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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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MUDr. JIŘÍ VENTRUBA, CSc.
*2. února 1950 – †9. března 2021

Dne 9. března 2021 nás nečekaně navždy 
opustil náš kamarád, přítel, otec rodiny, spor-
tovec, politik, lékař a především výborný člo-
věk Jiří Ventruba. Narodil se 2. února 1950 
v Brně a zde také prožil větší část svého ži-
vota. Vystudoval gymnázium a následně Lé-
kařskou fakultu Masarykovy univerzity, kde 
získal titul MUDr. Po ukončení lékařských 
studií začal působit jako lékař neurochirurg. 
Získal odborné atestace v Brně a Praze, kte-
ré zakončil jako první neurochirurg z Česko-
slovenska evropskou zkouškou EANS v neu-
rochirurgii v Edinburghu. Přestože v České 

republice docentský nebo profesorský titul 
nezískal, působil v letech 1989–1990 jako 
hostující profesor neurochirurgie na New 
York University Medical Center v USA. V roce 
1991 založil Dětské neurochirurgické oddě-
lení v Dětské nemocnici v Brně a zavedl zde 
nové mozkové operace u dětí. V roce 1993 
získal titul CSc. Během své bohaté praxe 
vystupoval také na výročních sjezdech neu-
rochirurgických společností WFNS (Acapul-
co) a ISPN (Cepa Town, Martinik) a výroč-
ních sjezdech amerických neurochirurgů 
AANS (Boston, Cleveland, Neshville).
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Po smrti jeho první manželky si svoji no-
vou lásku našel u nás v Modřicích, kde strávil 
zbytek života. Jelikož byl člověkem velice či-
norodým, nenechávala jej v klidu ani politika 
a zejména dění v jeho novém domově. Záhy 
po nastěhování do Modřic začal působit jako 
nestraník v občanském sdružení v Modři-
cích, ze kterého pak v roce 2007 zběhl k ODS 
a stal se jejím plnohodnotným členem. Po-
prvé byl zastupitelem města Modřice zvo-
len v roce 2006 ještě jako člen občanského 
sdružení. V roce 2010 se stal zastupitelem 
za ODS a od roku 2014 pak vykonával až do 
posledních dní svého života funkci neuvol-
něného místostarosty a předsedy kulturně
-školské komise. Z komunálního politika se 
propracoval až na politika celorepublikové-
ho. Nejdříve sice za ODS v krajských volbách 
v roce 2016 neuspěl, ale jeho hvězda tehdy 
již začala stoupat. Ještě téhož roku kandi-
doval do senátu za ODS v obvodu č. 55 – 
Brno-venkov. Sice ve volbách skončil těsně 
v 1. kole na třetím místě a nepostoupil tak 
do kola druhého, ale vytvořil si dobrou výcho-
zí pozici do voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR konaných v roce 2017. Zde 
díky preferenčním hlasům již uspěl a stal 
se poslancem České republiky. Tímto mělo 
město Modřice poprvé ve své novodobé his-
torii prvního poslance v parlamentu.

Jirka nebyl aktivní jen jako lékař nebo 
politik, ale zajímal se o všechny možné ak-
tivity jak na poli sportovním, tak i kulturním. 
V mládí a za studií aktivně sportoval. Jeho 
láskou byla především lehká atletika, kde se 
věnoval zejména sprintům. Svých největších 
úspěchů dosáhl v roce 1971, kdy se stal ha-
lovým mistrem ČSSR na 100 metrů a vítě-
zem Československého poháru na 100 met-
rů. Od roku 1970 byl rovněž členem juniorské 
reprezentace Československa. V pozdějším 
věku se angažoval v rozvoji stolního hokeje, 
tzv. šprtecu, kde v jednom období patřil k re-

publikové hráčské špičce. Se svými přáteli 
z oboru, kultury a sportu pravidelně každý 
týden hrával již téměř zapomenutou karetní 
hru Taroky.

Plně se věnoval výchově a vzdělávání 
svých dětí. Dokud byly neplnoleté, přistupo-
val aktivně i k jejich sportovnímu vyžití. Vše-
mi dostupnými prostředky podporoval a také 
se podílel na rozvoji baseballu v Brně, které-
mu se jeho děti aktivně věnovaly. 

V Modřicích úzce spolupracoval se všemi 
místními spolky, ale nebyl hluchý ani k orga-
nizacím ze širokého modřického okolí. Nej-
více lze vyzdvihnout jeho spolupráci s SDH 
Modřice při organizování Koše martinských 
vín a dalších kulturních akcí města pořáda-
ných ve spolupráci s hasiči. Nezapomínal 
ani na jeho oblíbený sport a věnoval pozor-
nost veškerému sportovnímu dění ve městě. 
Spolupracoval s fotbalisty, nohejbalisty i jed-
notlivými oddíly Sokola. 

Odešel nám člověk, kterého jsme měli 
a ještě dlouho budeme mít rádi. Naše vzpo-
mínky nekončí jeho odchodem, ale budou 
v nás napořád…

Jirko, děkujeme ti za to, co jsi pro nás 
všechny dokázal udělat a udělal. 
Čest Tvé památce. 
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ZPRÁVA STAROSTY 

Vážení občané,
ve sledovaném období jsme se přehoupli 

do druhé poloviny volebního období 2018–
2022. Konec roku 2020 a počátek roku 2021 
nebyl vůbec jednoduchý. Stále přetrvávala 
pandemie viru COVID-19, která vyvrcholila 
na počátku března velmi tvrdými opatřeními 
vyhlášenými Vládou ČR.

Chodu města se epidemie velmi dotkla. 
Byl omezen provoz úřadu na pouze 2x5 hod. 
týdně, aby byl nakonec úřad z důvodu vý-
skytu viru a velkého množství neschopenek 
či karantén od 04. 03. 2021 úplně uzavřen. 
Činnost doposud fungujících úředníků byla 
pouze elektronická nebo přes telefonicky 
dohodnutý termín, a to pouze v nezbytných 
případech. V dnešní době se provoz úřadu 
pomalu vrací do běžných kolejí, byť někteří 
úředníci stále čerpají OČR z důvodu uzavření 
škol a školek. Vedení města podniká kroky 
k omezení šíření viru dle doporučení a naří-
zení Vlády ČR a věří, že se tato opatření pozi-
tivně promítnou do ústupu pandemie.

Na poli politickém, vlivem omezení koná-
ní potřebných jednání a schůzek, nedošlo 
k žádné významné události. Začalo pracovat 
nové vedení kraje, byla zrušena a odložena 
prezentace vedení VRT přes k. ú. Modřice 
a proběhla nutná VH DSO Šlapanicko ve 
sportovní hale v Jiříkovicích za dodržení 
přísných bezpečnostních nařízení.

I když přetrvával vyhlášený nouzový stav, 
běží investice města v co největším rozsahu. 
17. 12. 2020 se uskutečnilo kolaudační říze-
ní na dokončené hale posypového materiálu 

Zpráva starosty o činnosti městského úřadu a RMM za období od 10. řádného zasedání ZMM 
konaného dne 7. 12. 2020 do 12. řádného zasedání ZMM konaného dne 8. 3. 2021.

v areálu na ul. Hybešova, která byla uvedena 
do provozu v lednu. Během tohoto měsíce 
byla do větší části nastěhována technika 
SDH Modřice, coby provizorního zázemí 
zásahové jednotky po dobu výstavby nové 
hasičské zbrojnice, jejíž výstavba byla zahá-
jena 01. 02. 2021. Dokončení je plánováno 
na 15. 12. 2021.

Druhým velkým projektem letošního roku 
je rekonstrukce jídelny a kuchyně ZŠ na ul. 
Benešova. Celý projekt byl z důvodu mož-
nosti získání dotace přesunut ze ZŠ na měs-
to. Dne 24. 2. 2021 bylo ukončeno výběrové 
řízení na dodavatele stavební části a před 
dokončením je výběrové řízení na gastro 
vybavení. Dne 3. 3. 2021 RMM na své mi-
mořádné schůzi schválila návrh hodnotící 
komise na výběr dodavatele stavební části, 
bylo rozesláno rozhodnutí o výběru dodava-
tele a dnem 4. 3. 2021 započala běžet lhůta 
pro podání námitek proti výběru dodavatele. 
Nejvýhodnější nabídkou byla vyhodnocena 
nabídka fi rmy Moravská stavební unie – 
MSU, s. r. o. Brno s cenou 10.335.635,69 Kč 
bez DPH, se kterou byla nakonec i pode-
psána smlouva o dílo. Výběrová řízení jsou 
rozdělena z důvodu, že na gastro vybavení 
se nevztahují vyhlášené dotace. Na základě 
rozhodnutí ZMM z 11. mimořádného zase-
dání konaného dne 01. 02. 2021 byla podána 
dne 24. 02. 2021 žádost o poskytnutí dotace 
do programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Nyní se čeká, zda bude městu dotace ve výši 
až 9.975.973 Kč poskytnuta.

Byly zahájeny i další projekty. Pro zahá-
jení v první polovině roku se dokončuje PD 

ZPRÁVY Z RADNICE
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a dolaďuje se způsob provozu kamerového 
systému města, připravuje se dokončení 
umělého povrchu atletického oválu hřiště 
za budovou ZŠ a dokončení územní studie 
HUKO. Dle přiznané dotace se dokončuje vy-
hlášení výběrového řízení na systém sběru 
odpadu v Modřicích. Byla provedena oprava 
další části oplocení zahrádek u fotbalového 
travnatého hřiště, dokončuje se PD oprav 
chodníků celé ulice Benešovy a mnoho dal-
ších drobnějších investic. 

Závěrem k investičním aktivitám bych 
uvedl, že Městská hala Modřice byla dne 
12. 02. 2021 přihlášena do soutěže Stavba 
Jihomoravského kraje 2020 vyhlášené Jiho-
moravským krajem.

V oblasti kulturně-společenské a sportov-
ní se vůbec nic neudálo. Byla zrušena sil-
vestrovská oslava, žádné společenské ple-
sy nebylo přes omezení možné uskutečnit 
a neproběhl ani Koš martinských vín. Vnitřní 

sportoviště byla uzavřena a na venkovních 
bylo možné sportování pouze 2 osob nebo 
rodinných příslušníků. Z celého sportovního 
areálu Městské haly Modřice bylo v provo-
zu pro veřejnost alespoň kluziště, kde byly 
vytvořeny hodinové cykly a ty byly plně ob-
sazeny. Vnitřní sportoviště mohou využívat 
pouze profesionální kluby, což v Modřicích 
sice přímo nemáme, ale částečně byla hala 
využita alespoň k 11 tréninkovým jednotkám 
profesionálním extraligovým futsalovým klu-
bem Žabinští Vlci Brno.

V rámci personálního obsazení došlo k na-
výšení počtu pracovníků v úklidové četě, kde 
byl přijat na tříčtvrteční úvazek po dobu let-
ních měsíců zahradník. Ukončením smlouvy 
o výpůjčce s MFK Modřice na areál fotbalo-
vého travnatého hřiště byl převzat do perso-
nálu Městské haly Modřice správce tohoto 
areálu.

 Ing. Josef Šiška – starosta

Veselé Velikonoce  Foto: M.Hájek
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z 12. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice 
(dále jen „ZMM“), konaného dne 8. března 2021 v 18 hodin v Městské hale Modřice

USNESENÍ ZMM č. 12/2021

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo řádně 
svoláno a vyhlášeno a je plně usnášeníschop-
né (v počtu 13, jmenovitě viz prezenční listina, 
omluveni Bernátová, Ventruba)

Usnesení 12Z-Ú1/2021: ZMM schvaluje za-
pisovatelem 12. řádného veřejného zasedá-
ní ZMM Ing. Romana Mulíčka.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 12. řádné-
ho veřejného zasedání ZMM zast. Richarda 
Tomandla a zast. Libora Hökla.
ZMM schvaluje program 12. řádného veřej-
ného zasedání ZMM se změnou předsunutí 
bodu 9) jako bod 3) a posunem ostatních 
bodů 3)–8) o 1 pozici níže.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 12Z-1.1/2021: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města Modřice o čin-
nosti městského úřadu a RMM za období od 
10. řádn ého zasedání ZMM do 08. 03. 2021.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 12Z-2.1/2021: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města o plnění úkolů 
uložených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání zprávy o uplatňování ÚP 
Modřice za období 2016–2020 a schválení 
pokynů pro zpracování změny č. 1 ÚP Modřice
Usnesení 12Z-3.1/2021: ZMM schvaluje 
Zprávu o uplatňování ÚP Modřice za období 
2016–2020 a pokyny pro zpracování změny 
č. 1 ÚP Modřice zkráceným postupem dle 
§ 55a zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zá-
kon,  ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Slaný, Hökl, Koubková, Putna, 
Brabec, Tomandl)
 1 proti (Procházka)
 2 se zdrželi (Mikuš, Skalník)

Bod 4 – Bezpečnostní situace města
Usnesení 12Z-4.1/2021: ZMM bere na vědo-
mí Zprávu o operativně bezpečnostní situaci 
v okrsku města Modřice za rok 2020 zpra-
covanou PČR Krajským ředitelstvím policie 
JMK OOP Rajhrad a sdělení PČR Krajské 
ředitelství policie JMK, Dopravní inspektorát 
Brno-venkov ke Kontrole dodržování stano-
vených limitů rychlosti ve městě Modřice.
Hlasování: 13 pro 
  0 proti 
  0 se zdrželo 

Usnesení 12Z-4.2/2021: ZMM bere na vědo-
mí Výroční zprávu o činnosti Městské policie 
Modřice za rok 2020.
Hlasování: 13 pro   
 0 proti   
 0 se zdrželo 
 
Bod 5 – Zpráva o provozu, hospodaření a vy-
užívání PBDS v roce 2020
Usnesení 12Z-5.1/2021: ZMM bere na vědo-
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mí Zprávu o provozu, hospodaření a v yužívá-
ní PBDS Modřice v roce 2020.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 6 – Zpráva o provozu, hospodaření a vy-
užívání MHM v roce 2020
Usnesení 12Z-6.1/2021: ZMM bere na vědo-
mí Zprávu o provozu, hospodaření a využívá-
ní Městské haly Modřice v roce 2020.
Hlasování:  13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 7 – Projednání hospodaření města 
v roce 2020
Usnesení 12Z-7.1/2021: ZMM bere na 
vědomí RO č . 12/2020 provedené RMM 
28. 12. 2020.
Hlasování:  13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 12Z-7.2/2021: ZMM bere na vědo-
mí zprávu o procentuálním plnění rozpočtu 
města na rok 2020.
Hlasování:  13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 12Z-7.3/2021: ZMM bere na  vě-
domí Inventarizační zprávu roku 2020 o vý-
sledku inventarizace majetku města Modřice 
k 31. 12. 2020 včetně příloh 1–4.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 8 – Projednání majetkových t ransakcí
Usnesení 12Z-8.1/2021: ZMM schvaluje 
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnické-
ho práva k nemovitým věcem s omezujícími 

podmínkami č. BP-21/613 na převod pozem-
ků parc. č. 793/3, 793/9 a 793/10 mezi měs-
tem Modřice (nabyvatel) a ČR – Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 
69797111 (převodce).
Hlasování:  13 pro 
 0 proti 
  0 se zdrželo 
Komentář:
Jedná se o pozemky na ulici Poděbradova 
před šestipatrovými bytovými domy, kde se 
plánuje výstavba šikmých veřejných parkova-
cích stání a odsun stávajícího chodníku smě-
rem k bytovým domům.

Usnesení 12Z-8.2/2021: ZMM schvaluje 
bezúplatné převzetí pozemků parc. č. 1290/2, 
1292/3, 1292/69, 1292/71, 1292/75, 1292/76, 
1292/79 od ČR – Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ 69797111.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
  0 se zdrželo 
Komentář:
Jedná se o pozemky bývalého hliniště za are-
álem fy Ptáček, které navazují na pozemky 
areálu Pod Kaštany a sběrného dvora. 

Usnesení 12Z-8.3/2021: ZMM schva-
luje bezúplatné převzetí pozemku parc. 
č. 1624/2 od ČR – Úřad pro zastupování stá-
tu ve věcech majetkových, IČ 69797111.
Hlasování:  13 pro 
 0 proti 
  0 se zdrželo 
Komentář:
Jedná se o pozemek v lokalitě Rybníky u říčky 
Bobravy, který je dotčen plánovanou stavbou 
cyklotrasy v rámci členství v Dobrovolném 
svazku obcí Šlapanicko. 

Usnesení 12Z-8.4/2021: ZMM schvaluje 
směnu pozemku parc. č. 2033/2 o výměře 
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2 m² v majetku města Modřice za pozemek 
parc. č. 18/12 o výměře 7 m² v majetku P., 
J. a T. H. bez dalšího fi nančního vypořádání 
a s úhradou poplatku za vklad do Katastru 
nemovitostí P., J. a T. H.
Hlasování:  13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 12Z-8.5/2021: ZMM schvaluje 
převzetí pozemků parc. č. 994/39 a 2333/3 
od dosavadních nájemníků Ing. R. N. a Ing. V. 
N. bez požadavků na odstranění stavby kur-
tů a bez požadavků na fi nanční vypořádání 
za stavbu kurtů.
Hlasování:  13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 12Z-8.6/2021: ZMM schvaluje 
směnu části pozemku parc. č. 242/1 v ma-
jetku města Modřice za část pozemku 
parc. č. 242/3 v majetku firmy Biocont La-
boratory, spol. s r. o. a pověřuje MO měs-
ta Modřice přípravou podkladů ke směně 
pozemků.
Hlasování:  12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Procházka, Mikuš, Skalník, Sla-
ný, Koubková, Hökl, Brabec, Putna)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl) 
Komentář:
Jedná se o připravovanou stavbu tří veřej-
ných parkovacích míst ve východní části 
ulice Mayerovy, které budou vybudovány 
fi rmou Biocont Laboratory, spol. s r. o. vlast-
nící přilehlý administrativní areál a které 
budou částečně na pozemcích stavebníka 
a částečně na pozemcích města. Po jejich 
dokončení budou pozemky pod parkovišti 
majetkově vypořádány a převedeny na měs-
to Modřice. 

Bod 9 – Upřesnění rozpočtu města v roce 
2021
Usnesení 12Z-9.1/2021: ZMM schvaluje 
rozpočtové opatření č. 2/2021 ve výši pří-
jmů po RO 153 095 000 Kč a ve výši výdajů 
po RO 176 095 600 Kč jako schodkový se 
schodkem 23 000 600 Kč a fi nancováním ve 
výši 8 766 000 Kč. Schodek rozpočtu bude 
dorovnán z rozpočtové rezervy let minulých.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Skalník, Tomandl, Slaný, Putna, 
Koubková, Hökl, Brabec)
 0 proti
 2 se zdrželi (Procházka, Mikuš)

Usnesení 12Z-9.2/2021: ZMM schvaluje za-
řazení dotace Klubu stolního hokeje Dragons 
Modřice z.s. ve výši 45 000 Kč do rozpočtu 
města Modřice na rok 2021.
Hlasování: 13 pro 
0 proti 
0 se zdrželo 

Usnesení 12Z-9. 3. 1/2021: 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 12Z-9. 3. 2/2021: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 
rok 2021 ve výši 450 000 Kč z rozpočtu města 
Modřice  roku 2021 mezi městem Modřice (po-
skytovatel) a Městským fotbalovým klubem 
Modřice, z.s., IČ 22869123 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
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Usnesení 12Z-9. 3. 3/ 2021: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2021 ve výši 300 000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2021 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Římskokatolickou 
farností Modřice, IČ 65265891 (příjemce).
Hlasování:  12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Doleček, Procházka, Mikuš, Skalník, Sla-
ný, Putna, Hökl, Koubková, Brabec)
 0 proti 
 1 se zdržel (Tomandl)

Usnesení 12Z-9. 3. 4/2021: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2021 ve výši 267 000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2021 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Tělovýchovnou 
jednotou Sokol Modřice, IČ 48480614 (pří-
jemce).
Hlasování:  12 pro (Šiška, Chybíková, 
Chybík, Doleček, Procházka, Mikuš, 
Tomandl, Putna, Slaný, Koubková, 
Hökl, Brabec)
 0 proti 
 1 se zdržel (Skalník)

Usnesení 12Z-9. 3. 5/2021: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskyt nutí dotace 
na rok 2021 ve výši 170 000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2021 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Dětským folklór-
ním kroužkem Modřice, z.s., IČ 08839310 
(příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 12Z-9. 3. 6/2021: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na 
rok 2021 ve výši 152 500 Kč z rozpočtu měs-
ta Modřice roku 2021 mezi městem Modřice 
(poskytovatel) a SH ČMS Sbor dobrovolných 
hasičů v Modřicích, IČ 72049316 (příjemce).

Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 12Z-9. 3. 7/2021: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
na rok 2021 ve výši 110 000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2021 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Diecézní charitou 
Brno, IČ 44990260 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 12Z-9. 3. 8/2021: ZMM schvaluje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce na rok 2021 ve výši 75 000 Kč z rozpoč-
tu města Modřice roku 2021 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Junák – český 
skaut, středisko Řehoře Mendela Brno, z.s., 
IČ 62157400 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 12Z-9. 3. 9/2021: ZMM schva-
luje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnu-
tí dotace na rok 202 1 ve výši 70 000 Kč 
z rozpočtu města Modřice roku 2021 
mezi městem Modřice (poskytovatel) 
a ZUŠ Ořechov, příspěvková organizace, IČ 
49461702 (příjemce).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 12Z-9. 3. 10/2021: ZMM schvalu-
je Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-
ce na rok 2021 ve výši 60 000 Kč z rozpoč-
tu měst a Modřice roku 2021 mezi městem 
Modřice (poskytovatel) a Pionýr, z.s. – pio-
nýrská skupina Modřice, IČ 07828691 (pří-
jemce).
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z 13. mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice 
(dále jen „ZMM“), konaného dne 22. března 2021 v 18 hodin v Městské hale Modřice

13. mimořádné zasedání ZMM bylo svoláno po náhlém skonu zastupitele a neuvolněného 
místostarosty MUDr. Jiřího Ventruby, CSc. Jeho odchodem bylo nutné zvolení nástupců ve 
všech funkcích, které zastával.

USNESENÍ ZMM č. 13/2021

Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 10 – Zpráva o činnosti FV
Usnesení 12Z-10.1/2021: ZMM bere na vě-
domí zápisy č. 17, 18 a 19 ze zasedání FV.
Hlasování: 13 pro
 0 proti  
 0 se zdrželo 

Bod 11 – Zpráva o činnosti KV
Usnesení 12Z-11.1/2021: ZMM bere 
na vědomí zápis ze zasedání KV ze dne 
16. 2. 2021 a zápis o kontrole vyřizování stíž-
ností občanů provedené dne 10. 2. 2021 KV.

Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Bod 12 – Různé, diskuse
Usnesení 12Z-12.1/2021: ZMM schvalu-
je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slez-
ska Sboru dobrovolných hasičů v Mod-
řicích, IČ 72049316 čerpání části dotace 
roku 2020 ve výši 32 622,84 Kč poskytnuté 
z rozpočtu města Modřice na rok 2020 do 
31. 12. 2021 s termínem vyúčtování do 
31. 3. 2022.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že:
Zastupitelstvo města Modřice bylo řád-
ně svoláno a vyhlášeno a je plně usnáše-
níschopné (v počtu 13, jmenovitě viz pre-
zenční listina (omluveni Putna, Tomandl).

Usnesení 13M-Z-Ú1/2021 k úvodu zasedá-
ní ZMM:
ZMM schvaluje zapisovatelem 13. mimořád-
ného veřejného zasedání ZMM Ing. Romana 
Mulíčka.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 13. mi-
mořádného veřejného zasedání ZMM zast. 
Jana Skalníka a zast. Jiřího Brabce.
ZMM schvaluje program 13. mimořádného 
veřejného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 13 pro

0 proti
0 se zdrželo

Bod 1 programu – Předání osvědčení zastu-
pitele
K bodu nebylo přijato usnesení.

Bod 2 programu – Složení slibu zastupitele
Usnesení 13M-Z-2/2021:
ZMM bere na vědomí složení slibu zastupi-
telky Anety Drmolové v souladu s ust. § 69 
odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo
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Bod 3 programu – Aktualizace volebního řádu
Usnesení 13M-Z-3/2021:
ZMM schvaluje aktualizaci Volebního řádu 
doplněním čl. III Závěrečná ustanovení 
v bodu 4 o sl ova „a ostatních“.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 4 programu – Volba volební komise
Usnesení 13M-Z-4/2021:
ZMM volí volební komisi pro doplnění RMM 
a případnou jinou volbu dle volebního řádu 
ve složení: zast. Libor Hökl, zast. Libor Pro-
cházka, zast. Erik Mikuš.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 5 programu – Volba neuvolněného mís-
tostarosty
Usnesení 13M-Z-5/2021:
ZMM volí neuvolněnou místostarostkou 
města Modřice pro volební období 2018–
2022 zast. Kateřinu Koubkovou.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 6 programu – Ostatní zákonné náležitosti
Usnesení 13M-Z-6.1/2021:
ZMM odvolává na základě § 119 bod 1) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů z funkce předsedkyně 
FV zast. Kateřinu Koubkovou. 
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 13M-Z-6.2/2021:
ZMM volí předsedou FV ZMM pro volební 
období 2018–2022 zast. Luďka Slaného.
Hlasování: 13 pro

 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 13M-Z-6.3/2021:
ZMM schvaluje za člena FV ZMM pro volební 
období 2018–2022 zast. Libora Hökla.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 13M-Z-6.4/2021.
ZMM schvaluje neuvolněné místostarostce 
zast. Kateřině Koubkové odměnu ve výši 
35 795 Kč s účinností od 23. 3. 2021.
Hlasování: 12 pro
 0 proti
 1 se zdržela (Koubková)

Usnesení 13M-Z-6.5/2021:
ZMM schvaluje výši odměny neuvolněným 
členům ZMM s účinností od 23. 3. 2021 
ve výši: zast. Slaný 11 932 Kč, zast. Hökl 
6628 Kč a zast. Drmolová 3314 Kč.
Hlasování o návrhu předsedajícího:
13 pro
0 proti
0 se zdrželo

Usnesení 13M-Z-6.6/2021:
ZMM volí obřadníkem města Modřice ne-
uvolněnou místostarostku zast. Kateřinu 
Koubkovou.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 13M-Z-6.7/2021:
ZMM ustanovuje hlavního koordinátora pro jed-
nání o protipovodňových opatřeních a záplavo-
vém území města Modřice zast. Jiřího Brabce.
Hlasování: 12 pro
 0 proti
 1 se zdržel (Brabec)
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Zápisy ze Zastupitelstva města Modřic jsou umístěny na:
http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm

USNESENÍ 41. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 41. mimořádné schůze RMM konané 
dne 3. 3. 2021

Přístavba jídelny a vestavba kuchyně ZŠ Modřice
Na schůzi byl projednán pouze jeden bod, a to schválení nejvýhodnější nabídky z výběrového 
řízení na stavbu „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba jídelny“ – stavební práce. Nejvý-
hodnější nabídku předložila fi rma Moravská stavební unie – MSU, s. r. o., za cenu 
10 335 635,69 Kč bez DPH.
(k usnesení 41M-R-1.1/2021)

USNESENÍ 42. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 42. schůze RMM konané dne 23. 3. 2021

Hasičská zbrojnice
V únoru byla zahájena výstavba nové požární zbrojnice a dodavatel fi rma POZIMOS, a. s. před-
ložila k úhradě fakturaci za měsíc únor 2021. RMM schválila úhradu částky 1 240 745,20 Kč 
bez DPH.
(k usnesení 42R-3.1/2021)

Dotace z rozpočtu města na rok 2021
RMM schválila veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Modřice v roce 
2021 spadající do kompetence RMM těmto subjektům:
Zahrádkářský spolek Modřice  18 000,– 
VSK Technika hokej Brno, p. s.  15 000,– 
ASM Porta Dolní Loučky, z. s.  20 000,– 
Luděk Dubšík 2 500,– 
Lukáš Piffko 5 000,– 
David Brenner 5 000,– 
Mgr. Ivana Demlová – VC Tygřík Modřice  20 000,– 
Myslivecký spolek Modřice, z.s.  45 000,– 
Klub stolního hokeje Dragons Modřice, z. s.  45 000,– 
Český svaz včelařů, z. s.  15 000,– 
JMOŠS, z. s.  20 000,– 
Linka bezpečí, z. s.  10 000,– 
Diecézní charita Brno – Domov sv. Markéty  40 000,– 
Diakonie ČCE – středisko Betlém  20 000,– 
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CSS Brno-Chrlice – Nadační fond Slunečnice  15 000,– 
SPMP ČR pobočný spolek Brno  10 000,– 
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno  5 000,– 
(k usnesení 42R-3.2/2021 až 42R-3.18/2021)

Provoz Městské haly Modřice
RMM schválila smlouvy o zajištění servisu požárních uzávěrů a odvodu tepla a kouře s fi r-
mou AVAPS, s. r. o., za cenu 8 600 Kč bez DPH za 1 servisní zásah a s fi rmou ČIPERA servi-
ces, s. r. o., za cenu 680 Kč/hod/pracovník bez DPH. 
(k usnesení 42R-3.19/2021 a 42R-3.20/2021)

Pronájem pozemku zahrádkářská kolonie u ČOV
RMM schválila prodloužení nájemní smlouvy s fi rmou ABC Nemo, a. s., na umístění 3 ks stá-
vajících reklamních panelů u oplocení zahrádkářské kolonie za cenu 122 040 Kč/rok bez DPH.
(k usnesení 42R-3.23/2021)

Měření kvality vzduchu
RMM schválila zkušební provoz meteorologických měření a měření kvality vzduchu v Modři-
cích odbornou fi rmou Agdata, s. r. o., na dobu 2 let v ceně 54 600 Kč/rok bez DPH. 
(k usnesení 42R-3.30/2021)

Kulturně školská komise
RMM ustanovila novou předsedkyni KŠK, kterou se stala nová neuvolněná místostarostka 
zast. Mgr. Kateřina Koubková. 
(k usnesení 42R-6.2/2021)

Přístavba jídelny a školní kuchyně ZŠ
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na akci „ZŠ Modřice – vestavba kuchyně a přístavba 
jídelny“ – vybavení gastro nabídku fi rmy HASPRO, spol. s r. o., ve výši 5 440 000 Kč bez DPH. 
(k usnesení 42R-7.4/2021)

ÚP Modřice
RMM schválila text Výzvy k podání nabídek na zpracování Změny č. 1 ÚP Modřice. 
(k usnesení 42R-7.5/2021)

Sběr odpadů v Modřicích
RMM schválila text Výzvy k podání nabídek na podlimitní veřejnou zakázku „Systém sběru 
odpadu v Modřicích“ včetně členů hodnoticí komise a jejich náhradníků. 
(k usnesení 42R-7. 6. 1/2021, 42R-7. 6. 2/2021 a 46R-7. 6. 3/2021)

Hospodaření ZŠ Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice roční účetní uzávěrku za rok 2020 a rozdělení zlepšeného vý-
sledku hospodaření do fondu odměn ve výši 31 635,98 Kč a do rezervního fondu ve výši 

ZPRÁVY Z RADNICE
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126 543,90 Kč. Z rezervního fondu budou následně tyto fi nance převedeny do fondu repro-
dukce investičního majetku.
(k usnesení 42R-7. 8. 1/2021 a 42R-7. 8. 2/2021)

Program potravinové a materiální pomoci 
RMM schválila ZŠ a MŠ zapojení do projektu Jihomoravského kraje „Poskytování stravy dě-
tem ohroženým chudobou ve školách v JmK VII“.
(k usnesení 42R-7.11/2021 a 42R-7.12/2021)

Ukončení činnosti taneční skupiny X-trim
RMM vzala na vědomí informaci o ukončení činnosti taneční skupiny X-trim Modřice a pře-
chodu většiny jejich členů do taneční skupiny XsideDancers Brno.
(k usnesení 42R-7.13/2021)

ZPRÁVY Z RADNICE

POPLATKY 2021

Oznamujeme občanům, že splatnost poplatků za psa a nájem z obecního pozemku je 
prodloužena do 30. 06. 2021. Lze hradit hotově na pokladně městského úřadu v úřed-
ní dny nebo převodem na účet. Každý poplatník má od roku 2020 přidělený variabilní 
symbol k identifi kaci platby. Na telefonním čísle 537 001 023, 721 229 949 Vám budou 
sděleny údaje k platbě - číslo účtu a variabilní symbol plátce. 
 Vránová Jana 

Stavba nové hasičky Foto: M.Hájek
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Na zasedání 
Zastupitelstva 
města Modřice 
8. března jsem 
se zajímal mimo 
jiné o řešení ná-
sledujících pro-
blémů.

V rozpočto-
vém opatření 
č. 2/2021 je 

částka 350 000 Kč na opravu dřevěných la-
vic a stolů zahrádky Sokolovna. Není to po 
roce moc? Starosta Šiška (dále jen Šiška) 
- projektanti navrhli velmi tenké konstrukce 
a desky s vruty. 70% desek je odskákaných, 
neví se, jestli mrazem nebo zatečením. Bylo 
reklamováno u dodavatele, který to prý pro-
vedl podle PD. Pozn. - zatím to vypadá, že to 
bude muset zaplatit město.

Bude po rekonstrukci školní jídelny výběr 
z více jídel? Ředitelka Koubková - priorita je, 
aby se dalo vařit i dietně pro děti, které toto 
potřebují – bezlepkově, bezmléčně. Uvidí se, 
v jakém rozsahu bude vybavení, které by toto 
eventuelně umožňovalo. Školní stravování je 
svázáno velmi přísnými předpisy. Někteří ro-
diče jídelnu považují za druh restauračního 
zařízení, což není. Je přesně stanoveno, ko-
lik čeho za měsíc by měly děti sníst. Největší 
problém jsou luštěniny a ryby. Takže pokud 
by se nabízel dvojnásobný počet jídel, budou 
muset i tato jídla být 2x více.

Bude zpevněna příjezdová cesta k rybníku 
při ul. Masarykova? Místostarostka Chybíko-
vá (dále jen Chybíková) – bude, je to již ob-
jednáno.

Budou zapojeni malí živnostníci do nové-

ho systému třídění odpadu? Chtěl jsem, aby 
měli svoz odpadu zdarma jako kompenzaci 
za zvýšení daně z nemovitostí. Chybíková - 
možná by to šlo, ale ne v rámci této dotace. 
Z dotace se nakoupí nádoby, které se rozdají 
občanům a díky tomu bude větší pořádek 
kolem kontejnerů. Mohlo by být asi od září.

Dům s podloubím na náměstí se neo-
pravuje, trvá to dlouho. Je nějak zajištěno, 
aby dům nechátral? Chybíková - temperuje 
se tam, chodí na kontroly, údržba tam má 
uskladněnou část techniky. S architekty 
jsme domluveni, že nám navrhnou nějaké 
zabezpečovací práce, aby dům nechátral.

Pod mostem přes žel. trať je velký nepořá-
dek. Šiška - je to drážní těleso, muselo by se 
napsat na České dráhy. Pozn. - požaduji, aby 
se napsalo a uklízelo.

Nepořádek je neustále též v podchodu na 
tramvaj. Chybíková - uklízí se pondělí a pá-
tek, nechá se to tam vždy vystříkat.

Ulice Brněnská, vjezd na ulici od moto-
kár – silnice je dost rozbitá. Je nějaký záměr 
ji opravit? Šiška - podnět je na kraj dán. Kdy 
ji opraví, nevíme.

Při svozu odpadu se nevrací popelnice na 
původní místo. Nechávají se uprostřed chod-
níků a na silnicích, což je nebezpečné. Chybí-
ková - ano, upozorníme.

Šel by vyřazený majetek města nabízet ob-
čanům k odkupu? Nelze ani odnášet odlože-
né věci ze sběrného dvora. Chybíková - nyní 
na to nejsou prostory ani zaměstnanci. Do 
budoucna by to třeba mohlo fungovat, ale 
musí se to nějak nastavit. 

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

VÝBĚR PROJEDNÁVANÝCH BODŮ 
NA BŘEZNOVÉM ZASEDÁNÍ ZMM

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
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JAK NA VÝSADBU STROMŮ NA VLASTNÍM POZEMKU 

Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit 
řadu věcí, například k čemu má daný poze-
mek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plá-
nujete starat. Představit si, jaký bude strom 
v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. 
Každá dřevina má totiž specifi cké nároky. 
Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou su-
chomilné, či světlomilné. To vše je při navr-
hování potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy

Pokud se na pozemku pohybují děti, nemě-
li byste zde vysazovat jedovaté druhy, kon-
krétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výbě-
ru druhů by měli věnovat také alergici. Pyly 
lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny 
a na jaře by si zahrady moc neužili. Zamys-
let byste se měli i nad tím, zda se výsadba 
do daného místa hodí z širšího kontextu. 
Například akát, který pochází ze Severní 
Ameriky, se v podmínkách České republiky 
velmi dobře šíří a vytlačuje původní druhy. 
Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy 
nevhodné. 

Souhlas souseda (ne)třeba

Při plánování výsadby musíte dbát také na 
to, aby byly dodrženy všechny zákonné po-
vinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-
li jiný právní předpis nebo neplyne-li z míst-
ních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy 
dorůstající obvykle výšky přesahující 3 metry 
jako přípustná vzdálenost od společné hra-
nice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 
1,5 metru.“ Z toho vyplývá, že váš pozemek 
musí být dostatečně široký, aby nebyla tato 

Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě pozor.

povinnost porušena. Případně si musíte za-
jistit souhlas vlastníků okolních pozemků.

Jak na výsadbu ve velkém

Příprava výsadby ve větším měřítku vyžadu-
je peníze a čas. Ucelené informace o tom, co 
organizace takové výsadby obnáší, včetně 
odkazů na finanční zdroje, najdete na webu 
sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete stáh-
nout i podrobné manuály, jak stromy sázet 
a jak o ně po výsadbě pečovat. Na webu na-
jdete také informace o možnostech fi nanční 
podpory výsadeb.

Každý strom se počítá

Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu 
slouží centrální registr stromů na webu Sá-
zíme budoucnost. Zaregistrovat do něj vý-
sadbu může každý, kdo od roku 2019 vysa-
dil stromy mimo les. Po zaregistrování se 
strom přidá na interaktivní mapu a započítá 
se mezi nové stromy vysazené v naší krajině 
a v obcích.

Díky tomu získáváme unikátní přehled 
o druzích a počtech stromů vysazených 
v ČR a můžeme měřit dopad společného 
úsilí všech, kdo sází stromy. Na celonárodní 
úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy 
o kácení a sázení stromů. Registrace nově 
vysazených stromů je proto velmi důležitá. 

 Nadace Partnerství 
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JAK JSME SE V ROCE 2020 PODÍLELI NA OCHRANĚ 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?
Díky svým obyvatelům se město Mod-

řice může v roce 2020 pochlubit sběrem 
starého elektra určeného ke zpětnému 
odběru a recyklaci o hmotnosti 16,87 t. 
Na každého obyvatele tak připadá 3,17 kg 
vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspoře-
na spotřeba elektřiny a produkce sklení-
kových plynů, celosvětově omezena těžba 
ropy a železné rudy, a recyklací se pokryla 
i část dodávek mědi nebo hliníku pro prů-
myslovou výrobu.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvěd-
čení o podílu na zlepšení životního prostředí, 
které na základě dosažených výsledků vy-
stavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci 
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 
2020 k úspoře produkce CO2 o 201,35 tun. Víte, 

kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 78 ks.

Nebylo nutné vytěžit 9 891,47 litrů ropy. 
Představte si, že z tohoto množství se pokryje 
spotřeba pohonných hmot auta např. na ces-
tu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 370 krát.

Došlo také k úspoře 101 824,81 kWh ener-
gie. Asi stejné množství, jako kdybychom 
spustili cyklus myčky nádobí 101825 krát.

Podařilo se recyklovat 9 704,98 kg železa. 
Toto množství recyklovaného železa by bylo 
možné použít pro výrobu 398 ks nových pra-
ček, bez nutnosti těžby železné rudy.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se poda-
řilo získat 342,55 kg mědi, což by postačilo 
pro ražbu 60898 1 € mincí, nebo 423,16 kg 
hliníku, který by stačil na výrobu 28211 ple-
chovek o objemu 0,33 l.

INFORMACE PRO OBČANY

 Foto: M.Hájek
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UKLIĎME ČESKO 2021

Tak jako loni jsem akci Ukliďme Česko 
z důvodu pandemie neorganizovala, a to i 
proto, že jednotlivců se pravidelně zúčast-
ňovalo velmi málo. Aktivní byly hlavně spol-
ky a organizace. Letošního ročníku se ujali 
Brabrouci, za což jim velmi děkuji.

Pokud by se našli jednotlivci či rodiny, kteří 
by přece jen chtěli úklidem našemu životní-
mu prostředí pomoci a nezapojili se do akce 
Brabrouků, můžou tak učinit do konce květ-
na. Na informacích MÚ budou v úřední dny k 
dispozici pytle a rukavice (v omezené míře). 

Zavázané naplněné pytle, prosím, odkládat 
na sběrném dvoře na ul. Tyršova, mimo pra-
covní dobu u vjezdové brány. Pokud byste 
našli objemný odpad, prosím o zakreslení do 
mapy a poslání na hana.chybikova@mesto-
modrice.cz, nebo SMS na 724 767 000. Za-
jistíme úklid.

Všem, kteří se zúčastní, mnohokrát děkuji.

 Ing. Hana Chybíková,
 místostarostka města

VITAMIN D

Vitamín D patří do skupiny v tucích roz-
pustných steroidů (hormonů). Označují se 
též jako kalciferoly. U lidí jsou nejdůležitější-
mi sloučeninami v této skupině vitamín D3 
(také známý jako cholekalciferol nebo kalcit-
riol) a vitamín D2 (ergokalciferol).

Hlavním přírodním zdrojem vitamínu D 
je syntéza cholekalciferolu ve spodních 
vrstvách pokožky chemickou reakcí, která 
závisí na vystavení slunci, jeho UV spektra. 
Cholekalciferol a ergokalciferol lze přijímat 
stravou nebo ve formě potravních doplňků. 
Významné množství vitamínu D obsahu-
je přirozeně pouze několik potravin, jako je 
maso tučných ryb (losos, sardinky), játra, va-
ječný žloutek, tučný - nejlépe tvrdý sýr. Často 
se jimi obohacuje potrava typu mléka nebo 
snídaňových produktů.

Podle studie Státního zdravotního ústavu 
ČR má dostatek vitamínu D z obvyklé stravy 

méně než 1% osob.
Nejpřirozenějším zdrojem vitaminu D je 

pro člověka sluneční záření potom strava 
a až v poslední řadě umělé doplnění. Přípust-
ná horní hranice pro dospělé je 100 μg/den 
(4000 MJ). 

Vitaminy D2 a D3 jsou odpovědné za zvý-
šené vstřebávání vápníku a fosfátu ze stře-
va. Přispívají tím ke správné hladině vápníku 
a fosforu v krvi. Fosfor i vápník jsou důležité 
pro stavbu kostí. Jsou proto významné pro 
uchování silných a nepoškozených kostí. 
V širších souvislostech nastartuje vitamin D 
vrozený imunitní systém. Tím pomáhá tělu 
bojovat proti virům a bakteriím. Má i účinek 
protizánětlivý.

Nedostatek vitaminu D se projevuje jako 
vadný vývoj kostry – křivice, později krát-
kozrakost, vypadávání a hnisání zubů, jejich 
vyšší kazivost, svalová slabost, zvětšení ko-
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lenních kloubů, snadné a časté zlomeniny, 
zvětšení kloubů kotníků a rukou, nervové 
poruchy vedoucí k častým výbuchům, pod-
rážděnost, poruchy spánku, pesimismus, de-
presivní nálady. Jeho nedostatek může způ-
sobit i Crohnovu chorobu, vážné onemocnění 
střev. Dále zhoršuje průběh u Alzheimerovy 
nemoci, Parkinsonovy nemoci, roztroušené 
skleróze. Je spoluzodpovědný za hyperakti-
vitu a agresivitu u dětí. Také způsobuje po-
kles imunity, recidivující infekce dýchacího 
traktu, nebo horší průběh u psoriázy, para-
dontózy či obezity. 

Pozor ale také na předávkování vitaminem 
D. Ve vysokých dávkách vitamín D naopak 
metabolismus vápníku a fosforu narušuje 

a může skončit i smrtí.
Nedostatek vitamínu D je mimo jiné jed-

ním z důvodů, proč v zimě či na jaře one-
mocníme chřipkou nebo jinými respiračními 
chorobami. Právě v období chřipkových epi-
demií (zimní měsíce), kdy se spotřebují zá-
soby vytvořené v létě díky slunečnímu záření, 
bývá hladina vitamínu D nejnižší. 
Často si opakuji větu svojí babičky: “Kdo 

je bledý, není zdravý.“ A proto hurá ven, do 
přírody, na čerstvý vzduch. Nachytat si svoji 
zásobu vitaminu D ze sluníčka!

 
 Mgr. Lenka Otýpková

 Lékárna Grand Residence

Foto: freepik.com
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POZVÁNKA K ZÁPISU DO MŠ
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NOČNÍ TAJENKA: HRAJEME 17. DUBNA – 16. KVĚTNA

95. skautský oddíl Quercus zve všechny zájemce na noční tajenku.

KDE? 
Hru najdete na kraji Modřic urybníka za novými by-
tovkami (směrem na Přízřenice), souřadnice GPS 
49.13603207534813, 16.619884598879125 
nebo ke stažení do telefonu přes QR kód nebo 
z adresy: https://mapy.cz/s/bojuzemocu

PRO KOHO? pro všechny od 6 do 100 let (je nut-
né znát písmena)

CO S SEBOU?
- svítilnu (čím silnější tím lepší)
- psací potřeby
- níže uvedenou tabulku (nebo seznam čísel 1 
- 51), pod každé číslo napíšete jedno písmeno 
tajenky

KDY HRÁT? Hrát můžete kdykoli od 17. dubna 
do 16. května, doporučujeme hrát za tmy, hru si 
můžete rozložit na více dní.

NÁVOD:
1. Postavte se na určené místo (na místě je 

označeno).
2. Posviťte kolem sebe baterkou, zpět se od-

razí mnoho refl exních světýlek.
3. Dojděte k některému z nich a prohlédněte 

si ho zblízka. Najdete na něm jedno číslo 
a jedno písmeno (např: 12 X).

4. Písmeno zapište k příslušnému číslu v ta-
bulce níže (tedy do pole pod číslem 12 za-
pište písmeno X).

5. Postup opakujte, dokud nevyplníte celou 
tajenku. Konečnou odpovědí je číslo.

6. Poznámka: Písmeno X v naší tajence na-
hrazuje mezeru mezi slovy.

JAK VYHRÁT?
Správnou odpověď (opatřenou jménem a ad-
resou, popř. e-mailem) doručte do 16. 5. do 
schránky označené jménem zakladatele skau-
tingu na adresu: Pasivní bytový dům pro senio-
ry, Nádražní 1123, Modřice.
Následující týden bude do Vaší schránky doru-
čena malá odměna (z organizačních důvodů 
doručujeme odměny do schránky jen v rám-
ci Modřic, ostatním doporučujeme přidat ke 
správné odpovědi e-mail, odměnu zašleme on-
line). 

Správnou odpověď najdete po skončení sou-
těže na stránce http://q95.skauting.cz. Fotky 
z luštění a zpětnou vazbu můžete posílat na 
HraModrice@skaut.cz. 

POKUD SE NEBOJÍTE 
TMY, POJĎTE DO TOHO

 S NÁMI!



www.mesto-modrice.cz

24
4 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

MODŘICKÉ DĚTI PÁTRALY PO VEVERČÍM POKLADU

Od konce února až do začátku dubna se děti 
mohly vypravit po stopách veveřáka Pepíka 
a v modřických ulicích pátrat po veverčím 
pokladu. Když jsme hru připravovali, netu-
šili jsme, jaká omezení pohybu nás čekají. 
Díky rozmístění stanovišť v katastru obce 
se pohádková hra stala v době přísného 
lockdownu vyhledávanou kratochvílí našich 
malých i velkých sousedů a zpříjemnila jim 
procházky po Modřicích dobrodružným pří-
během malého veveřáka Pepíka. Účastníci 
pomáhali Pepíkovi sehnat zásoby potravin 
na zimu, seznamovali se se životem veve-
rek i dalších zvířátek a při putování mezi 
stanovišti si příjemně protáhli nohy. Moc si 
ceníme krásné zpětné vazby, kterou jsme od 
mnohých účastníků obdrželi, a věříme, že se 
zapojíte i do dalších her pro veřejnost, které 
pro vás chystáme.
 Klára Čonková - Panda
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Foto: archiv oddílu
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DĚTI Z FOLKLORNÍHO KROUŽKU K VÍTÁNÍ JARA 2021

Tradiční vítání jara v Modřicích nám sice ne-
bylo umožněno hromadně zorganizovat, ale 
určitě si mnozí z vás vzpomněli na tradici vy-
nášení Smrtky-Moreny. Děkujeme za poslání 
krásných fotek dětem z folklorního kroužku, 
na které čeká i malá odměna za snahu. Dole 
vlevo jsou Lilinka a Julinka Kořenovy, vpra-
vo loutky, které vyrobily Alča a Elča Studené 
a na protější straně příběh od Moničky Horké 
a Aničky Knesplové.

Poslední víkend na přelomu dubna a května 

bychom za „normálních“ okolností odjeli na 
třídenní soustředění na Žítkovou, kde jsme 
zanechali „modřickou stopu“ v podobě vysa-
zeného dubu červeného s věnováním. Dubu 
se daří dobře a do příštího čísla Zpravodaje 
zajistíme fotku od majitelů Hany a Miroslava 
Šuránkových.

Přejeme spoustu krásných slunečných dnů 
ve zdraví. 
 Ivana Cetlová za DFKM, z.s.
 www.folklorni-krouzek-modrice.cz

Foto: archiv DFKM
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Foto: archiv DFKM
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BRABROUCI NA JAŘE

Březen nám nepřinesl jenom jaro, ale i dal-
ší z upravených oddílových akcí. Byla to vý-
prava Za Ideály, ve které jsme se zaměřili na 
sedm ideálů Pionýra jako takového. Jsou 
to Pravda, Přátelství, Překonání, Příroda, 
Poznání, Pomoc a Paměť. Říká se jim také 
sedm P a náš výlet Za Ideály je obsahoval 
všechny. Na trase dlouhé skoro sedm kilo-
metrů bylo rozmístěných sedm stanovišť, 
z nichž každé symbolizovalo jeden z ideálů 
a účastníci (rodiče a děti) plnili drobné úko-
ly a získávali části hesla. Na konci trasy za 
správné heslo na oddílové děti čekal pionýr-
ský balíček se spoustou užitečných věcí. Pro 
neoddílové děti, kterých se zúčastnila také 
spousta, z čehož máme radost, byla připra-
vena sladká odměna. I přes to, že jsme byli 

omezeni jen na území města se výlet velmi 
podařil a měl samé dobré ohlasy. Nadále 
stále probíhají online schůzky a další kolo 
výzev, kam jsme tentokrát zařadili i cestičko-
vé výzvy, abychom si připomněli tábornické 
dovednosti. 

Kvízový Setonův závod
V dubnu od 23. 4.–9. 5. proběhne náhrada 
za zrušenou akci Zelené ligy Setonův závod, 
v podobě kvízu na téma tábornických doved-
ností a znalostí rozmístěného po Modřicích. 
Další informace na webu www.brabrouci.cz 
nebo www.facebook.com/brabrouci.

 Děkujeme, že zůstáváte s námi. 
 Brabrouci

Foto: archiv Brabrouků
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MALÉ (PO)VELIKONOČNÍ OHLÉDNUTÍ

Do měsíce dubna jsme letos vstoupili 
s velikonočními svátky. Už odnepaměti mají 
v našem počítání času své místo, a už dáv-
no jsme si zvykli, že se jejich datum mění se 
značným rozptylem – více než měsíc. Jak si 
ale k nám tyto svátky našly cestu?

Na počátku byl příběh izraelského národa, 
kterému se před více než třemi tisíci lety po-
dařilo uniknout z egyptské říše, z postavení 
otroků a podlidí. Historická paměť tohoto ná-
roda uchovávala vzpomínku na dávný exo-
dus a slavila ji každý rok znovu a znovu až 
dosud jako svátek zvaný Pesach v polovině 
jarního měsíce Nísanu. Hebrejský kalendář 
je lunární, proto se začátky měsíců řídí mě-
síčními fázemi a neodpovídají přesně našim 
měsícům.

Před necelými dvěma tisíci lety byl v pátek 
odpoledne na začátku Pesachu popraven 
ukřižováním jistý rabbi Ješua z Nazaretu, 
svými stoupenci nazývaný Mesiáš. Jeho 
jméno a titul překládáme do češtiny jako Je-
žíš Kristus. Téhož dne byl narychlo pohřben, 
jeho stoupenci se z obav před represemi roz-
prchli.

Nedělní ráno znamenalo šok. Pozůstalí 
našli jeho hrob otevřený a prázdný – navzdo-
ry zabezpečení, navzdory ostraze. Ti, kdo šli 
oplakávat mrtvého, se setkávají s Ježíšem ži-
vým. Zkušenost ze setkání se Zmrtvýchvsta-
lým je natolik přelomová, že poznamenává 
nejen jejich životy, ale propaluje se do životů 
více než miliardy lidí současného světa, těch, 
kteří nesou Kristovo jméno – křesťanů.

Velikonoční neděle je dnem zmrtvýchvstá-
ní, dnem vzkříšeného Ježíše Krista. Veliko-
noční neděle je dnem jistoty, že smrt nemá 

poslední slovo. Velikonoční neděle je de-
fi nitivní výpovědí o tom, že láska přemáhá 
smrt. Velikonoční neděle je oslavou nového, 
univerzálního exodu – ne už z egyptského 
nevolnictví, nýbrž z otroctví smrti. Velikonoč-
ní neděle je závazný slib zmrtvýchvstání pro 
každého z nás.

Trvalou velikonoční radost za modřickou 
farnost všem přeje

 Zdeněk Drštka, 
 duchovní správce farnosti

Foto: M.Hájek 
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

Motto:
„Vědění je poklad, ale
praxe je klíč k němu.“
  Thomas Fuller

Malý problém, týkající se zahrady, může po-
kazit dobré sousedské vztahy, jestliže si sou-
sedé neuvědomují své povinnosti. Abyste žili 
vedle sebe spokojeně a nerušeně se těšili 
z krásné zahrádky, kterou jste si vytvořili, po-
třebujete znát, jaké máte podle zákona práva 
a povinnosti - kdo platí opravy plotu; jestli 
můžete přistřihnout sousedům strom, který 
přesahuje do vaší zahrady; můžete na svém 
pozemku rozdělávat oheň?

Vzájemná domluva v přátelském duchu vět-
šinou zabrání tomu, aby podobný problém 
přerostl v sousedský nebo až soudní spor. 
Než začnete něco stavět, zajděte se infor-
movat na stavební úřad. Povolení úřadu ne-
potřebujete:
• chcete-li na svém pozemku postavit 

bez pevných základů skleník, nebo ma-
lou kůlnu na zahradnické nářadí a za-
hradní nábytek.
Na takové drobné stavby většinou není 
nutné žádat o stavební povolení, ale 
v koloniích je nutné dát zahrádkářskému 
spolku na vědomí. Ostatní stavby musí 
mít povolení. V koloniích dává souhlasné 
vyjádření místní zahrádkářský spolek jako 
přílohu k žádosti o stavební povolení.

• údržba plotů v soukromých zahradách 
nebývá společná. Pokud opěrné sloupky 
jsou na vaší straně, je plot považován za 
váš. Obvyklým omylem bývá přesvědče-
ní, že každý vlastník v řadě zahrad má 
jeden z dělících plotů (např. po pravé 
ruce). Jste-li na pochybách, zkontrolujte 

listinu opravňující k věcným právům po-
zemku. V České republice v současné 
době platí, že plot buduje (a pak i udr-
žuje) ten, kdo ho potřebuje. Další určuje 
§ 127, odst. 2 a 3 občanského zákoníku. 
V zahrádkářských koloniích u nás však 
kolem pronajatých pozemků mezi sou-
sedy není povoleno budovat jakékoliv 
plůtky a chatky nebo kůlničky musí do-
držovat patřičnou vzdálenost od hrani-
ce sousedního pozemku (dílu). 

Uvažujete-li o poražení nebo i jen větším 
prořezání stromu, je důležité vědět, zda ne-
jde o strom chráněný. Žádosti o pokácení 
stromů se v Modřicích podávají na komisi 
životního prostředí MÚ. Platí zde ohlašova-
cí povinnost, a to u všech stromů o určitém 
průměru kmene, s výjimkou ovocných. Ne-
vím, jestli se za neohlášení vyměřuje něja-
ká pokuta, ale například ve Velké Británii 
se platí pokuta 2000 liber. Pro zajímavost 
starý jilm, který v Praze musel ustoupit vý-
stavbě metra, byl v sedmdesátých letech 
oceněn na 470 000 Kč. To jen tak pro za-
jímavost, neboť i my v Modřicích máme 
vzácné stromy.

Větve, které přesahují na váš pozemek, 
můžete ořezat, ale vše co ořežete, musíte 
odevzdat majiteli. Máte i právo odstranit 
jakékoliv kořeny, které vám prorostou do za-
hrady. Informace vám dodá § 127, odst. 1 
občanského zákoníku. 

Pokud se strom ve vaší zahradě sám vyvrátí 
nebo zlomí z jakéhokoliv důvodu a způso-
bí tím sousedovi škodu, nese za to právní 
odpovědnost vlastník stromu. Stromy také 
nemůžete sadit těsně u hranice sousedova 
pozemku - na to pozor! 
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Koniklec velkokvětý při procházce u Ivančic. Foto: M.Hájek

Posbíraný zahradní odpad se zpravidla na 
zahradě spaluje, ale oheň musíte mít stále 
pod kontrolou. Dým a úlety z ohniště ne-
smí obtěžovat sousedy – viz § 127, odst. 1 
občanského zákoníku. Pokud je to možné 
odpad nepalte, ale zkompostujte (je možné 
použít drtič). Je to k sousedům i životnímu 
prostředí ohleduplnější a ještě získáte svůj 

kvalitní kompost a táboráček k opékání špe-
káčků zas tolik nevadí a můžete i pro dobré 
sousedské vztahy sousedy k ochutnání špe-
káčků pozvat. 

 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
 předseda spolku



www.mesto-modrice.cz

32
4 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

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. 

Rozloučili jsme seVítáme do života 

Žaludek Šimon Ventruba Jiří
Salyk Bronislav
Kurečková Jana 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA



www.mesto-modrice.cz

33
4 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

VZPOMÍNKA NA DRAHOMÍRU STROUHALOVOU 

V naší zemi bylo málo lidí, kteří se po 
25. únoru 1948 aktivně postavili do opo-
zice nově nastolenému režimu. Takovou 
statečnou ženou byla paní Drahomíra Strou-
halová, čestná občanka našeho města. Po-
cházela z křesťanské rodiny modřického 
sedláka, kterého první světová válka přivedla 
do československé legie zformované v Rus-
ku. Na strastiplné anabázi nekonečnou zemí, 
dobře poznal krutost a praktiky tamního zří-
zení. Doma pak o všem vyprávěl. To ovlivnilo 
i jeho dceru. 

Vystudovala brněnskou dívčí školu Vesna. 
Cvičila v Sokole. Byla noblesní dámou, ze sta-
ré dobré školy. A po rodičích pracovitý, hodný 
a slušný člověk. Vyznávala pevný křesťanský 
řád. Milovala modřický kostel sv. Gotharda, 
kde často a ráda přiložila ruku k dílu. Pravi-
delně se zúčastňovala mší svatých, církev-
ních slavností, přijímala svátosti, a pokud jí to 

zdraví dovolilo, jezdila na farní poutě. 
Ve svých dvaceti letech se v roce 1950 

zapojila do činnosti třetího odboje napojeného 
na britskou zpravodajskou službu. Navázala 
kontakt s Boženou Majerovou z Brna, kte-
rou znala z dřívějška a podle níž odbojová 
skupina dostala název. Nezištně pomáhala 
lidem v nesnázích. Poskytovala nocleh a zá-
zemí příslušníkům rozvědky CIC (Counterin-
telligence Corps). Ochranu u ní nalezla také 
manželka pilota královského letectva RAF 
(Royal Air Force), které Britové pomohli k úni-
ku z Československa. Ukrývala vysílací sta-
nici, vyřizovala vzkazy a telefonáty. Když pro 
jednoho z mužů přišli do Modřic příslušníci 
StB (Státní bezpečnosti), byla svědkem jeho 
likvidace. Bezprostředně po ní následovalo 
25. října 1950 zatčení, nekonečné výslechy 
a proces. Odsouzeno bylo 26 odbojářů, jeden 
k trestu smrti. Drahomíra Strouhalová byla 
obviněna ze spáchání trestného činu vele-
zrady a vyzvědačství a odsouzena k patnácti 
letům vězení. Nezlomilo ji ani osm let stráve-
ných v komunistických žalářích. Propuštění 
se dočkala až 25. září 1958. Jednou jsem se 
jí zeptal, jak ji v rodné obci tenkrát přijali. Od-
pověděla, že návrat nebyl radostný. Většina 
lidí se jí tenkrát bála. Vyhýbali se jí. Nikdy se 
nevdala. Zůstala sama. 

Přes prožitá trápení nezahořkla. Její další 
veřejné aktivity přispívaly k  šíření odkazu 
protikomunistického odboje. V roce 1968 
vstoupila do klubu K 231 a po roce 1989 
byla aktivní členkou Konfederace politických 
vězňů. Za vynikající zásluhy o rozvoj demo-
kracie, humanity a lidských práv byla v roce 
2012 oceněna vysokým státním vyzname-
náním. Na Pražském hradě přijala z rukou 
prezidenta Václava Klause, Řád Tomáše Ga-
rrigua Masaryka. V roce 2013 ji ministr obra-
ny za spolupráci s britskou zpravodajskou 
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službou předal dekret odbojáře.
Drahomíra Strouhalová odešla 29. led-

na 2021 na věčnost. S čistým štítem, smí-
řená s Bohem. Pro nás zemřela, pro nebe 
se narodila. Od oltáře v modřickém kostele, 
z místa, kde byla pokřtěna, přijala první svaté 
přijímání a byla biřmována, jsme tuto mimo-
řádnou ženu vyprovodili na poslední cestu. 

Zádušní mši svatou sloužil P. Zdeněk Drštka. 
S pohnutím a dojetím jsme poslouchali tóny 
státní hymny, se kterou jsme se s paní Dra-
homírou Strouhalovou loučili. 

Odpočinutí věčné, dej jí, Pane, a světlo věč-
né ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji. 

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

Milí čtenáři, 
knihovna zůstává otevřena formou výdejního okénka pro předem objednané a rezervované kni-
hy. Výpůjční dny jsou pondělí a středa a objednávat můžete na e-mailu: mkmodrice@volny.cz. 

Výběr knižních novinek duben 2021
PRO ŽENY:
Cartland, Barbara: Cesta do nebes
Colemanová, Elisabeth: Ukradený příběh
Greaves, Abbie: Ticho mezi námi
Keleová-Vasilková, Táňa: Julinčina pekárna
Kvarnström-Jones, Ruth: Pekárna s vůní 
skořice
Lorentzová, Iny: Kočovná nevěstka 
a jeptiška
Morrey, Beth: Milostný příběh jednoho 
života
Moyes, Jojo: Jako hvězdy v temné noci
Pearse, Lesley: Dům na druhé straně ulice
Petersová, Pauline: Cedrový dům
Rimmer, Kelly: Utajená dcera
Winters, Rachel: Ráda tě poznávám

PRO SILNÉ NERVY: 
Álvarez, Ibón Martín: Tanec tulipánů
Bannalec, Jean-Luc: Bretaňský odkaz
Jackson, Stina: Pustina
Ludvíková, Jitka: Případ čůrací panny
MacMillan, Gilly: Po pravdě
Stabenow, Dana: Černé zlato

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Bauer, Jan: Papežova dcera
Robotham, Mandy: Dítě třetí říše
Strukul, Matteo: Michelangelova inkvizice

Vondruška, Vlastimil: Spiknutí oběšenců

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Genova, Lisa: Levá strana světa
Jachina, Guzel: Děti Volhy
Marly, Michelle: Madame Piaf a píseň lásky
McEwan, Ian: Stroje jako já
Munroová, Alice: Přítelkyně z mládí
de Saint Exupéry, Consuelo: Paměti růže
de Vigan, Delphine: No a já

ČESKÁ LITERATURA:
Dlouhý, Bohdan: Vysoká cena za lásku
Krejčík, Přemysl: Čokoláda pro Wehrmacht
Lednická, Karin: Šikmý kostel 2
Ničová, Darina: Až vyrostou sněženky
Pilátová, Markéta: Senzibil
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Upozorňujeme občany, že v době blokového čištění nebude Městská policie tolerovat 
parkování vozidel na travnatých plochách, na chodnících a jiných místech, kde dochází 
k porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. Termíny blokového čištění 
jsou ve zpravodaji 2/2021 nebo na webových stránkách města www.mesto-modrice.cz.

Strážníci během března neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP byla požádána o asistenci ze strany dispečinku RZS, kdy jim bylo oznámeno 
ženou, že se má její přítel pohybovat po Modřicích, někde kolem nádraží a chtěl na místo 
přivolat sanitku. Hlídka MP u nádraží ztotožnila muže, který odpovídal popisu hledaného. 
Muž byl podnapilý, ale jiné zdravotní komplikace neměl. Ten se omluvil, že celá věc je ne-
dorozumění, že je v pořádku a chce se jen dostat domů. Hlídka MP o tomto vyrozuměla 
dispečink i přítelkyni a muže následně nasměrovala domů.

Strážníci řešili oznámení od ženy, která je ubytována v PBDS v Modřicích na ul. Nádražní. 
Žena uvedla, že slyší neustálé bouchání na stěnu z horního bytu. Hlídka na místě provedla 
šetření a zjistila, že z bytu nad ženou se ozývá volání o pomoc. Na základě těchto sku-
tečností využila hlídka zákonných oprávnění a vstoupila do bytu. Zde nalezla ženu, která 
ležela na zemi v koupelně. Ta uvedla, že dnes asi okolo 4:00 hod. ranní šla do koupelny 
a upadla, protože se jí zatočila hlava a už se jí nepodařilo vstát. Žena si stěžovala na bo-
lest hlavy a cítila se podchlazená. Proto hlídka MP Modřice přivolala na místo RZS, která ji 
následně odvezl na lékařské ošetření. O situaci byl vyrozuměn její syn.

Hlídka MP v rámci kontroly dlouhodobě odstavených vozidel nalezla na ulici Sadové vozi-
dlo, které bylo evidované jako odcizené. Ke krádeží mělo dojít již v roce 2019. Jednalo se 
o vozidlo Renault na zahraničních registračních značkách. O nálezu byla informována PČR 
a následně i majitel vozidla, který si jej po dokončení všech úkonů převzal.

Strážníci řešili oznámení o padající borovici u smyčky MHD v Modřicích. Hlídka se na mís-
to dostavila a zjistila, že jde o borovici, která je nahnutá na silnici č. 52, kde ohrožuje pro-
jíždějící vozidla a BESIP. O situaci byl informován HZS. V rámci bezpečnosti byl provoz na 
silnici sveden do levého jízdního pruhu. Po ukončení zásahu HZS byl provoz opět obnoven.

Hlídka MP přijala oznámení prostřednictvím PČR Rajhrad od ženy, že jí manžel skáče po 
autě a utekl s klíči. Strážníci po příjezdu na místo kontaktovali ženu a jejího otce, kteří 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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uvedli, že se s nimi pohádal její manžel, vzal jim klíče od auta a utekl směrem k nádraží. 
Podle popisu jej nalezli u vlakového nádraží. Muž byl vyzván, aby hlídku následoval na ulici 
Poděbradova, kde na něj čekala manželka s tchánem. Mezitím na místo přijela PČR Raj-
hrad a provedli šetření celé situace v rámci prvotního oznámení na linku 158. Oba manželé 
uvedli, že mají manželské neshody, které se jim nedaří řešit. Celou věc zatím nechtěli řešit 
z důvodu, že si vše ještě pečlivě rozmyslí. Osoby byly poučeny, aby odešly domů samostat-
ně a po zklidnění si o celé věci promluvily.

Strážníci přijali oznámení od muže, který uvedl, že jeho manželka není doma a nechala 
v domě jejich dvě děti (7 a 5 let) samotné. Dále uvedl, že je s manželkou v rozvodovém řízení 
a o děti se starají střídavě. Hlídka kontaktovala oznamovatele v místě bydliště a poučila ho 
o případném postupu v dané věci. Při rozhovoru s mužem na uvedené adrese přijela jeho 
manželka zpět domů. Ta uvedla, že musela nutně odjet na půl hodiny do zaměstnání kvůli 
povinnému testování na COVID. Oba byli poučeni o případném dalším postupu ve věci.

Hlídka řešila oznámení o opilé osobě ležící na konečné zastávce MHD. Hlídka se na místo 
dostavila a nalezla na zemi ležící osobu. Muž byl po delší době probuzen a ztotožněn. 
Po chvíli se pokusil vstát, ale zavrávoral, upadl na záda a praštil se hlavou o zem. Proto 
byla na místo přivolána RZS. Hlídka provedla dechovou zkoušku s výsledkem 2,76 promile 
alkoholu v dechu. Poté co na místo dorazila RZS, záchranáři muže převezli na vyšetření 
do FN Bohunice. Při nastupování do sanitky muž napadl jednoho ze záchranářů pěstí do 
oblasti hlavy, avšak se netrefi l. Následně odmítal spolupracovat, byl agresivní, a proto mu-
sel být připoután k lůžku. RZS si vyžádala od hlídky asistenci při převozu. Po příjezdu do 
nemocnice si odmítal nasadit respirátor, když se mu jej snažila sestra nasadit, snažil se 
napadnout i ji. Opět musel být připoután k lůžku. Hlídka asistovala při veškerém vyšetření, 
neboť muž odmítal jakoukoliv spolupráci. Po celou dobu zákroku hlídce, záchranářům, 
sestrám a doktorům vulgárně nadával a vyhrožoval, že si je najde a zabije. Po vyšetření ve 
FN Bohunice byl převezen na PZS k vystřízlivění, kde jej však pro jeho agresivitu nepřijali 
a byl zpět převezen do FN. Tam jej v nočních hodinách propustili, jelikož byl ve stavu, kdy 
byl schopný samostatně odejít. Vůči muži použila hlídka donucovací prostředky a jeho 
jednáním se bude dále zabývat přestupková komise města.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

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

MODŘICKÁ STAVEBNÍ FIRMA

Kontakt: 721 576 248

NABÍZÍ:
 - provádění staveb
 - rekonstrukce budov a bytů
 - rekonstrukce bytových jader
 - obklady a dlažby vnitřní i venkovní
 - zateplování budov, fasády
 - drobné stavební opravy
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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Při využití našeho značkového financování a pojištění můžete

získat navíc celou řadu atraktivních výhod. Více informací

o nabídce najdete na skodaplus.cz nebo vám rádi poradíme

online či telefonicky.

Vybírejte z široké nabídky 
prověřených vozů z programu
ŠKODA Plus a získejte nejlepší
výkupní cenu 
za svůj ojetý vůz.

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Ilustrativní fotografi e

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu 

ŠKODA KAROQ: 4,7–6,9 l/100 km, 123,1–163,7 g/km

 Kč/rok

Povinné ručení za

1 000

Jarní nabídka
prověřených vozů

ŠKODA PLUS

AGROTEC a. s. 
Chrlická 1153

664 42 Modřice

Tel.: 548 133 840

www.agrotecauto.cz

Michal BADIN
Tel.: 720 955 457

 badin@agrotec.cz

Jiří MINAŘÍK
Tel.: 724 137 968

jiri.minarik@agrotec.cz

MÁTE V POLEDNE CHUŤ NA DOBRÝ OBĚD, ALE NESTÍHÁTE TO? 
NERADI UTRÁCÍTE ZBYTEČNĚ ZA JÍDLA Z FAST FOODU? 
CHCETE SI JÍDLO V KLIDU VYCHUTNAT PŘÍMO U VÁS VE FIRMĚ ČI DOMA?

Každý všední den Vám i Vašim kolegům uvaříme čerstvý oběd. Obědy dovezeme 
ZDARMA a včas v uzavřených termo obalech. Objednávat můžete online až do 8:30 hod. ráno.

Výběr z 5 hlavních jídel včetně sálátu.
Používáme výhradně suroviny od lokálních prověřených dodavatelů a pěstitelů.
Vaříme z čerstvých potravin což jídlu zajišťuje vynikající chuť i vůni.

UVAŘÍME 
A DOVEZEME
OBĚDY NA VÁŠ STŮL

+420 777 999 889
www.rozvoz-menu.cz

CENA OD

84,-
„

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337

OSTRÁ DÍLNA
profesionální broušení a ostření

Severní 1, Horní Heršpice
 www.ostradilna.cz

Otevřeno od 1. dubna vždy PO a ČT 10-17 hodin 
nebo po telefonické domluvě T: 733 300 722
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