propukla v naší těsné blízkosti nová 
epidemie – epidemie žízně po světovládě, 
epidemie bezohledného vraždění, epidemie 
válečného šílenství. Až příliš aktuálně zazní-
vá známé „Bratříčku, zavírej vrátka“.

Jistě; mohli bychom mluvit o tom, že tato 
epidemie měla už před lety svá ohniska 
i v naší zemi a v naší společnosti, že dokon-
ce prorostla do jejích nejvyšších pater, že 
jsme ji už dlouho podceňovali… A možná 
bychom nebyli ani příliš daleko od pravdy. 

K čemu by to ale vedlo? Vyplýtvat všechny 
síly na hledání viníků je stejně zbytečné jako 
neustále tesknit po době předcovidové. „Bra-
tříčku, šetři silami.“

Je jaro; a s ním se blíží Velikonoce. O co 
v nich jde? O příběh člověka, který se stal 
obětí monstrprocesu a znamením nového 
začátku. O několik vrcholných dní života Je-
žíše z Nazareta, který byl po probdělé noci 
v Getsemanech postaven před soud okupač-
ní správy, popraven nejkrutějším způsobem, 
jaký tehdy člověk na člověka dokázal vymy-
slet – a který třetího dne daroval světu na-
prosto jedinečnou zkušenost vzkříšení.

Smyslem velikonočního příběhu není po-
jmenování viníků ani pokus o návrat z Getse-
man do vánoční idylky. Minulé časy nevrátí-
me zpátky. Cesta nevede zpět do Betléma, 
nýbrž na Kalvárii, popravčí vrch za městem. 
Ovšem tam nekončí: vrcholem a podstatou 
Velikonoc je prázdný hrob, ten vítězný vý-
směch smrti. Událost zmrtvýchvstání.

Píši těchto pár řádků s chutí výborného 
ukrajinského boršče a skvělých blinčiků na 
jazyku. Pozvali mě na ně velmi milí, velmi 
skromní a velmi vděční obyvatelé jedné do-
sud prázdné fary. Třeba se s nimi také setká-
te, pakliže jste zatím příležitost nenašli. Tře-
ba i pro vás budou povzbuzením ke hledání 
nových cest v době, na niž se tak hodí slova 
Karla Kryla „…budeme klopýtat, zpátky už ne-
můžeme“. Třeba i vy budete moci letos pro-
žít své osobní, vlastní, jedinečné Velikonoce.

 Srdečně vám to za modřickou farnost přeje
 Zdeněk Drštka

Kdy bylo naposledy normální jaro?
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P. S. Budete-li chtít oslavit Velikonoce s námi, můžete se přidat v těchto časech:

14. 4. Zelený čtvrtek 19.00
15. 4. Velký pátek 14.30 křížová cesta
 17.00 velkopáteční obřady
16. 4. Bílá sobota 9.30 společná modlitba

16. 4. Velikonoční vigilie 22.00
17. 4. Velikonoční neděle 9.30
18. 4. Velikonoční pondělí 9.30

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Proti trampotám života
dal Bůh člověku tři věci – 
naději, spánek a smích.“
 Immanuel Kant

Trampoty nás v poslední době provázely 
a provázejí. Sotva se jedné zbavíme, již je tu 
druhá. Život nás však naučil neztrácet naději 
a věřit, že zase bude lépe. Musíme držet po-
spolu a navzájem si pomáhat.

 
Zahrádkáři se snaží držet pospolu, ale-

spoň většina z nich, a tak pokračujeme ve 
vzdělávání, poznávání nových věcí a metod 
a také se radovat, i když se zdá, že k smíchu 
a radosti moc důvodů není.

Uvolnění kovidové situace nám umožni-
lo uspořádat na březnové schůzi tradiční 
besedu o víně s ochutnávkou v prostředí 
starobylých sklepů pod budovou modřické 
radnice.

„Víno je světlo zcela spojené s kapalinou“ 
to jsou slova, která kdysi vyřkl Galileo Galilei.

Určitě na tom něco je a nejvíc to bylo po-
znat v tento čas, kdy bylo té světlé části málo 
i díky kovidovým opatřením.

Když mrzne nebo v předjaří, když je ještě 
chladno a foukají silné větry, je moc příjemné 
dát si sklenku vína a zachumlat se pod deku 

třeba s knížkou, nebo zapomenout na všech-
no zlé a posedět s přáteli a myslet na něco 
příjemného.

Máme to štěstí, že Morava je krásná zem, 
posázená vinohradem, a že naši vinaři to 
umí a získávají ve světě ta nejlepší umístění 
a ocenění. Co se letos na olympiádě nepo-
vedlo našim sportovcům, to se povedlo vina-
řům – moravským vinařům.

Mnoho zlatých medailí získali a dovezli 
z různých soutěží a přehlídek nejen šatovští 
ze Znovína a z vinařství Bzenec, ale i drobní 
vinaři měli mezinárodní úspěchy a samozřej-
mě mimo řady zlatých bylo i hojně stříbrných 
a bronzových medailí. Každým rokem je jich 
víc. Držme jim palce i nadále. Ono udělat 
dobré víno je kus těžké práce.

A i my se učíme poznávat víno a ochut-
návat různé odrůdy, neboť i to je umění a už 
víme, že víno se smí pouze ochutnávat a ne 
„chlastat“ – neboť víno je nápoj bohů a teku-
té slunce. U nás na Moravě je to tekuté slun-
ce jižní Moravy.

Tak na zdraví!

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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 spole-
čenské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Modři-
ce, 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“. Pro-
síme občany, kteří dovrší zmíněného jubilea a mají zájem o osobní návštěvu starosty města 
a člena sboru pro občanské záležitosti spojenou s gratulací, aby vyplnili a potvrdili svým 
podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů. 
V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – GDPR a dle zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, nemůže nadále bez Vašeho předchozího 
souhlasu uskutečňovat osobní návštěvy vedení města Modřic. 

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 rodinní 
příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Modři-
ce, nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Vítáme do života 

Adam Hynek
Mráziková Michaela

Rozloučili jsme se

Dyba Jonáš
Doležal Ivan
Pekaříková Růžena
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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU MU – UDRŽUJTE 
AKTIVNÍ MYSL V KAŽDÉM VĚKU!

Jak lépe využít volný čas než opět zased-
nout do školních lavic? Masarykova univer-
zita nabízí studijní programy pro seniory 
v rámci Univerzity třetího věku. Seniorské 
vzdělávání každoročně roste na populari-
tě a Univerzita třetího věku Masarykovy 
univerzity patří frekvencí kurzů a počtem 
studentů k těm největším v ČR. Fungování 
U3V MU nepřerušila ani pandemie, kdy byly 
přednášky a kurzy organizovány online.

Studium na U3V MU udržuje paměť 
v neustálé aktivitě. Jednotlivé přednáš-
ky seniorům přinášejí zajímavé informace 
a zároveň je obohacují o nové poznatky 
z řady rozmanitých oborů. Výuka umožňuje 
setkání se špičkovými odborníky z nejrůzněj-
ších pracovišť Masarykovy univerzity, ať už 
se jedná o lékaře, pedagogy, vědce či právní-
ky. Na přednáškách je možné navázat nová 
přátelství s vrstevníky podobného smýšlení 
a zájmů.

Základem nabídky U3V MU jsou dlouho-
dobé kurzy a pro akademický rok 2022/2023 
je připravena pestrá nabídka, ze které si vy-
bere každý. Přihlásit se můžete do tříleté-
ho Všeobecně zaměřeného kurzu, který je 
určen všem, kdo mají zájem o všeobecný 
přehled, jelikož je připravován ve spolupráci 
se všemi deseti fakultami MU. Obdivovatele 
umění jistě nadchne tříletý kurz Umělecká 
díla a podoby jejich uměleckohistorického 
vysvětlení, který je pořádán ve spolupráci 
se Seminářem dějin umění FF MU a bude se 
zabývat uměleckými díly, která vznikla od ra-
ného novověku až po současnost. Oba tříle-
té kurzy jsou zakončeny slavnostní promocí, 
na níž účastníci obdrží osvědčení o absol-
vování kurzu. Dále je možné se přihlásit do 
jednoletých kurzů, kterými jsou Kulturní dě-
dictví a památkové péče na Moravě, jenž je 
pořádán ve spolupráci s Národním památko-
vým ústavem, a také kurz Univerzita třetího 
věku a Moravské zemské muzeum.

Foto: archiv MU
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Nad rámec základního programu jsou na-
bízeny také tematicky zaměřené tzv. krátko-
dobé kurzy. Pro ty, kteří mají zájem se dále 
vzdělávat či se účastnit zajímavých aktivit 
a přednášek, připravujeme jazykové a po-
hybové kurzy, sborový zpěv, kreativní dílny, 
kurzy s tematikou archeologie, kyberbez-
pečnosti, astronomie, cestování a mnoho 
dalších. Nechybí také nejrůznější exkurze, 
koncerty a mimořádné přednášky.

Výuka na Univerzitě třetího věku MU probí-
há zpravidla jednou za 14 dní, a to v období 

od října do května. Jednotlivé přednášky tr-
vají 90 minut. Vzdělávání je bezplatné, kaž-
doročně se hradí pouze zápisné, které pro 
tento akademický rok činí 800 Kč. 

Přihlášky ke studiu budeme přijímat od 
2. května do 30. června 2022, a to elektro-
nicky nebo osobně v kanceláři U3V MU (Ko-
menského nám. 2, Brno). Další informace 
a podrobnosti o nabízených kurzech nalez-
nete na www.u3v.muni.cz.

Kolektiv U3V MU

Foto: archiv MU
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V PBDS JSME PŘIVÍTALI JARO 

Společně s dětmi a našimi aktivními seniory 
jsme prožili šťastné chvíle při vítání jara. V are-
álu nám již vykvetly meruňky a minizahrádky 
našich obyvatel se pyšní jarními květy. 

Dětem z MŠ Modřice patří velký dík! Moc 
nás všechny potěšily, přišly k nám v hojném 
počtu a společně s našimi nájemníky jsme 
symbolicky utopením Morény přivítali jaro. 
Zpěv a štěbetání dětí bylo velmi milé, obyva-
telé PBDS dětem přizdobili stuhami létečko 
a my jsme se díky dětem dozvěděli význam 
tohoto slova – je to symbol obnovené vege-

tační síly stromu a země na jaře, charakte-
rizuje přechod od etapy vegetačního klidu 
k etapě života a růstu. Jsme všichni moc 
rádi, že se již můžeme společně setkávat 
a bavit. Naši senioři teď více chodí společně 
na vycházky, cvičí, tvoří velikonoční výzdobu 
svých bytů, besedují a hrají společenské hry. 

My z domu pro seniory děkujeme dětem 
a personálu MŠ Modřice a přejeme všem 
krásné dny ve zdraví a míru! 

 Jitka Kozumplíková

Foto: Jitka Kozumplíková
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Foto: Jitka Kozumplíková
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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

Výběr knižních novinek duben 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Anki Edvinsson: Sněžný anděl
Bannalec, Jean-Luc: Bretaňské speciality
Beran, Ladislav: Panoptikum města Písku
Castillo, Javier: Ztracena v bílém šumu
Collins, William Wilkie: Ženy v bílém
Dán, Dominik: Kníže Smrt
Eidler, Petr: Přerušený řetězec
Goffa, Martin: Ženská na odstřel
Goldammer, Frank: Tisíc ďáblů
Hannah, Sophie: Dokonalé děti
Horáková, Naďa: Čas primadon
Hunter, Cara: Celá pravda
Marsons, Angela: První krev
Minier, Bernard: Lov
Niedl, František: Světla na pobřeží
Ould, Chris: Oheň na pláži
Peters, Ellis: Hrnčířovo pole
PRO ŽENY:
Abrahamson, Emmy: Jak se zamilovat do 
muže, který žije v křoví
Cartland, Barbara: Tajemná služebná
George, Caroline: Nejdražší Josephine
Hughes, Kathryn: Poslední slib
Hughes, Kathryn: Tajemství
Jeffries. Sabrina: Vévodův utajený plán
Keleová-Vasilková, Táňa: Slzy a smích
Kvarnström – Jones, Ruth: Pekárna plná ži-
vota

Laurens, Stephanie: Ideální manželka
Lorentz, Iny: Vandrovní apatykářka
Pavelková, Kristína: Neobyčejné léto
Quinn, Julia: Čekanka (Bridgertonovi)
Steel, Danielle: Beauchamphall
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Bernard, Caroline: Frida Kahlo a barvy života
Carey, Ella: Stalo se v New Yorku
Douglas, Louise: Dům na pobřeží
Ferrari, Valentina: Amelia chce zůstat nad 
vodou
Harmel, Kristin: Kniha ztracených jmen
Kerouac, Jack: Doktor Sax
Martin, Madeline: Poslední knihkupectví
Matthews, Carole: Slunečné dny a mořský 
vánek
May, Katherine: Zimování
Radulič, Hana: Láska za ostnatým drátem
Revel, Nancy: Holky z loděnice
Richardson, Kim Michele: Knihovnice 
z Troublesome Creeku
Roberts, Bethan: Můj policista
Rosner, Jennifer: Žlutý ptáček zpívá
Schulman, Alex: Z popela
ČESKÁ LITERATURA:
Dostál, Aleš: Válka s vlky
Francová, Eva: Kolčava
Chalupová, Lenka: Páté jablko
Maršálek, Jiří: Lenost
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Richter, Karel: Voják se nevzdává
Rudiš, Jaroslav: Winterbergerova poslední 
cesta
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Podivná úmrtí panovníků a pa-
novnic
Berry, Steve: Císařova past
Dostál, Richard: Žižka – Grunwald 1410
Hájková, Anna: Poslední ghetto: Všední ži-
vot v Terezíně
Kremer, Gerard: Anna Franková: příběh zrady
Langová, Alžběta: Hančina cesta
Lakosil, Jan: Sudety ve stínu Mnichova
Longoni, Angelo: Velkolepý Modigliani

VEČER S ANDERSENEM V MODŘICKÉ KNIHOVNĚ

Po dvouleté pauze, kterou si vynutila pan-
demická situace, se zas vracíme k akcím 
i u nás v knihovně. A tak se v pátek 1. dubna 
deset malých čtenářů a příznivců pohádek 
sešlo v knihovně, abychom si všichni užili 
odpoledne a večer s panem Andersenem. 
Fyzicky tam nebyl, jistěže, ale my jsme ho 
tam měli. Přečetli jsme si pohádku o Sně-
hové královně a promítli fi lm o Malé mořské 
víle. A velice mě potěšilo, že když jsem chtě-
la započat kratičkou přednášku, zjistila jsem, 
že všichni vlastně Andersenovy pohádky 
znají a já se ani nedostala ke slovu. 

A protože byl 1. duben, aprílových žertů 
čas, nechyběly ani ty. A já jsem se vážně po 
dlouhé době zasmála. Úžasné nakopnutí, 
i pro nás dospělé…

A 1. duben je také Den ptactva. První část 
andersenovského večera spočívala v bo-
jůvce – děcka plnila úkoly z kartiček schova-

ných v knihovně i kolem ní. Po splnění všech 
úkolů se dobojovala až k tomu poslednímu – 
doplňování opeřenců, aby vyluštili tajenku, 
kde najdou poklad. Ku pomoci byla spousta 
knih o ptactvu i jejich popisy. Jeden popisek 
měl směřovat k nevýraznému ptáčkovi, kdy 
měla pomoct drobná nápověda: jeho název 
se skrývá ve jméně jedné z vašich knihovnic. 
Někdo z dětí objevil u dveří tabulku s našimi 
jmény a vítězoslavně přispěchal k listu s ta-
jenkou. A tak se pod již doplněnými ŠPAČEK, 
KOS, DUDEK, STRAKA objevilo STRNADO-
VÁ… Jo že tam chyběla nějaká políčka… no 
bóže, děcka si je domalovala. Mohlo to skon-
čit i tak, že vynaleznou nový ptačí druh s ná-
zvem PILÁT. Že by jim v tomto případě jedno 
pole nadbývalo? Nevadí. Zřejmě by nám do 
něj tohoto bájného tvora nakreslili.

Pobavili jsme se a zasmáli. A o to nám pře-
ce teď jde…

 Eva Strnadová

Sullivan, Rosemary: Kdo zradil Anne Franko-
vou?
Vondruška, Vlastimil: Morový testament
PRO MLÁDEŽ:
Maas, Sarah J.: Dvůr stříbrných plamenů
Riordan, Rick: Dcera hlubin
Rowlingová, J. K.: Bradavická knihovna
PRO NEJMENŠÍ ČTENÁŘE:
Delahaye, Rachel: Tučňáček v nesnázích
Müller, Isabel: Vycvič si mazlíčka: klikrtré-
nink pro králíky
Nejkrásnější příběhy o zvířátkách
Němeček, Jaroslav: Čtyřlístek a tajemství 
Atlantidy
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během března řešili pět krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení o opilém muži ležícím na chodníku. Hlídka nalezla mladíka, 
který byl zjevně v podnapilém stavu. Těžce komunikoval a musel stát opřený o zeď. Bylo 
provedeno orientační vyšetření na alkohol s výsledkem 2,06 promile. Mladík byl nalezen 
nedaleko svého bydliště, proto se hlídka snažila kontaktovat zákonného zástupce, ten 
však nebyl zastižen. Vzhledem k mladíkovu stavu byla na místo přivolána RZS. Během 
vyšetření se na místo dostavil otec, který si následně převzal syna do péče.

Strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě u OC Olympia na parkovišti. V oznámení od 
dopravní policie byla uvedena jako příčina nehody driftování. Po příjezdu na místo bylo od-
staveno poškozené vozidlo BMW. Řidič uvedl, že smykoval vozidlem BMW silnici v kruzích 
dokola kolem zaparkovaného vozidla, vlastní vinou sešlápl více plyn a poškodil toto zapar-
kované vozidlo. Řidič zastavil vozidlo BMW až na druhé straně parkoviště, přičemž zničil 
keř s obrubníkem a dřevěné oplocení. Řidič byl bez zranění, orientační dechová zkouška 
na alkohol byla provedena s výsledkem 0,0 promile. Na místo přijela následně dopravní 
policie a nehodu si převzala. 

Hlídka MP přijala oznámení o požáru v průmyslové hale. Na místě provedla fotodokumen-
taci a následně usměrňovala hasičská vozidla směrem k požářišti. Poté se hlídka přesu-
nula na křižovatku ulic Brněnská a Benešova, kde usměrňovala provoz při plnění cisteren 
z hydrantu na tomto místě. 

Strážníci přijali oznámení, že se na ul. Severní pohybuje zmatený muž, který přelézá ozna-
movateli plot do zahrady. Hlídka vyrazila na místo a na ul. Masarykova zahlédla muže 
odpovídajícího popisu. Když se za ním služebním vozidlem strážníci vydali, začal utíkat na 
ul. Žižkova, kde zvonil na zvonky domů a křičel na hlídku, aby jej nepronásledovala, ať ho 
všichni nechají být. Poté zaběhl do jedné ze zahrad, odkud byl vyveden. Muž se dal opět 
na útěk. Hlídka jej opakovaně zákonnou výzvou vyzvala, aby zastavil, na což nereagoval 
a dále běžel směrem k nám. Svobody. Dostižen byl na ul. Husova, kde musely být vůči 
němu použity donucovací prostředky k zastavení. Muž po celou dobu vykřikoval, že jej 
všichni pronásledují, byl zmatený a evidentně pod vlivem omamných látek. Při poutání byl 
muž agresivní a mlátil sebou o zem, přitom si způsobil drobné zranění na hlavě. Na místo 
byla přivolána hlídka PČR a RZS. Po příjezdu hlídky OOP Rajhrad byl proveden test na OPL 
s pozitivním výsledkem. Na místo dorazila RZS, která muže za pomocí hlídek MP a PČR 
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naložila do sanity. Převoz osoby do nemocnice zajistili strážníci spolu s hlídkou PČR. Po 
ošetření muž putoval na protialkoholní záchytnou stanici.

Hlídka MP přijala žádost o součinnost od PČR, že v OC Olympia mělo dojít k napadení 
muže cizí národnosti. K incidentu mělo dojít na veřejných záchodcích v první patře centra. 
Hlídka na místě ztotožnila napadeného muže, ten uvedl, že se šel na záchod převléknout, 
když jej přes kabinku někdo začal slovně napadat. Muž agresora neviděl, jen počkal, až 
odejde. Hlídku na místo přivolal náhodný svědek. Muž nechtěl situaci dále řešit, byl proto 
poučen a z místa odešel.

Strážníci přijali žádost o asistenci hlídce PČR, kdy mělo dojít na ulici k napadení ženy jejím 
přítelem. Strážníci se na místo dostavili jako první a zkontaktovali se s oznamovatelkou, 
která uvedla, že její přítel dnes požil nějaký alkohol a byl agresivní na ni a jejího syna. Udá-
lost se obešla bez zranění. Oznamovatelka požadovala, aby strážníci vyprovodili muže 
z bytu. Muž situaci pochopil a okamžitě odešel. Žena odmítla další řešení konfl iktu a ne-
chtěla dále nic oznamovat. Byla proto poučena a zákrok strážníci na místě ukončili. Poté 
odvolali hlídku PČR a podali jí zprávu o řešení situace.

Hlídka přijala oznámení o požáru na poli za ulicí Žižkova, který vzniknul od táboráku. Hlíd-
ka dorazila na místo společně s SDH Modřice a následně přijeli HZS Židlochovice. Požár 
byl založen neúmyslně od muže, který se při práci seknul sekerou do prstu a s manželkou 
odešli do chaty ošetřit zranění. Během jejich nepřítomnosti se oheň rozšířil na celý jejich 
pozemek i na pozemek vedlejší, na kterém vzplálo dřevo. Majitel byl telefonicky vyrozu-
měn, aby se dostavil na místo a vyčíslil škodu. Celou věc si řídil velitel zásahu HZS Žid-
lochovice.

Strážníci řešili oznámení o napadení ženy jejím mužem. Po příjezdu na místo sdělila žena, 
že má s manželem neshody a dnes ji fyzicky napadl rukou kvůli klíčům ode dveří. Dále 
uvedla, že u nich dochází k podobným neshodám spoustu let, ale řešit to nyní nechce. 
Manžel napadené uvedl, že manželce nic neudělal, že je líná, 50 let ji má na krku, vše prý 
táhne sám a ona se veze, jenom kouří a nic nedělá. Během činnosti hlídky na místě se 
dostavila k domu i jejich dcera, která uvedla, že je otec despotický a dochází u nich k po-
dobným neshodám celý život. Žena lékařské ošetření odmítla, že má pouze drobné zranění 
na ruce a nic ji nebolí. Osoby byly náležitě opakovaně poučeny o možnostech oznámení 
události.

Hlídka MP řešila oznámení o spadlém stromu na ul. Chrlická. Hlídka informovala HZS, 
poté uzavřela část komunikace a usměrňovala provoz. HZS Židlochovice po příjezdu na 
místo rozhodl o skácení celého stromu z důvodu, že hrozilo rozlomení zbytku stromu, který 
mohl způsobit škodu na RD i zaparkovaných a projíždějících vozidlech.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Vrchní komisař

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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MĚSTSKÝ NOHEJBALOVÝ KLUB MODŘICE ZVE 
NA DOMÁCÍ ZÁPASY V ROČNÍKU 2022

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

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

EXTRALIGA MUZŮ 2022 DOMÁCÍ ZÁPASY „A“ TÝMU
den datum hod. domácí hosté
so 9. 4. 15:00 MNK mobilprovás Modřice „A“ SKN Žatec
so 23. 4. 15:00 MNK mobilprovás Modřice „A“ NK AUSTIN Vsetín 
so 7. 5. 15:00 MNK mobilprovás Modřice „A“ SK Liapor Karlovy Vary 
so 14. 5. 15:00 MNK mobilprovás Modřice „A“ TJ Plazy, z.s.
so 28. 5. 11:00 MNK mobilprovás Modřice „A“ SK Šacung Benešov 1947

so 11. 6. 15:00 MNK mobilprovás Modřice „A“
TJ Spartak ALUTEC KK 

Čelákovice
so 18. 6. 14:00 MNK mobilprovás Modřice „A“ TJ AVIA Čakovice, z.s.

1. LIGA MUZŮ 2022 DOMÁCÍ ZÁPASY "B" TÝMU
den datum hod. domácí hosté
so 9. 4. 10:00 MNK mobilprovás Modřice "B" Sportovní klub Start Praha z.s.
so 23. 4. 10:00 MNK mobilprovás Modřice "B" NK AUSTIN Vsetín "B"
so 30. 4. 10:00 MNK mobilprovás Modřice "B" TJ SLAVOJ Český Brod, z.s.
so 7. 5. 10:00 MNK mobilprovás Modřice "B" TJ AVIA Čakovice, z.s. "B"
so 14. 5. 10:00 MNK mobilprovás Modřice "B" TJ Pankrác
so 28. 5. 15:00 MNK mobilprovás Modřice "B" PKS okna Žďár nad Sázavou
so 4. 6. 10:00 MNK mobilprovás Modřice "B" T.J. SOKOL I Prostějov
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Po těchto zápasech základních částí budou následovat zápasy play-off a také klasické televizní 
Superfi nále.

Věříme, že naši věrní fanoušci si opět v hojném počtu najdou cestu na naše domácí zápasy.

Abychom podpořili návštěvnost domácích zápasů může si každý fanoušek na zápase A týmu 
dobrovolně zakoupit za 50 Kč jeden slosovatelný kupon nebo i několik těchto kuponů. V průbě-
hu zápasu pak bude vždy vylosován jeden fanoušek, který získá volnou vstupenku na Světový 
pohár klubů v nohejbale, který se bude konat v Modřicích ve dnech 25. a 26. 6. 2022. 

Jako další pak bude vylosován i fanoušek, který získá volnou vstupenku na všechny hrací dny 
Mistrovství světa v nohejbale mužů, které se bude konat v Praze ve dnech 5. a 6. 11. 2022.

 Těšíme se na vaši návstěvu!

 Petr Jahoda
 předseda, Městský nohejbalový klub Modřice z.s.

Dorostenecká liga 2022
den datum hod. domácí hosté
ne 24. 4. 12:00 MNK mobilprovás Modřice dorost TJ SLAVOJ Český Brod, z.s.

ne 8. 5. 12:00 MNK mobilprovás Modřice dorost 
TJ Spartak ALUTEC KK

Čelákovice

ne 5. 6. 12:00 MNK mobilprovás Modřice dorost 
Tělocvičná jednota SOKOL 

Holice
ne 19. 6. 12:00 MNK mobilprovás Modřice dorost TJ Peklo nad Zdobnicí
ne 19. 6. 12:00 MNK mobilprovás Modřice dorost TJ Peklo nad Zdobnicí
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POHÁRY ČNS V NOHEJBALE MLÁDEŽE
Jen co COVID letos dovolil, přihlásil se 

Městský nohejbalový klub jako pořadatel 
mládežnických nohejbalových soutěží.

Dne 5. 3. 2022 v Městské hale Modřice 
uskutečnila první oficiální soutěž ČNS této 
sezony. Hrály se dvojice kategorie star-
ších žáků.

Na turnaj se prezentovalo 20 dvojic a mezi 
nimi byly i tři modřické sestavy: Modřice A (Svo-
boda, Iláš), Modřice B (Jahoda, Dlabka) 
a Modřice C (Mrňa, Běloševič). Vzhledem 
k výsledkům z minulé sezony byly naše A a B 
sestavy nasazeny a obě patřily k favoritům 
soutěže.

C tým bohužel skončil ve skupině napostu-
povém místě. A i B tým postoupily přímo do 
čtvrtfi nále. Zde si A tým poradil 2:0 na sety 
s týmem Peklo A a B tým přejel stejným vý-
sledkem Dolní Počernice.

V semifi nále se A tým střetl s týmem Kar-
lových Varů A. V prvním setu se odehrála 
dramatická bitva, avšak koncovku zvládli 
lépe modřičtí 10:9. Druhý set už měl jasný 
průběh s výsledkem 10:4.

V druhém semifi nále narazil B tým na své-
ho téměř osudového protivníka z jejich roč-
níku, a to tým Český Brod A. I letos dokázali 
modřičtí být o kousek lepší a po výsledku 
10:9, 9:10 a 10:6 tady bylo vytoužené mod-
řické fi nále.

Na fi nále už oba týmy nastoupily bez tre-
néra a kluci tam měli sami ve svých nohou 
a hlavách svůj výsledek. Papírově byl favo-
ritem A tým s jasně nejlepším hráčem této 
kategorie Michalem Svobodou. Kluci z „béč-
ka“ se však tímto odmítli řídit a od počátku 
výborným a téměř bezchybným způsobem 
přehrávali svého soka. Těžili z lepší mezihry 
i pestřejšího zakončení leváka a praváka. Prv-

Foto: Petr Jahoda
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ní set vyhráli 10:8 a ve druhém už soupeře 
doslova smetli 10:3.

Domácí „modřická mise“ tak byla beze 
zbytku splněna a náš klub ziskem prvních 
dvou míst plynule navázal na výsledky kate-
gorie starších žáků v minulém roce.

1. místo Modřice B (Jahoda, Dlabka)
2. místo Modřice A (Svoboda, Iláš)
3. místo Karlovy Vary A (Gregor, Stýblo)
4. místo Český Brod (Bálek, Červenka 

a Blažek)

Hned další víkend v sobotu 12. 3. 2022 se 
opět v Modřicích konal další Pohár ČNS, ten-
tokrát v dorostu dvojic. Na turnaji se prezen-
tovalo 18 dvojic a MNK Modřice vyslal do boje 
hned čtyři týmy: Modřice A (Kolouch, Svobo-
da), Modřice B (Jurka, Sluka), Modřice C (Ne-
snídal, Jahoda) a Modřice D (Bednář, Dlabka). 
A tým opět patřil k favoritům. Ze svých sku-
pin postoupily z prvních míst A i B tým přímo 
do čtvrtfi nále. C tým se nakonec protlačil do 
osmifi nále ze třetího místa. D tým bohužel ze 
skupiny postoupit nedokázal.

V osmifi nále C tým narazil na jednoho 
z favoritů tým Peklo nad Zdobnicí A. Po pro-
hraném prvním setu je dokázal pevnějšími 
nervy v koncovkách druhého i třetího setu 
vždy 10:9 překvapivě vyřadit. Ve čtvrtfi nále 
je čekal další z favoritů Vsetín. První set opět 
prohra a druhý zase těsná výhra 10:9. Třetí 
set se znovu rozhodoval posledním mož-
ným míčem. Ten už nevyšel a prohra 9:10 
tak C tým z turnaje vyřadila. Ve čtvrtfi nále 
skončil turnaj i pro B tým, který vyřadily ve 
dvou setech České Budějovice.

V prvním semifi nále šel náš A tým na tým 
Vsetína. Klukům z áčka se však zápas příliš 
nevydařil, celkem hladce prohráli 0:2. Zbyl 

tak na ně jen zápas o 3. místo. V něm si však 
ve vítězné koncovce třetího setu 10:9 vybojo-
vali bronzový pohár.

Ve fi nále Vsetín dotáhl svoji sobotní spani-
lou jízdu a České Budějovice hladce porazil 
ve dvou setech. 
Konečné výsledky Poháru ČNS dorostu dvojic:

1. místo Vsetín (Dvořák, Tomek)
2. místo České Budějovice A (Chvátal, 

Škoda)
3. místo Modřice A (Svoboda, Kolouch)
4. místo Holice A (Kubový, Zadrobílek)

Závěrem dovolte, abych poděkoval všem 
hráčům za skvělou reprezentaci klubu. Vel-
ký dík patří také početné skupině spolupra-
covníků, kteří mně s organizací a průběhem 
obou turnajů pomáhali.

 Petr Jahoda
 trenér starších žáků
 předseda MNK Modřice

Foto: Petr Jahoda
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FOTBAL – ROZLOSOVÁNÍ JARO 2022



www.mesto-modrice.cz

49
4 | 2022

INZERCE

prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337



www.mesto-modrice.cz

51
4 | 2022

INZERCE



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


