
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 

MĚSTO MODŘICE

Fotbalový turnaj Memoriál Josefa Šurala O pohár starosty města Modřice 16. 8. 2020 Foto: M.Hájek
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USNESENÍ 31. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 31. schůze RMM konané dne 21. 07. 2020

Oprava chodníků ul. Brněnská
RMM schválila Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo s fi rmou BK serv s.r.o. na realizaci akce „Souvislá 
údržba chodníků na ul. Brněnská“, který upravuje cenu díla na konečných 4.338.852,44 Kč bez 
DPH, což je o 142.427,– Kč méně než cena nabídková, neboť došlo ke změnám prováděných prací.
(k usnesení 31R-2.1/2020)

Parkoviště před ZŠ ul. Komenského
RMM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s fi rmou Ing. Karel Bartušek na realizaci akce 
„Parkovací stání a úprava chodníku pro pěší na ul. Komenského před ZŠ“, kterým se zvyšuje 
cena o 61.325,– Kč bez DPH z důvodu nedostatečné únosnosti pláně a nutného přeložení 
přípojky plynu pro ZŠ.
(k usnesení 31R-2.2/2020)

Dětský folklórní kroužek
RMM schválila Dětskému folklórnímu kroužku, z.s. výpůjčku velké zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Modřice vždy ve čtvrtek od 15:15 do 19:00 hod. k pořádání zkoušek souboru.
(k usnesení 31R-2.9/2020)

Pronájem haly – futsalová liga
RMM schválila futsalovému klubu ASM Porta Dolní Loučky pronájem městské haly k mis-
trovským zápasům 2. ligy vždy v pátek od 19:30 a k tréninkovým jednotkám pondělí a středa 
v době od 20:30 do 22:00 hod.
(k usnesení 31R-3.3/2020)

Odpis pohledávek
RMM na doporučení odboru vnitřních věcí a fi nančního odboru schválila odpisy pohledávek za 
neuhrazené pokuty uložené v přestupkovém řízení v letech 2018 a 2019 ve výši 19.000,– Kč 
a za neuhrazené pokuty uložené Městskou policií Modřice v roce 2017 ve výši 18.500,– Kč. 
Jedná se o nevymahatelné pokuty osobám, které mají trvalé bydliště zřízeno na obecním úřa-
dě a jsou pro město prakticky nedohledatelní.
(k usnesení 31R-7.1/2020 a 31R-7.2/2020)

Vodovodní přípojka Sběrový dvůr
Z důvodu nepodepsání Smlouvy o dílo a odstoupení od nabídky fi rmou Kratochvil company 
s.r.o. na akci „Prodloužení vodovodního řadu a přípojka vody pro sběrový dvůr Modřice“ byl 
osloven uchazeč z 2. místa výběrového řízení fi rma IGGU s.r.o. k uzavření smlouvy a tento 
souhlasil. Cena je o 568,– Kč vyšší než u původně vybraného uchazeče.
(k usnesení 31R-7. 4. 1/2020 a 31R-7. 4. 2/2020)
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Sklad posypového materiálu a techniky
RMM ve výběrovém řízení na stavbu „Sklad posypového materiálu a techniky“ vybrala 
jako nejvýhodnější nabídku fi rmy agriKomp Bohemia s.r.o. ze Střelic, která nabídla cenu 
4.651.439,79 Kč bez DPH s realizací v délce 13 měsíců.
(k usnesení 31R-7.5/2020)

Zpracování projektové dokumentace objektu nám. Svobody 171
Na základě ukončené architektonické soutěže byly RMM schváleny podklady pro výběrové 
řízení v rámci jednacího řízení bez uveřejnění veřejné zakázky „Modřice – rekonstrukce muze-
um, knihovna a infocentrum – projektová dokumentace, inženýrská činnost a autorský dozor“. 
Jedná se o Výzvu k účasti, Zadávací dokumentaci a složení hodnotící komise včetně jejich 
náhradníků.
Za členy komise byli schváleni: Šiška – starosta, Chybíková – místostarostka, Doleček – radní, 
Procházka – zastupitel a Vostrejš – člen KSDÚP
Náhradníky pak jsou: Ventruba, Slaný, Chybík, Bernátová a Mattušová
(k usnesení 31R-7. 6. 1/2020 až 31R-7. 6. 4/2020)

POPLATKY

Městský úřad Modřice připomíná občanům, kteří dosud nesplnili 
poplatkovou povinnost a nezaplatili místní poplatek ze psů a ná-
jem z obecního pozemku, u kterých byla prodloužena splatnost 
do 30. 06. 2020, aby tak učinili v náhradní lhůtě, nejpozději do 
15. 10. 2020. Úhradu lze provést hotově na pokladně městské-
ho úřadu nebo platbou na účet. Na telefonním čísle 537 001 023 
nebo e-mailu: jana.vranova@mesto-modrice.cz bude sděleno čís-

lo účtu, variabilní symbol poplatníka a částka k úhradě.

Připomínáme, že držitel psa má povinnost přihlásit psa staršího tří 
měsíců do evidence, a to do 15 dnů od okamžiku jeho nabytí. Ve 
stejném termínu má držitel psa povinnost ohlásit veškeré změny, 

které mají vliv na výši nebo zánik poplatkové povinnosti. 
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USNESENÍ 32. schůze RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 32. schůze RMM konané dne 25.08.2020

Vodovodní přípojka Sběrový dvůr
Na základě odhalených konstrukcí a vedení, které nejsou v souladu s normami pro zemní 
vedení, RMM schválila prodloužení termínu dokončení vodovodní přípojky pro sběrový dvůr 
do 15.10.2020.
(k usnesení 32R-3.1/2020)

Pronájem Městské haly Modřice
RMM schválila pronájmy v Městské hale Modřice těmto subjektům:
Hrací plocha
- ASM Porta Dolní Loučky – futsal
- Volnočasové centrum Tygřík Modřice – sportovní všestrannost
- Moravský spolek Tygři Brno – basketbal dívek
- SDH Modřice – sportovní příprava
- Michal sklenář – fl orbal
- Hornets Brno ZŠ Horní – fl orbal
Zrcadlový sál
- Ing. Jana Kmentová – cvičení matek po porodu
- Lenka Páleníková – jóga
(k usnesení 32R-3.3/2020 až 32R-3.10/2020)

Reklama fotbalový turnaj
RMM schválila Smlouvu o pronájmu reklamní plochy při turnaji žáků v kopané O pohár sta-
rosty ve dnech 14.–16.08.2020 za cenu 10.000,- Kč bez DPH s fi rmou Magnum Int., a.s. Za 
podporu akce děkujeme.
(k usnesení 32R-3.13/2020)

Pouť smíření 2020
RMM schválila zastávku Poutě smíření 2020 u Městské haly Modřice dne 12.09.2020.
(k usnesení 32R-4.5/2020)

Agenda ztrát a nálezů
RMM schválila převod částky 2.000,- Kč z agendy ztrát a nálezů za rok 2016 do pokladny měs-
ta a schválila odpis movitých věcí z agendy ztrát a nálezů za rok 2016.
(k usnesení 32R-8.3.1/2020 a 32R-8.3.2/2020)

Třídění odpadu ve městě
Společnost Asekol a.s. informovala o množství vytříděného odpadu ve výši 14.634,98 kg, kte-
rým město pomohlo uspořit např. 22.517 l ropy, 952 m³ vody a 261 MWh elektrické energie 
a společnost Eko-kom, a.s. informovala o odměně za množství odpadů z obalů vytříděných 
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městem Modřice za období 01.04.–30.06.2020 ve výši 105.428,23 Kč.
(k usnesení 32R-8.6/2020 a 32R-8.7/2020)

Prezentace města
RMM zamítla nabídky na prezentaci města v připravovaných publikacích společností IV-Na-
kladatelství s.r.o. a CBS Nakladatelství s.r.o. Zlín, a to ve vztahu k poklesu příjmů města vlivem 
pandemie COVID-19.
(k usnesení 32R-8.10/2020 a 32R-8.11/2020)
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OZNÁMENÍ

O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do 

zastupitelstev krajů
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o z n a m u j e m e:

volby do zastupitelstev krajů se uskuteční

v pátek dne 2. října 2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 3. října 2020 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

1. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Pasivního by-
tového domu pro seniory na ul. Nádražní 1123 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:

Brněnská
Bobravská
Evropská
Husova
Komenského
Nádražní
Pančochy
Popovická
Příční

Sadová (všechna ostatní čísla popisná kromě čísla uvedeného 
ve volebním okrsku č. 2)
Spojovací
Stará Cihelna
Tyršova
Luční
U Hřiště
K Lesu
Poděbradova (č.p. 230, 335, 411, 524, 574, 577, 578, 580, 581)

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost ve velké zasedací míst-
nosti na městském úřadě v Modřicích na náměstí Svobody 93, Modřice (hlavní vchod radni-
ce) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích:

Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hybešova
Hřbitovní

Chrlická
Krakovská
Masarykova
Mayerova
nám. Míru

nám. Svobody
Pavlovského
Pilcova
Poděbradova (všechna ostatní čísla popisná 
kromě čísel uvedených ve volebním okrsku č. 1)



www.mesto-modrice.cz

9
9 | 2020

Polní
Prusinovského
Přízřenická
Rybníček

Sadová (č.p. 569)
Severní
Sokolská
Střední

Ulička
Za Humny
Zahrádky
Žižkova

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovním průkazem). Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti 
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky 
do domovních schránek v místě trvalého bydliště. Ve dnech voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti. 

5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů na matrice MěÚ v Modři-
cích, na tel. 537 001 024 a ve dnech voleb i okrskové volební komise o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost do přenosné volební schránky. 

6. Každý volič si může v úředních hodinách, na matrice a evidenci obyvatel na MěÚ Modřice 
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. 

ZPRÁVY Z RADNICE

KORONAVIRUS OPĚT ÚTOČÍ

První vlnu boje s koronavirem jsme zvládli 
v Modřicích dle mého názoru dobře.

Od 1. září 2020 jsou v platnosti opět někte-
rá opatření, která je třeba dodržovat a která 
se s velkou pravděpodobností budou v prů-
běhu dalších týdnů či měsíců měnit.

Žádáme vás, abyste sledovali média, kde 
se o změnách a nařízeních dozvíte nejvíce 
a nejrychleji. Aktuální informace se dozvíte 
na www.koronavirus.mzcr.cz nebo na strán-
kách Modřic www.mesto-modrice.cz. 

Není třeba podléhat panice. Noste roušky, 
tam, kde je třeba, a pečlivě se o ně starejte – 
stále je nutné roušky vyvařovat nebo prát na 
60 °C a přežehlit, nebo používat jednorázo-
vé. Pravidelně a důkladně si umývejte ruce, 

dodržujte rozestupy, nenavštěvujte místa 
s kumulací velkého množství lidí. Dodržujte 
správnou životosprávu. 

Opět platí výzva pro vás, kteří se dostane-
te v souvislosti s koronavirem do svízelné 
situace v důsledku onemocnění nebo karan-
tény a nebudete si schopni zajistit nákupy či 
vyzvednout léky, že vám pomůžeme. V tako-
vém případě volejte na moje tel. č. 724 767 000 
a po dohodě nákup zajistíme.

  Ing. Hana Chybíková,
 místostarostka města
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Vážení občané, prosíme vás o pomoc při hledání vánočního stromu pro letošní rok. 
Pokud by někdo měl tip, nebo by daroval pro město ze svého pozemku, budeme rádi. 
Jen je potřeba myslet na to, že strom by měl mít přiměřenou výšku a měl by být pří-
stupný tak, aby se dal pokácet a převézt na náměstí Svobody.

Kontakt pro 
případné návrhy: 

INFORMACE PRO OBČANY

PODPORA TŘÍDĚNÍ V MODŘICÍCH

Pro jednodušší třídění odpadů v domácnostech nabízíme zdarma modřickým občanům 
třídicí tašky na sklo, papír, plasty a kyblíky na bioodpad.

Výdej se uskuteční v období od 5. října do 30. listopadu v úředních hodinách 
na informacích městského úřadu.

Třiďme správně a důkladně,
pomůžete nejen sobě,

ale i svým dětem ke zlepšení
životního prostředí.

Informace o řádném třídění
je uvedena na jiném místě

ve zpravodaji.

Ing. Hana Chybíková 
místostarostka města 

Jiří Šula
tel.: 773 826 705
e-mail: jiri.sula@mesto-modrice.cz
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

Jarní termín celostátní akce Ukliďme 
Česko byl z důvodu přijatých mimořádných 
opatření zrušen. Jako náhradní termín byla 
sice vyhlášena sobota 19. září, ale členům 
našeho spolku „Za čisté a klidné Modřice“ již 
tradičně více vyhovuje neděle.

Zveme všechny občany, kteří nám chtějí 
s úklidem pomoci, aby se dostavili v neděli 
20. září 2020 v 9.00 na místo srazu na roh 
ulice Havlíčkova (viz přiložená mapka), od-
kud vyrazíme směrem k Želešicím. Pytle na 
odpadky a rukavice by měly být zajištěny. 

Protože se budeme pohybovat kolem rušné 
silnice, z důvodu větší bezpečnosti doporu-
čujeme s sebou vzít refl exní vesty.

Čím víc nás bude, tím dříve budeme hotovi, 
takže ještě stihneme trochu posunutý neděl-
ní oběd :).

Využijte této příležitosti nás blíže osobně 
poznat a v neformální atmosféře se sezná-
mit s naší prací. Rádi si též vyslechneme 
vaše náměty a připomínky ke zlepšení nejen 
životního prostředí našeho města.

POJĎTE S NÁMI UKLÍZET MODŘICE

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

Místo srazu v neděli 20. 9. 2020 v 9.00 hod
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 2020/21

Zájem o ŠD je každý rok velký, a tak i letos je 
kapacita šesti oddělení naplněna. Ranní dru-
žina je pro přihlášené žáky otevřená od 6:30 
hod. ve dvou odděleních. Přednostně jsou při-
jati naši nejmladší, předškoláci, žáci z 1.–3. 
ročníků a dojíždějící žáci ze 4. tříd. Budeme 
se i letos snažit uspokojit všechny zájemce, 
kteří odevzdali včas přihlášku do ŠD.

Ve školní družině máme prostor pro různé 
aktivity, snažíme se děti zabavit a připravovat 
zajímavý program činností v budově i mimo 
školní prostory. Na procházce pozorujeme 
přírodu, jak se po celý rok mění. Rádi chodíme 
kolem jezírka u domova seniorů a sledujeme, 
co se kolem něj děje. Při pobytu na školním 
hřišti se věnujeme sportovním aktivitám, vy-
užíváme herní prvky na zahradě, v teplém po-
časí stavíme stany a využíváme sprchu. Také 
nás těší, že máme odpoledne k dispozici cvi-
čebnu, kde si můžeme zasoutěžit.

Opět budeme spolupracovat se seniory 

z Pasivního domu v Modřicích, se kterými 
si společně přečteme pohádky či zahrajeme 
stolní hry. Tak jako každý rok rádi podpoří-
me seniory návštěvou jarního a vánočního 
jarmarku, kde si zakoupíme jejich pěkné vý-
robky.

Stejně jako v předešlých letech budeme 
opět pravidelně navštěvovat modřickou 
knihovnu, v které nás letošní školní rok čeka-
jí projektové dny. 

Při tvoření ve ŠD si vyzkoušíme práci s kera-
mickou hlínou, šití, práci v dílně. Dále ubrous-
kovou techniku na různé materiály, tvoření 
z Fimo hmoty, navlékání korálků, plastické 
obrázky, malování křídou, zažehlovat korálky 
i vosk, zpěv s kytarou, harmonikou či fl étnou. 
Rozvíjíme u dětí kreativitu a nápaditost. 

Na školní rok se těšíme a věříme, že bude 
trvat celých 10 měsíců.

 vychovatelky ŠD
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BRABROUCI

Završením letošního roku se opět stal tábor, jehož náplní se letos stalo hledání úrodných plání, 
které by dokázaly nasytit oba naše indiánské kmeny. Toto hledání provázelo mnoho útrap, které 
ale indiáni statečně překonávali. Hned v prvních dnech se největším nepřítelem stal déšť, ale 
dlouho jím naštěstí nezůstal. Mnohem větším problémem se naopak stal boj o přežití mezi obě-
ma kmeny. Neobešlo se to ani bez boje. Válečníci se často střetávali v bitvách o půdu, jídlo i čest 
kmene. Potkalo nás i neštěstí v podobě záhadné nemoci, jejíž lék museli válečníci hledat celé 
dva dny. To byl zárodek spojenectví obou kmenů. Když jsme totiž dorazili do úrodných pastvin, 
zjistili jsme, že jsou již obydlené a každý kmen zvlášť by v nich nepřežil. Naše cesta tedy skon-
čila vzájemným porozuměním a oba kmeny se mohly po čtrnácti dnech společně vrátit zpět do 
Modřic. Helča Císařová

TÁBOR CESTA KMENE

Foto: archiv Brabrouků
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Prázdniny utekly jako voda a již začal další školní rok, a tedy i další rok naší pravidelné oddílové 
činnosti. Během prázdnin jsme zvládli dva příměstské tábory a také čtrnáctidenní tábor. I když 
byly letos podmínky o něco přísnější a jiné než obvykle, vše jsme zvládli bez nejmenších problé-
mů . Během září se naplno rozběhnou schůzky všech družinek a také se uskuteční odpolední 
akce, kde zahájíme letošní oddílový rok. Druhou říjnovou sobotu se uskuteční první závod Zelené 
ligy – tentokrát šifrovací soutěž Za Psem a na konci října se vydáme na podzimní prázdniny. 

Aktuální informace o všem, co se u nás děje, najdete na webu oddílu www.brabrouci.cz nebo na 
naší facebookové stránce.
 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
 hlavní vedoucí oddílu

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

BRABROUCI

V posledním prázdninovém týdnu proběhl druhý běh příměstského tábora na téma Jak vycvičit 
draka. Dračí jezdci společně od pondělí do pátku získávali informace o dracích, jejich chování, his-
torii, ale dozvěděli se také spoustu zajímavých a užitečných informací o dalších nejen živočišných 
druzích. Prozkoumávali život v okolí modřického biotopu, v Otevřené zahradě prakticky zkoušeli 
fungování meandrů, vyráběli dračí zbroj každému na míru, nalézali dračí sluje v Moravském krasu 
a nakonec došli po stopách dračích vajíček až k samotnému dračímu hnízdu. Hlavně si ale užili 
velké množství zábavy a kromě skvělých zážitků a poznatků získali také nové kamarády. Co jsme 
všechno prožili, si můžete prohlédnout na následujících fotografi ích a na webu www.brabrouci.cz.
 Eliška Císařová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR JAK VYCVIČIT DRAKA

Foto: archiv Brabrouků
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SKAUTSKÝ TÁBOR: HOŠI OD BOBŘÍ ŘEKY

1.–15. 8. se v Černé Vodě u řeky Divoká Or-
lice konal tábor 95. oddílu skautů na téma 
Hoši od Bobří řeky. Táborníci zažili plno ve-
selých, ale i napínavých chvil. Například ba-
lení svých nejcennějších věcí kvůli evakuaci 
zapříčiněné zvýšenou hladinou řeky, která 
tekla tábořištěm. Evakuace se ale naštěstí 
nakonec nekonala. Jedním z největších akč-
ních zážitků byla pro děti celonoční hra, kdy 

přepadávaly vlastní tábor a k tomu musely 
hlídat vlajky u svých bunkrů, které měly za 
úkol postavit. Hru si užily nejen děti, ale i ve-
doucí, kteří si dali práci s maskováním, aby 
splynuli s přírodou a s hlídáním tábora.

Celý tábor nás taky obtěžovala zelená pří-
šera, která nám dělala naschvály, u kterých 
jsme se nejen zasmáli, ale někdy i dopálili, 
jak mazaná příšera je. Na táboře jsme také 
mohli zhlédnout dva celovečerní fi lmy, které 
byly místy lepší než originální předloha. In-
formace o hlavních rolích ve fi lmech a i sa-
motných rozhovorech s hvězdami fi lmu jsme 
mohli vidět ve zprávách, které byly každý ve-
čer spolu s předpovědí počasí na další den. 
To všechno by se samozřejmě nedělo bez 
královen tábora, a to našich kuchařek, které 
i přes těžké podmínky vařily výborně a do-
konce zvládly upéct domácí chleba, cukroví 
a další úžasné dobroty, na kterých si celý tá-
bor pochutnal.

Těchto čtrnáct dní si všichni moc užili a dou-
fáme, že se příští rok uvidíme v minimálně 
stejném, ne-li větším počtu.
 Veronika Chovancová – Verda

Foto: archiv oddílu
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NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE

V červenci letošního roku byl pro naši farnost 
jmenován novým duchovním správcem P. 
Mgr. Zdeněk Drštka. K jeho představení může 
posloužit text, jehož autorem je on sám:

„Narodil jsem se jako velmi malé dítě před 
čtyřmi desetiletími, od té doby jsem poně-
kud vyrostl. Kromě občasných výjezdů jsem 
dosud trávil život v rodném Brně, kde jsem 
vystudoval základní školu, Biskupské gym-
názium a Filozofi ckou fakultu Masarykovy 
univerzity, obory latina a obecná jazykověda. 
Následně jsem nastoupil do Rádia Proglas 
coby náboženský redaktor – rovněž v rodném 
Brně. Za studentských let (přibližně na pod-
zim 1992) jsem se setkal se svou životní lás-
kou – kávou; tento vztah v neztenčené míře 
trvá. Jinak jsem stále svobodný.

V proglasových letech mě také postihlo po-
volání, pročež jsem v září roku 2008 nastou-
pil ke studiu teologie na Cyrilometodějské 
teologické fakultě Univerzity Palackého. Na 
Olomouc vzpomínám velice rád, zvláště pak 
díky přátelům ze studentské farnosti. Po 
skončení studia jsem působil ve farnostech 
Letovice a Rozhraní, Brno-Zábrdovice, Měřín 
a Uhřínov, Telč a okolí, Ochoz u Brna a Babi-
ce nad Svitavou.“ 

Doplňme ještě několik poznámek: Zdeněk 
Drštka publikuje články v ministrantském 
měsíčníku Tarsicius a denní Minutové pro-
mluvy na internetu. Mezi jeho záliby patří 
spánek, čtení (prakticky čehokoliv – v nou-
zi i návody k použití), mluví a píše latinsky, 
s oblibou pije (a vaří) dobrou kávu, hraje 
minigolf, studuje díla českého velikána Járy 
Cimrmana a krmí kačenky. Nesnáší holení, 
zpívá pouze v sebeobraně.

Kromě naší farnosti mu připadla také far-
nost v Rajhradě, zůstala mu Ochoz u Brna.

Tak Vás, pane faráři, v Modřicích pěkně ví-
táme.
 Josef Chybík

 Foto: archiv Zdeňka Drštky
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ROSTLINNÉ INVAZE V MODŘICÍCH

Když přijde řeč na invazní druhy rostlin, té-
měř každý si vybaví vysoké porosty bolšev-
níku v západních Čechách. V Modřicích jej 
naštěstí nemáme. Roste tady však podob-
ně nebezpečná křídlatka japonská. Stejně 
jako bolševník byla původně pěstována jako 
okrasná parková rostlina, počátkem 20. sto-
letí však začala zplaňovat. Křídlatka pochází 
z Japonska a z Číny, u nás v Modřicích lemu-
je silnici směrem k Olympii a bohužel se roz-
růstá také za mostem přes mlýnský náhon. 
Tuto statnou bylinu poznáte podle velkých 
srdčitých listů, které vyrůstají na dutém ston-
ku. Kdyby nebyly její až dva metry vysoké 
porosty pravidelně ničeny herbicidem, brzy 
by křídlatka původní břehovou vegetaci u ná-
honu nahradila. Ovlivnilo by to výskyt hmyzu 
a tím by byl ohrožen i výskyt ptáků, kteří tam 
žijí. Na lejska a moudivláčka bychom nejspíš 
mohli zapomenout.

Z invazních stromů si naše město nejvíc 
oblíbily trnovník akát, který pochází ze Se-
verní Ameriky a pajasan žlaznatý, původem 
z Číny. Každý asi ví, že do Evropy byly přive-
zeny jako okrasné stromy. 

Málokdo by však typoval, že se jako okras-
ná dřevina z Číny do Evropy dostala také 
kustovnice cizí. Tento keř roste v Modřicích 
na mnoha místech, např. na Havlíčkově ulici 
naproti Vinotéky. Nápadný je svými oblouko-
vitě sehnutými, štíhlými, trnitými pruty. Má 
drobné fi alové květy, které dozrávají v červe-
né bobule. Rychle se šíří kořenovými výběžky 
a po vysekání urputně zmlazuje. V obcích je 
kustovnice spíš jen nepříjemným, ale tolero-
vaným křovitým plevelem.

V našem městě zdomácněla také liánovitá 
dřevina – loubinec pětilistý, známý jako psí 

víno. Má velké pětičetné, na podzim červeně 
zbarvené listy. Jeho tmavomodré, ojíněné 
bobule jsou potravou ptáků, kteří semena 
roznáší trusem. Loubinec pochází ze Severní 
Ameriky, ale v Evropě je pěstován k porůstá-
ní plotů a zdí už přes 200 let. Brzy však začal 

Křídlatka japonská Foto: Stanislava Kleinová

Kustovnice cizí Foto: Stanislava Kleinová

Zlatobýl kanadský Foto: Stanislava Kleinová
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v obcích zplaňovat a také u nás v Modřicích 
kolonizuje většinu starých plotů. 

Z invazních bylin je u nás teď koncem léta 
nejnápadnější zlatobýl kanadský. Tato zhru-
ba metr vysoká, původně okrasná rostlina 
s nápadně žlutým květenstvím pochází též 
ze Severní Ameriky. Osídlil tady úhory kolem 
trati i svahy podél silnic a roste také podél 
Svratky. Svou výškou však potlačuje naši 
původní luční květenu. Proto všude, kde se 
zlatobýl rozšířil, mizí kopretiny, zvonky, hvoz-

díky, šalvěje i ostatní druhy našich lučních 
rostlin. Ochránci přírody naštěstí zjistili, že 
se jeho růst daří omezit dvojím posečením 
za rok – poprvé koncem června a podruhé 
na podzim, až odkvete. 

Invazních druhů rostlin však v Modřicích 
i jejich blízkém okolí máme víc a je potřeba je 
kontrolovat a potlačovat, aby naše původní 
domácí rostliny nakonec zcela nenahradily.

 PhDr. Stanislava Kleinová

LETNÍ KINO

Letní kino v areálu Pod Kaštany 28. 8. 2020 Foto: M.Hájek



www.mesto-modrice.cz

24
9 | 2020

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

INFORMACE O PŘIPRAVOVANÉM KONCERTU MK101

Na tomto koncertě bychom po čase 
měli mít opět možnost zaposlouchat 
se do pásma renesanční a raně barokní 
hudby, ve které není nouze o písně i bás-
ně, jejichž tématem je láska v rozličných 
podobách. Mezi těmito se najdou občas 
i zmínky či dokonce celá dílka věnovaná 
jiným bytostem než lidem. Různé druhy 
zvířat se v písních a básních objevují 
v humorných či vážných situacích, napo-
dobují lidské chování, nebo jsou odrazem 
lidských dobrých či špatných vlastností. 

Program s názvem „Mezi námi zvířa-
ty“, sestavený z italských, španělských, 
anglických či maďarských písní, i z textů 
doby XV. až XVII. století, jejichž společ-
ným jmenovatelem jsou různá zvířátka, 

uslyšíme v podání nad jiné renomova-
ných účinkujících, kterými budou Martina 
Macko (zpěv), Simona Holubcová (zpěv, 
theorbovaná loutna a viola da gamba) 
a Věra Mikulášková (viola da gamba). 

Všechny tři dámy už na modřických 
koncertech několikrát velice úspěšně 
vystupovaly (MK74, 62*, 32, 28, 17*, 13), 
takže si je na stránkách naší „Malé hu-
dební kroniky“ můžeme připomenout na 
mnoha fotografi ích. Na unikátních au-
diozáznamech z MK17 (2005/11) zpí-
vá S. Holubcová s tehdejší studentkou 
brněnské konzervatoře, Ivanou Krejčiří-
kovou, která jako provdaná Ivana Rusko 
v současnosti působí jako sólistka opery 
v Kolíně nad Rýnem (viz odkazy u jména).

Připravujeme odložený 101. komorní koncert na radnici – středa 21. října 2020 v 19 hod,
jeho uskutečnění však bude záviset na aktuální situaci kolem koronaviru.

Za realizační tým komorních koncertů srdečně zve Vlastimil Čevela
modricke-koncerty.webnode.cz/mala-hudebni-kronika/
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VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme seVítáme do života 

Petr Toman
Jakub Pelikán
Sofi e Škutíková

Wilfried Smetana
Bernard Zelinka
Miroslav Čermák
Šárka Halousková
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Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na 
www.modriceknihovna.webnode.cz, na dětském webu 
www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových 
stránkách Městské knihovny https://www.facebook.com/
knihovna7/.

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

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH
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Výběr z knižních novinek září 2020

PRO ŽENY:
Ahern, Cecilia: Dívka zvaná Lyra
Baggot, Mandy: Poslední řecké léto
Beckerman, Hannah: Kéž bych ti to 
dokázala říct
Cartland, Barbara: Nepolíbená nevěsta
Dawson, Maddie: Dohazovačky
Haran, Maeve: Báječné časy
Jio, Sarah: Vzpomeň si na lásku
Moyes, Jojo: Schovej mě v dešti
Názlerová, Renáta: Tisíc a jedna noc 
s Arabem
Roberts, Nora: Cena za lásku
Taylor, Kathryn: Stopy minulosti
Walterová Benešová, Barbora: Síla naděje
Willig, Lauren: Skleněný oceán

PRO SILNÉ NERVY: 
Arnaldur Indridason: Noc nad Reykjavíkem
Arnaldur Indridason: Stíny noci
Cimický, Jan: Chrámová věž
Connelly, Michael: Betonová blondýna
Češka, Stanislav: Oprávněná vražda
Dán, Dominik: Nevinným se neodpouští
Finder, Joseph: Vyjednavač
Immergut, Debra Jo: Zajatci
Kuťák, Jaroslav: I vrazi mají své dny
May, Petr: Karanténa
Poznanski, Ursula: Anonymita
Urban, David: Tři opice: kriminální povídky

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
De Wind, Eddy: Konečná stanice Osvětim
Follet, Ken: Muž s podivnou minulostí
Hess, Annette: Osvětimský proces
Hrdlička, Pavel: Úkol pro šaška
Jindra, Jaromír: Případ šíleného tambora
Strukul, Matteo: Medicejští: úpadek rodiny
Vondruška, Vlastimil: Pomsta bílého 
jednorožce

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Cranston, Jonathan: Zvěrolékař na cestách
Giuliano, Serena: Ciao Bella
Chang, Jung: Divoké labutě
Jaswal, Balli Kaur: Nečekaná dobrodružství 
sester Šergilových
McEwan, Ian: Betonová zahrada
Niedlich, Sebastian: Přežít Smrt není legrace
Starnone, Domenico: Tkaničky
Thompson, H. S.: Rumový deník
Woolfová, Virginia: Tři guineje/Vlastní pokoj

ČESKÁ LITERATURA:
kol.: Zamilované povídky
Kotleta, František: Válkotvůrci
Kubátová, Táňa: Bokůvky
Macek, Miroslav: Ona a já aneb Manželem 
snadno a rychle
Pawlowská, Halina: Čmelák: láskyplné 
povídky
Pospíšilová, Jarmila: …a naposled 
konvalinky
Vaňková, Ludmila: Mosty přes propast času

PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Belšán, Michal: Poraněný sokol
Bradley, Kirsten: Ruce v hlíně: kniha pro 
malé zahradníky
Hénková, Ludmila: Jak se stavěly divy světa
Horáková, Eva: Co se šeptá v trávě, Do 
pohádky za zvířátky
Kamigaki, Hiro: Staň se soukromým 
detektivem
Kosovskaja, Máša: Timova dobrodružství 
ve světě bakterií
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce března, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice:

Strážníci během těchto měsíců neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala žádost od OOP Rajhrad o prověření situace v motorovém vozidle za-
parkovaném na parkovišti na ul. Husova, které je údajně celé zakryté dekami a je v něm 
nějaký pohyb. Podezření bylo, že by se v něm mohl nacházet pes, dítě atp. Hlídka se na 
místo okamžitě dostavila a mezerou mezi dekami bylo vidět, že je v něm nějaká osoba. Ta 
byla hlídkou vyzvána, ať vystoupí. Z vozidla vystoupil muž v kraťasech, byl celý zpocený, 
rozklepaný a vyděšený. Na výzvu předložil OP, ŘP i ORV, ale nebyl schopný vysvětlit, co 
zde dělá a proč je v autě zavřený a má auto celé zacloněné dekami. Poté si hlídka všimla 
dalšího pohybu ve vozidle a na její dotaz na další osobu ve vozidle se jmenovaný přiznal, 
že je tam s milenkou. Hlídka muže poučila a doporučila mu přejet na jiné vhodnější místo 
k intimním chvilkám. 

Strážníci přijali žádost od DPMB, že na ulici Brněnská v tramvajové smyčce leží opilá žena 
u kolejiště. Hlídka přijela na místo a nalezla na chodníku ležet podnapilou ženu, která uved-
la, že je v 5. měsíci těhotenství, občas bere drogy a při dechové zkoušce jí bylo naměřeno 
2,97 promile. Spolu s ní byl na místě její partner, který však byl zdravotně v pořádku. Vzhle-
dem k stavu ženy se hlídka rozhodla pro přivolání sanity RZS. Sanita přijela na místo, ženu 
zdravotníci zkontrolovali a následně byla propuštěna k odchodu domů s partnerem.

Hlídka MP byla požádána o součinnost ze strany PČR při usměrňování provozu na ulici 
Vídeňská, kde došlo k požáru dodávky.

Strážníci řešili oznámení o muži v podjezdu, který má mít údajně u sebe zbraň, s tou ma-
nipuluje a měl ji na veřejnosti i nabít. Hlídka MP Modřice okamžitě vyrozuměla linku 158 
a jela na místo. Tam provedla pátrání v podjezdu a jeho okolí, po zastávkách tramvaje, na 
ulici Tyršova a na autobusové zastávce na ul. Brněnská, kde nalezla podezřelého muže, 
který chtěl právě nastupovat do autobusu směr Pálava. Muž byl na místě se svojí přítelky-
ní. Hlídka MP Modřice muži zakázala vstup do autobusu, pohmatem a pohledem prověřila, 
zda nemá zbraň při sobě, a držela ho v bezpečné vzdálenosti od jeho zavazadel do příjezdu 
pěti pohotovostních jednotek PČR a OOP Rajhrad. OOP Rajhrad si muže i jeho zavazadla 
převzala. Muž byl podnapilý a v jeho zavazadle byla nalezena plynová zbraň s krabičkou 
nábojů. Událost následně zůstala v kompetenci PČR. 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Hlídka přijala žádost OOP Rajhrad o pomoc při pátrání po sebevrahovi, který se dle jejich 
informací má nacházet na vlakovém nádraží v Modřicích. Strážníci po příjezdu na místo pro-
vedli kontrolu osob v prostoru vlakového nádraží a nalezli muže odpovídajícího popisu a dle 
předloženého pasu ho ztotožnili. Muž uvedl, že poslal SMS své matce o tom, že si chce vzít 
život skokem pod vlak. Hlídka MP Modřice muže vyzvala, aby na místě setrval do příjezdu 
hlídky OOP Rajhrad. Ta se na místo dostavila a celou událost si převzala k dalšímu šetření. 
Hlídka MP Modřice na místě dále setrvala do příjezdu RZS a následně místo opustila.

Strážníci přijali oznámení, že na ulici Tyršova u autobusové zastávky směrem na Židlocho-
vice doutná odpadkový koš. Hlídka přijela na místo a odpadkový koš uhasila. 

Hlídka byla OOP Rajhrad požádána o asistenci při prohlídce OC Olympia z důvodu nahlá-
šení bomby. Strážníci asistovali psovodovi při prohlídce vnějších prostor. Prohlídka byla 
negativní a událost ukončená. 

Strážníci byli požádáni ze strany operační RZS o asistenci – ověření zásahu RZS na ad-
rese Brněnská v Modřicích, kde se měl nacházet mladý muž – narkoman vyžadující RZS. 
Na místě se hlídka spojila s oznamovatelkou, která uvedla, že její přítel měl naráz zkon-
zumovat větší množství vodky. Muž se choval divně, tvrdil, že je mu strašně špatně. Z toho 
důvodu hlídka MP zavolala RZS, která s mužem provedla základní vyšetření. Také byla 
provedena dechová zkouška s výsledkem 0,2 promile alkoholu v dechu. Po vyšetření, které 
nezjistilo žádné zásadní zdravotní nedostatky, byl muž doprovozen hlídkou MP do domu 
na ul. Brněnská v Modřicích.

Bylo přijato oznámení o skupince 4 osob, které narušují veřejný pořádek u OC Olympia. 
Hlídka na místě zjistila 4 osoby, které byly cizí státní příslušnosti. Dva muži a žena byli 
slovenské národnosti. Dále byl na místě ztotožněn muž polské národnosti. U osob nebyla 
zjištěna adresa bydliště, uvedly, že zde trávily dovolenou. U muže polské národnosti, který 
během přítomnosti hlídky MP na místě stále narušoval veřejný pořádek, zejména křikem 
na ostatní osoby, byla provedena dechová zkouška s výsledkem 1,42 promile alkoholu 
v dechu. Jeho kamarádi uvedli, že muže uklidní a odjedou autobusem do Brna. Hlídka MP 
muže doprovodila na autobusovou zastávku. Při nástupu do autobusu řidič odmítl vzít 
muže polské národnosti kvůli jeho chování a opilosti a vykázal jej z přepravy. Muž na to 
reagoval tak, že plivl na řidiče autobusu, udeřil jej pěstí do obličeje a kopl do břicha. Řidič 
autobusu nežádal lékařské ošetření. Potom co jej muž napadl, byly vůči němu použity ze 
strany MP donucovací prostředky, hmaty ke svedení k zemi a následně mu byla přiložena 
pouta k zamezení dalšího protiprávního jednání. Muž byl následně převezen na protialko-
holní záchytnou stanici, jeho chování bylo kvalifi kováno jako přestupkové a dále se tím 
bude zabývat přestupková komise.

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Strážníci přijali oznámení o dopravní nehodě u OC Olympia. Na místě provedli dechové 
zkoušky s oběma řidiči s negativním výsledkem a ztotožnění obou řidičů. Do příjezdu dal-
ších složek IZS strážníci na místě usměrňovali dopravu. Poté věc předali PČR.

Hlídka řešila oznámení o napadání mezi obyvateli ubytovny. Dle oznamovatele měly dvě 
osoby, muž a žena, napadnout muže, který bydlí na jiném pokoji. Napadený uvedl, že šel 
z toalety a u dveří pokoje ho napadli obyvatelé druhého pokoje. Napadený neměl viditelné 
zranění a nežádal o lékařské ošetření. Při napadení mělo dojít k roztržení jeho trička a po-
škození řetízku. Muž a žena k věci uvedli, že je napadl druhý muž, protože jim dělá delší dobu 
naschvály. Muž a žena nebyli viditelně zranění a nežádali lékařské ošetření, nevznikla jim 
škoda na majetku. U všech aktérů byla provedena dechová zkouška s výsledky 0,67 promile, 
1,04 promile, 0,82 promile. Situace byla na místě uklidněna a osoby byly poučeny o dalším 
postupu. Účastníci konfl iktu dále nechtěli nic řešit a událost tím byla ukončená.

Strážníci přijali oznámení, že na ulici Masarykova napadá muž bulharské národnosti ženu 
ukrajinské národnosti a plive po ní. Po příjezdu na místo žena uvedla, že měla problém s mu-
žem, který byl lehce podnapilý a chtěl jít k ní na pokoj, ale ona nechtěla. Došlo zde ke slovní 
rozepři a žena hlídku požádala, aby mu pouze domluvila. Žena nebyla nijak zraněná a odešla 
domů. Muž byl ztotožněn, poučen a odešel domů.

Strážníci se zúčastnili, stejně jako v minulosti, střeleckých závodů pořádaných dne 
30. 6. 2020 Městskou policií Mikulov. Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to mířená střelba 
a taktická střelba. Za MP Modřice se zúčastnilo 5 strážníků. Stejně jako v předchozích letech 
jsme se dočkali úspěchu. Na 1. místě v kategorii žen se umístila naše kolegyně L. Procház-
ková. Pro připomenutí z posledních čtyř ročníků se na 1. místě umístila L. Procházková hned 
třikrát, v jednom případě se jednalo o 2. místo. 
 
 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Určený strážník

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

Foto: archiv MP Modřice
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MEMORIÁL JOSEFA ŠURALA

Fotbalový turnaj mladších žáků Memoriál Josefa Šurala O pohár starosty 
města Modřice 14.–16. 8. 2020 Foto: M.Hájek
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DALŠÍ ZLATÝ DOUBLE PRO MODŘICKÉ 
ŽÁKOVSKÉ NOHEJBALISTY

Poslední prázdninový víkend se v Českém 
Brodě konalo letošní Mistrovství České republi-
ky v nohejbale dvojic a trojic kategorie mladších 
žáků. Naši hráči v pozměněných sestavách vy-
volaných odchodem některých hráčů do star-
ších žáků na něm obhajovali loňské dva tituly.

Na sobotní MČR dvojic se prezentovalo 18 
týmů a po rozdělení do čtyř skupin mohly boje 
vypuknout. I přes velmi rizikovou předpověď 
počasí se hrozba deště jak v sobotu, tak v ne-
děli nenaplnila, a tak se oba dny hrálo za ideál-
ního počasí – bezvětří, zataženo a těch dešťo-
vých kapek bylo opravdu jen málo. Do soutěže 
dvojic poslal náš klub sestavu Tomáš Jahoda 
a František Dlabka, která svou kvalitou patřila 
mezi horké favority turnaje. Je pak doplnila se-
stava Lukáše Trávníčka a Antonína Mrni, kteří 
měli za cíl postoupit ze skupiny. Tomáš s Fan-
dou projeli skupinou jako nůž máslem a slavili 
bezproblémový postup přímo do čtvrtfi nále. 
Lukáš s Tondou dostali velice těžkou skupi-
nu, ale v posledním „boji o vše“ proti Českým 
Budějovicím dokázali zvítězit a z třetího místa 
postoupit do osmifi nále. V něm se proti týmu 
Žďáru nad Sázavou drželi statečně, ale přesto 
prohráli svůj boj ve třech těsných setech. Hned 
v následujícím kole je Tom s Fandou pomstili, 
když ve čtvrtfi nále tým ze Žďáru „přejeli“ roz-
dílem třídy. Naše A sestava tak postoupila do 
závěrečných bojů o medaile. Zde již narazila 
na dalšího z favoritů tým z Karlových Varů. Ten 
měl ve své sestavě nejvyššího hráče celého 
mistrovství, který svým blokem po celý den 
dělal soupeřům hodně starostí. Ale to platilo 
jen do semifi nále. Tom s Fandou se v rámci 
tréninků připravovali i na tuto variantu obrany 
soupeřů a s chladnou hlavou si s jeho blokem 
poradili. Po výhře 10:8 a 10:6 tak mohli slavit 

postup do fi nále. V druhém semifi nále se ode-
hrála bratrovražedná bitva týmů A a B z Čes-
kého Brodu. Áčko si v něm poradilo, a tak fi ná-
lový vrchol dne svedl do souboje dva největší 
favority. Hráči z Českého Brodu se již několik 
let s našimi borci pravidelně utkávají a svým ta-
lentem a uměním představují tu nejvyšší kvali-
tu. V letošní COVIDem ovlivněné sezoně měli 
pouze jednu možnost, když ve fi nále Poháru 
ČNS je naši borci dá se říci hladce porazili. To 
byla pro nás psychická výhoda. Pro domácí 
zase hrálo plus velmi početné a silně fandící 
domácí publiku. Tom s Fandou do fi nále vstou-
pili tak, jak hráli celý den. Zcela přesně plnili 
taktické pokyny, které jsme si na lavičce řekli, 
hráli prakticky bez chyb a skvělou mezihrou 
stále útočili od sítě. A tady se projevil asi klíčo-
vý faktor naší sestavy. Smečující levák se sme-
čujícím pravákem, kteří mají ve svém útočném 
rejstříku celou škálu technicky zvládnutých 
úderů. V první setu excelovali a zvítězili 10:4. 
Věděli jsme však, že pro domácí představuje 
tento turnaj vrchol sezony i celého působe-
ní v kategorii mladších žáků a že se nevzdají 
lehce. V druhém setu z nich spadla nervozita 
a podařilo se našim hráčům na turnaji vzít prv-
ní set 7:10. Tak jako má správný turnaj vrcholit, 
byla před námi úplná fi nální koncovka, která se 
ve třetím setu hraje od zkráceného stavu 5:5. 
Zde už není prostor na chyby nebo zaváhání 
a dokáží v něm uspět jen opravdoví šampio-
ni. Všichni hráči v něm předváděli fantastické 
výkony, které přihlížející publikum odměňovalo 
sportovně na obě strany bouřlivým potleskem. 
A tak nám fi nálový set došel až do stavu 9:9. 
Každý další bod už byl „mistrovský“ a každý 
chyba pak „stříbrná“. Během posledního míče 
se soupeři každý dostali ke dvou útokům, ale 
obrany byly skvělé. A jak už to bývá, rozhodla 
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 Foto: Aleš Mrňa

maličkost a štěstí. Českobrodský Jan Bálek 
poslal svůj poslední útok jen do pásky na naší 
straně mohla vypuknout euforická radost z ti-
tulu. Jako trenér mohu říci, že jsem na kluky 
velmi pyšný. I když byli pod tlakem jako nej-
větší favorit a jejich hlavní soupeř měl výhodu 
domácího hřiště i publika, tak turnaj odehráli 
skvěle. I dle vyjádření ostatních trenérů si titul 
jednoznačně zasloužili, protože jejich pestrá 
a technická hra čněla nad ostatními týmy.

Celkové pořadí MČR mladších žáků
kategorie dvojic 2020:

1. místo Městský nohejbalový klub
 Modřice (Tomáš Jahoda, František
 Dlabka)
2. místo Slavoj Český Brod
 (Jan Bálek, Michal Červenka)
3. místo Liapor WITTE Karlovy Vary
 (Tobiáš Gregor, Petr Stýblo a Marek
 Lebeda) 

V neděli jsme se ráno v areálu opět sešli 
a pustili se do trojic. Na ně se prezentovalo 10 
týmů. I v této soutěži byl náš tým nasazen do 
čela své skupiny, i když zde jsme již tak hor-

kými favority jako ve dvojících nebyli. Tomovi 
s Fandou na místě zadáka v neděli pomáhali 
Lukáš Trávníček a Tonda Mrňa. Ti se po setu 
pravidelně střídali a mohu říci, že svoji roli „ob-
sluhy“ našeho „ostrého dua“ zvládali výborně. 
Naše trojka opět přesně plnila zvolenou taktiku 
a každý věděl, jaká je jeho role. Navíc Tom za 
pomoci na síti stínících kamarádů po celý den 
narušoval založení útoku soupeře kvalitním 
servisem. Myslím si, že mohu říci, že organiza-
ce hry na vlastní polovině byla u našeho týmu 
jednoznačně nejlepší ze všech. Zde kluci plně 
zúročili speciální tréninky, které v srpnu absol-
vovali. Svoji skupinu hladce vyhráli a postoupili 
tentokrát již přímo do semifi nále. Zde je opět 
čekal tým Karlových Varů se svoji „věží na 
bloku“. První set jsme vyhráli celkem bez pro-
blémů 10:6. V tom druhém si naši hráči vybrali 
první a jedinou slabou chvilku na obou mist-
rovstvích. Nešlo vůbec nic a výsledkem byla 
porážka 2:10. Takže se šlo opět do ošidného 
třetího zkráceného setu. Kluci se však opět 
„srovnali“ a s jistotu po vítězství 10:7 postou-
pili do svého druhého fi nále. Tam na ně čekal 
překvapivý soupeř. Trojice ze Žďáru nad Sá-
zavou si totiž ve svém semifi nále poradila 2:1 
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s horkým favoritem A týmem Českého Brodu. 
Pro domácí už to tak bylo druhé zklamání a po-
tvrdilo se, jak těžké je doma vyhrávat. Částeč-
ně si „bolístku pofoukali“ vítězným zápasem 
o bronz, který předcházel fi nále. Oba fi náloví 
soupeři se už ráno potkali v základní skupině 
a naši hráči v tomto zápase zvítězili ve dvou 
setech. To byla pro ně před fi nále určitě psy-
chická výhoda. V něm jsme věděli, že největší 
nebezpečí nám hrozí z útoku vysokého a silo-
vého Matěje Sobotky. Taktika tedy byla zvole-
na tak, abychom ho „dostali ze hry“. V prvním 
setu nám do puntíku vycházela a celkem bez 
problémů jsme jej vyhráli 10:7. V druhém setu 
se nám do mezihry i na útok vloudilo pár chybi-
ček a kvalitní protivník ho dokázal vyhrát 6:10. 
Takže opět fi nálové koncovka ve třetím zkrá-
ceném setu. Naši hráči ze sebe dostali vše-
chen um a po velmi zodpovědném a takticky 
odehraném výkonu dokázali zvítězit 10:7 a již 
druhé mistrovské oslavy mohly začít.

Celkové pořadí MČR mladších žáků kategorie 
trojic 2020:

1. místo Městský nohejbalový klub
 Modřice (Tomáš Jahoda, František
 Dlabka, Lukáš Trávníček a Antonín Mrňa)

2. místo UNITOP SKP Žďár nad Sázavou
 (Matěj Sobotka, František Sládek,
 Marek Zapletal a Dominik Lukeš)
3. místo Slavoj Český Brod
 (Jan Bálek, Michal Červenka,
 Antonín Blažek a Jan Zadrobílek)

Našim mladším žákům se tak z jejich re-
publikového mistrovství ve dvojicích i trojicích 
podařilo vybojovat maximum. Ziskem obou 
mistrovských titulů tak napodobili své starší 
kolegy, kteří obdobným způsobem triumfovali 
na svých mistrovstvích.

Směle tedy můžeme říci, že kvalita nohej-
balové mládeže v Modřicích je nejlepší v celé 
republice. Kromě ochotných rodičů, kteří vozí 
své syny na tréninky a povzbuzovali je i na 
tomto mistrovství, patří hlavní dík jejich trené-
rům pánům Bednářovi, Svobodovi a Stehlíko-
vi. A speciálně pak musím poděkovat i jejich 
tréninkovým sparingpartnerům ze skupiny 
starších žáků, kteří s nimi prakticky od dubna 
pomáhali na speciálních trénincích pilovat do-
vednosti, taktiku i souhru pro obě mistrovství.

 Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice

 Foto: Aleš Mrňa
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Již od 
406 900 Kč

k vybraným skladovým vozům
ZDARMA

s klimatizací

Fiat Ducato

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB

Dornych 65, 617 00 Brno - Komárov
www.agrotectrucks.cz

Tel.: +420 545 421 242, email: brno@agrotec.cz
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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 

OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

ANGLIČTINA
Výuka angličtiny v učebně v Modřicích 

(Masarykova 118) 
nebo u vás doma / ve fi rmě 

• Pro všechny věkové kategorie 
 – děti i dospělé
• Pro všechny úrovně 
 – od začátečníků pro pokročilé
• Pro jednotlivce i skupinky 

Kontakt: Zdeňka Cindy Vlasáková
M: 775 260 785 
E: cindy1@centrum.cz

HLEDÁME CHATU alespoň 
s malým pozemkem. 

Tel. 736 154 528

RODINA S DĚTMI HLEDÁ 
KE KOUPI RD 

do 6 mil. Kč do 30 km od Brna. 
Tel. 703 668 397

Pro rodiče koupíme byt 
ideálně 2+1/3+1 

v Modřicích, Rajhradě, Šlapanicích 
nebo v okolí. Tel. 732 434 910
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ADACH spol. s r.o.
KLEMPÍŘSTVÍ-POKRÝVAČSTVÍ-HYDROIZOLACE

PROVÁDÍM KOMPLETNÍ KLEMPÍŘSKÉ, 
POKRÝVAČSKÉ A IZOLAČNÍ PRÁCE

▶ klempířské práce /žlaby, svody/ ze všech materiálů 
▶ montáž střešních oken velux -certifi kovaná fi rma 
▶ montáž hromosvodů
▶ montáž sněhových zachytačů
▶ kompletní pokrývačské práce

Poděbradova 630, Modřice
Ivo Šubrt | T: 777 121 219 | E: adach@adach.cz

www.pokryvac-klempir.cz
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