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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.
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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
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ordinace s plánovanými stavbami JMK jako je severní obchvat Modřic a Jižní tangenta. 
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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
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Ke zmíněným přesunutým projektům se řadí další drobnější akce, které by měli vést zejména ke zkvalitnění života v naše

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

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

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

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

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

aby se Vám v novém roce vyplnila všechna Vaše přání a
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 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

Hlavní pár stárků Svatováclavských hodů Viktorie Chromaničová a Patrik Chukir. Foto: M.Hájek
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USNESENÍ ZMM č. 15/2021

z 15. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 
konaného 06. září 2021 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

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

Usnesení 15Z-Ú1/2021: ZMM schvalu-
je jako předsedající jednání 15. veřejného 
zasedání ZMM uvolněnou místostarostku 
města Hanu Chybíkovou, ZMM schvaluje za-
pisovatelem 15. řádného veřejného zasedání 
ZMM pana Romana Mulíčka, ZMM schvaluje 
ověřovateli zápisu 15. řádného veřejného za-
sedání ZMM zast. Libora Procházku a zast. 
Josefa Chybíka,
ZMM schvaluje program 15. řádného veřej-
ného zasedání ZMM beze změny.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 1 – Zpráva starosty očinnosti úřadu a RMM
Usnesení 15Z-1.1/2021: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města Modřice o čin-
nosti městského úřadu a RMM za období od 
07. 06. 2021 do 06. 09. 2021.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 2 – Zpráva o plnění uložených úkolů
Usnesení 15Z-2.1/2021: ZMM bere na vě-
domí zprávu starosty města o plnění úkolů 
uložených na předchozích zasedáních ZMM.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Bod 3 – Projednání majetkových transakcí
Usnesení 15Z-3.1/2021: ZMM zamítá pro-
dej části pozemku p. č. 2059/12 k. ú. Modři-
ce před č. p. 489. 
Hlasování: 9 pro (Chybíková, Chybík,  Slaný, 
Drmolová, Doleček, Putna, Hökl, Bernátová, 
Procházka)
 1  proti (Šiška)
 3 se zdrželi (Mikuš, Skalník,
  Koubková)

Bod 4 – Projednání hospodaření města  za 
rok 2021
Usnesení 15Z-4.1/2021: ZMM bere na vě-
domí zprávu o hospodaření města v období 
1–7/2021.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 15Z-4.2/2021: ZMM zamítá zařa-
zení dotace pro M. R. ve výši 10.000 Kč do 
rozpočtu města Modřice na rok 2021.
Hlasování: 12 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Koubková, Doleček, Slaný, Drmolová, Put-
na, Skalník, Mikuš, Bernátová, Procházka)
 0 proti
 1 se zdržel (Hökl)

Usnesení 15Z-4.3/2021: ZMM bere na vědo-
mí RO č. 6/2021 provedené RMM.
Hlasování: 13  pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 15Z-4.4/2021: ZMM bere na vědo-
mí RO č. 7/2021 provedené RMM.
Hlasování: 13 pro
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 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 15Z-4. 5. 1/2021: ZMM schvaluje 
zařadit do rozpočtu města Modřice na rok 
2021 dotaci ve výši 1.000.000 Kč pro obce 
zasažené tornádem – Lužice u Hodonína, 
Mikulčice, Hrušky, Moravská Nová Ves – pro 
každou obec 250.000 Kč.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 15Z-4. 5. 2/2021: ZMM schvaluje 
zařadit do rozpočtu města Modřice na rok 
2021 částku 116.100 Kč pro ZŠ Modřice na 
pokrytí vícenákladů souvisejících se zabez-
pečením náhradního stravování, které bylo 
nutné zajistit z důvodu rekonstrukce školní 
jídelny.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo

Usnesení 15Z-4. 5. 3/2021: ZMM schva-
luje RO č. 8/2021 rozpočtu města Mod-
řice na rok 2021 na straně příjmů po RO 
160.276.600 Kč, na straně výdajů po RO 
182.573.800 Kč, jako schodkový se schod-
kem 22.297.200 K a fi nancováním ve výši 
22.297.200 Kč. K fi nancování a vyrovnání 
schodku bude využita rozpočtová rezerva 
města Modřice z let minulých.
Hlasování: 11 pro (Šiška, Chybíková, Chy-
bík, Koubková, Doleček, Slaný, Drmolová, 
Hökl, Putna, Skalník, Mikuš)
 0 proti
 2 se zdrželi (Bernátová,
 Procházka)

Bod 5 – Projednání žádosti o změnu Územ-
ního plánu Modřice
Usnesení 15Z-5.1/2021: ZMM zamítá žá-

dost pana Ing. M. N. na změnu ÚP Modřice 
na pozemky p.č. 994/17, 994/16, 994/7 k.ú. 
Modřice.
Hlasování: 9 pro (Šiška, Koubková, Dole-
ček, Slaný, Putna, Skalník, Mikuš, Procházka, 
Bernátová)
 0 proti
 4 se zdrželi (Hökl, Drmolová,
  Chybík, Chybíková)

Usnesení 15Z-5.2/2021: ZMM zamítá žá-
dost IMOS development, IČ 75160013 na 
změnu ÚP Modřice na pozemky p.č. 573/1, 
573/6, 573/7, 573/10, 573/11, 573/12 , 
574/2, 575, 576, 577 k.ú. Modřice
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo
Odchod zast. Šiška 19:52

Bod 6 – Zprávy o činnosti výborů
Usnesení 15Z-6.1/2021: ZMM bere na vědo-
mí zápis z FV č. 22 ze dne 16. 06. 2021.
Hlasování: 12 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo
Příchod zast. Šiška 19:54

Usnesení 15Z-6.2/2021. ZMM bere na vědo-
mí zápis ze zasedání KV ze dne 25. 08. 2021.
Hlasování: 13 pro
 0 proti
 0 se zdrželo 

Bod 7 – Schválení složení inventarizační ko-
mise
Usnesení 15Z-7.1/2021: ZMM bere na vě-
domí složení inventarizačních komisí pro in-
ventarizaci majetku města Modřice pro rok 
2021.
Hlasování: 13 pro
 0 proti 
 0 se zdrželo
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B od 8 – Různé, diskuse
Usnesení 15Z-8.1/2021: ZMM schvaluje Do-
datek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 
18. 04. 2016 na vypracování projektové   do-
kumentace na akci „M odřice – protipovod-
ňová opatření a vyjmutí území z aktivní zá-
plavo vé zóny“, kte rý upravuje termín dokon-
čení do 12/2022 mezi městem Modřice (ob-
jednatel) a fi rmou Dopravoprojekt Brno, a. s., 
IČ 46347488 (zhotovitel).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 15Z-8.2/2021: ZMM bere na vě-
domí konání veřejného projednání dokumen-
tace vlivů záměru „D52 Brno, Již  ní tangenta 
včetně zkapacitnění D2“ na živ otní prostředí.
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 15Z-8.3/2021: ZMM bere na vědo-

mí informace o fi nanční ztrátě daňových pří-
jmů za období 2018–2021 a kompenzacích 
státu ve vztahu k pandemii Covid-19, viz in-
formace o čerpání daňových příjmů v letech 
2018–2021 (tabulka a graf).
Hlasování: 13 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení 15Z-8.4/2021: ZMM zamítá účast 
města M odřice v platformě Euroregion Po-
moraví.
Hlasování: 10 pro (Šiška, Chybíková, Koub-
ková, Drmolová, Putna, Slaný, Procházka, 
Bernátová, Skalník, Mikuš)
 1 proti (Chybík)
 2 se zdrželi (Doleček, Hökl) 

USNESENÍ 51. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 51. mimořádné schůze RMM konané dne 06. 09. 2021

Realizace veřejného prostranství Husova/Komenského
Na základě schválení rozpočtového opatření rozpočtu města Modřice na rok 2021 na zasedá-
ní ZMM dne 06. 09. 2021 ihned po jeho skončení zasedla mimořádně RMM, aby vybrala nej-
výhodnější cenovou nabídku na realizaci stavby „Revitalizace veřejného prostranství Husova/
Komenského“ ve vnitrobloku bytových domů u Kovolitu. Jako nejvýhodnější nabídku vybrala 
nabídku společnosti ZEMAKO – KAVYL – revitalizace veřejného prostranství Husova/Komen-
ského ve výši 5.780.507,22 Kč bez DPH.
(k usnesení 51M-R-1.1/2021)

Zápisy ze Zastupitelstva města 
Modřic jsou umístěny na:
http://www.mesto-modrice.cz/zapisy-zm

USNESENÍ 52. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 52. schůze RMM konané dne 21. 09. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci srpnu 2021 na výstavbě hasičské 
zbrojnice ve výši 1.706.207,34 Kč bez DPH fi rmě POZIMOS, a. s.
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(k usnesení 52R-3.1/2021)

Přístavba jídelny a vestavba kuchyně ZŠ
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci srpnu 2021 na přístavbě školní 
jídelny a vestavbě kuchyně ZŠ ul. Benešova ve výši 2.808.090,72 Kč bez DPH fi rmě Moravská 
stavební unie - MSU, s. r. o.
(k usnesení 52R–3.2/2021)

Finanční dary obcím postižených tornádem
RMM na základě schválení ZMM schválila Darovací smlouvy na poskytnutí fi nančního daru ve 
výši 250.000 Kč každé obci postižené tornádem v červnu 2021, a to obci Hrušky, obci Lužice, 
obci Mikulčice a městysu Moravská Nová Ves.
(k usnesení 52R-3.3/2021 až 52R-3.6/2021)

ÚP Modřice
RMM schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování změny č. 1 ÚP Modřice, kterým 
se upravuje cena díla na 390.000 Kč bez DPH, rozšiřuje se rozsah prací o uvedení změny do 
souladu se ZÚR JMK a upravuje se termín dokončení.
(k usnesení 52R-3.7/2021)

Oprava ul. Havlíčkova
RMM schválila první smlouvy k zajištění RD poškozených havárií vodovodního řadu na ul. Havlíč-
kova. Po statickém zajištění poškozených RD bude zahájena oprava komunikace.
(k usnesení 52R-3.9/2021 a 52R-3.10/2021)

Svatováclavské hody 2021
Společnost KAMOKO, s. r. o., poskytla městu fi nanční dar ve výši 5.000 Kč na pokrytí nákladů 
spojených s pořádáním Svatováclavských hodů 2021. Srdečně děkujeme.
(k usnesení 52R-3.16/2021)

Sběrné nádoby na tříděný odpad
RMM schválila bezplatné poskytnutí sběrných nádob na tříděný odpad občanům města poří-
zených v rámci projektu Systém sběru odpadů v Modřicích.
(k usnesení 52R-4.3/2021)

Pronájem čekárny na konečné tramvaje č. 2
Provozovatel IDS JMK společnost KORDIS JMK hledá nájemce prostor pro cestující na smyč-
ce tramvaje č. 2 ul. Brněnská. Zájemci se mohou hlásit i na Městském úřadě Modřice, neboť 
RMM schválila technickou pomoc při hledání nájemníka.
(k usnesení 52R-4.5/2021)

Zvláštní příspěvek na školní kurz
RMM schválila vyplacení zvláštního příspěvku na školní kurz ve výši 1.000 Kč pro 3 žadatele 
splňující podmínky pro přiznání příspěvku.
(k usnesení 52R-4.8/2021)
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Umístění lavičky
RMM schválila SVJ Sadová 577 umístění lavičky na pozemku města při BD Sadová 577.
(k usnesení 52R-4.9/2021)

Změna organizace provozu Pasivního bytového domu pro seniory
V rámci docílení snížení nákladů na provoz PBDS RMM schválila zrušení nočních služeb re-
cepčních a reorganizaci služeb recepce pouze na denní a odpolední směnu. Současně schvá-
lila snížení počtu recepčních ze 4 na 3. Vše s účinností od 01. 11. 2021.
(k usnesení 52R-5. 3. 1/2021 a 52R-5. 3. 2/2021)

Rekonstrukce ul. Masarykova
RMM schválila potřebnou dokumentaci pro výběrové řízení na zpracovatele projektové do-
kumentace pro realizaci stavby „III/15278 Modřice, ul. Masarykova – DSP, PDPS, IČ, SP, AD“. 
Výběrové řízení organizuje majitel komunikace JMK prostřednictvím SÚS JMK.
(k usnesení 52R-7. 1. 1/2021 až 52R-7. 1. 5/2021)

Dar ZŠ Modřice
RMM schválila ZŠ Modřice přijetí věcného daru 18 kbelíků nátěru Baumit IonitColor v celkové 
hodnotě 34.151 Kč na výmalbu budovy ZŠ ul. Benešova, který škole poskytla společnost Bau-
mit, spol. s r o. Srdečně děkujeme.
(k usnesení 52R-7.2/2021)

Vyřazení majetku ZŠ
Na základě provedení přístavby jídelny a rekonstrukce kuchyně RMM schválila ZŠ Modřice 
vyřazení nepotřebného majetku školy v celkové hodnotě 524.130 Kč, kde nejvyšší hodnotu má 
stará myčka, a to 319.845 Kč.
(k usnesení 52R-7.4/2021)

USNESENÍ 53. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 53. mimořádné schůze RMM konané dne 24. 09. 2021

Starosta města byl nucen ihned druhý den po řádné 52. schůzi RMM svolat mimořádnou 
RMM, která projednala tyto záležitosti:
1. Ve vztahu ke zveřejněnému záměru pronájmu budoucího hřiště s umělým povrchem při 

ul. U Hřiště byly RMM schváleny Nájemní smlouvy s Městským fotbalovým klubem Mod-
řice a Městským nohejbalovým klubem Modřice, neboť je na tuto akci žádáno o dotaci 
a uzavřené nájmy jsou pro získání přínosem.

 (k usnesení 53M-R-1.1/2021 a 53M-R-1.2/2021)

2. Vzhledem k obdržení dotace pro ZŠ Modřice ve výši 915.000 Kč na učební Šablony III., kte-
rou město obdrželo 22. 09. 2021, bylo RMM předloženo rozpočtové opatření č. 10/2021. 
Aby bylo možné částku ihned přeposlat ZŠ, muselo být nejdříve projednáno a schváleno 
toto rozpočtové opatření.

 (k usnesení 53M-R-2.2/2021)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Tabulka a graf s průběhem čerpání da-
ňových příjmů, bez příjmů z daně z nemovi-
tostí a příjmů z hazardních her, které nebyly 
pandemií COVID-19 ovlivněny. V 1. sloupci 
je čerpání daňových příjmů v období leden–
březen (v březnu 2020 vypukla pandemie 
a tento měsíc je posledním v roce 2020, 
kdy příjmy nebyly pandemií ovlivněny), ve 
2. sloupci je čerpání daňových příjmů v ob-
dobí leden–červenec (červenec 2021 je po-
sledním uzavřeným měsícem), ve 3. sloupci 
je čerpání daňových příjmů za celý rok (čer-
pání v roce 2021 je očekávané), ve 4. sloup-
ci jsou očekávané příjmy podle rozpočtu, 

případně střednědobého výhledu rozpočtu 
na rok 2021, které byly rozpočtovány v době 
před pandemií, jako očekávané, v 5. sloupci 
je rozdíl mezi skutečně čerpanými příjmy sl. 
3 a očekávanými příjmy před vypuknutím 
pandemie sl. 4, v 6. sloupci jsou státem za-
slané kompenzace za výpadek příjmů z dů-
vodu pandemie a v posledním sloupci jsou 
k rozdílu ve sloupci 5 přičteny kompenzace 
ze sloupce 6. V posledním sloupci tedy zjis-
títe přibližný výpadek daňových příjmů v le-
tech 2020 a 2021.

 Ing. Roman Mulíček
 Vedoucí fi nančního odboru

INFORMACE O ČERPÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ 
V LETECH 2018–2021

ci jsou očekávané příjmy podle rozpočtu,  Vedoucí fi nančního odboru
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JAK V TICHOSTI PROBĚHLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ 
VLIVŮ JIŽNÍ TANGENTY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

7. září 2021 se od 16:00 hod v Hotelu 
Gregor konala nevšední událost. Sešli se tu 
zástupci Ministerstva životního prostředí, Ře-
ditelství silnic a dálnic, Projektové kanceláře 
Ossendorf, zpracovatel posudku vlivů záměru 
na životní prostředí, zástupci MČ Brno-Chrli-
ce, obce Popovice a města Modřice. Dle orga-
nizátorů se akce zúčastnilo asi 40 osob. Pře-
vládali občané z Popovic. Modřických jsem 
z nich napočítal včetně mě asi jen devět.

Akci svolalo Ministerstvo životního pro-
středí a jejím účelem bylo Veřejné projednání 
dokumentace vlivů záměru „D52 Brno, Jižní 
tangenta včetně zkapacitnění D2“ na životní 
prostředí.

Jak se pravilo v pozvánce, veřejné pro-
jednání bylo nařízeno z toho důvodu, neboť 
k dokumentaci bylo uplatněno odůvodně-
né nesouhlasné vyjádření ze strany veřej-
nosti. Pozvánka byla zveřejněna 15 dnů od 
25. 8. 2021 pouze na úřední des-
ce našeho města a zastupitelé ji 
dostali v podkladech na zasedání 
ZMM dne 6. 9. 2021. Když jsem se 
na zastupitelstvu dotázal vedení 
radnice, proč nebylo tak důležité 
jednání např. vyhlášeno i místním 
rozhlasem, bylo mi odpovězeno, 
že informace z úřední desky se 
rozhlasem nevyhlašují a mobilní 
rozhlas v té době byl ještě ve zku-
šebním provozu.

Po jednání jsem se ptal sta-
rostky Popovic, jak je možné, že 
na jednání přišlo od nich víc lidí 
než z mnohem větších Modřic? 
Bylo to tak proto, že je osobně 
pozvala emailem.

Tzv. Jižní tangenta povede ze stávající 
D52 od Rajhradu kolem Popovic za rybní-
kem Primál k D2 u Chrlic a bude navazovat 
v Brně-jih na D1. Bude součástí transevrop-
ského Baltsko-jadranského koridoru TEN-T, 
který propojí dálnicí Balt s Jadranem. Vý-
stavba má být zahájena v r. 2030 a její do-
končení se plánuje v roce 2035. Očekávat 
můžeme zejména těžkou tranzitní kami-
onovou dopravu. Náš spolek, na rozdíl od 
vedení našeho města, od začátku zaujímal 
k tomuto záměru zásadně odmítavé stano-
visko, které průběžně písemně posílal pří-
slušným orgánům. 

Připomínky k dokumentu o vlivu záměru 
na životní prostředí, pozvánku na veřejné 
projednání i zápis z něj najdete na našem 
webu. 

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

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ
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Nebude to chvála na mé vlastní rodiče 
(i když oni by si určitě taky pochvalu za-
sloužili), ale na rodiče dětí z mateřské školy 
v Modřicích. A to ve třídě Motýlků. Jinde ve 
třídách mají určitě taky skvělé rodiče i paní 
učitelky – ale já bych s dovolením chtěla po-
děkovat těm „svým“.

Provoz kontejnerové budovy začal před 
dvanácti lety a za tu dobu se vystřídala 
spousta dětí a rodičů. 

Zažili jsme a určitě toho ještě zažijeme 
spoustu: společné akce, víkendové pobyty, 
a děláme to, protože nás to těší, máme z toho 
radost my dospělí a nejvíc děti. (Velké díky 
všem, kdo mi pomáhají s organizací akcí!)

Ale Motýlci nemyslí jen na sebe. Už několi-
káté Vánoce vybíráme dárky pro druhé – dět-
ská onkologie, domov pro seniory, zapojili 
jsme se do projektu „krabice od bot“, poslali 
jsem dárky do dětské nemocnice i nějaké 
osobní pozornosti do domova pro nevidomé.

Letos o Vánocích jsme dělali radost do 
rodin, kde žijí děti jenom s mámou, a trouf-
nu si tvrdit, že to pro tyto rodiny byly jedny 
z nejštědřejších Vánoc. Je jasné, že Štědrý 

den není jen o tom, kolik kdo dostane, ale 
určitě panovala větší pohoda, když maminka 
nemusela řešit dárky. 

Samozřejmě je největší podíl na rodičích 
motýlkových dětí – koupit, zaplatit, přinést 
anebo dárky odvézt. Ale daří se nám zapo-
jovat i děti, necháme je vybrat ze svého po-
kojíčku, z knihovničky něco, co udělá radost 
jinému dítěti. Je to tak – vidí to doma, že i ro-
diče myslí na druhé, a tak to taky zvládnou. 
Z takových dětí přece nemůžou vyrůst sobci, 
a to je pro naši společnost moc dobře. 

Naše společná akce (ať už bývalých nebo 
současných rodičů) byla pomoc vybavit ma-
teřskou školu v Moravské Nové Vsi výtvar-
ným materiálem a knížkami, aby i tyto děti 
mohly začít školní rok s veselým obrázkem. 
Paní ředitelka byla velice překvapená a potě-
šená.

Přeji nám všem klidný a obyčejný nový 
školní rok.

Jsem ráda, že jste takoví, jací jste, protože 
jste „úžasní rodiče“.

 Děkuji!
 Motýlci 

MÁM ÚŽASNÉ RODIČE

Poslední zářijový víkend se v Modřicích 
nesl ve znamení oslav. Byly to především 
modřické hody, kterými žilo město, a česká 
škola, jež slavila své stoleté výročí. Obě akce 
se nenásilně prolnuly, jedna doplnila druhou. 

V páteční podvečer jsme uspořádali slav-
nostní vernisáž výstavy, jejíž součástí bylo 
i vystoupení našich žáků. Snažili jsme se slo-
vem, písní a tancem zachytit viděné a slyše-
né, tedy přiblížit hostům historické události 
při předávání české školy veřejnosti tak, jak 
je popisuje modřická kronika. 

Když se budovou školy nesly majestátní 
tóny Smetanovy Libuše, mnozí jsme pocítili 
vznešenost té chvíle, vzájemnou sounáleži-
tost, hrdost, že jsme Češi. Kéž si tento po-
cit my, dospělí, uchováme v sobě co nejdéle 
a v dětech ho společně probudíme. 

Ve starých knihách se píše:
„Neděle 28. srpna 1921 byla od převratu 

nejradostnějším dnem pro modřické Čechy. 
Slavnost pořádána byla odpoledne za pře-
krásné pohody. Všechny okolní české ves-
nice a také české Brno přišly se podívati na 

„DEN ŠKOLY“

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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radostnou tuto událost. Hosty z Brna přivezl 
zvláštní vlak o velkém počtu vozů. Přijelo jím 
mnoho hostů, kteří po přivítání na nádraží 
ubírali se na seřadiště slavnostního průvodu 
k cukrovaru.

Průvod seřadil se následovně: Vpředu 
jelo 18 cyklistů na ozdobených kolech v ná-
rodních barvách, za nimi jelo 20 ti členné 
banderium na koních z Chrlic, potom sokol-
ský dorost, členstvo a ženy, hasičské sbory 
z okolních vesnic, členové národních jednot, 
potom šly dítky z modřické školy a za těmi 
dívky v krojích, kapela, hosté a zástupcové 
úřadů a obcí, potom ostatní účastníci prů-
vodu. Průvod čítal na 6000 účastníků a pro-
cházel Novou a Nádražní ulicí za jásotu a ryt-
mického tempa pochodu téměř půl hodiny. 
Průvod imponoval svou klidnou vážností, 
kde občanstvo všech tříd, od dělníka až po 
boháče, vykračovalo si svátečně k pomníku, 
který postaven pro mládež modřickou.“

My jsme sice nekráčeli v průvodu, ale ne-
děle to byla taktéž překrásná, oslava milá 
a důstojná. Škola otevřela dveře veřejnosti 
a opět došlo k příjemnému propojení všech 

generací. Pamětníci se zájmem studovali 
dobové materiály a na letitých fotografi ích 
mnohdy poznávali své příbuzné či známé. 
Děti hrdě ukazovaly svým rodičům svou la-
vici a ostatní jen s údivem pozorovali, co se 
ve škole změnilo od doby jejich školní do-
cházky. Bylo toho ke zhlédnutí opravdu dost. 
Jedni byli nadšeni fyzikálními a chemickými 
pokusy, druzí si vyráběli módní doplňky – 
šperky, odznáčky či úžasné klobouky. Všich-
ni ale nejvíc obdivovali novou jídelnu, jejíž 
provoz byl zahájen teprve týden před oslava-
mi. Jestliže kuchařka v roce 1921 nabízela 
dětem kondenzované mléko a suchary, my 
už poskytujeme našim strávníkům výběr ze 
dvou chodů, které jsou připravovány za po-
moci nejmodernějších technologií. 

Hodně se vyprávělo a vzpomínalo. Nako-
nec fotka do alba a hezká vzpomínka do pa-
mátníčku. To byla naše neděle a slovy jedné 
dívenky: „Byl to Den školy.“

Na závěr bych chtěla poděkovat všem zú-
častněným, milým hostům, ale i kolegům, 
bez nichž by škola nebyla tím, čím je.

 Mgr. J. Havlíčková, ZŘŠ

Foto: Karolína Okounová
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ZUŠ OŘECHOV – MODŘICE

Vážení občané.
Dovoluji si vás pozdravit jménem Základní 

umělecké školy Ořechov, s pobočkou v Mod-
řicích a odloučeným pracovištěm v Syrovi-
cích v začátku nového školního roku.

S radostí a nemalou úlevou, při sledování 
protiepidemických opatření v době hlavních 
školních prázdnin a nastavení podmínek pro 
vzdělávání, jsme se přivítali s našimi žáky.

Na místě je poohlédnutí se do uplynulého 
školního roku 2020 / 2021. Svým průběhem 
byl zcela jiný, než jsme byli v minulosti zvyklí.

 
Chtěl bych vyjádřit poděkování všem rodi-

čům, kteří podporovali své děti při virtuální 
výuce. Hledali jsme společně cesty, jak pře-
klenout období, které nemělo pevné časové 
vymezení. Vznikaly domácí audio a video-
nahrávky, ze kterých na nás vždy dýchl pocit 
sounáležitosti a vztahu mezi žákem a uči-
telem, na kterém nám velmi záleží a který 
tzv. i hory přenáší. A mohu s velkou dávkou 
pokory a úcty konstatovat, že skutečně pře-
nesl a složité období jsme překonali. Jako 
vždy platí, že vše špatné je i k něčemu dobré. 
V tomto případě pozitivum vidím ve zdokona-
lení v IT dovednostech jak na straně žáků, tak 
i na straně nás, učitelů uměleckých předmětů. 
Bez nadsázky lze říci, že jsme si nedokázali 
ještě v nedávné minulosti představit, že by vů-
bec šlo umělecký předmět vyučovat jen přes 
obrazovky, různé aplikace či telefony. 

V prvním pololetí jsme při dodržení povole-
ného a stále se měnícího počtu přítomných 
žáků došli téměř do adventního času. V něm 
bylo možné prezentovat výsledky naší spo-
lečné práce pouze virtuální formou. 

Prezentace a další aktivity školy: 
Za vynikající reprezentaci školy v přehlídce 

výtvarných prací žáků ZUŠ vyhlášené Filhar-
monií Brno a k umístění výtvarné práce do 
edukačního katalogu 2021 / 2022 Filharmo-
nie Brno jsme poblahopřáli žákyni Marharitě 
Povoznikové (obrázek č. 1).

Výborného umístění v 5. ročníku soutěžní 
přehlídky ve hře na klavír „PIANOFORTE PER 
TUTTI“ v ZUŠ Příbor dosáhli žáci Alžběta Sla-
ná a Richard Hadár (zlaté a stříbrné pásmo).

Po úpravě protiepidemických opatření 
škola pokračovala v rámci Šablon II (projekt 
spolufi nancovaný EU „Škola hrou“) v realiza-
ci více než 20 projektových dnů. Uskutečnily 
se v prostorách školy, ve spolupráci s od-
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Foto: archiv ZUŠ Ořechov – Modřice

borníky z Konzervatoře Brno, JAMU Brno, 
Filharmonie Brno a za účasti profesionálních 
hudebníků. Z projektových dnů mimo školu 
bych zmínil návštěvu našich žáků v Památní-
ku L. Janáčka (obrázek č. 2) a v dílnách, kde 
vznikají hudební nástroje.

Poslední týdny před letními prázdninami 
patřily prezentaci všech oborů (hudebního, li-
terárně dramatického, výtvarného a taneční-
ho) na interních absolventských koncertech 
a představeních. V téměř samém závěru 
měsíce června vystoupilo na brněnském ná-
městí Svobody v rámci 12. ročníku festivalu 

„Mozartovy děti“ žesťové kvinteto a také 
školní dechový orchestr Taškaříci.

Přejeme všem našim žákům úspěšný 
a zdravý start do školního roku, ve kterém 
bude naše Základní umělecká škola Ořechov 
slavit 70 let výročí svého založení. 

O akcích, s jubileem spojených, vás bude-
me informovat na webu školy. 

Přeji zdravý, příjemný podzimní čas a těší-
me se na setkávání vámi.

 P. Křivánek, ředitel školy
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Foto: Archiv oddílu

SKAUTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Pro některé z nás je to skoro po roce, pro 
některé úplně poprvé. Všeobecné nervózní 
očekávání se rychle rozpouští v barvách pod-
zimního listí, radostný smích se mísí se zvu-
kem barevných kříd přejíždějících po betonu… 
Je 14. září, úterý odpoledne, a právě probíhá 
první skautská schůzka letošních benjamín-
ků. Vedoucí se brzy ujišťují, že za ten rok, 
kdy schůzky skoro nebyly, nezapomněli, jak 
si s dětmi hrát. Děti se rychle ponořují do her 
a rodiče nechávají daleko za sebou. Všichni 
jsou překvapení, kolik dětí se mezi sebou zná 
už ze školky a že kromě poznávání nových 
kamarádů budou moct ve skautu prohlubovat 
přátelství s těmi stávajícími.

Hned následující den se schází naši starší 
kamarádi. Loni se začaly potkávat Hvězdy, 
holky z prvního stupně, a letos je doplní i Vl-
čata, kluci ve stejném věku. S tím, jak nám 
rostou děti, roste i náš oddíl a my z toho 
máme velkou radost. Schůzka nejstarších 
následuje hned vzápětí. Ani se nám nechce 
věřit, že už je to měsíc, kdy jsme se vrátili 
z tábora na Držkové, a už teď se těšíme, že 
tam příští léto vyrazíme znovu. Do té doby 
nás ale čeká spousta schůzek i výprav, které 
určitě také budou stát za to. Nové skautské 
dobrodružství právě začíná.

Pokud byste se k nám chtěli přidat, ne-
váhejte nás kontaktovat na e-mailu 
95quercus@skaut.cz. Máme ještě několik 
volných míst.
 Klára Čonková – Panda

SKAUTSKÉ MĚSTSKÉ HRY
Aktuální informace o právě probíhajících 
městských hrách pro veřejnost najdete 

na našem webu:
https://q95.skauting.cz

Hry jsou určeny pro všechny věkové ka-
tegorie a budeme moc rádi, když nám 
pomůžete vypátrat tajemného zloděje.
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BRABROUCI NA PODZIM

Zářím začíná i další rok naší činnosti a my 
jsme se do něj vydali s radostí a nadšením. 
Konec prázdnin jsme si užili v areálu Pod 
Kaštany, kde jsme hráli hry, tvořili drobné 
rukodělky a užívali si posledních prázdnino-
vých dnů. První akci – Zahájení školního roku 
– jsme tak měli už 16. 9. opět Pod Kaštany, 
ale tentokráte i s rodiči . Už tradičně jsme 
si opekli špekáčky, popili dobrého pití, popo-
vídali si o tom, co je nového a pro děti jsme 
měli nachystaná stanoviště s úkoly. Zahráli 
jsme si i branball, do kterého se zapojili i ro-

diče, což nám udělalo velkou radost. Začátek 
školního roku pro nás samozřejmě znamená 
i začátek schůzek a na ty jsme se my hodně 
těšili. S dětmi jsme se dlouho neviděli, a tak 
už nám moc chyběly. Naštěstí jsme schůzky 
mohli začít bez omezení a pokračovat s dět-
mi tam, kde jsme skončili na konci roku mi-
nulého. Otevírali jsme i novou družinku, která 
se hned naplnila a my doufáme, že tak i zů-
stane. Nových členů si moc vážíme a věříme, 
že se jim u nás bude líbit. 
 Brabrouci

Foto: archiv Brabrouků
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Foto: archiv Brabrouků



www.mesto-modrice.cz

18
10 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

PŘÍSPĚVEK FOLKLORNÍHO KROUŽKU K HODŮM 2021

Čtenářům Zpravodaje nabízíme výběr z velkého fotoalba Mirka Hájka, které naleznete, spolu 
s dalšími informacemi, na našich stránkách www.folklorni-krouzek-modrice.cz. 
 Za DFMK, z.s. Vlastimil Čevela 
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Foto: archiv DFKM
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SVATOVÁCLAVSKÉ HODY 24.–.26. 9. 2021

 Foto: M.Hájek
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 Foto: M.Hájek
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HODY A FARNOST

Po všech omezeních, která nás v posled-
ních dvou letech potkala, se konečně v na-
šem městě mohly konat tradiční Svatovác-
lavské hody. Přál jim hřejivý a bezoblačný 
zářiový den. Na nedělní mši svaté zastupo-
valy hodovou chasu dva páry stárků a jeden 
četník. Všichni po celou dobu v rouškách. 

Odpoledne již ke kostelu dorazila pro po-
žehnání chasa celá, se stárky, sklepníky i čet-
níky. Přinesli obětní dary, kterými byly plody 
letošní úrody. Pan farář všem udělil hodové 
požehnání. Před kostelem zahrála dechová 

muzika, která do tanečního víru uvedla i ve-
lebného pána. Mimořádnou příležitost za-
tančit si s ním si nenechala ujít řada stárek. 

Slavnostní mši svatou jsme ještě ve vy-
zdobeném kostele navštívili druhý den po 
hodech, v den svátku sv. Václava. Po ní se 
přesunuli ke kapli, zasvěcené oslavovanému 
světci. Po krátké promluvě a modlitbě jsme 
zazpívali státní hymnu. Potom se přesunuli 
na faru, s prostřenými stoly a připravenou 
hostinou. 

 Josef Chybík

Stárci s panem farářem.  Foto: Josef Chybík
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Modlitba před kaplí sv. Václava. Foto: Josef Chybík

Taneční kolo před kostelem. Foto: Josef Chybík
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SVATOVÁCLAVSKÉ MODŘICE

S velkou vděčností se ohlížím za posled-
ním zářijovým víkendem, kdy jsme mohli pro-
žít v Modřicích svatováclavské hody. S hlu-
bokou úctou vzdávám čest modřické chase 
a všem, kteří měli na jejich konání podíl. 
A s radostí vzpomínám na všechna setká-
ní, která jsme přitom mohli zažít – ať už při 
nedělní bohoslužbě, při odpoledním žehnání 
chase či při večerních tancovačkách.

Snad se mohu pochlubit, že ve farním 
společenství jsme v setkávání pokračovali – 
v úterý 28. září, přímo v den svátku sv. Vác-
lava, jsme se po ranní mši sešli k jakési ne-
ofi ciální „farní kavárně“ v areálu fary. Ochot-
ní lidé připravili občerstvení, kávy i burčáku 
bylo dost… a hlavně nám bylo spolu dobře. 
Koneckonců že se na modřické faře dá najít 
zázemí, to může, myslím, potvrdit i folklorní 
kroužek, který jsme tu rádi přivítali o týden 
dříve.

Těší mě to; a to nejen proto, že fara žije, 
a že žijí i Modřice. Těší mě to i proto, že – 
jak se zdá – svatý Václav dokáže spojovat. 
A moc bych si přál, aby oslavy jeho svát-
ku byly spojeny právě s tímto spojováním. 
(A nejen s tím, že jednoho dne byly zavřeny 
obchody…)

Nahlédneme-li do životopisů svatého Vác-
lava a začteme-li se do zpráv o jeho odka-
zu, mohou být ještě i dnes velmi inspirativní 
a velmi aktuální. Zjistíme například, že Vác-
lav je patronem nikoli národním, nýbrž zem-
ským. Obraceli se k němu obyvatelé našich 
zemí, ať už mluvili slovanským či germán-
ským jazykem. Proto nás i dnes může Václav 
učit překonávat hranice mezi národy, státy 
a kulturami.

Svatý Václav nikým nepohrdal a nikdy proti 
nikomu druhé nepoštvával, vyzýval k pomo-
ci potřebným a účinnou pomoc skutečně 
uváděl do reality. V jeho životním příběhu 

najdeme úsilí o osvobozování otroků, snahu 
o zmírnění přísných trestů a dokonce potí-
rání trestu smrti. Snažil se zmírnit bídu těch 
nejbídnějších, protože v nich viděl především 
lidské bytosti. A když se nemohl vyhnout 
ozbrojenému konfl iktu, zachoval si podobný 
pohled i na nepřátelská vojska – životopisci 
uvádějí, že „před bitvou v duchu sčítal padlé 
na obou stranách“ a děsil se představy toli-
ka zbytečně prolité krve. Proto nabídl nepřá-
telskému vojevůdci vyřešit válečný konfl ikt 
soubojem muže proti muži, aby nemuseli 
umírat ti, kdo šli do války z donucení.

Kéž nás tedy svatý Václav spojuje a sjed-
nocuje. Kéž nás učí vidět v každém člověku 
přítele a bratra či sestru. Kéž nás povzbuzuje 
k tomu, abychom se neschovávali za druhé, 
ale naopak dokázali pevně stát tam, kde je 
třeba – tam kde se máme zasadit za ty, kdo 
to potřebují, ať už jsou kdokoli či přicházejí 
odkudkoli.

Budeme-li o to stát, věřím, že se naše Mod-
řice, a třeba i naše země skutečně stanou 
svatováclavskými.

 Zdeněk Drštka,
 duchovní správce modřické farnosti
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ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Město Modřice vás zve na tradiční rozsvícení vánočního stromu, které se koná 

v úterý 23. 11. 2021
od 17 hodin na náměstí Svobody. 

Přijďte si mezi nás zazpívat a vychutnat si předvánoční atmosféru. 
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HASIČI

Modřičtí hasiči drží minutu ticha za dva dobrovolné hasiče z Koryčan, kteří zahynuli při zásahu.

ČEST JEJICH PAMÁTCE

 Foto: SDH Modřice
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Václavské hody se letos opět vydařily. Sva-
tý Petr popřál stárkům krásné počasí. Mod-
řice stárci vyzdobili, máje nemají konkurenci 
a ztepilí mládenci a krásné stárky potěšily 
oko každého.

 I ta naše zahrádkářská výstava dopadla 
celkem dobře, i když nebyla tak bohatá jako 
v minulosti. Přece se jen ten „covid“ projevil. 

Přesto bych chtěla poděkovat jednak za-
hradnictví „BRABEC“ za krásně vyzdobené 
nádvoří – jako vždy. Jsme rádi, že je tady 
máme.

A také díky patří té, která měla organizaci 

výstavy na starosti, a to je naše Janička Stej-
skalová – stoprocentně spolehlivá a také 
ostatním, kteří se na přípravě podíleli, i když to 
byla jen malá hrstka členek a také p. Malému, 
že alespoň on zastoupil mužskou část členů. 
Ti ostatní se mohou stydět, že vše nechali na 
ženách. 

Mimo jiné i burčák byl výborný. Mužáci 
a muzika na jedničku s hvězdičkou a stále 
bylo plno.

Prožijte hezký podzim.
 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolu

Foto: M.Hájek



www.mesto-modrice.cz

32
10 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme se

Slaná Libuše 

Vítáme do života 

Kusáková Sofi e 
Kráčmarová Adéla 
Holínková Karolína
Šmiřák Jakub
Veselý David 
Kamenský Mikuláš 
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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/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

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

Výběr knižních novinek říjen 2021
PRO ŽENY:
Beck, Jamie: Příslib nás dvou
Brown, Sandra: Svědkyně
Enoch, Susane: Sem s tím Skotem
Gilbert, Elizabeth: Město dívek
Hřebejková, Hana: Padesátka v nouzovém 
stavu
Jeffries, Sabrina: Kdo by si chtěl brát 
vévodu
Keeland, Vi: Pilot Playboy
Quinn, Julia: Skandál na spadnutí 

(Bridgertonovi)
Steel, Danielle: V otcových stopách
PRO SILNÉ NERVY:
Börjlind, Rolf a Cilla: Gangréna
Cílek, Roman: Dědičný hřích
Cole, Daniel: Imitátor
Conelly, Michael: Básník smrti
Dán, Dominik: Hřích náš každodenní
Gardner, Jan: Debutantka
af Gennäs, Louise Boije: Tanec smrti
Goffa, Martin: Muž s unavenýma očima

Milí mladí čtenáři!
Poslední rok a půl nebyl příznivý pro nikoho z nás. I knihovna tím velice trpěla – na několik 
týdnů musela zavřít úplně, pak bylo možné fungovat pouze přes výdejní okénko. Tudíž celý 
loňský školní rok nebylo možné pořádat besedy pro školu a školku. Věřím, že v tomto škol-
ním roce naběhneme do starých kolejí a třídy budeme opět moci přivítat na tematických 
literárních besedách. Bude ale potřeba vytvořit plán návštěv tak, aby se velké školní skupiny 
nepotkávaly s běžnými návštěvníky knihovny – tedy výhradně tehdy, kdy je knihovna pro 
veřejnost uzavřená. Jsme v kontaktu i s dalšími malými knihovnami v okolí Brna, které řeší 

stejný problém. Paní učitelky z MŠ i ZŠ budeme informovat.

Od 1. listopadu můžeme malým čtenářům vyjít vstříc alespoň tím, že zahájíme literární sou-
těž Lovci perel – sbírání perliček za označené knihy a správné odpovědi na jednoduché 
otázky. Starší čtenáři už soutěž a podmínky znají, těm nejmenším ráda všechna pravidla 

vysvětlím přímo v knihovně. 
 Budu se na vás těšit!
 Eva Strnadová
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Klevisová, Michaela: Prokletý kraj
Kubát, Luděk: Přísaha
Ludvíková, Jitka: Propast
May, Peter: Muž bez tváře
Nesbo, Jo: Žárlivost a jiné povídky
Penny, Louise: Skleněné domy
Trpková, Kristýna: Stvůra
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Barnes, Julian: Muž v červeném kabátě
Frindt, Miroslav: Hanina hvězda
Fuchs, Katharina: Dvě hrsti života
Heaberlin, Julia: Ve tmě jsme všichni stejní
Hughes, Kathryn: Klíč
Kocábová, Marsha: Řeka v Troji
Pfeijffer, Ilja Leonard: Grandhotel Evropa
Slee, Katherine: Věnování
Tyler, Anne: Rusovláska u cesty
de Vignan, Delphine: Noc nic nezadrží
ČESKÁ LITERATURA:
Fundová, Johana: Hezký, ale narovnej se!
Klíma, Ladislav: Utrpení knížete 
Sternenhocha
Lukášková, Markéta: Majonéza k snídani
Rudčenková, Kateřina: Amáliina nehybnost
Rzepková, Lenka: Nikdy nezapomeň
Skočílková, Mirka: Opuštěný dům
Soukupová, Petra a kol.: Všechny za jednu
Strnadová, Anna: …stačilo jen říct Jáchymov
Taussig, Pavel: V kolektivu oblíbená
Žáková, Helena: Saudade
HISTORICKÉ ROMÁNY:
Bauer, Jan: Ztracený diadém

Bauer, Jan: Poslední láska Petra Voka
Cornwell, Bernard: Válečník
Jindra, Jaromír: Karel IV. a koruna římských 
králů
Niedl, František: Růže a lev
Pažoutová, Jana: Dvojí ortel
Weir, Alison: Kateřina Aragonská: pravá 
královna
Whitton, Hana: Božská Ada
PRO DĚTI:
dalla Fontana, Andrea:
Egypťané (Bláznivé dějiny)
Římané (Bláznivé dějiny)
Kýrová, Dagmar: Otrapové, škodiči, 
naschválníci, prudiči
DÍVČÍ ČETBA:
Foxfi eldová, Kathryn: Hodný holky umírají 
první
Steven Laura: Hypotéza lásky
LITERATURA FAKTU:
Andrš, Bohuslav: Tak to bylo tehdy a tam
Dikič, Ivica: Beara: dokumentární román 
o genocidě ve Srebrenici
Haitiwaji, Gülbahar: Přežila jsem čínský 
gulag
Hladká, Kamila: Sestry
Holden, Wendy: Dar života
Hrubý, Dan: Pražské mordy 1: skutečné 
kriminální případy z let monarchie
(1880–1918)
Lee, Daniel: Esesákovo křeslo: odhalení 
skrytého života nacisty
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce září, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během září řešili jednu krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP Modřice přijala telefonické oznámení o poškození vstupní brány do fi rmy na 
ulici Nádražní nákladním vozidlem. Oznamovatel uvedl, že by se mělo jednat o zelený ka-
mion, který k nim dnes zavážel, ale není si tím jistý. Při kontrole kamerového záznamu bylo 
zřetelně vidět poškození levého křídla brány návěsem kamionu. Řidič kamionu po poško-
zení brány pokračoval dál v cestě a nekontaktoval zaměstnance fi rmy. Hlídka MP Modřice 
telefonicky kontaktovala dispečera dopravní společnosti a vyrozuměla jej o vzniklé do-
pravní nehodě. Ten uvedl totožnost řidiče a přislíbil ho poslat na místo k vyřešení škodné 
události. Oznamovateli byl předán telefonický kontakt na dispečera. Oznamovatel byl na 
místě poučen o dalším řešení situace. 

Strážníci řešili oznámení od muže, který má strach o zdraví své sousedky, jelikož její pes 
na dvoře domu neustále vyje a štěká, což není obvyklé a nikdy předtím se tak pes necho-
val. Hlídka se na místě snažila kontaktovat ženu, ale na zvonění a bušení na dveře nikdo 
nereagoval. Dále kontaktovala syna uvedené ženy, který bydlí nedaleko, a dopravila ho slu-
žebním vozidlem k domu jeho matky. Syn vlastní klíče od domu a těmito se pokusil otevřít 
vchodové dveře. Toto se mu nepodařilo, protože žena nechala klíče v zámku z druhé strany 
dveří. Syn se do domu dostal přes okno a následně zevnitř odemkl vchodové dveře a za 
asistence hlídky prohledal dům. Svoji matku našel ležet na pohovce v obývacím pokoji. 
Žena usnula a jelikož je silně nedoslýchavá, nereagovala na zvonění a bouchání na dve-
ře. Syn dále zkontroloval zdravotní stav své matky. Ta byla zdravotně v pořádku a nebylo 
nutné na místo přivolat lékařskou pomoc. Syn dále zkontroloval ještě celý dům. Následně 
nato hlídce poděkoval za pomoc a uvedl, že ještě zůstane pro jistotu v domě u své matky. 

Hlídka MP přijala oznámení o nezajištěném vozidle, které nemělo zataženou ruční brzdu 
a popojelo z parkoviště do silnice. Po příjezdu na místo zde bylo v silnici vozidlo Audi, 
které bylo uzamčené, ale nemělo zataženou ruční brzdu. Hlídka zjistila totožnost majitele 
vozidla, ale vzhledem k tomu, že majitel nemá bydliště v Modřicích a není na něj telefonní 
kontakt, bylo vozidlo odtlačeno zpět na parkoviště a zajištěno proti opětovnému rozjetí.

Strážníci řešili oznámení o potyčce mezi partnery na ulici Brněnská. Oznamovatel uvedl, 
že slyšel z vedlejšího bytu křik ženy a nadávky. Po příjezdu na místo byli uvnitř bytu muž 
a žena. Žena si stěžovala, že ji muž tahá po bytě a způsobil jí drobné oděrky na obličeji. 
Dále uvedla, že věc nechce řešit jako přestupkové jednání, pouze aby muž opustil byt. Muž 
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byl hlídkou poučen a dobrovolně opustil byt s tím, že přespí venku a pak se po vystřízlivění 
vrátí. O několik hodin později přijali strážníci další telefonické oznámení, že muž kope do 
dveří od bytu a snaží se dostat zpátky k ženě. Po příjezdu na místo tentokrát nechtěl dob-
rovolně opustit budovu, proto byl pro neuposlechnutí zákonné výzvy slovy vyveden před 
budovu. Vzhledem k uvedenému stavu muže byla provedena orientační dechová zkouška 
s výsledkem 2,24 promile. Tak zakončil noc na protialkoholní záchytné stanici.

Hlídka MP byla požádána o asistenci na ulici Za Humny, kde žena oznámila, že dochází 
k rodinné rozepři. Hlídka MP na místě ztotožnila osoby, kdy se jednalo o manželský pár 
a rodiče manželky. Dle oznamovatelky šlo o to, že manželka je po mrtvici, a tudíž celá 
rodina je v těžké životní situaci. Manžel něco vyčítal své tchyni, kdy se situace vyhrotila 
tak, že se manžel a jeho tchán vzájemně strkali. Po příjezdu hlídky se situace uklidnila 
a zúčastněné osoby byly poučeny, že danou věc mohou případně řešit jako přestupkové 
jednání na přestupkové komisi.
 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Vrchní komisař

 Foto: M.Hájek
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MEMORIÁL JOSEFA ŠURALA,
O POHÁR STAROSTY MĚSTA MODŘICE

První srpnový víkend jsme začali 3. deká-
du tradičního fotbalového turnaje mladších 
žáků, který ve spolupráci s Nadačním fondem 
Josefa Šurala nese od loňského roku nový 
název „Memoriál Josefa Šurala, o pohár sta-
rosty města Modřice“. 

Přípravy na 21. ročník probíhaly ve složité 
době pandemie COVID 19 a jsme rádi, že se 
nám podařilo turnaj za přísných protiepide-
mických opatření zorganizovat a ten proběhl 
bez komplikací. Za významný manažerský 
úspěch se dá považovat, že v této složité době 
se podařilo na turnaj získat družstva předních 
českých klubů, včetně špičkové evropské 
mládežnické akademie Dinama Zagreb.

Turnaj probíhal od pátku 6. 8. 2021 do ne-
děle 8. 8. 2021, kdy v pátek a sobotu se na 

hřišti v Modřicích odehrály zápasy ve skupi-
nách a v neděli se na hřišti v Chrlicích odehrá-
la skupina o 9.–12. místo a na hřišti v Modři-
cích vyvrcholil turnaj v neděli zápasy play off 
o 1.–8. místo.

Podle předpokladů se vítězem turnaje stali 
chlapci z Dinama Zagreb, kteří ve fi nále pora-
zili družstvo Sparty Praha 1:0. Velkého úspě-
chu dosáhli žáci domácího klubu MFK Modři-
ce, kteří v zápase o 3. místo zdolali družstvo 
Slavie Praha také 1:0. Nutno podotknout, že 
dle propozic turnaje mohli za domácí druž-
stvo nastoupit hráči o rok starší.

Kompletní výsledkový servis lze nalézt na 
stránkách turnaje
https://www.turnaj-modrice.cz/.

 Roman Mulíček



www.mesto-modrice.cz

38
10 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

SPORT

Foto: M.Hájek
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DALŠÍ ZLATÁ PRO MODŘICKÝ NOHEJBAL!
V pořadí jako čtvrté Mistrovství České re-

publiky v nohejbalu hostil první zářijovou ne-
děli areál Městské haly Modřice soutěž jed-
notlivců kategorie mladších žáků.

Do soutěže se přihlásilo celkem 19 singlis-
tů a mezi nimi i tři naši borci. Zatímco Franti-
šek Dlabka byl horkým favoritem turnaje, tak 
jeho bratr Roman Dlabka a Vojtěch Šlezinger 
spíše sbírali zkušenosti.

Hráči byli rozlosováni do čtyřech skupin, 
z nichž první postupovali přímo do čtvrtfi nále 
a borci z druhých a třetích míst hráli osmifi -
nále. Zatímco Fanda Dlabka vyhrál svoji sku-
pinu suverénně, tak jeho bratr Roman zůstal 
smolně na nepostupovém 4. místě až v rámci 
minitabulky tři hráčů. I když se Vojtovi Šlezin-
grovi podařilo vyhrát hned úvodní zápas i on 
nakonec nepostoupil do play-off. Oba mladí 
borci však určitě svojí hrou nezklamali a vě-
řím, že jejich čas ještě přijde.

František ve čtvrtfi nále 2:0 na sety porazil 
karlovarského Huška. V semifi nále jej čekal 
další František, a to Sládek ze Žďáru nad Sá-
zavou. Zde na našeho Fandu možná trochu 
dolehla atmosféra a v prvním setu již pro-
hrával 0:3. Po time-outu se však rychle dal 
dohromady a po vítězství 2:0 postoupil do 
fi nále. To už byla na tribunách přítomna celý 

fanouškovská ekipa z jeho rodných Holubic. 
Ve fi nále jej čekal druhý nasazený hráč Jan 
Zadrobílek z Českého Brodu. I on do té doby 
procházel turnajem hladce. Finále přineslo 
opravdovou bitvu dvou nejlepších hráčů. Prv-
ní set vyhrál Fanda 10:7. avšak v tom druhém 
podlehl 8:10. Šlo se tak do zkráceného třetího 
setu, který se hraje od stavu 5:5. Oba hráči se 
překonávali v obětavosti, ale Fanda ukázal 
více sil a umění a po vítězství 10:7 mohl vítěz-
ně zvednou ruce nad hlavu.

V rámci závěrečného ceremoniálu se do-
stalo cti předávat medaile místostarostce 
Holubic paní Iloně Marinčové a ta tak mohla, 
asi aktuálně nejslavnějšímu občanovi Holu-
bic, zaslouženě pověsit na krk zlatou medaili.

Toto mistrovství představovalo poslední ze 
čtyř v Modřicích pořádaných šampionátů. 

S velkou pýchou mohu provést závěreční 
„vyúčtování“: 
čtyři šampionáty = čtyři zlaté medaile + dva 

bronzy

Rád bych poděkoval všem spolupracovní-
kům, kteří mně s těmito akcemi pomáhali.

 Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice
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Foto: Antonín Stehlík
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16:00–17:15 hod.

www

1.
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NOVÁ SMUTEČNÍ OBŘADNÍ SÍŇ V MODŘICÍCH 

Rozloučení s kýmkoliv z našich blízkých, 
kdo nás opustil, vždy bylo, je a bude velmi 
smutnou a bolestivou událostí.

Pohřební služba Nostalgie, která je tu již 
25 let, nyní otevírá v Modřicích novou provo-
zovnu a jejíž součástí je i smuteční obřadní síň.

Koncipování nové, moderně vybavené smu-
teční obřadní síně do rekonstruované provo-
zovny pohřební služby vedlo k tomu, aby byl 
brán ohled na důležitost, vážnost a důstoj-
nost každého smutečního obřadu.

Ať už je to snadná dopravní dostupnost, 
dostatečné množství parkovacích míst přímo 
v prostorách areálu s obřadní síní, je tu v ne-
poslední řadě i příležitost využít samotný are-
ál, který k tomu přímo vybízí. 

Smuteční hosté a pozůstalí se mohou v kli-
du projít, sednout si, popovídat, zavzpomínat, 
prožít samotnou atmosféru pietního aktu.

Samotná smuteční obřadní síň je posta-

vená v moderním novodobém stylu dnešní 
doby, umožňuje bezbariérový přístup, samo-
zřejmostí jsou sociální zařízení a místo pro 
posezení před samotným obřadem.

Oproti klasickým obřadním síním si jistě 
všimnete nepřehlédnutelných prvků v samot-
ném interiéru, výraznější tyrkysová barva nos-
ných sloupů dokresluje lehkost celkového pro-
storu, nad kterým se po ztlumení světel objeví 
hvězdná obloha, vyvolávající pocit věčnosti.

Velmi důležitá je i samotná praktičnost, 
kterou podtrhuje dostatečně velké množství 
míst k sezení při obřadu.

Věříme, že nová smuteční obřadní síň dosta-
tečně zajistí svoji úlohu při rozloučení s našimi 
nejbližšími a její služby tak mohou využít nejen 
přímo obyvatelé Modřic, ale i z širokého okolí.

TI, CO ODEŠLI,
ZŮSTÁVAJÍ S NÁMI.
 Nostalgie

Pobočku naleznete v Modřicích na adrese Chrlická 661. 
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KANCELÁŘ
MODŘICE  CHRLICKÁ 661

                   
Pondělí – Pátek  

Zajištění pohřebních služeb, prodej květin a hřbitovních 
doplňků po telefonické domluvě 

Tel.: 607 020 844

NEPŘETRŽITÁ SLUŽBA PŘEVOZ ZESNULÝCH 
Tel.:  602 891 347

www.nostalgie.cz
email: modrice@nostalgie.cz

POHŘEBNICTVÍ
NOSTALGIE s.r.o.
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AGROTEC a. s.
Chrlická 1153

664 42  Modřice

Tel.: 548 133 810

www.agrotecauto.cz

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 vozu ŠKODA FABIA: 

5,0–6,0 l/ 100 km - 113,2–136,4 g/km

ilustrativní foto

Nová ŠKODA FABIA se pyšní unikátním designem, velkorysým prostorem a řadou vyspělých technologií, díky kterým bude 

každá vaše jízda ještě pohodlnější a bezpečnější. Stačí jen vyrazit!

SEBEVĚDOMĚ SVÁ

NOVÁ ŠKODA

FABIA

Financujte CHYTŘE se
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Kontakt: 721 576 248

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

OBJEDNÁVKY  
NA TEL.: 774 745 369

Na Vaši návštěvu se těší kadeřnice
Šárka Černá (730 188 333)
Kristýna Coufalová (776 333 440)

PRACOVNÍ DOBA
DLE OBJEDNÁNÍ

dámské | pánské | dětské

WWW.KADERNICTVIMODRICE.CZ

KADEŘNICTVÍ
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 

INZERCE

SEČENÍ TRÁVY 
od 0,65 Kč/m²

Tel.: 608 065 337
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