
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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Předání poháru vítězům – Zbrojovce Brno – turnaje mladších žáků v kopané,
Memoriál Josefa Šurala o pohár starosty města Modřice. Foto: M. Hájek

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice  tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020
Městská policie Modřice   tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna  tel.: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory  tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Víceúčelová sportovní hala  tel.: 603 808 048 
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 
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Komentáře k vybraným bodům usnesení z 68. schůze RMM konané dne 19. 07. 2022

Poskytnutí daru
RMM schválila Darovací smlouvu s fi rmou KAMOKO, s. r. o., která městu věnovala částku 
70.000 Kč na pořádání akce „Kroužkohraní a den otevřených sportovišť“, která proběhla dne 
2. 9. 2022 na všech sportovištích města. Srdečně děkujeme.
(k usnesení 68R-2.4/2022)

Doplnění kamerového systému
RMM schválila Interní směrnici č. 8/2022, kterou se doplňuje kamerový systém sportovišť 
města o areál na ulici U Hřiště.
(k usnesení 68R-7.1/2022)

Nadstandardní svoz odpadu
RMM zamítla objednat a fi nancovat Nadstandardní svoz směsného komunálního odpadu 1× 
za 14 dní, mimo svozový kalendář, pro BD ulice Přízřenická a Masarykova, neboť nelze objed-
návat svoz v různých intervalech pro různé lokality. 
(k usnesení 68R-7.9/2022)

USNESENÍ 68. SCHŮZE RMM

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 69. schůze RMM konané dne 23. 08. 2022

Pečovatelská služba Židlochovice
RMM schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění poskytování úkonů pečovatelské služby 
občanům města Modřice v roce 2022 s městem Židlochovice. Zájemci o služby se mohou 
přihlásit u vedoucí pí Brázdové, tel. 604 290 417.
(k usnesení 69R-3. 1. 2/2022)

Workout – hřiště ul. Sokolská
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Volnočasový areál Modřice – wor-
kout“ nabídku fi rmy BauSystem CZ, s. r. o., ve výši 3.044.779,44 Kč bez DPH včetně Smlouvy o dílo.
(k usnesení 69R-3. 3. 1/2022 a 69R-3. 3. 2/2022)

Oprava sklepů BD Sadová 563
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na realizaci akce „Rekonstrukce sklepních prostor BD 
Sadová 563, Modřice“ fi rmu Trestav, s. r. o., ve výši 1.403.030,54 Kč bez DPH včetně Smlouvy o dílo. 
(k usnesení 69R-3. 4. 1/2022 a 69R-3. 4. 1/2022)

Svoz odpadu a provoz sběrného dvora
RMM schválila jako nejvýhodnější nabídku na „Zajištění činností spojených se sběrem, přepra-
vou a zpracováním odpadů ve městě Modřice“ nabídku fi rmy Recovera Využití odpadů, a. s., ve 
výši 33.310.780 Kč bez DPH na dobu 4 let včetně Smlouvy o dílo. Současně ukončila stávající 

USNESENÍ 69. SCHŮZE RMM
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uzavřenou smlouvu se stejnou fi rmou. 
(k usnesení 69R-3. 11. 1/2022, 69R-3. 11. 2/2022 a 69R-3. 11. 3/2022)

Přenosná zařízení BVK, a. s.
RMM schválila zveřejnění záměru pronájmu části střechy městské haly pro umístění přenoso-
vých technologií odečtu smart vodoměrů BVK, a. s.
(k usnesení 69R-4.1/2022)

Výpůjčka klubovny č. 1 MěÚ
RMM schválila změnu ve využití a ve výpůjčce klubovny č. 1 nad knihovnou areálu radnice pro 
spolek Dubové lístky z. s., kterému se rozšířily časy ve využívání a převzali aktivity spolku Prťata. 
(k usnesení 69R-4. 4. 1/2022, 69R-4. 4. 2/2022 a 69R-4. 4. 3/2022)

Pronájem městské haly
RMM schválila mimořádné nájemné v Městské hale Modřice pro spolek Dubové lístky z. s., 
futsalové oddíly FC Atraps Modřice a Žabinští vlci a pro Český nohejbalový svaz na pořádání 
mezinárodního kempu mládeže v nohejbale. 
(k usnesení 69R-4.5/2022, 69R-4.6/2022, 69R-4. 7. 1/2022 a 69R-4. 7. 2/2022)

Osazení venkovních žaluzií
RMM zamítla osazení venkovních žaluzií na okna jednoho bytu v BD Sadová 563 z důvodu 
vzniku následné nejednotné fasády a vyzvala žadatele k projednání osazení žaluzií na všech 
oknech objektu.
(k usnesení 69R-4.9/2022)

Revitalizace sběrného dvora 
RMM schválila dokumentaci výběrového řízení na akci „Revitalizace sběrného dvora v Modřicích“.
(k usnesení 69R-8. 7. 1/2022, 69R-8. 7. 2/2022 a 69R-8. 7. 3/2022)

Inženýrské sítě ul. Luční 
RMM schválila cenovou nabídku na vypracování „Studie stavby inženýrských sítí ul. Luční“ ve 
výši 196.000 Kč bez DPH předloženou Ing. arch. Pelikánem. 
(k usnesení 69R-8.8/2022)

Katalogové internetové prezentace města
RMM schválila nabídku fi rmy UNITY PRO, s. r. o., v ceně 4.000 Kč bez DPH na vypovězení veš-
kerých katalogových prezentací města na internetu.
(k usnesení 69R-8.14/2022)

Pořízení požárního vozidla T815
RMM zamítla podání žádosti o odkup požárního vozidla T815 CAS-32 od společnosti ČEPRO, a. s.
(k usnesení 69R-8.16/2022)

Třídění odpadu
Město Modřice prostřednictvím fi rmy EKO-KOM, a. s., v období od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022 
vytřídilo odpady z obalů, za které obdrží odměnu ve výši 241.168,29 Kč, což je řádově o 100 
tisíc více než ve shodném období v roce 2021. 
(k usnesení 69R-8.17/2022)
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JAK JSEM SE SPLETLA
Před 3 lety jsem 

na jednání ZMM 
navrhla, aby město 
upravilo tzv. škvá-
rové hřiště, aby se 
zde mohli sportovně 
vyžít i ti, kteří nejsou 
členy žádného spor-
tovního oddílu, a to 
s co nejmenšími fi -

nančními náklady. Ty jsem zjistila u fi rmy, kte-
rá se touto činností zabývá, a tehdy se cena 
pohybovala kolem 4 mil. Kč. Starosta mě po-
káral, že jsem si měla pořádně prostudovat 
projekt víceúčelové sportovní haly, kde bude 
univerzální veřejně přístupné hřiště. Uvedl, že 
město nemá peníze, ale do budoucna počítá 
s tím, že by se zde vybudoval umělý trávník 
a že to představuje asi 16 mil. Kč. Znělo mně 
to jako sci-fi , protože jsem si myslela, že tak 
zadlužené město jako Modřice, s tolika dale-
ko potřebnějšími investicemi, si prostě nic ta-
kového dovolit nemůže. Jak jsem se spletla!

Uplynuly 3 roky a v rozpočtu na rok 2022 
se objevila částka 15 mil. Kč, která byla po-
stupně rozpočtovými opatřeními navyšová-
na až na 19,300.000 Kč, na vybudování hřiš-
tě s umělou trávou, které, jak jsem se později 
dozvěděla, bude oplocené, zamčené a bude 
sloužit především pro místní fotbalisty.

Na schůzi ZMM v červnu 2022 starosta 
sdělil, že hřiště budou moci využívat i obča-
né, pokud si půjčí klíče v nové sportovní hale, 
ale jen v době, kdy zde nebudou fotbalisté. 

Na praktické otázky, jako např. co se stane, 
když na hřiště přijde další zájemce, který si 
ale klíče nepůjčil a ten první bude chtít odejít, 
nedokázal odpovědět.

Pominu-li tyto „drobnosti“, nejhorší na celé 
věci je, že tato plocha byla poslední slušnou 
sportovní plochou pro širší masy v Modři-
cích (betonový plácek u nové haly ji nemůže 
nahradit). Nenapadá mě, kde jinde by se dala 
vybudovat, pokud ovšem někdo neprosadí, 
aby se zabraly plochy zahrádek u hřiště, pro-
tože tyto jsou i v aktualizovaném územním 
plánu rezervovány pro sport.

Je mi líto modřických teenagerů, kteří nejsou 
nikde organizovaní, protože ti nemají v Modři-
cích, co se týče sportovního vyžití, vůbec nic. 
Před 6 lety jsem prosadila a v ZMM to bylo 
schváleno, že v zahradě za nynější ZUŠ (bývalá 
MŠ) na Benešově ul. se vybuduje tzv. workou-
tové hřiště s posilovacími prvky jak pro mládež, 
tak i seniory a bude zde i hřiště na badminton. 
Zúčastnila jsem se asi 3 jednání s fi rmami, 
které se stavbou těchto hřišť zabývají a na kte-
rých byla schválena jeho předběžná podoba. 
Šest let uplynulo a je tady jen džungle.

Optimisticky končit nelze, protože Modřice 
svou velkou a nevhodnou hustotou zástavby 
ve svém intravilánu přišly o většinu volných 
ploch k jakýmkoliv aktivitám, nejen sportov-
ním. Co dál, to už bude na občanech a jejich 
vůli něco změnit.

 Sylva Bernátová,
 zastupitelka za Nezávislí za klidné
 a čisté Modřice

Usnesení 18Z-4.2/2022
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.

Mělo být správně uvedeno
u Usnesení 18Z-4.3/2022:
Zastupitel Procházka oznámil střet zájmů 
a o tomto usnesení nehlasoval.
Komentář po opravě:
Jedná se o pozemek při ulici U Hřiště, jehož 
prodej narovná majetkoprávní vztahy.

OPRAVA USNESENÍ ZMM Č. 18/2022 ZE ZPRAVODAJE 7–8/2022
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UMÍME NAJÍT RYCHLÁ A LEVNÁ ŘEŠENÍ
Důkaz toho, že 

opozice pouze ne-
kritizuje, ale najde 
i lepší řešení, je 
případ křižovat-
ky Havlíčkova x 
U Vlečky x II/152. 
Podařilo se mi se-
hnat variantu její 
úpravy pouze za 

šestinu ceny prvního návrhu starého 10 let.
Patřím již několik let k trvalým kritikům 

neutěšeného stavu při výjezdu a vjezdu do 
Modřic z tzv. Jižního obchvatu (II/152). Aby 
se motoristé vyhnuli dvěma křižovatkám 
s Jižním obchvatem, jezdí často až na kru-
hový objezd k OC Olympia Brno. V dohledné 
době by to mohlo být konečně jinak.

Právě za svoji kritiku jsem „za odměnu“ 
dostal na zasedání Zastupitelstva města 
Modřice (ZMM) 14. března 2022 od devíti 
koaličních zastupitelů následující úkol: 
„ZMM pověřuje předsedu KV zast. Procházku 
předložením technického řešení plynulosti 
průjezdu křižovatky silnice II/152 – ul. 
U Vlečky a Havlíčkova.“ Ve Zpravodaji 
č. 4/2022 byl pak úkol komentován: „Jelikož 
zast. Procházka ve Zpravodaji č. 1/2022 
nařkl vedení města z nečinnosti v otázce 
řešení křižovatky, pověřilo zastupitelstvo 
zast. Procházku předložením technického 
řešení dotčené křižovatky.“

Před 10 lety byla k řešení křižovatky vy-
pracována dokumentace k územnímu roz-
hodnutí s rozpočtem stavby cca 56 mil. Kč. 
Tehdy byla představa, že třetinu uhradí měs-
to, třetinu Správa a údržba silnic (SÚS) JMK 
a třetinu fi rmy z průmyslové zóny U Vlečky. 

Na to tehdy nepřistoupila ani SÚS ani dosta-
tečný počet fi rem. Dokumentace proto leže-
la v šuplíku dlouhých deset let.

Mým cílem bylo nyní nalézt co nejjedno-
dušší řešení, které by se dalo i rychle reali-
zovat díky výrazně nižší ceně. Našel jsem si 
projekční kancelář - specialistu na okružní 
křižovatky a požádal je o cenovou nabídku 
studie řešení křižovatky. Jejich cenová na-
bídka pak byla schválena na ZMM 6. 6. 2022.

K prvnímu návrhu studie se 20. 7. 2022 
sešel na radnici pracovní výbor, kterého se 
zúčastnili zástupci KŘ Policie JMK, SÚS 
JMK, MÚ Šlapanice odboru dopravy, projek-
tant, starosta a já. K návrhu bylo vzneseno 
jen několik připomínek, které řešitel slíbil za-
pracovat. Příznivé bylo též ujištění zástupců 
SÚS JMK, že se budou podílet na nákladech 
spojených s realizací.

Jak dopadlo nové řešení? Celková cena vy-
chází asi na 9,9 mil. Kč bez DPH, z ní by SÚS 
mohla uhradit přes 4 mil. Kč. Na zbytku by se 
mohlo podílet město a fi rmy z průmyslové 
zóny. Po deseti letech tak existuje další vari-
anta řešení zhruba za šestinu původní ceny!

Nad rámec úkolu jsem z vlastní iniciativy 
ještě požádal projektanta o předložení na-
bídky na řešení studie i druhé křižovatky sil-
nice vedoucí z náměstí Svobody (15278) na 
II/152. Nabídka by měla být projednána na 
ZMM 5. 9. 2022.

Rychlost realizace pak bude záležet na 
prioritách nového zastupitelstva.

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

Od 23. 09. do 07. 10. 2022
se bude konat v prvním patře MěÚ Modřice, nám. Svobody 93

výstava kreseb dětí na téma „Co bych chtěl mít v Modřicích“
v rámci projektu Audit Family Friendly Community.
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CT PARK CHCE ZATÍŽIT BOBRAVU NOVOU DOPRAVOU

CTP má stavební povolení (dosud nenaby-
lo právní platnosti) na postavení mostu mís-
to současné lávky pro pěší mezi CT Parkem 
a lokalitou Bobrava. Záměrem je využívat 
sjezd na Popovice jako druhou přístupovou 
cestu do CT Parku. 

Všichni Bobraváci znají dopravní situaci 
na křižovatce nad sjezdem z I/52, kdy z žád-
ného směru není dobře vidět na přijíždějící 
vozidla z ostatních směrů. Krom toho křižo-
vatkou procházejí děti, maminky s kočárky 
i pracovníci CT Parku přicházející od vlaku 
v Popovicích. Také známe frontu vozidel, 
odbočujících na Rajhrad, která blokuje sjezd 

z I/52. Pustit do tohoto mumraje další dopra-
vu, převážně kamionovou, z CT Parku může 
jenom blázen. 

Jako člověk žijící na Bobravě již více než 
14 let pamatuji, kdy v místech současné 
lávky most existoval a byl nahrazen lávkou 
pro pěší mimo jiné právě proto, aby automo-
bilová doprava tudy nemohla projet. Zvýše-
ná prašnost, hluk, velmi riziková dopravní 
situace, to opravdu není nic, co bychom na 
Bobravě chtěli. Modřická radnice nám v tom 
však neposkytla žádné informace a žádnou 
podporu. Musíme se o to postarat sami.

 Roman Kraut 

PRÁZDNINY BRABROUKŮ

Brabroučí prázdniny byly jako obvykle na-
bité akcí. Nejprve se nejmenší oddílové i ne-
oddílové děti po boku Velikonočního Zajdy, 
Santy Clause, Víly Zuběnky, Jacka Frosta 
a Sandmana vypravily za záchranou dět-
ských snů, které zlý Pitch Black proměnil na 
noční můry a ze světa tak zmizela radost. 
Děti byly naštěstí odvážné, nezalekly se ho 
a na konci týdne Pitch Blacka i s jeho posko-
ky porazily na hlavu. 

Na letním táboře jsme se pak vydali do 
lunaparku. Tam jsme plánovali strávit dva 
dny, během kterých měly děti rozdělené 
do týmů influencerů lunapark propagovat. 
Nejlepší z týmů pak měl získat místo jako 
oficiální spolupracovník na sociálních sí-
tích. Naneštěstí se nad ostrovem přehnala 
bouře, která přerušila naše veškeré spojení 
s okolním světem a my si tak nemohli za-
volat loď, která by nás odvezla zpět. Museli 
jsme proto najít a seskládat kousky vysí-
lačky, kterou na Charmanově ostrově, jejž 
možná znáte z Dvou roků prázdnin, nechali 
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předešlí ztroskotanci. To se nám po překo-
nání mnoha překážek v podobě šílených 
námořníků, cizích trosečníků a chamtivých 
domorodců povedlo a mohli jsme si tak po 
dvou týdnech konečně zavolat pomoc. Vě-
říme, že se jak dětem, tak vedoucím oba 

tábory líbily, že si je užili naplno a těšíme 
se, až se zase za rok vydáme na další dob-
rodružství. Mezitím nás ale čeká akcemi 
nabitý školní rok, který si určitě neužijeme 
o nic méně. 

 Helča Císařová

Foto: archiv Brabrouků
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Foto: archiv Brabrouků
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Foto: archiv DFKM, z.s.

DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Společné rozloučení před prázdninami probí-
halo již tradičně v areálu Pod Kaštany 17. červ-
na. Byli jsme mile potěšeni, že na „Závěrečnou“ 
nás přišel pozdravit starosta Ing. Josef Šiška 
i místostarostka Ing. Hana Chybíková s drob-
nými dárky. Konečně jsme po době omezení 
a zákazů měli velmi aktivní rok.

Z veřejných akcí vzpomenu vystoupení 
v rámci hodů v květnu i v září, Vítání jara 
v Modřicích, Folklorní setkání dětských sou-
borů a ještě nás čekalo vystoupení v rámci 
XXIV. dolňáckých slavností písní a tanců 
v Hluku. 

Děti z kroužku měly možnost intenziv-
ního nácviku na soustředění na faře nebo 
na Žítkové, dvakrát jsme navštívili PBDS se 
svým programem, s rodiči i s dětmi jsme 
se společně setkali na „Povánoční“ a „Zá-
věrečné“. 

Odměnou za celoroční práci ať už při ná-
cviku, vystoupení nebo organizování akcí 
byly trička i batůžky s novým logem a malé 
pozornosti od vedení spolku DFKM, z. s., pro 
děti i všechny lektory. Odpoledne jsme za-
končili táborákem s opékáním špekáčků či 
jiných pochutin.

Ukončení školního roku 2021/2022
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Foto: archiv DFKM

Dolňácké slavnosti v Hluku bývají pravidel-
ně po třech letech. Ale i do této tradice zasáhl 
covid a slavnosti se uskutečnily až po pěti le-
tech. Měli jsme radost, že děti mohou repre-
zentovat město Modřice (i když k nám chodí 
taky děti z okolí). V pásmu jsme představili 
nejen folklor z brněnské oblasti, ale i něco ze 
Slovácka včetně chlapeckého verbuňku. Vy-
stoupení se moc povedlo, všichni byli skvělí 
a za to jim patří poděkování. A díky skvělému, 
opravdu skvělému ozvučení bylo vystoupení 
nezapomenutelným zážitkem pro diváky. Po 
vystoupení jsme sledovali další dětské sou-

bory různých kategorií a nezapomnělo se 
ani na kolotoče a vyhlášenou zmrzlinu. Jed-
nodenní výlet autobusem do Hluku a účast 
na slavnostech byl pro děti i nás dospělé tou 
nejvyšší folklorní metou v tomto roce. O tom, 
že se na nás v Hluku nezapomnělo, svědčí vy-
volávka jezdce Jízdy králů:

„Za Brnem, v obci Modřice, oprašujú slo-
vácké tradice. Rodáci sa snažijú, hucké tance 
děcka učijú. Do zahrádek, luk aj lesů písničky 
sa světem nesú. Tož za tu snahu velice jezdci 
zdraví MODŘICE!“ Hýlom!

XXIV. dolňácké slavnosti písní a tanců a tradiční jízda králů v Hluku
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První společná zkouška nás čeká 8. září, 
ale tentokrát už nácvik bude probíhat v zrca-
dlovém sále Městské haly. 

S dětmi během září budeme nacvičovat ho-
dové vystoupení, čeká nás třídenní soustře-
dění na Blatinách, vystoupení v rámci hodů 
a i společný taneček s hodovou chasou. Od 
října začne nábor nových dětí. Podrobné in-
formace o našich aktivitách, náboru nebo čin-
nosti najdete na webových stránkách www.
folklorni-krouzek-modrice.cz nebo www.face-
book.com/DFKModrice.

 Ivana Cetlová za DFKM, z. s.

Začínáme školní rok 2022/2023

Foto: archiv DFKM
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SCOOBY DOO – DETEKTIVNÍ VÝCVIK

V druhé polovině července jsme se vypra-
vili na tábor do naší oblíbené Držkové. Celé 
dva týdny jsme se pod vedením Scooby Doo 
a jeho party učili, jak zatočit s příšerami a jak 
řešit všechny možné záhady. Scooby Tým se 
totiž rozhodl odejít do důchodu a hledal za 
sebe náhradu.

První týden jsme se připravovali na všech-
no, co nás tváří v tvář příšerám může čekat, 
druhý týden jsme se pak museli utkat s kon-
krétními příšerami. Nebylo to vůbec jednodu-
ché, protože každá byla jiná a vždy bylo třeba 
přijít na to, jakou taktiku zvolit. Díky vzájem-
né spolupráci, odhodlání a natrénovaným 
dovednostem jsme vše hravě zvládli a domů 
se vraceli uklidněni vědomím, že okolí Držko-
vé je už od příšer úplně vyčištěné.

Společný čas jsme však netrávili jen eta-
povou hrou. Absolvovali jsme celou řadu 

kurzů (mapy, šifry, předpověď počasí, skaut-
ský zákon a slib, šití, vázání uzlů a jejich vy-
užití v praxi, práce se sekerou, vyřezáváním, 
rozdělávání ohně, wellness a mnoho další-
ho), učili jsme se vařit a své schopnosti po-
měřili v táborovém Masterchefovi, koupali 
jsme se v potoce, stříleli z luku, schovávali 
se v lese, navštívili táborové kino, zpívali 
s kytarou a při slavnostním ohni jsme do-
jatě sledovali, jak naše kamarádky skládají 
světluškovský či skautský slib.

Zkrátka byl to nádherně prožitý čas, který 
nám jen potvrdil, jak skvělá jsme parta a jak 
se těšíme na další společná dobrodružství. 
Celý táborový deník naleznete na našem 
Facebooku (Skauti Modřice), kde také prů-
běžně zveřejňujeme zajímavosti ze schůzek 
či výprav.

 Klára Čonková – Panda

Foto: archiv Skautů
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Foto: archiv Skautů
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INDIÁNSKÉ LÉTO

Co se dělo v Dubových lístcích během 
prázdnin?

Hlavní akce proběhla začátkem srpna, kdy 
se v areálu Pod Kaštany konal příměstský 
tábor – Indiánské léto.

První den k nám promluvil velký Šaman. 
Mluvil o tom, jak je naše Země nešťastná, 
lidé se k ní nechovají hezky a nechávají ji 
ušpiněnou. Každý den jsme plnili úkoly vel-
kých Duchů, jejichž splnění bylo podmínkou, 
abychom byli během závěrečného slavnost-
ního rituálu přijati největším duchem, Mani-
tou, do kruhu Ochránců Země. 

Stavěli jsme teepee, totemy, zdobili oděvy, 
lovili bizony, vyráběli dešťové hole, lapače 
snů a indiánské čelenky. V úterý jsme měli 

vzácnou návštěvu. Pan Urbánek nám při-
jel ukázat dravce, které chová – orla, orlici, 
sokola a puštíka. Užili jsme si spoustu krás-
ných chvil při různých hrách a muzicírování. 

Během středeční návštěvy Ducha Ohně 
jsme přivítali také své rodiny a kamarády 
a společně si užili příjemný podvečer u tá-
borového ohně. Měli jsme příležitost se vzá-
jemně poznat a popovídat si. 

Po celý týden jsme dbali na to, abychom se 
o sebe, své kamarády i své okolí hezky sta-
rali. Důkladně jsme po sobě uklízeli a vzniklý 
odpad třídili. Starší děti pomáhaly mladším, 
mladší děti se musely vyrovnat s nepřítom-
ností rodičů a poprat se se svým smutkem. 

Ráda bych poděkovala všem vedoucím 
a dalším dobrovolníkům, kteří věnovali mno-
ho svého volného času a podíleli se na pří-
pravě programu a také na hladkém průběhu 
příměstského tábora. 

 Jarmila Čerenská – náčelnice Bílá sova

Foto: archiv Dubových lístků
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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Především bych rád informoval, že po 
dohodě s vedením ZŠ Modřice bylo zaháje-
no ověřování možnosti nabídnout učitelům 
i dětem prostředí pro laickou tvorbu typizo-
vaných webových stránek k prezentaci tex-
tů, obrázků, videí, map a odkazů. Součástí 
nabídky práce se stavebnicí Mini-web je 
též úvodní seznámení se základy progra-
mování v jazyku Python. Programová úpra-
va dosavadní domácí varianty stavebnice 
pro školní síť a celková příprava realizace 
však ještě chvíli potrvá.

V návaznosti na úspěšné Dětské folklorní 
setkání 2022 přináší MIM pro připomenutí 
foto a video dokumentaci všech vystoupení 
na I. Dětském folklorním setkání v roce 2013. 
V areálu zahrady ZŠ tehdy vystupovali DFK 
města Modřice, Relíček Šlapanice, Javorní-
ček Nulka Brno, Žarůžek a muzika ZUŠ Hluk. 

Cestovatelská sekce nově nabízí rozsáh-
lou foto i odkazovou prezentaci ze zájezdu 
části členů Smíšeného pěveckého sboru 
města Modřice do českých vesnic v ru-

munském Banátu. Jako foto-tipy na výlety 
pak Mikulov, Kuks-Krkonoše a víkendový 
zájezd vlakem do Rijeky v Chorvatsku. 

V historické sekci je doplněn přehled 
odkazů na on-line články, které se zabývají 
dějinami kostela sv. Gotharda a významné-
ho sídla olomouckých biskupů nejspíš ně-
kde v jeho sousedství. Modřice byly ve 13. 
a 14. století nejen střediskem tehdejšího 
panství, ale místní opevněný dvorec (poz-
ději označován jako „castrum“ hrad) sloužil 
jako základna pro pobyty olomouckých bis-
kupů na jižní Moravě v blízkosti markrabě-
cího sídla Brna. 

Přiložená fotografie výřezu z dobové ve-
duty, dokumentující obléhání Brna Švédy 
v roce 1645, ukazuje před pozadím kopců 
Výhon a Pálava objekt s věží, který je s nej-
větší pravděpodobností vůbec prvním reál-
ným zobrazením modřického kostela (foto 
Wikipedie).

 Vlastimil Čevela,
 26. srpna 2022, mim-x.mzf.cz

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: Wikipedie
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PŘÍSTUP MODŘIC A RAJHRADU K VRT

Aktuální stav přípravy vysokorych-
lostní železnice (VRT) najdeme na 
https://www.spravazeleznic.cz. Úsek Mod-
řice–Šakvice je ve fázi dokončování Studie 
proveditelnosti. V rámci této fáze bylo před-
ložené řešení projednáno se zástupci dotče-
ných obcí. Na webu Správy železnic je možné 
se dočíst: „Pokud máte připomínku k navrho-
vané trase nebo k technickému řešení VRT 
ve vašem okolí, obraťte se na své zastupitele 
nebo svého starostu, kteří jsou se zástupci 
Správy železnic v úzkém kontaktu.“ Jedná-
ní se zástupci města proběhlo v Modřicích 
21. 5. 2021. Dle informací webu: „V diskuzi 
se řešila i lokální témata. Například koordi-
nace s plánovanou stavbou silniční mimo-
úrovňové křižovatky Moravanská.“ 

V Rajhradě jednání se zástupci města 
proběhlo o den později. Město Rajhrad ale 
s předloženým návrhem nesouhlasilo a z dů-
vodu omezení hluku pro blízkou obytnou zá-
stavbu požadovalo vedení celého úseku od 

Staré pošty po MÚK Rajhrad v tunelu. Sprá-
va železnic reagovala a nabídla prodloužení 
předpokládaného tunelu o 100 m. Tunel del-
ší než 1 km musí splňovat přísnější kritéria 
a je ekonomicky mnohem nákladnější. Měs-
tu Rajhrad to však nestačí a trvá na podpo-
vrchovém řešení v celé délce trasy kolem 
Rajhradu.

Při veřejném projednání změny územního 
plánu města Modřice dali občané najevo ne-
spokojenost s navrženým řešením VRT, které 
neřeší problematiku hluku a vibrací a jejich 
dopad na obytnou zástavbu. Rodinné domy 
na ulici Brněnská a na Bobravě nesou vyso-
kou hlukovou zátěž ze současné železnice 
a ostatních silnic. U VRT je situace horší, jde 
o vlaky jezdící rychlostí až 320 km/h. Od for-
mulace připomínek uplynuly tři měsíce. Jak 
se k problematice postavilo vedení města, 
zaslalo připomínky občanů Správě železnic?

 www.spolecnepromodrice.cz 
 Antonín Mazálek

Foto: Pavel Mazálek
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CO TU KVETE V LÉTĚ

Foto: Stanislava Kleinová

Dlouhá sucha v letních měsících kvetoucí 
přírodě příliš nepřejí. Ve srovnání s jarním 
obdobím proto většinou krajina v létě působí 
o něco smutněji. 

Ne tak v okolí našeho města, kde teplé kli-
ma a vlhká půda podél vodních toků přivábily 
spoustu u nás nepůvodních druhů rostlin.

Již začátkem letních prázdnin rozkvéta-
jí na severu Modřic, na březích mlýnského 
náhonu, porosty netýkavky žlaznaté. Tato 
neobvykle vysoká rostlina s hrozny červe-
nofi alových květů tam kvete od července až 
do prvních mrazů. Pozornost upoutá nejen 
výraznou barvou květů a téměř 3metrovou 
výškou, zajímavé jsou i její zralé plody, které 
při doteku (nebo i samy od sebe) explodují 
a vymršťují semena až na vzdálenost 7 m. 

Netýkavka žlaznatá pochází z Himálaje 

a zahradníci ji jako okrasnou rostlinu začali 
v Evropě vysévat počátkem 19. století. Tato 
vlhkomilná rostlina se tehdy stala módní 
okrasou zahradních jezírek, zejména v Ně-
mecku. Brzy však zplaněla a během několika 
desetiletí v evropských nížinách zdomácně-
la. V ČR se začala šířit podél řek až počát-
kem 20. století, k jejímu prudkému nárůstu 
však došlo teprve v jeho druhé polovině.

Netýkavka žlaznatá kolonizuje břehy vod-
ních toků velmi rychle, protože během jed-
noho jediného roku stihne vyrůst ze seme-
ne do značné výšky, vykvést a vytvořit zralé 
plody se semeny. Ta bývají unášena prou-
dem vody a vyplavována na další místa. Ne-
týkavka žláznatá je považována za nejvyšší 
evropskou jednoletou bylinu (i když nepů-
vodní).

Radost z ní však nemáme, protože naše 
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původní domácí druhy rostlin ve stínu jejích 
vysokých porostů neobstojí a hynou. Pro-
to byla netýkavka žlaznatá zařazena mezi 
nebezpečné invazní rostliny. Předcházet 
jejímu šíření se daří pokosením jejích břeho-
vých porostů ještě před dozráváním prvních 
semen, když je tato rostlina v plném květu. 
V polovině července už ji proto u náhonu ob-
jevíte jenom na méně přístupných místech.

Poblíž mlýnského náhonu se zalíbilo i dal-
ším invazním rostlinám. V srpnu je svým 
sytě žlutým květenstvím nejnápadnější zla-
tobýl kanadský, zatímco na konci léta i na 
podzim je nejkrásnější ozdobou zdejší příro-
dy slunečnice topinambur. Obě tyto rostliny, 

původem ze Severní Ameriky, byly do Evropy 
přivezeny především pro okrasu zahrad pro 
své výrazně žluté květy. V okolí Modřic je 
najdete snad na každém kroku, protože jsou 
nenáročné a rychle se rozmnožují. Ochmý-
řené nažky zlatobýlu roznáší krajinou vítr, 
topinambur se šíří především hlízami, které 
bývají transportovány po proudu vodních 
toků, případně byly přemístěny náhodou při 
přesunu zemin. 

V důsledku invaze těchto zplanělých, pů-
vodně okrasných rostlin do naší přírody, 
dochází k potlačení naší domácí květeny. 
Naštěstí se daří omezit rozrůstání těchto 
invazních rostlin dvojím posečením za rok.

 Stanislava Kleinová

Foto: Stanislava Kleinová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

Vítáme do života 

Tkadlec David
Kudělka Mikuláš 
Hurych Peroutka Richard 

Rozloučili jsme se

Veselá Anna
Moškvan Rostislav 
Lukeštík Josef

Významného kulatého výročí se dožívají

Nedělka Karel
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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

Městská knihovna v Modřicích vás zve k zápisu do zimního semestru Virtuální Univerzity 
třetího věku na téma Architekti italského baroka.

Zápis proběhne v knihovně 27. září 2022 v 16.00 hodin. Těšíme se na vás.
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Výběr knižních novinek září 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Börjlind, Rolf: Milosrdný samaritán
Březina, Jiří: Promlčení
Dempsey, Sharon: Chladné stopy
Gibney, Patricia: Ani slovo
Lapena, Shari: Nepříliš šťastná rodina
Maslen, Andy: Temná hra
Petterson, Thomas: Nečekaný vrah: příběh 
vraždy Olafa Palmeho
Shepherd, Catherine: Vražda s nápovědou 
PRO ŽENY:
Aston, Elisabeth: Sen pana Darcyho
Boučková, Martina: Deník zoufalé třicítky
Fripp, Helen: Bublinky štěstí
Grünig, Michaela: Bouřlivá doba. Rodinný 
hotel 2.
Harrod-Eagles, Cynthia: Čas nových začát-
ků. Za války 6.
Jacobs, Anne: Bouře. Panský dům 5.
Körnerová, Hana Marie: Stanice odložených 
lásek
Lark, Sarah: Velké sny. Zvěrolékařka 1.
Leigh, Judy: Babičky na cestě za sluncem
Martin, Holly: Svítání nad Safírovým zálivem
Meyerson, Amy: Helenin diamant
O’Hara, Kate: Město snů. Sága rodu Caldwellů
Rider, Catherine: Polibek na Mykonu
Sacká, Vlaďka: Pošli svíci po řece
Steel, Danielle: Tichá noc
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Alexander, Nick: Nikdy není pozdě
Condé, Maryse: Já Tituba, černá čarodějnice 
ze Salemu
Fuchs, Katharina: Nový život
Glen, Joanna: Druhá půlka Augusty Hopeové

Graff, Andrew J.: Vor utkaný z hvězd
Hawthorne, Nathaniel: Šarlatové písmeno
Liardet, Frances: Mysli na mě
Orwell, George: Zvířecí statek
Perrin, Valerie: Tři
Sigridur Hagalin Björnsdóttir: Ohně. Láska 
a jiné katastrofy
Waltari, Mika: Krvavá lázeň, Šťastná hvězda
ČESKÁ LITERATURA:
Boučková, Tereza: Hodiny tikají
Bublanová, Alžběta: Pozůstalí
Oboda, Hana: Dunajský racek: skutečný pří-
běh ženy, která se nikdy nevzdala
Stránský, Jiří: Aukce. Zdivočelá země
Šťastná, Barbora: Samotářky
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Beňaková, Dagmar: Toulky po stopách císa-
řovny Sisi
Lavrik, Silvester: Poslední baronka
Scarow, Simon: Římská čest
Weir, Alison: Kateřina Parrová. Šestá man-
želka
PRO MLÁDEŽ:
Fisharová, Michaela: Ela v zemi trollů
Hawkins, Sarah: Vyplašený jezevec. Příběhy 
se šťastným koncem
Hlavinková, Lucie: Sesterstvo ve snové říši, 
Sesterstvo a největší kouzlo kočky Fabioly
Kid, Cube: Deník malého minecrafťáka 5
Krolupperová, Daniela: Bubáček a zlobivá 
závěj, Mechová víla
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíců červenec a srpen, které řešili 
strážníci Městské policie Modřice:

Strážníci během letních prázdnin řešili 7 krádeží v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení, že v Modřicích na ulici Brněnská, leží uprostřed chodníku pod-
napilý muž. Na místě byl ztotožněn muž, který neměl viditelná zranění a na žádnou bolest 
si nestěžoval. Vzhledem k jeho stavu u něj nebylo možné, ani po opakovaných pokusech, 
provést dechovou zkoušku. Muž nebyl schopný samostatné chůze, komunikaci téměř ne-
zvládal, proto byl převezen sanitou na PZS, Húskova, Brno.

Strážníci přijali oznámení od PČR Rajhrad o zmatené ženě u Olympie v Modřicích a byli po-
žádáni o pomoc při pátrání. Strážníci nalezli ženu odpovídající popisu u hlavního vchodu. 
Ta byla ztotožněna a při rozhovoru bylo zjištěno, že měla paranoidní představy o teroristic-
kých útocích a trpí strachem z lidí. Žádné viditelné zranění neměla, na bolest si nestěžova-
la. O výsledku pátrání bylo vyrozuměno OOP Rajhrad, na místo přivolána RZS č. 728, která 
ženu převezla do psychiatrické nemocnice Brno-Černovice na vyšetření.

Hlídka MP přijala oznámení, že v Modřicích na ul. Tyršova v podjezdu byl poškozen dál-
niční most. Na místě bylo zjištěno, že k poškození došlo vozidlem, proto strážníci ve věci 
kontaktovali dopravní nehody a hasiče. Během odstraňování škod a vyšetřování DN hlídka 
MP usměrňovala dopravu.

Strážníci přijali oznámení, přes operační středisko MP Brno, že u Svratky v blízkosti ulice 
Chrlická, Modřice se mezi sebou napadají dva psi a majitelé je od sebe nemohou rozehnat. 
Po příjezdu na místo byli psi od sebe odtrženi a drženi ve vzdálenosti. Majitelé je měli při-
vázané na vodítku. Jeden z majitelů psa k věci uvedl, že šel se psem (křížencem pitbula), 
kterého měl na vodítku, kolem řeky od cyklostezky směrem k ulici Chrlická a poté si všiml, 
jak se proti nim rozběhl druhý pes a jeho psa napadl. Zvíře bylo zraněno v oblasti hlavy. 
Muž uvedl, že je jeho pes řádně očkovaný a odveze jej na veterinární ošetření. Muž měl 
zraněný prst a loket, lékařské ošetření nežádal. Druhý muž k věci uvedl, že se procházel se 
psem okolo řeky, ve směru z ulice Chrlická k cyklostezce, rozhlížel se kolem sebe a nikoho 
neviděl, tak psa (křížence pitbula) pustil na volno, poté šel blíže k řece. Vzápětí si všiml, jak 
se jeho pes rozběhl k druhému a napadl jej. Jakmile viděl, že jeho pes zaútočil na jiného, 
snažil se je od sebe také roztrhnout. Druhý pes byl zraněn také v oblasti hlavy. Muž měl 
velké tržné rány na obou rukou, proto mu byla poskytnuta první pomoc a na místo byla 
přivolána RZS, která jej převezla do úrazové nemocnice. Pro psa se následně dostavil jeho 
majitel a vzal si jej do péče. Událost byla postoupena přestupkové komisi města Modřice.
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V minulém čísle Zpravodaje byl článek, jehož autorem je Bc. Jan Konečný, DiS., předseda 
přestupkové komise, který komentoval novou obecně závaznou vyhlášku města Modřice 
č. 3/2022, která určuje pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích. Pravidla tady 
byla i před novelizací vyhlášky, nicméně nedávné události nutí vyhlášku připomenout. 

Hlídka MP řešila oznámení od řidiče DPMB o podnapilém muži ležícím na chodníku u zastá-
vek OC Olympia. Na místě byl ztotožněn muž, který neměl žádné viditelné zranění a na bolest 
si nestěžoval. Byla mu naměřena hladina alkoholu 1,96 promile. Muž přesto nebyl schopný 
samostatné chůze ani komunikace, proto byl převezen sanitou na PZS, Húskova, Brno.

Strážníci byli požádáni ze strany operační RZS o prověření oznámení o pádu muže z ko-
loběžky, ke kterému mělo dojít v Modřicích na nám. Svobody. Hlídka MP na místě nalezla 
muže, který měl tržnou ránu na levém vnitřním kotníku. Na místo se dostavila RZS č. 81, 
která zraněnému poskytla prvotní ošetření. Muž odmítl převoz do nemocnice. Jelikož byl 
zjevně pod vlivem alkoholu, byla u něj provedena dechová zkouška na alkohol s hodnotou 
2,62 promile alkoholu v dechu, následná dechová zkouška byla s hodnotou 2,69 promile. 
Jelikož i jezdec na koloběžce je z pohledu zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích řidič, byla celá věc předána hlídce DI Brno-venkov.

Hlídka MP přijala oznámení od RZS na žádost o AED, o zraněné nedýchající starší ženě 
v bezvědomí. Hlídka MP Modřice na místě byla 2 minuty od oznámení. Za vstupními dveř-
mi do bytu byla nalezena žena s krvavým zraněním na levé straně obličeje a nedýchala. 
Byla zahájena resuscitace a připojen AED. Na místo přijela RZS a vůz s lékařem. Po pří-
chodu lékaře na místo byla resuscitace na jeho pokyn ukončena. Ženu se již nepodařilo 
zachránit. Událost si převzala PČR Rajhrad. 

 Strážníci přijali žádost od RZS o špatně dýchající ženě, jejíž dcera kontaktovala RZS. Na 
místě dále byli HZS Židlochovice, RZS sanita a zdravotní vůz s lékařem. Za asistence HZS 
byl byt otevřen bez poškození dveří. Na místě byla nalezena žena, která upadla a ležela 
delší dobu na zemi. Byla předána RZS. 

Strážníci přijali oznámení o opilém muži naproti smyčky ve strouze na ul. Brněnská. Na-
lezen byl muž, který uvedl, že se zdržuje na ubytovně. Nebyl schopen samostatné chůze 
a jevil známky silné opilosti. Orientační dechová zkouška byla s výsledkem 3,77 promile, 
proto byl převezen na záchytnou stanici.

Hlídka MP vykonávala kontrolní činnost, když si všimla u OC Olympia dopravní nehody, 
kdy cyklista nedal přednost osobnímu automobilu zn. Škoda. Cyklista vyvázl bez zranění, 
poškozeno bylo pouze vozidlo. Dechová zkouška u řidiče i cyklisty byla negativní. Na místo 
byla přivolána PČR DN k dořešení.

Strážníci přijali oznámení, že v křižovatce na ul. Masarykova a Husova, naproti Elektru 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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U Kadleca vytéká voda. O situaci byly vyrozuměny vodárny, které se na místo dostavily ve 
2:00 hod. Voda byla zastavena ve 2:55 hod.

Hlídka MP řešila oznámení, že v Modřicích na ul. Masarykova 1026 se otáčelo nákladní 
vozidlo s oranžovým kontejnerem, a přitom narazilo do stojícího vozidla Peugeot. Násled-
ně řidič nákladního vozidla zastavil, vystoupil a někam telefonoval a asi po pěti minutách 
odjel směr Brno. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelkou, která dále uvedla, že poško-
zené vozidlo patří sousedce a že pořídila tři fotografi e nákladního vozidla, jak se otáčí. Na 
místě se nacházelo vozidlo Peugeot, které mělo poškozené páté dveře. Hlídka MP pořídila 
fotodokumentaci poškozeného vozidla. Dále se na místě nacházel svědek události, který 
uvedl, že uslyšel ránu a viděl, jak nákladní vozidlo s oranžovým kontejnerem narazilo do 
stojícího vozidla Peugeot zelené barvy. Hlídka následně zajistila kamerový záznam z měst-
ského kamerového systému, kde byla zjištěna registrační značka vozidla, které způsobilo 
dopravní nehodu. Celá věc byla předána DI Brno-venkov.

Strážníci přijali oznámení od operačního PČR k zajištění usměrňování provozu na ul. Ev-
ropská, kde hasiči vyprošťují vozidlo z příkopu. Na místě hlídka pouze zajišťovala volný 
průjezd technice.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař
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SPORT

FOTBALOVÝ TURNAJ

22. ročník turnaje mladších žáků v kopané, 
Memoriál Josefa Šurala o pohár starosty města Modřice

Foto: M. Hájek
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SPORT

SRPNOVÉ NOHEJBALOVÉ ÚSPĚCHY

V měsíci srpnu skončila doba turnajů, ve 
kterých spíše než honba za výsledky převládá 
radost ze hry a zejména se utužuje parta v celé 
nohejbalové komunitě. Nicméně už v druhé 
polovině srpna začaly ostré soutěže a modřic-
ký nohejbal v nich opět hrál výraznou roli.

V sobotu 20. 8. se v Praze uskutečnilo 
Mistrovství České republiky v nohejbale jed-
notlivců. Náš klub do něj vyslal dva hráče – 
Jana Hanuse a Davida Buriana. V soutěži se 
prezentovalo 28 elitních singlistů. Jan Ha-
nus ve své základní skupině zvítězil a David 
Burian byl ve skupině druhý. David následně 
v osmifi nále vypadl s Hronem z Karlových 
Varů. To Honza Hanus plnil roli jednoho ze 
spolufavoritů a po lehčím soupeři v osmifi -
nále dokázal v následných čtvrtfi nále a se-
mifi nále zdolat a vyřadit opravdové mistry 
singlové hry – dvojnásobného mistra světa 
Ondru Víta a singlového specialistu Micha-
la Kolenského. Dostal se tak do fi nále, kde 
ho čekal obhájce loňského titulu Jiří Kalous 
z Čakovic. Oba hráči převedli nádherný singl. 
V prvním setu zvítězil Honza 10:7 a titul byl 
blízko. V tom druhém mu však koncovka ne-
vyšla a těsně podlehl 9:10. Také třetí set vý-
sledkem 8:10 pro sebe urval šťastnější čako-
vický hráč. I tak je však stříbrná medaile pro 
Honzu Hanuse i náš klub velkým úspěchem.

O víkendu 20. a 21. 8. se v areálu v Ho-
lubicích odehrálo letošní Mistrovství České 
republiky kategorie starších žáků v soutě-
žích dvojic a trojic. 

Do sobotního dvojkového šampionátu se 
prezentovalo 25 týmů a náš klub postavil 
hned tři dvojice. Zatímco A tým ve složení 
Svoboda, Jahoda a Dlabka byl hlavní favorit, 
tak B tým (Mrňa, Kněžínek) i C tým (Merka, 
Štor) chtěly bojovat o co nejlepší možný vý-
sledek. A tým svoji skupinu suverénně vyhrál 

a postoupil přímo do osmifi nále. B tým se ve 
skupině umístil na 2. místě a C tým na 3. mís-
tě. Následný los si s oběma týmy nepěkně 
zahrál a v předkole play-off je postavil proti 
sobě. B tým byl nakonec o pár míčů úspěš-
nější a šel do osmifi nále. V něm však podlehl 
silnému týmu Strakonic. A tým si v osmifi -
nále poradil s týmem z Pekla nad Zdobnicí 
a následně ve čtvrtfi nále pomstil naše béčko 
vyřazením Strakonic. V semifi nále je čekal 
jeden ze spolufavoritů tým Žďáru nad Sá-
zavou. Naši kluci si s nimi poradili ve dvou 
setech a bylo před nimi fi nále. V něm na nás 
čekal další z favoritů tým Karlových Varů, 
který dokázal 2:1 překvapivě vyřadit Český 
Brod. Finále dokázali naši hráči Svoboda, 
Jahoda a Dlabka vyhrát 10:5 a 10:9 a získat 
titul mistrů ČR ve dvojicích. V průběhu celé-
ho dne trenér Jahoda všechny hráče pravi-
delně střídal, avšak kluci v jakémkoliv slože-
ní přehrávali své konkurenty. Během celého 
dne neprohráli jediný set. Mentálně i herně 
tak na jedničku zvládli roli hlavního favorita 
a dokázali obhájit pro Modřice tituly v této 
disciplíně z minulých tří let.

V neděli pokračovalo mistrovství soutěží 
trojic. A tým nastupoval v identickém složení 
(Svoboda, Jahoda a Dlabka) a v B týmu se 
tentokrát střídali čtyři hráči (Mrňa, Kněžínek, 
Merka a Štor). Do soutěže se prezentovalo 
16 týmů. A tým byl ve skupině opět suverén-
ní a B tým skončil na třetím místě. Musel tak 
do předkola play-off, kde však dokázal 10:9 
a 10:9 porazit České Budějovice a proklouz-
nout do čtvrtfi nále. Zde mu vystavil stopku 
tým z Pekla nad Zdobnicí. A tým už ve čtvrt-
fi nále narazil na jednoho ze spolufavoritů 
Karlovy Vary. Dokázal zvítězit 10:5 a 10:9 
a v semifi nále je čekaly Čakovice. Kluci je 
převálcovali 10:5 a 10:6 a bylo před nimi 
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fi nále proti po mnoho let nejtěžšímu protiv-
níkovi týmu Českého Brodu. Náš tým však 
pokračoval ve své spanilé jízdě a po vítězství 
10:8 a 10:5 získal opět, bez ztráty setu, titul 
mistra ĆR v soutěži trojic.

V obou hracích dnech se kluci dokázali 
úspěšně vyrovnat s pozicí hlavního favorita. 
Modřický klub tak letos v kategorii starších 
žáků vyhrál nejen veškeré pohárové soutěže, 
ale také všechny tři dostupné tituly mistrů 
republiky. K víkendovým dvojicím i trojicím 
totiž již v květnu přidal Michael Svoboda titul 
v singlu.

V sobotu 27. 8. se v areálu Městské haly 
Modřice uskutečnilo Mistrovství České re-
publiky mužů v soutěži dvojic.

Do mistrovství se přihlásilo 20 dvojic ze 
všech extraligových celků. Vzhledem k po-
časí jsme byli nuceni přesunout šampionát 
do haly. Modřický nohejbal nasadil čtyři se-
stavy. A tým hrál ve složení Pospíšil a Rosen-
berk. V B týmu musel zraněného Hanuse na-
hradit Višvader, který se tak připojil ke Kopovi. 
C tým hrál ve složení Svoboda a Boleloucký 
a déčko hrálo ve složení Halva a Burian. Kvůli 
absenci našich hráčů na předloňském MČR 
ve dvojicích nebyly naše sestavy mezi nasa-
zenými, a tak už los do základních skupin byl 
velmi těžký. Z pětičlenných základních sku-
pin totiž postupovaly do čtvrtfi nále jen dva 
týmy a to se z našich podařilo pouze sestavě 
Pospíšil a Rosenberk. Zde si náš tým pora-
dil s družstvem Plazů a v semifi nále je če-
kala sestava Holas a Spilka z Čelákovic. Od 
čtvrtfi nále se již hrálo na velkém centr kurtu 
a právě tato skutečnost byla obrovskou vý-
hodou týmů, které mají svoji hru založenou 
na obraně. A právě čelákovický Vojta Holas 
je snad nejlepší obranář v republice. I když 
náš tým celkem v pohodě vyhrál první set 
10:7, v tom druhém se už bodovalo o mno-
ho hůře. Výsledkem byla těsná prohra 9:10 
a hrál se tak třetí set. Zde našim hráčům 

zcela odešel útok a soupeř po vítězství 5:10 
slavil překvapivý postup do fi nále. V souboji 
o 3. místo narazil náš tým na družstvo Žat-
ce složené z bratrské dvojice Vítů. Opět oba 
skvělí obranáři. Vyrovnaný duel se hrál opět 
na tři sety. Náš tým v sobě dokázal vydolovat 
poslední zbytky fyzických sil a po řadě velmi 
dlouhých výměn slavil bronz nejtěsnějším 
možným poměrem 9:10, 10:9 a 10:9. Ve fi nále 
nastoupilo čelákovické překvapení proti .druž-
stvu Čakovic ve složení Z. Kalous a J, Chadim. 
V prvním setu to dlouho vypadalo na pokra-
čování čelákovické spanilé jízdy, ale drama-
tickou koncovku zvládly nakonec Čakovice 
10:9. V druhém setu za stavu 5:5 došlo ke 
zranění čelákovického Spilky a zápas byl 
tak ze strany Čelákovic pro zranění nuceně 
skrečován. Republikový titul tedy míří do Ča-
kovic, stříbro do Čelákovic a bronz pro sebe 
nakonec urvali modřičtí bojovníci Jakub Po-
spíšil a Lukáš Rosenberk. Jakkoliv se v les-
ku zlat z předchozích mistrovství může zdát 
bronz tak trochu málo, je třeba si uvědomit, 
že „nejsme kapela, abychom pořád vyhráva-
li“. Mistrovství republiky hrané turnajovým 
způsobem každoročně přináší řadu překva-
pení a i jedna nepovedená koncovka setu 
znamená vyřazení. Bronz naší dvojice tak 
jasně deklaruje kvalitu nejenom těchto hrá-
čů, ale pro modřický nohejbal přináší další 
skvělý úspěch.

Po úspěšném srpnu je před modřickým 
nohejbalem září a s ním i úplný vrchol se-
zony. Náš dorostenecký tým vyhrál svoji zá-
kladní skupinu a čeká ho play-off a obhajoba 
loňského titulu. B tým pak hraje semifi nále 
1. ligy. Také A tým se po vítězství v základní 
části extraligy připravuje na semifi nále. Drž-
me tedy palce, ať se nám závěr sezony vyda-
ří stejně jako její dosavadní část.

 Petr Jahoda, předseda MNK Modřice



www.mesto-modrice.cz

38
9 | 2022

SPORT

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

ROZŠÍŘENÍ SPORTOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
PRO OBČANY MODŘIC

Město Modřice od 5. 9. 2022 uvedlo do provozu další nová sportoviště v rámci areálu Městské 
haly Modřice. Jedná se o fotbalové hřiště s povrchem umělá tráva a dále dva venkovní tenisové 
kurty s umělým povrchem. Obě nová sportoviště se nacházejí v lokalitě u bývalého penzionu FINO 
v místech, kde dříve byly staré antukové kurty a staré škvárové fotbalové hřiště. Obě hrací plochy 
jsou pokryty certifi kovanými povrchy moderní generace. 

Fotbalovou plochu mohou užívat modřičtí občané bezplatně v těchto termínech:
středa a čtvrtek v době od 16,00 do 18,00 hodin
sobota v době od 10,00 do 12,00 hodin
neděle v době od 15,00 do 19,00 hodin

Mimo výše popsané termíny je možno si hřiště zarezervovat každý den v době od 8 do 21 hodin 
formou placeného pronájmu pomocí rezervačního systému Městské haly Modřice.

Tenisové kurty jsou k dispozici formou placeného pronájmu každý den v době od 8 do 21 hodin. 
Zájemci si je mohou rezervovat také pomocí rezervačního systému Městské haly Modřice.

Vstup a užívání obou nových herních ploch probíhá prostřednictvím recepce Městské haly 
Modřice. Zde jsou uživateli zapůjčeny klíče. Uživatel je povinen takto zapůjčené klíče po skon-
čení doby využití hřiště na recepci Městské haly Modřice osobně vrátit.
V prostorách a nejbližším okolí obou nových ploch se nenacházejí šatny a wc. Šatny a wc pro 
fotbalovou plochu jsou umístěny v areálu travnatého hřiště ve vzdálenosti cca 400 metrů. 
Šatny a wc pro tenisové kurty jsou místěny v prostorách Městské haly Modřice. Obě lze užívat 
po dohodě se zástupci vlastníka.
Provozní řád obou nových sportovišť je vyvěšen na sportovištích a také na webu Městské haly 
Modřice. Petr Jahoda, manager Městské haly Modřice
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VÍT MAKOVSKÝ, s. r. o.
Brněnská 292, Modřice 66442

přijme na pozici:

ELEKTRO MONTÉR
- na plný pracovní úvazek/částečný

- praxe v oboru výhodou
- vyhláška č. 50 Sb.

- řidičský průkaz sk. B
- trestní bezúhonnost

- komunikativní

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

tel. 608 470 370

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

přijme na pozici:

SERVISNÍ TECHNIK
KOTLŮ, TEPELNÝCH 

ČERPADEL
- na plný pracovní úvazek/částečný

- praxe v oboru výhodou
- vyhláška č. 50 Sb. výhodou

- řidičský průkaz sk. B
- trestní bezúhonnost

- komunikativní

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

tel. 608 470 370

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

přijme na pozici:

INSTALATÉR
- na plný pracovní úvazek/částečný

- praxe v oboru výhodou
- řidičský průkaz sk. B
- trestní bezúhonnost

- komunikativní

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

tel. 608 470 370
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

AGROTEC a. s. 

Chrlická 1153

664 42 Modřice

Tel.: 548 133 810

www.agrotecauto.cz

 BUĎTE V KLIDU
S PŘEDPLACENÝM
 SERVISEM

Služba ŠKODA Předplacený servis kryje náklady spojené

s předepsanou údržbou vozidla a výměnou dílů podléhajících 

běžnému opotřebení dle varianty STANDARD nebo PLUS. 

Konkrétní úkony jsou defi nované v popisech těchto balíčků. 

Návštěva autorizovaného servisu tak pro vás může být zcela 

zdarma na dobu 5 let nebo do zvoleného počtu najetých 

kilometrů.

Výhody Předplaceného servisu:

•  Kryté servisní úkony ve zvoleném rozsahu na 5 let nebo

do nájezdu 60 / 100 / 150 tisíc km.

•  Špičková péče o váš vůz po celou dobu trvání služby

včetně bezplatné asistence na cestách.

•  Používání výhradně ŠKODA Originálních dílů.

•  Zvýšení hodnoty vozidla při prodeji díky prokazatelné

servisní historii.

SKO985_MRO_I_ABS_nadrz_modrice_148x105.indd   1 23.08.2022   7:42:43
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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Nabízím k pronájmu

garáž na ulici Sadová. 
Garáž je k dispozici od 01. 10. 2022. 

Cena za pronájem činí 2 000 Kč/měsíc.
V případě zájmu mě prosím kontaktujte 

na tel. čísle: +420 728 121 179.

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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