
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro

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

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

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

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

em městě.

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

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

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

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

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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

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

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

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

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

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

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

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

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

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

Foto: Vít Havelka

Městský nohejbalový klub Modřice
získal titul Mistr světa klubů 2022
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USNESENÍ ZMM č. 18/2022

z 18. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 
konaného dne 06. června 2022 v 18 hodin ve velké zasedací síni modřické radnice.

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Zastupitelstvo města Modřice bylo řád-
ně svoláno a vyhlášeno a je plně usnáše-
níschopné (v počtu 14, jmenovitě viz pre-
zenční listina, omluvena Drmolová)
18:03 odchod zast. Bernátová

Usnesení 18Z-Ú1/2022: ZMM schvaluje 
opravu usnesení č. 10Z-6. 6. 1/2020, ve kte-
rém se mění částka 3.200.000 Kč celkových 
maximálních provozních nákladů z příspěv-
ku zřizovatele na částku 3.022.000 Kč. 
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo
18:03 příchod zast. Bernátová

Usnesení 18Z-Ú2/2022: ZMM schvaluje 
opravu usnesení č. 15Z-4. 5. 1/2021, ve kte-
rém se slovo „dotace“ nahrazuje slovy „po-
skytnutí fi nančního daru“.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 18Z-Ú3/2022: ZMM schvaluje za-
pisovatelem 18. řádného veřejného zasedání 
ZMM Ing. Romana Mulíčka.
ZMM schvaluje ověřovateli zápisu 18. řádné-
ho veřejného zasedání ZMM zast. Sylvu Ber-
nátovou a zast. Luďka Slaného.
ZMM schvaluje program 18. řádného veřej-
ného zasedání ZMM beze změn.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo
18:13 odchod Bernátová
18:15 příchod zast. Bernátová

Bod 1 – Zpráva starosty o činnosti úřadu
Usnesení 18Z-1.1/2022:  ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města Modřice o čin-
nosti městského úřadu a RMM za období od 
17. řádného zasedání ZMM do 06. 06. 2022.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 2 – Kontrola uložených úkolů
Usnesení 18Z-2.1/2022: ZMM schvaluje za-
řazení částky 130.000 Kč na vypracování 
dopravně-inženýrské studie na akci „Modřice, 
okružní křižovatka Havlíčkova x U Vlečky II/152“ 
do rozpočtu města Modřice na rok 2022.
Hlasování: 13 pro  (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Bernátová, Procházka, Mikuš, Skalník, To-
mandl)
 0 proti
 1 se zdržel (Hökl)
Komentář:
ZMM pověřilo zast. Procházku řešením prů-
jezdnosti křižovatky ul. Havlíčkova – U Vlečky 
a silnice II/152 jižní obchvat města. Zastupi-
tel oslovil projekční kancelář Atelier malých 
okružních křižovatek Ing. Petra Novotného, 
která předložila nabídku na zpracování do-
pravně inženýrské studie. Výsledek je oče-
káván před posledním zasedáním ZMM dne 
5. září 2022 ve volebním období 2018–2022.

Usnesení 18Z-2.2/2022: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města o plnění úkolů 
uložených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 14 pro
 0 proti
 0 se zdrželo
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Bod 3 – Projednání hospodaření města za 
rok 2021
Usnesení 18Z-3.1/2022 :  ZMM bere na 
vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Modřice za období od 
01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

 Usnesení 18Z-3. 2. 1/2022: ZMM zjistilo, že 
účetní závěrka města Modřice za rok 2021 
poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví a fi nanční situace účetní jednotky 
a tuto účetní závěrku města Modřice za rok 
2021 schvaluje.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Hökl, Procházka, Mikuš, Skalník, Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Bernátová)

Usnesení 18Z-3. 2. 2/2022: ZMM schva-
luje převedení zisku z hospodaření města 
Modřice po zdanění za rok 2021 dle Vý-
kazu zisku a ztráty k 31. 12. 2021 ve výši 
49.961.671,12 Kč na účet 432 – Výsledek 
hospodaření předchozích účetních období.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 18Z-3.3/2022: ZMM schvaluje Zá-
věrečný účet města Modřice za rok 2021 bez 
výhrad.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Hökl, Procházka, Mikuš, Skalník, Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Bernátová)

Bod 4 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 18Z-4.1/2022: ZMM zamítá prodej 

části pozemku p. č. 2059/12 před RD č. p. 
489. 
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Hökl, Bernátová, Procházka, Skalník, Tomandl)
  0 proti 
 1 se zdržel (Mikuš) 
Komentář:
Jedná se o pozemek na ulici Brněnské při 
vjezdu do města z jihu ze silnice D52 Brno–
Mikulov.

Usnesení 18Z-4.2/2022: ZMM zamítá pro-
dej části pozemku p. č. 49/1 do majetkového 
vypořádání zbývající části pozemku pod 
přístavkem hospodářského stavení.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Zastupitel Procházka oznámil střet zájmů 
a nebude o následujícím usnesení hlasovat.
Komentář:
Jedná se o pozemky v lokalitě ul. nám. Míru 
za garážemi, které tvoří přístup do dvorů při-
lehlých RD na ulici Rybníček a Hybešova. 

Usnesení 18Z-4.3/2022: ZMM schvaluje 
prodej části pozemku p. č. 993/1 přičleněné 
k pozemkům p. č. 979/1 a 979/3 a pověřuje 
MO přípravou podkladů ke schválení ceny 
a prodeje.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o pozemek při ulici U Hřiště, jehož 
prodej narovná majetkoprávní vztahy.

Usnesení 18Z-4.4/2022: ZMM schvalu-
je prodej části pozemku p. č. 934/1 k na-
rovnání společné hranice s pozemkem p. 
č. 935/3 a pověřuje MO přípravou podkladů 
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ke schválení ceny a prodeje.
 Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o narovnání hranice mezi pozemky 
soukromého vlastníka a zahrady ZUŠ na ul. 
Benešova 268.

Usnesení 18Z-4.5/2022: ZMM zamítá 
předkupní právo města Modřice za cenu 
510.000 Kč ke garáži ev. č. 235 stojící na po-
zemku p. č. 669/7.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Hökl, Bernátová, Procházka, Skalník, Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Mikuš)
Komentář:
Jedná se o odmítnutí odkupu garáže na ul. 
Husova, která stojí na pozemku města. Po-
zemek zůstává v majetku města a je hrazen 
nájem dle nájemní smlouvy, která přejde na 
nového vlastníka garáže.

Bod 5 – Projednání hospodaření města 
v roce 2022
Usnesení 18Z-5.1/2022: ZMM bere na vě-
domí Zprávu o hospodaření města Modřice 
v období 1–4/2022.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

 Usnesení 18Z-5.2/2022: ZMM bere na vědo-
mí RO č. 3/2022 provedené RMM.
Hlasování:  14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 18Z-5.3/2022: ZMM bere na vědo-
mí RO č. 4/2022 provedené RMM.
Hlasování: 14 pro 

 0 proti 
 0 se zdrželo

Usnesení 18Z-5.4/2022: ZMM schvaluje 
zařazení dotací z rozpočtu města Modři-
ce na rok 2022 pro MFK Modřice, o. s., IČ: 
22869123 ve výši 500.000 Kč a Společnosti 
pro ranou péči, pobočka Brno: IČ: 75094924 
ve výši 5. 000 Kč.
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Hökl, Procházka, Mikuš, Skalník, Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Bernátová)
 
 Usnesení 18Z-5.5/2022: ZMM schvaluje roz-
počtové opatření č. 5/2022 rozpočtu města 
Modřice na rok 2022 na straně příjmů po RO 
ve výši 156.371.200 Kč a na straně výdajů po 
RO ve výši 216.152.500 Kč jako schodkový 
se schodkem ve výši 59.781.300 Kč a splát-
kou úvěrů ve výši 8.855.000 Kč. K vyrovnání 
schodku rozpočtu a úhradě splátek úvěrů 
bude využita rozpočtová rezerva města 
Modřice z let minulých.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Hökl, Mikuš, Skalník, Tomandl)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 0 se zdrželo

Usnesení 18Z-5.6/2022: ZMM schvaluje 
RO č. 1 střednědobého výhledu rozpoč-
tu města Modřice na období 2023–2024 
po RO strana příjmů rok 2023 ve výši 
163.000.000 Kč, strana výdajů rok 2023 ve 
výši 185.000.000 Kč, schodek SVR rok 2023 
ve výši 22.000.000 Kč, čerpání úvěru rok 
2023 ve výši 30.000.000 Kč, splátky úvěrů 
rok 2023 ve výši 8.946.000 Kč, strana příjmů 
rok 2024 ve výši 168.000.000 Kč, strana vý-
dajů rok 2024 ve výši 155.400.000 Kč, pře-
bytek SVR rok 2024 ve výši 12.600.000 Kč, 

ZPRÁVY Z RADNICE
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splátky úvěrů rok 2024 10.946.300 Kč. 
K vyrovnání schodku SVR na rok 2023 bude 
použita rezerva rozpočtu z předchozích let 
a úvěr čerpaný v roce 2023, přebytek SVR 
roku 2024 bude převeden do rozpočtové re-
zervy města.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Hökl, Skalník)
 2 proti (Bernátová, Procházka)
 2 se zdrželi (Mikuš, Tomandl)

Usnesení 18Z-5.7/2022: ZMM schvaluje 
přijetí úvěrového rámce ve výši 30 mil. Kč 
a pověřuje starostu města a FO administrací 
výběru poskytovatele úvěru ke konečnému 
rozhodnutí na dalším zasedání ZMM.
Hlasování 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Město nechalo provést revizi rozpočtů všech 
plánovaných akcí roku 2022. Díky nárůstu cen 
cca o 20–30 % na materiálech i stavebních 
pracech došlo k velice výraznému zdražení 
všech zakázek. Aby byla možná jejich reali-
zace, navrhlo vedení města a fi nanční odbor 
přijetí úvěru 30 mil., a to na akci „Modřice – 
oprava splaškové a dešťové kanalizace, vodo-
vod – lokalita Za Humny“, která se z původně 
plánovaných 35 mil. Kč vyšplhala ve výběro-
vém řízení až na 56 mil. Kč. Současně Jiho-
moravský kraj plánuje realizovat rekonstrukci 
ulice Masarykovy, pravděpodobně v roce 2023, 
a město by na svoje objekty (chodníky, kanali-
zace, parkoviště, zeleň) mělo mít rezervovány 
fi nance odhadem ve výši 15–20 mil. Kč. 

Usnesení 18Z-5.8/2022: ZMM schvaluje 
Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy o po-
skytnutí dotace v roce 2022 z rozpočtu 
města Modřice, který upravuje výši dotace 
na 950.000 Kč a způsob jejího čerpání mezi 

městem Modřice (poskytovatel) a MFK 
Modřice, o. s., IČ: 22869123 (příjemce).
Hlasování: 13 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Chybík, Slaný, Doleček, Putna, Brabec, 
Hökl, Procházka, Mikuš, Skalník, Tomandl)
 0 proti 
 1 se zdržel (Bernátová)

Usnesení 18Z-5.9/2022: ZMM schvaluje 
odměny za I. pololetí 2022 členům FV, kte-
ří nejsou členy ZMM, ve výši 1.500 Kč H. D. 
a M. O.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 18Z-5.10/2022: ZMM schvalu-
je odměny za I. pololetí roku 2022 členům 
KSÚDP, KŽP, SZK, KŠK, a RR, kteří nejsou čle-
ny ZMM, ve výši 500 Kč J. B., M. K., a H. W., 
ve výši 1.000 Kč L. V., ve výši 1.500 Kč R. V., 
J. H., M. H., P. K., V. Z., ve výši 2.000 Kč M. H. 
a ve výši 3.000 Kč E. S.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
19:55 odchod zast. Chybíková
 
Bod 6 – Zpráva o činnosti FV
Usnesení 18Z-6.1/2022: ZMM bere na vědo-
mí zápis č. 26 ze dne 07. 04. 2022 a č. 27 ze 
dne 17. 05. 2022 z jednání FV.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
19:57 příchod zast. Chybíková

 Bod 7 –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Zpráva o činnosti KV
Usnesení 18Z-7.1/2022:  ZMM bere na vědo-
mí zápis ze zasedání KV ze dne 23. 05. 2022 
a zápis o kontrole údržby veřejných 
prostranství ze dne 23. 03. 2022.
Hlasování: 14 pro

ZPRÁVY Z RADNICE
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 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 8 – Projednání OZV
Usnesení 18Z-8.1/2022:  ZMM schvaluje 
OZV č. 3/2022, Pravidla pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 18Z-8.2/2022: ZMM schvaluje 
OZV č. 4/2022, Stanovení obecního systému 
odpadového hospodářství.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 9 – Různé, diskuse
Usnesení 18Z-9.1/2022: ZMM schvaluje 
záměr převzetí komunikace III/15279, souvi-
sejících mostních objektů přes řeku Svratku 
a Mlýnský náhon a pozemků souvisejících 
s objekty komunikace a mostu za splnění 
těchto podmínek:
1. Bude provedena mimořádná hlavní 

prohlídka mostních objektů a prohlíd-
ka komunikace a komplexní posou-
zení jejich stavu odbornou fi rmou na 
náklady Krajského úřadu JMK, včetně 
jednoznačného stanovení zatíženosti 
konstrukcí.

2. Krajský úřad JMK provede na své nákla-
dy následné opravy komunikace a most-
ních objektů v rozsahu zjištěných závad 
a nedostatků vyplývajících z bodu 1, 
tzn. tak, aby mostní objekty byly ve sta-
vebním stavu I-IV (bezvadný – uspoko-
jivý).

3. Předmět převodu bude splňovat přísluš-
né platné technické normy a předpisy 
pro provoz a jejich užívání s odkazem 
na zařazení stávající komunikace III. tří-

dy do místních komunikací.
4. Součástí předání budou i veškeré pí-

semné doklady, které se vážou k před-
mětu převodu, hlavně projektová doku-
mentace, mostní listy, zápisy ze všech 
běžných a mimořádných prohlídek.

5. Nedílnou součástí převodu budou i po-
zemky dotčené předmětem převodu.

6. Krajský úřad JMK zajistí narovnání 
vlastnických vztahů pod částí komuni-
kace s odkazem na podmínku (majetek 
společnosti Vodňanská drůbež).

7. Bezúplatný převod.
8. Před předáním komunikace bude ze 

strany SÚS JMK provedeno sjednocení 
povrchu komunikace bez znatelných 
opravovaných ploch.

9. Bude provedena kontrola a případná 
úprava dopravního značení dle platné 
legislativy, a pověřuje RMM podáním žá-
dosti o bezúplatný převod komunikace 
III/15279 včetně souvisejících mostních 
objektů a pozemků a pověřuje majetko-
vý odbor přípravou dokumentů k převze-
tí objektů.

Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
Komentář:
Jedná se o převzetí komunikace, mostů a po-
zemků pod ulicí Chrlickou, kolem Zahrad-
nického centra Brabec, kde následně bude 
umožněno případné zřízení parkovacích stání 
a dobudování chodníku k OC Olympia.

Usnesení 18Z-9.2/2022: ZMM schvalu-
je odpis pohledávky za fi rmou PM CENT-
RUM, spol. s r. o. ve výši 59 670 Kč pro její 
nedobytnost.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

ZPRÁVY Z RADNICE
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Usnesení 18Z-9.3/2022: ZMM schvaluje Do-
hodu o ukončení spolupráce mezi zúčastněný-
mi obcemi ve věci jihozápadní a jihovýchodní 
tangenty města Brna a schvaluje dočerpání 
částky na účtu formou úhrady zbytkové částky 
advokátní kanceláři za odpovídající část dosud 
nevyfakturovaných služeb.
Hlasování: 14 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo
Komentář:
Město bylo členem společenství obcí v rám-
ci projednávání ZÚR JmK, ve kterých městu 

Modřice hrozilo vedení Jihozápadní tan-
genty přes kopce lokality Vajdl v západní 
části katastru, vedení Jižní tangenty ve 
vzdálenosti cca 200–300 m od stávajícího 
jižního obchvatu a zasahování Jihovýchodní 
tangenty do katastru města na východní 
straně. ZÚR byly schváleny tak, že se vedení 
města podařilo prosadit odsun Jižní tangenty 
od obydlené části města do vzdálenosti 
cca 1,5 km až k jižní hranici katastru za 
lokalitu Primál, zrušit Jihovýchodní tangentu 
a zcela vypustit a zrušit vedení Jihozápadní 
tangenty v katastru města. 

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 67. schůze RMM konané dne 21. 06. 2022

Doprava Bobrava
RMM schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě na zajištění hromadné dopravy do lokality Bobrava, 
který upravuje cenu za ujetý kilometr na 45 Kč/km (doposud 41,20 Kč/km), délku platnosti 
smlouvy do 31. 12. 2022 a zástupce dodavatele dopravy včetně nového bankovního spojení.
(k usnesení 67R-3.1/2022)

Populační projekce obyvatel
RMM schválila Smlouvu s MAS Podbrněnsko na vypracování populační projekce obyvatel 
města Modřice za období 2022–2042. Cena dokumentu je 20.000 Kč vč. DPH.
(k usnesení 67R-3.2/2022)

Pojištění majetku
RMM schválila dodatky pojistných smluv a podsmlouvy k Pojistným smlouvám na pojištění 
nové multikáry pro pracovní četu za cenu 11.245 Kč/rok a nové hasičské zbrojnice za cenu 
34.194 Kč/rok.
(k usnesení 67R-3.4/2022 a 67R-3.5/2022)

Péče o zeleň
RMM schválila Smlouvu na následnou péči o zeleň na akci „Modřice–revitalizace veřejného 
prostranství Husova/Komenského“ po dobu 3 let za celkovou cenu 741.798,39 Kč vč. DPH 
s fi rmou KAVYL, spol. s r. o.
(k usnesení 67R-3.6/2022)

Převod pozemků z ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl městu k převodu pozemky pod termi-

USNESENÍ 67. SCHŮZE RMM

ZPRÁVY Z RADNICE
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nálem IDS u konečné tramvaje ulice Brněnská a RMM doporučuje ZMM tyto pozemky převzít.
(k usnesení 67R-4.4/2022)

Familly friendly community
RMM schválila výstupy z projektu Familly friendly community, které jsou podrobně popsány na 
jiném místě tohoto čísla Zpravodaje.
(k usnesení 67R-4.7/2022)

Oprava povrchu kurtů a oplocení
RMM schválila výběr dodavatele a Smlouvu o dílo na akci „Výměna povrchu tenisových kur-
tů a oprava oplocení na pozemku parc. č. 994/39 v k. ú. Modřice“, na kterou nejvýhodnější 
nabídku předložila fi rma PROSTAVBY, a. s., ve výši 1.954.639 Kč bez DPH. Zahájení prací je 
plánováno na konci měsíce června.
(k usnesení 67R-7. 3. 1/2022 a 67R-7. 3. 2/2022)

Oprava podloží ul. Havlíčkova
RMM schválila výběr dodavatele a Smlouvu o dílo na akci „Posílení podloží komunikace Havlíč-
kova, Modřice 66442 po havárii vodovodního řadu“, na kterou nejvýhodnější nabídku před-
ložila fi rma SASTA CZ, a. s., ve výši 4.079.956,25 Kč bez DPH. Zahájení prací je plánováno 
v měsíci červenci.
(k usnesení 67R-7. 4. 1/2022 a 67R-7. 4. 2/2022)

Oprava splaškové a dešťové kanalizace lokality Za Humny
RMM schválila výběr dodavatele a Smlouvu o dílo na akci „Modřice – oprava splaškové a deš-
ťové kanalizace, vodovod – lokalita Za Humny“, na kterou nejvýhodnější nabídku předložila 
fi rma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a. s., ve výši 45.753.323,90 Kč bez DPH. Zahájení 
prací je plánováno ke konci letních měsíců.
(k usnesení 67R-7. 5. 1/2022 a 67R-7. 5. 2/2022)

Sbírka Koláč pro hospic
RMM schválila uspořádání sbírky Koláč pro hospic Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa 
v Rajhradě, která se uskuteční 05. 10. 2022 od 9 do 17 hod. před Městským úřadem Modřice. 
(k usnesení 67R-7.10/2022)

POZVÁNKA

na 19. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, 
které se koná v pondělí 5. září 2022 od 18 hodin

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

stránkách města Modřice. 
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AUDIT FAMILYFRIENDLYCOMMUNITY „OBEC PŘÁ-
TELSKÁ K RODINĚ“– JAK PROBÍHAL 2. WORKSHOP

Dne 15. 6. 2022 proběhla druhá schůzka 
k projektu Audit Family Friendly Community. 
Na programu byly výsledky dotazníkového 
šetření o tom, co by si obyvatelé všech věko-
vých kategorií přáli zlepšit v našem městě. 
Celkem se sešlo 106 vyplněných dotazníků, 
přes 350 nápadů, podnětů. Pracovní skupina 
vybrala 25 opatření, která byla nejčastější či 
nejzajímavější. Ty jsou podkladem pro roz-
hodnutí Rady města Modřice, která vybere 
opatření určená k realizaci. 

Velice děkujeme všem, kteří dotazník 
vyplnili, je vidět, že je život v našem městě 
zajímá. Nejvíce děkujeme dětem, které své 
představy namalovaly – sešlo se 87 obrázků, 
které bychom rádi vystavili v září na měst-
ském úřadě.

 Ing. Hana Chybíková,
 místostarostka pověřená zpracováním
 auditu familyfriendlycommunity 
 Mgr. Kateřina Koubková,
 neuvolněná místostarostka 
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ZPRÁVA O VÝBĚRU PRORODINNÝCH OPATŘENÍ
Z AUDITU FAMILY FRIENDLY COMMUNITY 

Na jiném místě Zpravodaje najdete infor-
mace z 2. workshopu projektu „Audit Fami-
ly Friendly Community“. Z 25 prorodinných 
opatření, které navrhla pracovní skupina 
do Plánu opatření, schválila Rada města 
Modřice na své 67. schůzi, která se konala 
21. 6. 2022, k realizaci tyto:

• Zřídit přebalovací koutek
• Doplnit dětská hřiště o kreslicí tabule
• Každoroční pořádání Zahradní slavnosti v ZŠ
• Realizace workoutového hřiště
• Zřízení ofi ciálního grillpoiuntu u rybníka 

Masarykova
• Instalace laviček 
• Průzkum bezpečnosti dopravy v Modři-

cích včetně návrhu opatření
• Sdílený google kalendář akcí
Abychom splnili požadavky auditu, musí 

být vybraná opatření realizována do 3 let. 

Nutné fi nanční prostředky na jejich uskuteč-
nění musí být zahrnuty do rozpočtu na roky 
2023–2025.

Dotazníkovým průzkumem jsme získali 
dobrý přehled o tom, co občany v Modřicích 
trápí či co by si přáli v Modřicích mít. Podně-
ty, které se nedostaly do výběru a jsou reali-
zovatelné, jsou výborným vodítkem pro práci 
radnice do příštích let. 

Všem, co se zapojili do dotazníkového še-
tření, mnohokrát děkuji. 

Velmi děkuji členům pracovní skupiny, kte-
ří byli ochotni svůj volný čas a zdarma věno-
vat celému městu. 

 Ing. Hana Chybíková,
 místostarostka, pověřená zpracováním
  Auditu familyfriendlycommunity 

Vážení občané, chtěli bychom vás infor-
movat, že Zastupitelstvo města Modřice dne 
06. 06. 2022 schválilo obecně závaznou vy-
hlášku č. 3/2022, která určuje pravidla pro 
pohyb psů na veřejných prostranstvích i v ur-
čených výbězích pro psy. V letošním roce byl 
zprovozněn nový psí výběh v lokalitě ulic Hu-
sova a Komenského, kde platí – stejně jako 
ve výběhu při ulici Masarykova –, že volné 
pobíhání psů bez náhubku je možné pouze 
pod neustálým dohledem a přímým vlivem 
osoby doprovázející psa. Naproti tomu vol-
ný pohyb psů na veřejných prostranstvích 
je možný pouze s náhubkem a za podmínky 
neustálého dohledu a přímého vlivu doprová-
zející osoby. Z výše uvedeného vyplývá, že je 
třeba rozlišit, kde psa a za jakých podmínek 
venčíme. V poslední době MP Modřice a pře-

stupková komise města Modřice zaregistro-
vala zvýšené množství případů, kdy pes nebyl 
v prostoru veřejného prostranství opatřen vo-
dítkem nebo náhubkem, tudíž se pohyboval 
bez těchto ochranných prvků a bez kontroly 
osoby doprovázející psa. Tímto jednáním 
vznikla újma jak na straně osoby doprováze-
jící psa, tak i na straně nezúčastněné kolem 
procházející osoby. Chtěli bychom vás tímto 
upozornit, že toto jednání je v rozporu s výše 
uvedenou obecně závaznou vyhláškou, kdy 
za její porušení hrozí osobě doprovázející psa 
pokuta do 100 000 Kč. Snahou města Modři-
ce je v tomto směru zabezpečit zdraví a maje-
tek občanů, a proto vás žádáme, abyste znění 
obecně závazné vyhlášky respektovali.

 Bc. Jan Konečný, DiS.
 předseda přestupkové komise

PRAVIDLA PRO POHYB PSŮ
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ZÁKAZ PODOMNÍHO PRODEJE ENERGIÍ PLATÍ
NA DODAVATELE I ZPROSTŘEDKOVATELE

Vážení občané, 
Rada města Modřice na své chůzi dne 

24. 05. 2022 vydala nařízením č. 2/2022 
nový Tržní řád města, kterým se mj. zaka-
zují některé formy prodeje zboží a nabídky 
služeb. Reagovala tím na poslední novely 
živnostenského zákona a energetického 
zákona regulující činnost dodavatelů ener-
gií a jejich zprostředkovatelů. Počínaje 
01. 07. 2022 je tak na území Modřic za-
kázáno formou podomního či pochůzko-
vého prodeje nabízet uzavření smlouvy na 
dodávku energií, jak ze strany zprostřed-

kovatelů, tak nově i ze strany dodavatelů 
(doposud jejich činnost nebylo možno 
postihnout). Cílem je chránit občany před 
nekalými praktikami tzv. „energošmejdů“. 
V případě, že dodavatel (zprostředkova-
tel) Vás navštíví v domě na základě Vaší 
žádosti, zákaz se na něj samozřejmě ne-
vztahuje. Pokud byste byli v rozporu s uve-
deným zákazem obtěžováni obchodníky 
doma či na ulici, kontaktujte neprodleně 
Městskou policii Modřice.

 Mgr. Veronika Žaloudková
 Odbor vnitřních věcí 

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU VOLEBNÍCH OKRSKŮ
A VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ VOLBY

Vážení občané, 
ve dnech 23.–24. 9. 2022 se budou konat komunální a senátní volby a ve dnech 

30. 9.–1. 10. 2022 ještě pravděpodobně II. kolo senátních voleb. V této souvislosti vás upo-
zorňujeme na změnu volebních okrsků a volebních místností, k níž došlo po podzimních par-
lamentních volbách z důvodu nárůstu počtu voličů (Modřice téměř dvojnásobně převyšovaly 
doporučený průměrný počet voličů v okrsku), což značně komplikovalo činnost volebních ko-
misí. Nově jsou tedy v Modřicích stanoveny čtyři volební okrsky a k nim příslušející volební 
místnosti:

Volební okrsek č. 1 – PBDS

Bobravská
Brněnská
Evropská
Husova (č. p. 455, 544, 593, 598, 599, 994)
Chrlická (č. p. 416, 552)
K Lesu
Komenského (kromě č. p. 556, 597, 600 a 626) 
Luční
Nádražní
Pančochy 
Popovická
Stará cihelna 

Svratecká 
Tyršova 
U Dálnice (č. p. 673, 836)
U Hřiště 
U Vlečky 
Zahrádky 
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Volební okrsek č. 3 – radnice

Husova (část nepatřící do okrsku 1)
Poděbradova (část nepatřící do okrsku 2)
Sadová

ZPRÁVY Z RADNICE

Volební okrsek č. 2 – radnice

Chrlická
Komenského (č. p. 556, 597, 600)
Masarykova
náměstí Svobody
Pilcova
Poděbradova (č. p. 314–319, 334, 335, 382, 
383, 410, 413, 424, 429, 477, 564, 584, 637)
Polní
Přízřenická
Severní
Splaviska
U Dálnice (č. p. 744, 750, 777, 1048)
Ulička
Žižkova

Volební okrsek č. 4 – budova
ZŠ na Komenského

Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hřbitovní
Hybešova
Komenského (č. p. 626)
Krakovská
Mayerova
náměstí Míru
Pavlovského
Prusinovského
Příční
Rybníček
Sokolská
Střední
Za Humny

Spojovací
Zahradní 

Detailní seznam všech adresních míst s určením čísla volebního okrsku bude zveřejněn v prů-
běhu září na webových stránkách města.

Zároveň bude informace o čísle volebního okrsku a příslušné volební místnosti uvedena na 
obálce s hlasovacími lístky, kterou obdrží voliči před volbami do své domovní schránky. Věnuj-
te proto, prosím, pozornost tomuto údaji.

Děkujeme za pochopení a za Vaši součinnost.
 Mgr. Veronika Žaloudková
 Odbor vnitřních věcí
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MODŘICE ÚSPĚŠNĚ BOJUJÍ S ODPADEM! 

Všichni se shodneme na tom, že problém 
skládkování, které má špatný vliv na životní 
prostředí i zdraví nás všech, se musí řešit. 
Proto v České republice minulý rok nabyl na 
účinnosti nový zákon o odpadech, který na-
stavil přísné limity pro ukládání odpadu na 
skládky. Za jejich překročení pak samosprá-
vám hrozí vysoké poplatky, což se nakonec 
negativně odráží na jejich rozpočtu. 

Rozhodli jsme se proto jednat a v minulém 
roce jsme přistoupili k několika zásadním změ-
nám. Spustili jsme adresnou evidenci SKO i tří-
děných složek a zavedli pohodlný sběr plastu 
a papíru dům od domu. Pojďme se společně 
podívat, jak se nám daří třídit a snižovat množ-
ství směsného komunálního odpadu.

Jak třídíme odpad? 

Aby byly výsledky objektivní, vybrali jsme 
dvě stejná časová období (1.Q 2021 – původ-
ní donáškový systém sběru tříděných složek 
a 1.Q 2022 – měsíc po zavedení změn) a po-
rovnali vývoj celkového množství SKO a tří-
děných složek. Nárůst je obrovský: Vytřídili 
jsme více než dvojnásobek plastu a množ-
ství papíru se zvýšilo o více než tři čtvrtiny! 
Odměnou za to je příjem od společnosti EKO
-KOM, který se zvýšil o 172 800 Kč za stejné 
sledované období. To je skvělý výsledek. 

Na úkor tříděných složek se nám podařilo 
snížit produkci směsného komunálního od-
padu o více než 36 tun. To vše jen za první 
kvartál letošního roku. 

JRK Česká republika
Bolzanova 1 I Praha 110 00

IČO: 24853640 I DIČ: CZ24853640
www.meneodpadu.cz
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Děkujeme všem občanům, kteří poctivě 
třídí, a věříme, že v boji za snižování SKO 
budou vítězit vytříděné složky v barevných 
nádobách. 

Co dělat, když nádobu
naplním ještě před svozem?

I když předcházíme vzniku odpadu a pocti-
vě sešlapáváme plastové láhve i pečlivě roz-
kládáme papírové krabice, může se stát, že 
nádoby na tříděný odpad u domu jsou před 
svozem zaplněné. V tomto případě je mož-
né stále využívat sběrná místa, která jsou 
rozmístěna v krátkých docházkových vzdá-
lenostech. Ušetříme si pohled na přetékající 
nádobu a odpad rozházený po ulicích. 

Co dělat, aby směsný
komunální odpad

nezapáchal?

Třídit bioodpad

Fyzická analýza odpadu, která proběhla 
v Modřicích v minulém roce, nám ukázala, že 
31,5 % obsahu nádoby na SKO tvoří biood-
pad z kuchyně. Ten je zdrojem zápachu, ob-
zvláště v letních měsících. Pokud i vy házíte 
tento odpad do popelnice na SKO, zkuste 
změnit svůj přístup a začít bioodpad třídit.

Kuchyňský odpad rostlinného původu vy-
hazujte do hnědé nádoby na bioodpad, kte-
rou každé úterý vyvážíme. Tříděním a čas-
tým svozem bioodpadu společně zabráníme 
vzniku nepříjemného zápachu. 

Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí!

Kromě toho pomůžeme také naší planetě. 
Vytříděný odpad totiž neputuje na skládku, 
ale do kompostárny, kde se promění na kva-
litní hnojivo a vrátí se zpět do přírody. Navíc 
tak snížíme náklady na skládkování, a uleví-
me našemu rozpočtu. Ušetřené peníze mů-
žeme investovat například do kultury nebo 
sportu.

Zavazujte pytle a zavírejte víka

Než vyhodíte pytel s odpadem do nádo-
by na SKO, zavažte ho (obzvlášť pokud jsou 
v něm dětské pleny), a nezapomínejte zaví-
rat víka nádob. Nebude se tak šířit zápach 
a při silném větru se odpad nerozletí do ulic. 
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OTEVŘENÝ DOPIS MATEŘSKÉ ŠKOLE MODŘICE

Dobrý den,
úvodem bychom rádi poděkovali celému 

týmu MŠ Modřice za skvělou péči o naše děti 
Honzíka a Emičku v uplynulých pěti letech.

Jako rodiče, jejichž děti se do školky vždy 
těšily a jejichž oběma dětem se dostalo 
skvělého přístupu, radosti a vlídnosti, by-
chom rádi z celého srdce chtěli speciálně 
poděkovat především paní učitelce Milušce 
Čičmanské z motýlkové třídy.

Náš příběh začal někdy v roce 2017, kdy 
jsme se rozhodovali o přihlášení našeho 
staršího dítěte do mateřské školky. Na zákla-
dě doporučení jsme dítě přihlásili do školky 
v Modřicích do třídy Motýlků. 

U mladšího dítěte už pro nás žádná jiná va-
rianta nebyla myslitelná. A to především pro-
to, že nevěřitelně lidský, laskavý a zároveň 
rozumný a  profesionální přístup učitelů je 
v této třídě samozřejmostí. A to je přesně to, 

co jako rodič pro své dítě chcete. Důkazem 
jsou právě ty malé usměvavé tváře, jež jsou 
pro nás, rodiče, to nejcennější, co máme.

V červnu končí předškolní docházka i pro 
naše druhé dítě. Třídu, kterou naše děti 
s každodenním nadšením a radostí navště-
vovaly, opouštíme po krásných 5 letech. 
Naše děti si odnášejí spoustu dobrého do 
života. A nejen děti – i my rodiče jsme díky 
nespočtu mimoškolkových a školkových ak-
tivit našli spoustu kamarádů.

Miluško, jsme velice rádi a současně pyš-
ní, že obě naše děti ponesou do života tvůj 
otisk. Moc si toho a Tebe vážíme. Říká se, 
že dítě má vždy dva rodiče. U nás tomu tak 
nebylo, v naší rodině jsme byli na výchovu tři.

Děkujeme MŠ a zejména Milušce za těch 
5 skvělých let.

 Markéta a Martin Šimkovi

BRABROUCI V LÉTĚ

Poslední měsíc letošního školního roku 
jsme si v oddíle užili naplno. Nejdříve jsme 
se připravili na nadcházející prázdniny na 
akci Vítání léta, která se konala v areálu Pod 
Kaštany. K dostání byl pitný režim pro děti 
i dospělé i oheň k opečení špekáčků. Všichni 
si tedy přišli na své a nejen vedoucí využili 
příležitosti se seznámit s novými dětmi a po-
povídat si s rodiči.

Tým našich vedoucích se také vydal na 
dalekou cestu – až do Šluknovského výběž-
ku – v rámci akce BHCO (branná hra, cesta 
odhodlání). Za dva dny ušli skoro padesát 
kilometrů a procvičili si své nejen tábornic-
ké dovednosti. Museli například doběhnout 
se zátěží co nejdál na jeden nádech; najít 
a vyjmenovat všechny věci, které nepatří do 

lesa; nebo i poznat co nejvíce souhvězdí naší 
oblohy. Všichni zúčastnění si akci užili a do-
konce se umístili na krásném třetím místě, 
za což jim moc blahopřejeme.

A úplně poslední čistě oddílová akce to-
hoto školního roku byl Závěrečný výlet. Na 
něm jsme se tentokrát podívali k Brněnské 
přehradě, kde jsme si již tradičně uvařili oběd 
na lihových vařičích. Všechny děti to zvládly 
bravurně, a tak nikdo nemusel zůstat hlady 
:-D. Plánovanou koupačku v přehradě nám 
sice překazil déšť, ale my jsme se i tak svez-
li parníkem a dobrá nálada nám vydržela až 
domů. 

Mezi naše prázdninové akce se v červnu 
i letos řadí příměstský tábor, který je moti-
vován na téma Legendární party. Děti se tak 
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ZAČÁTEK NOVÉHO BRABROUČÍHO ROKU

budou po boku známých hrdinů snažit vrá-
tit radost do celého světa a vyhnat z něho 
Strach.

No a v srpnu už nás čeká vrchol naší čin-
nosti, letní tábor. Tentokrát se vydáme do 

lunaparku, ale ne jen tak ledajakého – je to-
tiž na ostrově a děti si tu užijí nejen spoustu 
zábavy, ale i nějaké to dobrodružství. 

 Helča Císařová

Školní rok 2021/2022 utekl jako voda a už 
se nám pomalu blíží ten nový. V následujícím 
školním roce začneme se schůzkami v týd-
nu od 12. 9., kdy budou schůzky probíhat 
v původních termínech jako v tomto roce. Od 
19. 9. pak začnou schůzky v nových termí-
nech. Upravené časy a dny schůzek se Vám 
budeme snažit sdělit co možná nejdříve mai-
lem a samozřejmě také budou na webu oddí-
lu a FB. Informace ohledně dobírání nových 
členů do jednotlivých družin budeme dávat 
na web a FB po zahájení školního roku. Sle-
dujte tedy všechny komunikační kanály, aby 
vám nic neuniklo. 

Závěrem moc děkuji všem rodičům a ka-
marádům za podporu, všem našim vedoucím 
a dětem za skvělé výpravy, výlety a soutěže 
Zelené ligy, kde stále patříme mezi nejlepší 
oddíly. Moc děkujeme také městu Modřice 
za podporu a spolupráci při naší činnosti.

Všem přejeme krásné prázdniny plné zá-
žitků, dobrodružství i odpočinku;-) 

 za Brabrouky 
 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
 hlavní vedoucí oddílu
 www.brabrouci.cz
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Foto: archiv Brabrouků
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DĚTSKÉ FOLKLORNÍ SETKÁNÍ – MODŘICE 2022

Jednou z velkých akcí našeho kroužku 
bylo bezpochyby folklorní setkání dětských 
souborů, které jsme uspořádali v sobotu 
4. června v Modřicích u městské haly. Bě-
hem odpoledne mohli diváci zhlédnout 
spoustu krásných vystoupení celkem šesti 
dětských souborů, kroužků a muzik. Spo-
lu s modřickými dětmi se nám předsta-
vil Javorníček a Slováček z Brna, Relíček 
ze Šlapanic, Malý Handrláček z Kunovic 
u Uherského Hradiště a Grunik z Ostravice 
z okresu Frýdek-Místek. Rozličnost pásem 
z různých folklorních regionů bylo úžasné 
sledovat a věřím, že i pro děti byla vystou-
pení inspirativní k další činnosti. 

Na začátku setkání přišel účastníky po-
zdravit starosta Ing. Josef Šiška a mís-
tostarostka Ing. Hana Chybíková, která 
vzpomněla na naše začátky v roce 2011. 
Ocenili naše jedenáctileté úsilí při práci 
s dětmi v oblasti folkloru v Modřicích. Po 
vystoupení souborů a muzik čekaly na děti 
a vedoucí dárky, společné fotografování 
a ještě navečer jsme si mohli zazpívat spolu 
s CM Jožky Imricha. 

Celou akci doprovázely stánky u haly, kde 
bylo možné si zakoupit různé regionální pro-
dukty. Obědy pro vystupující, kteří přijeli už 
dopoledne, a zároveň veškeré občerstvení 
nám zajišťovala restaurace Sokec. Tímto 
bych chtěla všem, co nám pomáhali jak při 
organizaci, tak i v samotném průběhu akce, 
moc poděkovat. I díky vám všem byla akce 
úspěšná, což nám potvrdily vystupující sou-

bory, kterým se v Modřicích moc líbilo a byli 
opravdu velmi spokojení.

Školní rok pomalu končí, a tak jsme se 
s rodiči a dětmi z folklorního kroužku roz-
loučili v areálu Pod Kaštany 17. června, kde 
jsme shrnuli celoroční činnost kroužku, vý-
hled do konce kalendářního roku, naše vize 
a popřáli všem hezké prázdniny a dovole-
nou. Pro děti byly připraveny trička a vaky 
s novým logem, různé drobnosti a sladkosti. 
Rozloučení jsme ukončili táborákem. 

I když vlastně ještě nekončíme… 1. červen-
ce nás čeká poslední vystoupení v Hluku na 
Dolňáckých slavnostech s Jízdou králů. Tak 
si budeme držet pěsti, že i přes úmorná ved-
ra se nám vystoupení podaří.

Krásné léto, spoustu zábavy, odpočinku, 
volného času stráveného s rodinou a přáteli 
a dětem nezapomenutelné prázdniny přejí 
všichni lektoři a vedení DFKM, z.s.

  Ivana Cetlová – předsedkyně DFKM, z.s.

PS.
Příjemnou atmosféru důstojné oslavy to-

hoto významného výročí v areálu zahradní 
restaurace u nové Městské haly ukazují při-
ložené detailní fotografi e účinkujících i pub-
lika od Mirka Hájka. Všech jeho 493 fotek 
i videa Katky Chudové pak nabízí náš web 
www.folklorni-krouzek-modrice.cz, spolu 
s termíny zahájení zkoušek a soustředění 
v září, náboru nových členů do kroužku v říj-
nu a plánem akcí do konce letošního roku.
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Foto: archiv DFKM
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Foto: archiv DFKM
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NEJLEPŠÍ MODŘICKÝ DETEKTIV

V tomto školním roce náš skautský oddíl 
připravil pro veřejnost tři městské hry s de-
tektivní tematikou. V prvním kole bylo nutné 
odhalit, co bylo ukradeno, v druhém kontak-
tovat karikaturistu a ve třetím identifi kovat 
zloděje. Her se zúčastnilo celkem 15 tymů, 
některé z nich tvořili jednotlivci, jiné celé 
rodiny. Osm týmů úspěšně vyluštilo jeden 
úkol, šest týmů dva a jeden jediný detek-

tiv si poradil se všemi třemi. Vítězem pát-
rání a nejlepším modřickým detektivem se 
tak stal Slávek, kterému moc gratulujeme 
a jsme rádi, že tak všestranný odborník je 
i členem našeho oddílu. Věříme, že všichni 
účastníci si hry užili a že se do našich akcí 
zapojí i příště.

 Klára Čonková – Panda

Foto: archiv Skautů
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HURÁ, PRÁZDNINY

Oddílové rozloučení se školním rokem 
jsme si pořádně užili. U Vagonu se sešlo na 
padesát příznivců skautingu z řad dětí, vedou-
cích i rodičů. Horké odpoledne jsme trávili le-
nošením v hamakách a na dekách ve stínu, 
ale doprovodné hry, které si pro nás připravila 
Hermiona, rozhodně nezůstaly ladem. Soutě-
žilo se v prolézání provázkového bludiště na 
čas, sbíraly se léčivé bylinky a rodinné skupin-
ky se vydávaly na detektivní výpravu po okolí. 
Při prohlížení fotokroniky jsme vzpomínali na 
společná dobrodružství z uplynulého školní-
ho roku a ve chvílích volna nadšeně zkoumali, 
co je ve Vagonku a v jeho okolí nového (moc 
děkujeme všem brigádníkům).

Nadšeně jsme přijali pozvání paní Parisi 
z nedaleké koňské farmy, se kterou jsme se 
nedávno skamarádili, abychom se projeli na 
jejích koních. Malí i velcí zájemci se střída-
li na hřbetech koníků, v mezičase jsme si 
mohli hladit a česat miniponíky nebo krmit 
kozy. Byl to nádherný zážitek a doufáme, že 
nám kamarádství vydrží.

Po návratu k Vagonku začaly ty pravé 

oslavy. Ochutnávali jsme dobroty od ma-
minek, poděkovali jsme vedoucím i dětem 
za celoroční práci. Slávek byl oceněn jako 
nejlepší modřický detektiv, protože jako je-
diný úspěšně absolvoval všechna tři kola 
Detektivního pátrání. Čtyři nejstarší Tučňáč-
ci absolvovali přestup, od září už se zařadí 
mezi Světlušky a Vlčata, začnou jezdit na 
výpravy a příští léto i na tábor. Tety byly tro-
chu smutné, přeci jen s Tučňáčky strávily 
celý rok, ale když viděly rozjařené tváře dětí 
těšících se na nová dobrodružství, rychle je 
to přešlo a radovaly se také.

Večeři jsme si navzdory horku připravili 
na ohni a večer zakončili zpíváním s kyta-
rou. Mnozí se rozhodli na místě strávit noc 
a postupně uléhali do stanů nebo pod ši-
rák. Ráno jsme se už jen nasnídali a vyra-
zili domů. Byl to krásný víkend a už teď se 
těšíme na další společné chvíle. Nejbližším 
společným dobrodružstvím bude tábor, na 
který vyrážíme v půlce července.

 Klára Čonková – Panda
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Foto: archiv Skautů
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Foto: archiv Skautů
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PODĚKOVÁNÍ

Uplynulý školní rok byl plný skautských 
dobrodružství. Každý týden se scházely dru-
žiny Tučňáčků, Hvězd, Vlků i Krys. Starší pra-
videlně vyráželi na výpravy a výlety. Připravili 
jsme tři městské hry pro veřejnost s detektiv-
ní tematikou, zapojili jsme se do distribuce 
Betlémského světla i do akce Ukliďme Česko 
a začali spravovat základnu Vagon v Želeši-
cích. Naše řady rozšířily nové děti, ale přivítali 
jsme mezi sebe i nové tety a vedoucí. Moc 
děkujeme všem, kteří se do činnosti zapojili. 
Vedoucím a rádcům za přípravu programu 
na schůzkách a výpravách i přípravu tábora, 
městu Modřice za fi nanční podporu a po-
skytnutí klubovny, rodičům za podporu dětí. 

Moc chceme poděkovat také za všechno, co 
není tolik vidět, ale bez čeho bychom nemohli 
fungovat (brigády na Vagonu, nákupy, péče 
o sklad, hospodaření a vyúčtovávání všech 
akcí, účast na střediskových radách či setká-
ních na městě, absolvování povinných i nepo-
vinných vzdělávacích kurzů a školení, vaření, 
psaní článků na web nebo do Zpravodaje 
atd.). Hlavně ale chceme poděkovat dětem 
za to, že je baví si s námi hrát a poznávat svět.

Krásné prázdniny a zase příště, na táboře 
nebo na schůzkách.

 Klára Čonková – Panda

Foto: archiv Skautů

VOLNÝ PŘÍSTUP NA HŘIŠTĚ S UMĚLOU TRÁVOU V AREÁLU 
MĚSTSKÉ HALY MODŘICE V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

Město Modřice, za účelem podpory spor-
tovního vyžití občanů města v rámci letních 
prázdnin, schválilo mimořádný režim pro vy-
užití plochy hřiště s umělou trávou, která se 
nachází v areálu Městské haly Modřice v pro-
storu vedle Základní školy na Benešové ulici.

• v období od 1. 7. do 31. 8. 2022 lze tuto 
plochu využívat bezplatně bez nutnosti 
rezervace v rezervačním systému 

• provozní doba 8.00 až 20.00 hodin od 
pondělí do neděle

• v případě, že by plocha byla v rámci re-
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JE ČAS NA ZMĚNU?

Ve Zpravodaji 6/2022 vyšly dva příspěvky, 
které reagovaly na veřejné projednání návr-
hu Změny č. 1 územního plánu města Mod-
řice (ÚP). Oba příspěvky se věnují zejména 
vysvětlení procesu schvalování změny ÚP. 
Ubezpečují, že byly dodrženy všechny zá-
konné lhůty a postupy, je poukázáno na myl-
né informace, které se objevily na sociál-
ních sítích, a končí tím, že o změně ÚP bude 
rozhodovat zastupitelstvo města Modřice 
až po vypořádání námitek a připomínek.

Veřejného projednání změny ÚP jsem se 
zúčastnil aktivně s řadou dotazů a připo-
mínek. Na začátku bylo jednání nervózní, 
občané dávali najevo svoji nevoli, zejména 
s časovými lhůtami a malou informovaností. 
Po výkladu zpracovatelů změny ÚP následo-
vala věcná diskuse, do které se zapojila řada 
občanů, žádné zásadní konfrontace nepro-
běhly. Obsah diskuse veřejného projedná-
vání změny ÚP si zaslouží větší pozornost 
než diskuse na sociálních sítích. Podle litery 
zákona s dodržením všech lhůt lze pravda 
naplánovat ledacos. Jde ale v první řadě 
o zájem občanů města? 

Se změnou ÚP města Modřice je nespo-
kojena značná část jeho obyvatel. Ve velmi 
krátkém čase zmocnilo 366 občanů Modřic 
zástupce veřejnosti k podání námitek proti 

změně ÚP. Další občané se hlásili i po uza-
vření podpisů. Byly podány desítky námitek 
a připomínek, část jako reakce na zveřejně-
ní informací na sociálních sítích. Tím, že se 
o problémech nemluví, problémy nezmizí ani 
se nevyřeší. Největšími problémy změny ÚP 
jsou upřesnění koridorů dopravní a železnič-
ní infrastruktury (konkrétněji severního ob-
chvatu Modřic a vysokorychlostní železnice 
procházející Modřicemi). 

Vedení města má v komunální politice há-
jit zájmy občanů. Kolik občanů, tolik názorů, 
není to snadné. Existují však problematiky, 
na kterých je kontinuální shoda naprosté 
většiny občanů – minimalizace hluku, emisí, 
ochrana životního prostředí a ostatních ne-
gativních vlivů ve stávající zástavbě. Obecně 
se rozhodování o změnách územního plánu 
děje na základě předložených podkladů. 

Změna ÚP byla zpracována odbornou fi r-
mou ve spolupráci s určeným zastupitelem 
města panem starostou. V návrhu změny 
ÚP chybí řádné uvedení použitých podkladů 
s patřičnými detaily. Na projednávání změny 
ÚP přišlo právě proto tolik občanů a vedla se 
k tomu kritická diskuse.

Děkuji všem, kteří na veřejné projednání 
změny ÚP města Modřice přišli, kteří sluš-
nou formou dali najevo svůj názor. Také 

zervačního systému dopředu rezervo-
vaná, má tento pronajímatel přednost 
před zájemcem o využití bez předchozí 
rezervace 

• bezplatné využití je vždy bez možnosti vy-
užít šatny a sprchy v rámci Městské haly

• žadatelé o vstup přijdou na recepci haly 
a požádají o odemčení vstupní branky

• po ukončení využití hřiště toto oznámí 
pracovnici recepce haly, která prostor 

opět uzamkne
• osoby využívající tuto herní plochu jsou 

povinné respektovat Provozní řád hřiště 
s umělým povrchem v rámci Městské 
haly Modřice

Věříme, že tato možnost podpoří sportov-
ní vyžití zejména modřické mládeže v rámci 
letních prázdnin.

 Petr Jahoda
 manager Městské haly Modřice
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všem, kteří podpořili zástupce veřejnosti či 
podali vlastní námitky a připomínky. 

Nyní probíhá proces vyhodnocení výsled-
ků projednání ÚP města Modřice a zpraco-
vání rozhodnutí o námitkách a připomínkách 
(§ 53 stavebního zákona). Činí tak pořizova-

tel ve spolupráci s určeným zastupitelem. Je 
nutné počkat na výsledek. 

Bude brát zřetel na zájmy občanů města 
Modřice? Je čas na změnu?

 Antonín Mazálek

MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

Událostí se v Modřicích odehrává celá 
řada, bylo z nich ještě o hodně víc fotek 
a už mi není osmdesát. Takže se mi neda-
ří ani ty z nich, kdy jsem se více či méně 
angažoval, dokumentovat tak rychle, jak 
bych si přál, ale „takový je život“, jak říkají 
Francouzi.

Důvodem byla také snaha o pečlivé ověře-
ní programovací stavebnice Mini-web, která 
byla koncem června uvolněna k volnému 
ověřování na webu prog-story.technicalmu-
seum.cz/data/mini-web/lexikon.htm Tech-
nického muzea v Brně. Jako nástroj volno-
časové zájmové a vzdělávací aktivity nabízí 
aktivní seznámení s programováním počíta-
čů pro laickou veřejnost.

Jednáme též o možnosti zařadit do Školní-
ho vzdělávacího programu ZŠ Modřice jako 
dobrovolné alternativní 
téma v předmětu Infor-
matika „Úvod do pro-
gramování zdrojových 
kódů webových strá-
nek, příkazů Windows 
a programovacího ja-
zyka Python“. Případná 
realizace však bude zá-
viset na zájmu rodičů 
a žáků.

Ještě bych se rád po-
dělil o velice inspirativní 
zážitek z účasti našeho 
pěveckého sboru na 
„Tour de Haná“, pořá-

daného sborem „Vokál“ z Přerova. Při volné 
chvilce kolem poledne v Lipníku nad Bečvou 
jsme měli možnost posedět na lavičce ve stínu 
v krásném prostředí veřejnosti volně přístupné 
„meditační zahrady“ u místního farního koste-
la (obrázek). 

 Myslím, že by stálo za úvahu a podrobně-
ji rozepíšu na webu námět využít podobným 
způsobem parčík u našeho kostela v Mod-
řicích. Obecně nepříliš známá historie mod-
řické farnosti, dochované románské prvky ve 
zdivu kostela a především souvislost se své-
ho času po dobu asi 100 let velice význam-
ným biskupským hradem či tvrzí, by tak zís-
kala důstojné místo pro prezentaci. 

 
 Vlastimil Čevela, 30. června 2022
 mim-x.mzf.cz 

Foto: Vlastimil Čevela
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NOC KOSTELŮ 2022

I když název je spojen s nocí, akce začala již 
v dopoledních hodinách. Nejprve do pečlivě 
uklizeného a květy vyzdobeného kostela při-
šly děti z mateřských škol. Po nich jejich star-
ší kamarádi. Celkem jich bylo na sto padesát. 
Pan farář Zdeněk Drštka k jejich radosti obě 
skupiny přivítal s loutkou oslíka Šedivíska. 

Večerní program zahájila mše svatá. Po ní 
následovalo vystoupení dechového tria žáků 
Základní umělecké školy v Židlochovicích 
a jejich učitele Jiřího Brady. Průvodní slovo 
ke každé skladbě přednesla Dagmar Brado-
vá, ředitelka školy. 

Po chvíli ztišení věnovaného osobní mod-
litbě a individuální prohlídce kostela jsme 
se zaposlouchali do varhanní hudby před-
nesené Veronikou Obdržálkovou, mladou 
farní varhanicí. V podání farního varhaníka 
Vojtěcha Janského, odezněla díla starých 
mistrů. Obohacením programu bylo vystou-
pení modřických Mužáků. Při všech těchto 
produkcích jsme s uznáním vnímali kvalitní 
akustiku našeho chrámu. 

Překvapivě byl poměrně velký zájem o pro-
hlídku. Tentokrát se uskutečnila v kostelním 
exteriéru, na ploše bývalého modřického hřbi-
tova. Pozorní a zvídaví posluchači byli sezná-
meni nejen s uměleckými díly, která se před 
kostelem stále nacházejí, ale i s památkami, 
které v průběhu staletí změnily své původní 
umístění. Nezapomněli jsme ani na viditelné 
fragmenty románského zdiva a kryptu. 

V průběhu večera bylo možno poděkovat 
našemu Pánu nebo jej požádat o pomoc. Na 
dobrý úmysl mohli účastníci zapálit svíčku. 
Organickou součástí výzdoby kostela byla 
výstava nazvaná „Ze života farnosti“. Tvořilo 
ji devět velkoformátových panelů s černobí-
lými a barevnými fotografi emi. Připomněly 
nám, co vše jsme v posledních letech prožili. 
Také jsme vzpomenuli všechny kněze, kte-
ří v průběhu minulého a na počátku tohoto 
století v Modřicích sloužili. Mnohdy za ne-
lehkých podmínek, ale vždy pevni ve víře…

 Josef Chybík

Foto: Josef Chybík



www.mesto-modrice.cz

33
7–8 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„V této době je pravda tak zatemnělá
a lež tak zavedená, že pravdu může 
poznat jen ten, kdo ji miluje.“
Blaise Pascal 

Pěkný den nám, jako vždy, poslal sv. Petr 
18. června, kdy se zahrádkáři vydali na výlet za 
poznáním do kraje blanických rytířů do HULIC.

V okrese Benešov ve Středočeském kraji 
jsou Hulice poprvé zmiňovány r. 1295. V Čes-
ké republice jsou jediná obec s tímto názvem. 
Žije zde 287 obyvatel a v moderní době vý-
znamně zasáhla výstavba přehrady na pitnou 
vodu. Pod její hladinou skončila jedna část 
obce Švihov a po ní se přehrada jmenuje.

Do Hulic vedla naše cesta, neboť v Huli-
cích se nachází tzv. Vodní dům, který zřídil 
a provozuje Český svaz ochránců přírody 
Vlašim a vznikl v roce 2017. Vodní dům zá-
bavnou formou informuje a vzdělává veřej-
nost. Dozvíte se v něm vše o významu vody 
pro přírodu i člověka zábavnou formou. Je 
zvláště zaměřený na evropsky významnou 
lokalitu Želivka a vodní nádrž Švihov a pije 
z ní vodu většina Pražanů.

Vnitřní expozice nás provedla pěti přehled-
nými sekcemi mimořádně hravou formou – 
velmi poučné a zábavné v pěkném prostředí. 
Vodní dům s podporou fondů postavil Český 
svaz ochránců přírody Vlašim.

Obec Hulice také provozuje Včelí muzeum 
v budově bývalé školy. Unikátní expozice, 
která hravým způsobem představuje život 
včelstva a jejich produktů. Poučné, zajíma-
vé, hravé a několikrát oceněné, a to všechno 
zasazené v krajině s rybníkem posázeným 
lekníny a lavičkami okolo.

Poté jsme si ještě zajeli pro krásné prožit-
ky tolik probírané stavbě spojené se jménem 
politika - „Čapí hnízdo“.

Kdyby každý vrcholově angažovaný politik 
udělal setinu toho co tento, mohli by nám všich-
ni závidět. Čapí hnízdo je rozsáhlý rekreační 
areál nacházející se ve středočeské obci Olbra-
movice a vznikal od roku 2006 a v roce 2008 
bylo dílo dokončeno. Pověřený akademický 
architekt Jiří Javůrek navrhl přestavbu zchátra-
lého statku a pivovaru na cetrální budovu Čapí 
hnízdo. Centrální budova Čapí hnízdo je jízdár-
na a restaurace, kde se konají svatby a různé 
akce a také dražby koní a je pojmenováno podle 
sídlících čápů, kteří se sem vrací od roku 1926. 
Celý areál s přilehlými pozemky čítá 150 ha 
a pracuje zde 100 zaměstnanců. Vše je pečlivě 
upraveno, citelně zasazeno do krajiny – louky, 
voda, lanová dráha, ZOO, drezura koní, jízdárna, 
vodní prvky, prodejny suvenýrů, pítka, lavičky, vo-
liéry, ZOO centrum - všude čisto.

V hlavní budově Čapího hnízda se zrovna ko-
nala svatba, takže my jsme šli do Ekocentra, do 
příjemné restaurace „U Čápa“, kde byla vzorná 
obsluha, jídlo, káva dobré, ale ne tak drahé jako 
v hotelové restauraci Čapího hnízda. 

Pozoruhodné je, že u hotelu je pro hosty 
k dispozici bazén, kde se hosté mohou osvěžit.

Areálem jsme byli nadšeni, krásný uprave-
ný celek. Čapí hnízdo žije, je přístupno lidem, 
dětem, panuje tu řád a pořádek, a kdyby 
s pánů politiků jen něco málo udělal pro ob-
čany a ne jen pro sebe, daleko víc by si jich 
lidé vážili a měli rádi. 

Jsou zde obce, které mají šikovné občany 
a jejich sídla tomu odpovídají (to jsme viděli 
cestou z autobusu). Všechno je v lidech a ve-
dení a hlavně chuť něco dělat. Sama budova 
Čapího hnízda je toho dokladem. Materiál – 
ořezané větve stromů, které bylo škoda spá-
lit svázané šrouby, drátem a lanem a nápad 
uvést do reality. A vše je to pro lidi.

 MUDr. Jaroslava Tomandlová
  předseda spolku
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

Komínková Viktorie

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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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

Jako každý rok proběhla v knihovně i letos motivační čtenářská soutěž Lovci perel. Nejúspěš-
nější lovci a lovkyně byli odměněni knihou. Vyhlášení jsme si užili u přátelského posezení 
s dětmi a rodiči s nezbytným dortem, kterým vítěz soutěže podělil všechny zúčastněné. 
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Výběr knižních novinek červenec–srpen 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Adler-Olsen, Jussi: Chlorid sodný
Conelly, Michael: Temné hodiny
Galbraith, Robert: Neklidná krev
Goodwinová, Sarah: Rok v ráji
Child, Lee: Lepší být mrtvý
Macek, Miroslav: Návrat psa Baskervillského
Marsons, Angela: Vražedná mysl
May, Peter: Noční brána
Mayne, Andrew: Černý korál
Rejfová, Marie: Jako veš v kožichu
Slaughter, Karin: Falešná svědkyně
Sullivan, Time: Zubař
Svobodová, Iveta: Jako přízrak
Weaver, Tim: Stín ve dveřích
PRO ŽENY:
Clayton, Alice: Setkání v Římě
Harrod-Eagles, Cynthia: Tajemství zámku 
Ashmore
Howell, Hanah: Strážce z Vysočiny
Jirglová, Petra: Nejdražší suvenýr
Martin-Lugand, Agnes: Hotel pod šťastnou 
hvězdou
Moreno-Garcia, Silvia: A noc byla jako samet
Quinnová, Julia: Za vším hledej Bridgertonovi
Wake, Jules: S láskou z Říma
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Ardone, Viola: Nejsem jako džbán
Auci, Stefania: Lvi na výsluní. Sága rodu Floriů
Feldmann, Ellen: Živí a ztracení
Georgiu, Antonis: Album příběhů
Kampe, Lea: Irena Sendlerová: Anděl z Varšavy
McCloskey, David: Stanice Damašek

Murakami, Haruki: První osoba jednotného 
čísla
Pauw, Martin: Stíny Osvětimi
Ravenová, Catherine: Lišák a já
Starnone, Domenico: Střepy na Via Gemito
ČESKÁ LITERATURA:
Dušková, Vlasta: Třinácté okno
Hermanová, Zuzana: Kuprej
Kubíková, Karla: Hájovna
Mádl, Jiří: Přitažlivost planety Krypton
Rejman, Martin: Kruhy na rybníku
Štráfeldová, Milena: Krycí jméno Studentka
Švecová, Jana: Legenda o Ladě
Tajovská, Iva: A lampa ještě hořela
Trpková, Kristýna: Vesnice
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Cornwell, Bernard: Sharpův atentátník
Juřík, Pavel: Chotkové: ve službách státu
Pötzsch, Oliver: Kejklíř: Životní příběh Jo-
hanna Gregora Fausta
Riedová, Emma: Suďte spravedlivě
Vondruška, Vlastimil: Ďáblova čísla
Whitton, Hana: Adam ze Zbraslavi a případ 
královského levobočka
Zandl, Patrick: Špicl Páně 955
PRO MLÁDEŽ:
Booth, Anne: Lucinka a zachráněná vydřička
Matějka, Vít Martin: Klub klikařů: Boj o Krka-
vec
Mongredien, Sue: Našlo se koťátko
Mornštajnová, Alena: Kapka Ája
Pospíšilová, Zuzana: Popelářské pohádky
Šlik, Petr Hugo: Marta si vzpomíná
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce června, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během června řešili jednu krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení o napadení mezi dvěma muži. Jeden z mužů uvedl, že venčil 
na volno svého psa, kterého měl kopnout druhý muž, proto si to s ním chtěl vyříkat, kdy 
nejprve dostal od muže levou pěstí na pravou tvář a ránu ihned opětoval. Druhý muž uvedl, 
že šel do večerky, kdy se mu pod nohy přimotali dva psi, z toho jeden na volno. Protože mu 
psi zatarasili cestu, odstrčil je nohou a pokračoval dál. U večerky jej začal majitel psa slov-
ně napadat, poté dal muž ránu pěstí majiteli psa do obličeje, kterou vzápětí dostal nazpět. 
Poté muž odešel pryč, a když viděl, že majitel psa jde stále za nimi, tak věc telefonicky 
oznámil. Oba muži byli poučeni o možnosti ošetření u lékaře a že věc bude postoupena na 
přestupkovou komisi. 

Strážníci přijali oznámení, že ve výběhu pro psy na ulici Husova leží bezdomovec, který zde 
chce nocovat. Na místě strážníci ztotožnili muže, který byl poučen, jak se má na veřejném 
prostranství chovat, a že výběh pro psy není vhodným místem k přespání, což pochopil 
a odešel pryč.

Hlídka MP přijala oznámení o ležícím muži na konečné zastávce tramvaje č. 2 na ul. Br-
něnská, Modřice. Po příjezdu na místo byl nalezen muž, který uvedl, že je bez zranění, ale 
potřebuje si odpočnout. Dechová zkouška proběhla u muže s výsledkem 3,99 promile. 
Muž byl schopen komunikace i samostatné chůze. Muž dále uvedl, že si chvíli odpočne na 
lavičce a potom odjede domů.

Strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě na silnici č. 152 ve směru od OC Olympia 
na směru Modřice. Řidič osobního vozidla Volkswagen k věci uvedl, že se plně nevěnoval 
řízení vozidla a narazil do přenosné dopravní značky umístěné na okraji vozovky. Vlivem 
nárazu došlo k poškození přenosné dopravní značky, dále byl poškozen dopravní sloupek. 
Na osobním vozidle bylo poškozeno čelní sklo a přední nárazník. Nehoda se obešla bez 
zranění. Vzhledem k tomu, že byl poškozen majetek 3. osoby, byla událost předána Policii 
ČR DN.

Hlídka MP řešila oznámení o spícím muži v autobuse na železniční stanici Modřice. Na 
místě byl nalezen muž, který nebyl schopen samostatné chůze ani komunikace. Byla pro-
vedena dechová zkouška s výsledkem 4,33 promile, a proto byla přivolána RZS, která do-
tyčného odvezla do FN Bohunice.
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Strážníci přijali oznámení o další dopravní nehodě, kde řidič uvedl, že mu pod auto vběhnul 
zatoulaný pes, on strhl volant svého vozidla na pravou stranu a naboural sloup veřejného 
osvětlení. Hlídka po příjezdu na místo provedla orientační dechovou zkoušku na přítom-
nost alkoholu v dechu, která byla negativní, zadokumentovala místo události a kontaktova-
la dopravní policii. Událost se odešla bez zranění. Pes po incidentu utekl.

Hlídka přijala oznámení, že na ul. Benešova před ZŠ leží muž v bezvědomí. Hlídka MP na 
místě ztotožnila muže, snažila se jej probudit, ale ten na žádné podněty nereagoval. Proto 
byla na místo přivolána RZS, která ho převezla do FNUSA.

Strážníky při kontrolní činnosti zastavila žena, která si zabouchla klíče ve vozidle. U vozidla 
měla pootevřené okénko, kterým se za pomocí vypůjčeného drátu vozidlo podařilo otevřít. 

Strážníci přijali oznámení o uhynulé labuti na soutoku Svratky a Svitavy. Po příjezdu na 
místo bylo zjištěno, že labuť je uprostřed řeky, kde se zachytila o dno. Z uvedeného důvodu 
byl přivolán HZS, který přenesl uhynulou labuť na břeh. Ta byla dále hlídkou MP odvezena 
do kafi lérie Medlov k likvidaci.

Hlídka MP přijala oznámení od PČR, která hlídku MP žádala o poskytnutí součinnosti 
o překážce silničního provozu na křižovatce ulic Havlíčkova a náměstí Svobody. Na místě 
bylo nalezeno vozidlo tov. zn. Volkswagen, ke kterému zrovna přibíhal řidič vietnamské ná-
rodnosti, který hledal nedaleko u krajanů pomoc pro odtažení nepojízdného vozidla. Hlídka 
s tímto řidičem vozidlo odtlačila na nedaleké parkoviště. 

Strážníci přijali oznámení od PČR o dopravní nehodě automobilu s motorkou u křižovatky 
ulic Husova a Komenského. Hlídka MP se na místo dostavila ihned, provedla zajištění a fo-
todokumentaci místa nehody, ztotožnění účastníků dopravní nehody a orientační vyšetření 
na alkohol v dechu. Na místo se následně dostavila dopravní policie ČR, která si věc na 
místě převzala. Dále HZS JmK a RZS, která zraněnou řidičku motocyklu ošetřila na místě. 
Převoz do nemocnice odmítla. Hlídka MP dále usměrňovala dopravu na místě nehody.

Od konce měsíce června má Městská policie Modřice ve služebním vozidle k dispozici 
automatizovaný externí defi brilátor (AED), což je počítačově řízené zařízení, které je schop-
no analyzovat křivku EKG a v případě potřeby vede laického zachránce hlasovými pokyny 
a pokyny na obrazovce k provedení resuscitace správným způsobem a v případě potřeby 
i k provedení bezpečné defi brilace. 

Defi brilace je odborný postup, schopný stabilizovat významnou poruchu srdečního rytmu, 
vedoucí k zástavě oběhu. Pokud se lidé s takovýmto postižením zdraví setkají, operátor/
ka jim pomocí tísňové telefonní linky 155 poradí, kde najdou nejbližší externí defi brilátor 
v případě, že je k dispozici, a jak s ním mají pracovat. Pokud je v dané oblasti dostupný de-
fi brilátor u složek IZS, vyšle operátor/ka na místo kromě výjezdové skupiny ZZS i nejbližší 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Ilustrační foto. Foto: M. Hájek
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jednotku s AED. V praxi tedy na místo události přijíždí obratem například hasiči nebo poli-
cisté, kteří pomohou s resuscitací postiženého za pomoci AED do doby příjezdu týmu ZZS. 
Druhé AED je k dispozici na Městské hale Modřice.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař
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MISTROVSTVÍ EVROPY MODŘICE 2022

Ve dnech 10.–12. června 2022 proběhlo 
v Modřicích Mistrovství Evropy v Multitab-
le-Hockey. Dlouho plánovanou akci, kterou 
odložila covidová pandemie, se konečně 
podařilo uskutečnit. Celého pořadatelství se 
zhostil tým BHC Dragons Modřice. Za velké 
podpory města Modřic a hlavního partne-
ra fi rmy Pramos byly uspořádány soutěže 
v Billiard-hockey, Road-Hockey a Airhockey, 
patřící do celkové asociace Multitable-Hoc-
key. V nově zbudované městské hale, která 
se stala dokonalým a příjemným zázemím, se 
po celý víkend bojovalo o evropské medaile. 
V sobotu byly na programu souboje jednotliv-
ců, v neděli pak následovaly týmové soutěže. 
Do úzké české nominace se mezi téměř pa-
desát účastníků z devíti zemí nominovali i dva 
hráči z Modřic – Mirek Škorpík a Jiří Nakládal. 
Oba dva měli tedy právo zúčastnit se všech 
pořádaných soutěží. 

V kategorii Billiard-hockey jednotlivců ob-
sadil Jiří Nakládal sedmé místo a Miroslav 
Škorpík vybojoval skvělé druhé místo. Na 
třetím místě skončil Jakub David (ČR) a ví-
tězem se stal Simon Kaňa (ČR). Nejlepší ze 
zahraničních účastníků se stal Remigiusz Za-
jac (Polsko), 16. místo. Kategorii žen ovládla 
Valentina Grimmová před Kamilou Žvakovou 
a Kateřinou Doležalovou (všichni ČR). Nej-
lepší zahraniční účastnicí se stala na pátém 
místě Alexia Chlebanová (Slovensko). V ju-
niorské kategorii zvítězil Erik Stohanzl před 
Janem Matuščinem a Janem Doležalem. Nej-
lepším zahraničním zástupcem se pak stal na 
pátém místě Dan Sotchi (Moldavsko).

V odpoledním bloku se pokračovalo katego-
rií Road-Hockey. Slovenské favority dokázalo 
zaskočit české trio Lukáš Doležal, Jakub Da-
vid a Jaromír Foltýn sen. Mezi sebe si rozdělili 
všechny cenné kovy. Braňo Skoček a Marián 

Chlebana reprezentující Slovensko skončili na 
5. a 7. místě. Dámskou kategorii ovládla Ka-
teřina Doležalová (ČR) před Lucií Rákošovou 
(SVK) a Valentinou Grimmovou (ČR). V junior-
ské kategorii se nejlépe vedlo Janu Matuščino-
vi (ČR). Na stupně vítězů jej doprovodili Karel 
Lang a Jan Doležal (oba ČR).

Večerní blok patřil kategorii Air-Hockey. 
Před nejlepšího zahraničního borce Erika 
Pawlicu z Polska, který byl čtvrtý, se seřadili 
vítěz Lukáš Doležal, stříbrný Patrik Juchelka 
a bronzový Ladislav Šustáček (všichni ČR). 
Zlato žen vyhrála Kateřina Doležalová, stříbro 
Valentina Grimmová (obě ČR) a bronz Kate-
ryna Ostapenko (Ukrajina). Junioři si medaile 
rozdělili v pořadí Jan Matuščin, Jan Doležal 
a Karel Lang.

Nedělní dlouho očekávaný boj družstev 
v Billiard-Hockey jasně vyzněl pro tým Čes-
ké republiky. Švédsko si poradilo s týmem 
Polska těsně 4:3 a dle předpokladu nastou-
pilo do závěrečného zápasu proti národnímu 
týmu. Česká republika pod hrajícím kapitá-
nem Miroslavem Škorpíkem s českým výbě-
rem (Jakub David – Boskovice, Martin Vrána 
– Doudeen Brno, Jaromír Foltýn – Prague 
NHL a Jiří Nakládal – Dragons Modřice), jas-
ně zvítězila 9:0 a po čtyřech letech opět za-
znamenala zlatý triumf. 

I na týmovém poli v Road-Hockey se čes-
kému týmu dařilo. V semifi nále zdolal repre-
zentaci Švédska, ve fi nále si pak poradil s vý-
běrem Slovenska. Švédský výběr si následně 
v souboji o třetí místo poradil s Ukrajinou. 

Velké gratulace pak patří Lukáši Doležalovi 
z týmu BHC Most, který dokázal zvítězit v ka-
tegorii Road-Hockey i Air-hockey. To stejné se 
v kategorii žen povedlo Katce Doležalové a ju-
nioru Janu Matuščinovi (oba BHC Most), kte-
rý navíc přidal i druhé místo z Billiard-Hockey. 
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GOLD SILVER BRONZE POINTS

1. CZECH REPUBLIC 2 1 0 4

2. POLAND 1 0 1 11

3. SWEDEN 0 1 1 10

4. SLOVAKIA 0 1 0 11

5. UKRAINE 0 0 1 11

6. MOLDOVA 0 0 0 17

7. ROMANIA 0 0 0 20

8. HUNGARY 0 0 0 25

9. FINLAND 0 0 0 26

European
Championship 2022 

TEAMS
MULTITABLE-HOCKEY

MODRICE (CZECH REPUBLIC) 
10.–12. 06. 2022

Pořadí zemí a závěrečná tabulka:

Celkovým vítězem v Multitable se stal Jakub 
David z Boskovic. 

Klub BHC Dragons Modřice velmi děkuje za 
podporu městu Modřice, náklonnost všech 
pracovníků městské haly Modřice a týmu SHL 

Brno za pronájem herního vybavení. Fotogale-
rie z celé víkendové akce je k prohlédnutí na 
fotogalerii: https://mirekpavla.rajce.idnes.cz
/MISTROVSTVI_EVROPY_MODRICE_2022.

 Martin Boháček
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Foto: Miroslav Škorpík 
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MĚSTSKÝ NOHEJBALOVÝ KLUB MODŘICE ZÍSKAL 
TITUL MISTR SVĚTA KLUBŮ 2022

Po loňském zisku titulu Mistra ČR v nohej-
bale družstev získal náš klub právo reprezen-
tovat Českou republiku na Světovém poháru 
klubů mezinárodní nohejbalové organizace 
UNIF. A tohoto svého práva využil také k žá-
dosti o přidělení pořadatelství Světového 
poháru klubů v nohejbale UNIF 2022. Vzhle-
dem k tomu, že modřický klub již tuto soutěž 
úspěšně pořádal v roce 2014 tak naši žádost 
UNIF schválil. Od ledna se tak mohly přípra-
vy na tuto vrcholnou mezinárodní sportovní 
akci rozběhnout.

Jako první krok bylo samozřejmě třeba 
zajistit její fi nanční krytí. Klub požádal město 
Modřice o přidělení mimořádné dotace, kte-
rá také byla na jarním jednání Zastupitelstva 
města Modřice schválena. Městu Modřice 
a zejména panu starostovi Ing. Josefu Šiš-
kovi tak patří obrovský dík, neboť bez jejich 
fi nanční pomoci by akci nebylo možno pořá-
dat. Dalšími dvěma sponzory pak byly fi rmy 
s provozovnami v Modřicích, a to AUTO Po-
korný a nákupní centrum Olympia. A samo-
zřejmě náš generální sponzor MobilproVás 
nám poskytl potřebnou materiální a marke-
tingovou podporu.

Náš klub prostřednictvím UNIF oslovil 
ostatní nohejbalové země s nabídkou účasti. 
V letošním roce se snad konečně po dvojím 
covidovém odkladu uskuteční v Praze Mis-
trovství světa v nohejbale. A tak naše akce 
představovala po dlouhé době „covidového 
temna“ dobrou možnost poměřit síly na me-
zinárodním poli. Je pravidlem, že mistrovské 
celky většiny zemí tvoří také hráčský základ 
reprezentací těchto zemí. Na druhou stranu 
pro některé zejména zaoceánské země před-
stavovaly náklady na cestu do Evropy vyda-
né dvakrát za jeden rok neřešitelný problém. 

Pravidelný účastník Jižní Korea pak účast 
odřekla z důvodu platících covidových opat-
ření v jejich zemi, kdy návrat z naší akce by 
byl doprovázen dlouhou karanténou a hráči 
by nestihli domácí šampionát v jejich sportu 
Jokgu. U týmu Iráku jim v účasti zabránila 
kombinace covidových opatření a vízové po-
litiky v rámci EU platných pro oblast Blízkého 
východu. Nicméně i tak se u nás prezentova-
lo dalších 8 zemí, které tvoří špičku meziná-
rodního nohejbalu. Jednalo se o mistrovské 
týmy ze Slovenska, Rumunska, Maďarska, 
Francie, Itálie, Španělska, Polska a Kypru.

Pořadatelé každému z týmů hradil ubyto-
vání a stavu do počtu 6 osob. Náklady na 
osoby nad tento počet si výpravy hradily 
sami. Náklady na rozhodčí, poháry a prize 
money pak hradil UNIF. Celkem se náš klub 
musel postarat o 71 osob, které byly přímý-
mi účastníky, tedy hráči, rozhodčí a funkci-
onáři UNIF. Pro část těchto osob jsme také 
zajišťovali rezervace autobusových spojení 
mezi letišti v Praze či Vídni a následný trans-
port z Brna do Modřic. V rámci celé akce se 
pak na jejím zajištění podílely další osoby 
např. z České televize, sportovního kanálu 
SportBro, ale samozřejmě zde byla i řada po-
mocníků a dobrovolníků. Celkem jsme řešili 
ubytování pro 87 osob. Ubytovány byly jak 
na Městské hale, tak v hotelech Gregor, Lion 
a U Trávníčka. V sobotu a neděli jsme všem, 
co se na akci podíleli, zajišťovali obědy a ve-
čeře v celkovém počtu 390 porcí. Obědy 
a večeře probíhaly ve školní jídelně modřické 
základní školy. Za jejich perfektní zajištění 
patří obrovský dík paní ředitelce Mgr. Koub-
kové, vedoucí ŠJ paní Ondráškové a kolek-
tivu kuchařek. K tomu všemu měly týmy 
během soboty a neděle k dispozici banány, 
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jablka, tatranky a balenou vodu v dostateč-
ném množství.

Účastníci akce se začali do Modřic sjíždět 
během pátku. Nejprve jsme jim na Městské 
hale předali základní informace, akreditač-
ní karty, poukázky na odběr stravy a další 
nutné materiály a informace. Potom jsme 
je doprovodili na jejich ubytování. Večer ve 
22 hodin pak v Síni slávy Městské haly Mod-
řice proběhl Technický meeting, kde řídící 
orgán soutěže UNIF předal týmům potřebné 
informace k soutěži. Zde také přivítal v Mod-
řicích všechny účastníky starosta města Ing. 
Josef Šiška. Do skupin se rozlosovaly čtyři 
nejvýše nasazené týmy, a to náš tým, hráči 
Slovenska, Francie a Rumunska. K nim se 
dolosoval zbytek týmů. Los určil, že ve čtyř-
členné skupině A byly týmy z ČR, Slovenska, 
Maďarska a Španělska. Pětičlennou skupinu 
B pak tvořily týmy Francie, Rumunska, Itálie, 
Polska a Kypru. Herní systém byl nastaven 
tak, že ze skupiny do nedělních bojů o me-
daile postupovaly vždy dva nejlepší celky. 
Týmy ze třetích a čtvrtých míst se ještě 
v sobotu utkaly o umístění na 5. až 8. místě. 
Pro poslední tým ze skupiny B turnaj skončil 
v základní skupině.

Sobotní zápasy ve skupinách se hrály na 
dvou palubovkách. Hrál se singl, dvojice 
a trojice, přičemž se do výsledku počítaly vy-
hranné sety z těchto zápasů.

Naši hráči se díky losu hned ve skupině po-
tkali s předpokládaným největším soupeřem 
týmem KAC Košice. Před vzájemný soubojem 
naši hráči ještě bez problémů porazili týmy 
z Maďarska a Španělska. Sobotní program 
pak vrcholil právě soubojem našeho týmu se 
Slováky. Velezkušený slovenský trenér Bertko 
v tomto souboji nechtěl, před předpokláda-
ným fi nále v neděli, „odkrýt karty“ a tak své 
hlavní hvězdy šetřil. Výsledkem bylo celkem 
pohodové vítězství našich hráčů 6:1, když 
i trenér Gulda dal příležitost celému kádru. Ze 

skupiny A tedy postoupily do nedělních bojů 
týmy MNK Modřice a KAC Košice. Ve skupi-
ně B pak vyhrál další z favoritů rumunský tým 
Victory Cluj-Napoca. Na druhém postupovém 
místě se však překvapivě objevili polští hráči 
z týmu Blokers Lodz. Ti ve vzájemné bitvě do-
kázali uhrát remízu s francouzským týmem 
Nantes laetitia Tennis ballon, avšak na druhé 
postupové místo proklouzli lepším poměrem 
míčů – o pouhé 2 míče!

V odpolední části sobotního programu 
pak byl blok slavnostního zahájení celé 
akce. Tuto část doprovodilo také vystoupe-
ní taneční skupiny XSide Dancers. Před sa-
motným ofi ciálním slavnostním zahájením 
přivedli na plochu haly žáci našeho klubu, 
s cedulemi s logy klubů a národními symbo-
ly, všechny týmy a také skupinu rozhodčích. 
Slavnostního zahájení se ujal viceprezident 
světové nohejbalové organizace UNIF pan 
Sorin Bogdan, starosta města Modřice Ing. 
Josef Šiška a předseda MNK Modřice Ing. 
Petr Jahoda.

Po skončení sobotních zápasů na plochu 
nastoupilo 15 dobrovolníků, kteří museli ce-
lou herní plochu přestavět na nedělní centr 
kurt, položit ochranné gumy mimo kurt, po-
stavit VIP pódium, rozmístit reklamní panely 
a zajistit sezení pro nehrající hráče. Se svojí 
prací končili hluboko po půlnoci. Těmto hrdi-
nům patří obrovský dík!

Nedělní zápasy začaly od 10 hodin. Hrá-
lo se systémem do 3 získaných vítězství 
v dílčích zápasech, které šly v pořadí singl, 
dvojice, trojice a v případě pokračování pak 
dvojice a singl. Druhé dvojice a druhého sin-
gla pak museli hrát odlišní hráči od prvních 
zápasů. Vítěz tedy musel vyhrát výsledkem 
3:0, 3:1 či 3:2 na zápasy.

V prvním semifi nále nastoupil náš klub 
proti sobotnímu polskému překvapení. Ke 
škodě Poláků se sobotní zranění jejich nej-
lepšího hráče ukázalo býti vážnější a nemohl 
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se nedělních zápasů účastnit. Naše převaha 
byla zřetelná, a i když trenér Gulda zapojil 
celý kádr, přišla rychlá a pohodová výhra 3:0 
a hladký postup do fi nále. Co bylo také dů-
ležité, bylo to, že naši klíčoví hráči dokázali 
pošetřit své síly.

Druhé semifi nále už bylo o mnoho vyrov-
nanější. Rumuni dokázali vyhrát úvodního 
singla, a když v utkání dvojic vyhráli úvodní 
set, dostali se slovenští hráči pod velký tlak. 
Zde se však projevila zkušenost několika-
násobných slovenských mistrů světa. Vývoj 
zápasu obrátili a po výhře 3:1 tak byli naším 
očekávaným fi nálovým soupeřem.

Před utkáním o bronz náš klub, po vzoru 
velkých hokejových či basketbalových klubů, 
vyvěsil v hale dresy čtyřech legend. Tou první 
byl bohužel již zesnulý trenér Miloň Svoboda, 
za kterého ocenění převzal jeho syn Miloň. 
Pak „šly nahoru“ dresy hráčských legend Pe-
tra Bubniaka a Radka Pelikána. Jako posled-
ní si svůj dres přišla odhalit hráčská a dnes 
již i trenérská legenda Petr Gulda. Potlesk 
zaplněné haly pak byl zaslouženým oceně-
ním kariér těchto velikánů nejen modřického 
nohejbalu. A do očích všech těchto legend 
pak vehnal zcela pochopitelné slzy dojetí.

V utkání o třetí místo oslabení Poláci na 
Rumuny nestačili a podlehli 0:3. Bronz tak 
patřil Rumunsku.

Celý program pak vyvrcholil od 18 hodin fi -
nálovým zápasem mezi týmy MNK Modřice 
a KAC Košice. Po oba dny byly všechny zá-
pasy přenášeny na YOU TUBE televizí Sport-
Bro a fi nálový zápas byl navíc vysílán také 
Českou televizí přímým přenosem na kanále 
ČT SPORT plus. Ta také vyráběla dokument 
z celé akce, který bude vysílán na programu 
ČT SPORT.

Cca 200 diváků v hale tak bylo natěšených 
na skvělý nohejbal. V našem kádru jsou ak-
tuálně tři hráči reprezentačního kádru ČR. 

V týmu u KAC Košice se letos dokonce sešla 
kompletní slovenská reprezentace.

V úvodu nastoupil náš singlista Jan Ha-
nus proti slovenskému Marku Hulínovi. Dle 
mezinárodních pravidel se hraje do 11 získa-
ných bodů s nutným rozdílem 2 bodů nebo 
se pokračuje až do získaného 15. bodu, při-
čemž zde může být konečné skóre již jen o 1 
bod. První set byl v režii slovenského hráče 
a zvítězil 11:7. K tomu mu pomohly jak chy-
by našeho hráče, tak málokdy vídaný počet 
„prasátek“ sítě, která našemu hráči znemož-
nila úder soupeře vrátit. V druhém setu Hon-
za zpřesnil hru a vše se obrátilo. Výhra Jana 
Hanuse 11:7 znamenala rozhodující třetí set. 
V něm oba soupeři střídali ve vedení a v jeho 
závěru měli oba mečboly. Set však došel do 
poslední možné koncovky za stavu 14:14. 
Honza zde svůj útok pokazil a první vítězný 
zápas v tomto fi nálovém utkání tedy šel na 
slovenskou stranu. 

V této situaci náš tým věděl, že každá další 
ztráta by nás dostala do velmi složité situ-
ace. Do dvojic trenér Gulda vedle stabilního 
Lukáše Rosenberka poslal možná pro mno-
hé překvapivě místo Pavla Kopa kapitána 
Jakuba Pospíšila. Proti nim mnohonásobní 
mistři světa Brutovský a Stupák. Meziná-
rodní pravidla určují, že zápasy dvojic i trojic 
se hrají pouze s jedním možným dopadem 
míče a dvojice se navíc hrají jen na „krátké“, 
tedy singlové hřiště. Jakub Pospíšil zatím 
nikdy předtím na mezinárodních soutěžích 
dvojice nehrál, a tak byli všichni zvědaví, jak 
se mu bude dařit. Souhra s Lukášem z kla-
sických dvojic, která v extralize úspěšně fun-
guje řadu let, přinesla i zde své ovoce. Naši 
borci vyhráli první set 11:6 a v tom druhém 
Kuba skvělým posledním blokem připsal ví-
tězný bod na 13:11. Srovnáno 1:1 na zápasy.

Následovala naše papírově nejsilnější 
disciplína zápas – trojic. Náš tým nastoupil 
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v osvědčené a očekávané sestavě Jakub Po-
spíšil, Lukáš Rosenberk a David Višvader. Na 
Kubovi se však projevilo vyčerpání z dlouhé-
ho zápasu dvojic. A když k tomu přišla ne-
přesná mezihra celé trojice a hůře připrave-
né zakončení pro něj byl rázem stav 0:4. Za 
této situace trenér Gulda vyčerpaného Kubu 
stáhl ze hry a na plac šel bombarďák Pavel 
Kop. Na síti se objevila vysoká postava spo-
jená s mnoha kilogramy a obrovskou silou. 
Situace na síti se rázem úplně obrátila. Čers-
tvý Pavel začal okamžitě slovenského sme-
čaře Rodmana fyzicky přehrávat. Po jednom 
ze soubojů nad sítí musel dokonce sloven-
ského hráče do hry vracet přítomný zdravot-
ník a masér Petr Lukáš. Pavel dal okamžitě 
jistotu i klukům vzadu „na obsluze“ a ti začali 
v poli předvádět neuvěřitelné zákroky mnoh-
dy až na samé hranici fyzických možností 
lidského těla. K tomu dokázali dostávat míč 
i z obtížných výběrů Pavlovi k síti na zakon-
čení. Pomalu, ale vytrvale začínali smazávat 
bodové manko a v koncovce dokázali po 
výhře 11:9 tento první set získat. V druhém 
setu pokračovali naši hráči ve skvělé hře 
a po výhře 11:7 získali druhý zápasový bod. 
Za celkového vedení 2:1 na zápasy nám tak 
chyběl vyhrát již jen jeden zápas. 

Následoval zápas druhých dvojic. Zde 
bylo pro nás nevýhodou, že do něj musel na-
stoupit po trojici unavený Pavel Kop. K němu 
šel na hřiště jeho z extraligy osvědčený spo-
luhráč Jan Hanus. Proti nim dvojice Rodman 
a Igor Hulín. Naše dvojice začala skvěle. 
V poli bleskurychlý Hanus a na síti razance 
Pavla znamenala zisk prvního setu 11:7. 
Chyběl už tedy jen jeden set. Naši hráči po-
kračovali ve skvělé hře a celý set vedli. V zá-
věru se sice Slováci dotáhli na dva body na 
8:10, ale poslední podání turnaje trefi l Rod-
man do sítě, a tak se Městský nohejbalový 
klub Modřice dne 26. 6. 2022 v 19:44 hodin 

stal opět tím nejlepším nohejbalovým klu-
bem planety.

V tento okamžik na hřišti i v hledišti pro-
pukly obrovské a zasloužené oslavy. Ovace 
nadšených diváků nebraly konce a naši hrá-
či si zaslouženě užívali tento skvělý triumf. 
Po oba hrací dny zahráli skvěle, zodpovědně 
a celý tým šel za svým vysněným cílem, a to 
dokázat, že nohejbal v Modřicích je nejlepší 
na celém světě!

Následoval závěrečný ceremoniál, kdy tři 
nejúspěšnější týmy převzaly z rukou vicepre-
zidenta UNIF pana Sorina Bogdara a staros-
ty města Modřice Ing. Josefa Šišky poháry 
a také poukázky na prize money.

No a pak se už na zahrádce restaurace So-
kec rozběhla závěrečná AfterParty, kde jed-
notlivé týmy až do ranních hodin „utužovaly“ 
své přátelské vazby. Asi nebude pro nikoho 
překvapením, že i tady patřilo „fi nále“ týmům 
Modřic a Košic, i když tentokrát byla spra-
vedlivá remíza.

To, v co všichni modřičtí fanoušci nohejba-
lu doufali, se tedy podařilo. Zlatý výsledek tak 
dodal tu pomyslnou třešničku na celém dor-
tu toho dvoudenního sportovního střetnutí. 
V jeho průběhu jsme já i pan starosta slyšeli 
od všech účastníků obrovskou chválu a podě-
kování za to, jak se Modřicím a modřickému 
klubu podařilo tuto vrcholnou mezinárodní 
sportovní akci zorganizovat a zabezpečit. 
Tím základem bylo pro sport skvělé prostředí 
Městské haly Modřice. Kvalitu herních ploch 
a ostatních prostor hodnotili účastníci jako 
opravdu světovou. Ale i vše ostatní jako stra-
va, ubytování a další věci proběhly na jednič-
ku. Museli jsme se postarat o více než 100 
osob a vydalo se téměř 400 porcí jídel. Pokud 
bych měl spočítat účastníky turnaje, dobro-
volníky a diváky, pak se v hale a jejím okolí 
pohybovalo téměř 500 lidí. O ty všechny jsme 
se dokázali i s pomocí školní kuchyně a per-
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sonálu restaurace Sokec postarat. Rád bych 
zde poděkoval všem dobrovolníkům, kteří 
mně a našemu klubu od pátku do pondělí po-
máhali. Každý odvedl skvělou práci. Musím 
však speciálně poděkoval těm, kteří byli těmi 

Foto: Vít Havelka

největšími tahouny. Byli to Petr Gulda, Tomáš 
Gulda, Jaroslav Jašek a Jiří Dobšík. Tihle hrdi-
nové tvořili náš společný „generální štáb“. No 
a samozřejmě na závěr – díky, město Modři-
ce, a díky, pane starosto!!! 
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Výsledky Světového poháru klubů v nohejbale UNIF 2022:
1. Městský nohejbalový klub Modřice (Pospíšil, Rosenberk, Kop, Hanus, Topinka, Višva-

der, Boleloucký, Svoboda a trenér Gulda)
2. KAC Košice Slovensko
3. Victory Cluj-Napoca Rumunsko
4. Blokers Lodz Polsko
5. Balatonakarattyai Lábtenisz Klub Maďarsko
6. Nantes laetitia Tennis ballon Francie
7. FUTNET BURRIANA Španělsko
8. NAC Curtatone Itálie
9. FutNet Nicosia Kypr

 Petr Jahoda
 předseda Městský nohejbalový klub Modřice
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Zdeněk Bernát
tel. 737 654 888
Modřice, Rybníček

VÝTVARNÁ VÝCHOVA
příprava na talentové zkoušky

začátek výuky:
říjen 2022
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Barvyremo, s. r. o. 

Vlastimil Pánek, Havlíčkova 194, Modřice

Tel.: 603 276 868

50% slevou50% slevou
Výprodej barev a laků sVýprodej barev a laků s

VÍT MAKOVSKÝ, s. r. o.
Brněnská 292, Modřice 66442

HLEDÁME:
PRACOVNICI ÚKLIDU

Jedná se o úklid administrativní 
budovy a zázemí

3x týdně v ranních hod. cca 2 hod.
Vhodné jako přivýdělek 
pro studenty/ důchodce

Kontaktujte nás:
e-mail:vitmakovsky@vitmakovsky.cz

tel. 608 470 370

AGROTEC a.s.

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

Kontaktujte naše 
prodejce:

Dana Šardická

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

Jakub Kludský

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

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.

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

KDO: Sylva Bernátová
Tel: 732 243 837
KDE: Modřice, Rybníček
KDY: říjen 2022 – červen 2023

VÝUKA ANGLIČTINY
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Víte, že elektromotory Kollmorgenu
jsou i ve vesmíru?

Přidejte se k nám.

www.roztoctetosnami.cz

hledáme 
ELEKTROTESTERY a CNC Operátory
Náborový příspěvek 60.000 Kč!
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

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

776 187 490

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337

ELEKTRIKÁŘ

opravy
rekonstrukce,
nové elektroinstalace 
revize

Tel.: 797 676 748
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