
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro

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

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

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

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

em městě.

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

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

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

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

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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

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

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

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

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

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

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

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

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

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

MĚSTO MODŘICE

Ohňostroj při večeru rozsvícených lampiček. Foto: M.Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ 54. schůze RMM
Komentáře k vybraným bodům usnesení z 54. schůze RMM konané dne 19. 10. 2021

Výstavba hasičské zbrojnice
RMM schválila úhradu faktury za provedené práce v měsíci září 2021 na výstavbě hasičské 
zbrojnice ve výši 1.726.355,91 Kč bez DPH fi rmě POZIMOS, a. s., a současně schválila Dodatek 
č. 2 ke Smlouvě o dílo, který upravuje cenu díla na 15.505.402,70 Kč bez DPH, kde jsou nově zo-
hledněny více a méně práce v celkové výši 380.536,10 Kč bez DPH dle změnových listů č. 4–16.
(k usnesení 54R-3.2/2021 a 54R-3.3/2021)

Přístavba jídelny a vestavba kuchyně ZŠ
V měsíci září byla dokončena realizace akce „Přístavba jídelny a vestavba kuchyně ZŠ“ a RMM tak 
schválila úhradu vystavených faktur za provedené práce v měsíci září 2021 ve výši 2.869.006,46 Kč 
bez DPH dle Smlouvy o dílo, ve výši 554.590,96 Kč bez DPH dle Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a ve 
výši 65.980 Kč bez DPH za opravu a přeložení příjezdové komunikace k budově ZŠ.
(k usnesení 54R-3.1/2021)

Sběr, přeprava a zpracování odpadů v Modřicích
RMM schválila zahájení procesu výběrového řízení na „Zajištění činností spojených se sbě-
rem, přepravou a zpracováním odpadů v Modřicích“ a schválila administrátora výběrového 
řízení fi rmu IKIS tender, s. r. o., za cenu 120.000 Kč bez DPH.
(k usnesení 54R-3.4/2021 až 54R-8.5/2021)

Pronájem pozemku parc. č. 994/39
RMM zamítlo pronájem pozemku parc. č. 994/39 u areálu Fino Club, kde se nachází antu-
kové kurty Ing. R. N., z důvodu budoucího vybudování veřejně přístupných tenisových kurtů 
s bezúdržbovým umělým povrchem. Žadatelka má zájem zde zřídit oddychové plochy pro 
budoucí provoz a klienty alzheimer centra ve Fino Clubu.
(k usnesení 54R-4.3/2021)

Odstranění chodníku při dětském hřišti ul. Rybníček
Pro neustálý nátlak majitelů pozemků parc. č. 2031/1, 2031/19 a 2031/20, na kterých se na-
chází dlouhá léta chodník kolem plotů zahrad u dětského hřiště na ul. Rybníček a současně 
jsou tyto začleněny do veřejných ploch, RMM rozhodla o odstranění tohoto chodníku a zatrav-
nění uvolněné plochy.
(k usnesení 54R-4.4/2021)

ÚP Popovice
Na základě vyhlášeného veřejného projednání návrhu ÚP Popovice RMM pověřila starostu 
města a vedoucí majetkového odboru účastí na veřejném projednání a podáním případných 
připomínek, pokud bude návrh ÚP Popovice mít negativní vliv na k.ú. Modřice.
(k usnesení 54R-8.1/2021)



www.mesto-modrice.cz

5
11 | 2021

ZPRÁVY Z RADNICE

Výběrová řízení na dodávky energií
RMM schválila zahájení výběrových řízení na dodávku elektrické energie a plynu pro objekty 
města, neboť k 31. 12. 2021 končí smlouvy na dodávky obou médií. Výběrová řízení pro město 
administruje externí společnost IKIS tender, s. r. o., za cenu 80.000 Kč bez DPH za jedno řízení.
(k usnesení 54R-8. 6. 1/2021 a 54R-8. 6. 2/2021)

Uzavření MŠ
Ředitelka MŠ Modřice předložila RMM Oznámení o uzavření provozu MŠ v období vánočních 
svátků od 27. 12. 2021 do 31. 12. 2021 z důvodu čerpání dovolených zaměstnanců MŠ.
(k usnesení 54R-8.12/2021)

Audit Family Friendly Community
RMM schválila zapojení města do projektu Audit Family Friendly Community, který bude pro-
vádět šetření potřeb skupin občanů s následným vyhodnocením a prověřením možností jejich 
realizace.
(k usnesení 54R-8.13/2021)

POZVÁNKA

na 16. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, které se koná 
v pondělí 6. prosince 2021 od 18 hodin

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

města Modřice. 

SETKÁNÍ JUBILANTŮ

Vážení spoluobčané, jubilanti,
je mi velice nepříjemné Vás informovat tímto způsobem, ale vlivem pandemie COVID-19 
a nařízením Vlády ČR jsem v letošním roce nepraktikoval zavedené a myslím si i oblíbené 
návštěvy Vás, kteří jste se v letošním roce dožili významných životních jubileí. 

Jelikož jsem se s nikým nesetkal a jsem zastáncem rovného přístupu, ruším také pra-
videlné posezení vedení města se šedesátníky a sedmdesátníky. Velice se Vám všem 
za vzniklou situaci omlouvám a pevně věřím, že budoucnost nám umožní obnovit naše 
vzájemná setkání.
Za pochopení ještě jednou předem děkuji.
 Ing. Josef Šiška
 starosta
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REAKCE VEDENÍ MĚSTA NA ČLÁNEK
ZASTUPITELE LIBORA PROCHÁZKY

„JAK V TICHOSTI PROBĚHLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VLIVŮ JIŽNÍ TANGENTY
NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ – ZPRAVODAJ Č. 10/2021

Dne 7. září 2021 proběhlo v sále hotelu 
Gregor veřejné projednání vlivů záměru „D52 
Brno, jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ 
na životní prostředí. Veřejné projednání svo-
lalo Ministerstvo životního prostředí.

Vedení města o tomto svolání informova-
lo běžným způsobem zveřejněním na úřední 
desce města a výjimečně podalo informace 
na zasedání zastupitelstva.

Dle mého názoru se současnému vede-
ní města, v rámci vyjednávání o vedení tras 
nadmístních komunikací podařilo pro město 
Modřice docílit maximálních zisků a odsunů 
plánovaných komunikací.

Byla úplně zrušena trasa jihozápadní tan-
genty, která se měla velmi významně do-
tknout ploch k.ú. Modřice v lokalitě Vajdl 
(západní část katastru). Byla úplně zrušena 
trasa východní tangenty, která se měla na 
k.ú. Modřice napojovat na dálnici D2. Nejdů-
ležitější však bylo dosažení velmi významné-
ho odsunu trasy jižní tangenty, která měla ve 
své původní trase vést v proluce mezi areály 
bývalého JZD a fi rmou Fino Trade na ulici 

U Vlečky ve směru k dálnici D2. Při jednáních 
bylo docíleno, že jižní tangenta byla odsunu-
ta jižním směrem ke společné hranici kata-
strů Modřic a Popovic, a tak bude mít na ob-
čany města Modřice minimální vliv. Bude se 
odpojovat od komunikace D52 (výpadovka 
na Mikulov) v prostoru sjezdu do Rajhradu 
a povede kolem lesíku u Rebešovic s napoje-
ním na dálnici D2. Při vyjednávání současně 
vedení města požadovalo dostatečné osaze-
ní této komunikace zelení a případné vybu-
dování protihlukových opatření.

Nejvýznamnějším výsledkem vybudování 
a odsunu jižní tangenty by měla být skuteč-
nost, že ze stávající komunikace II/152 – již-
ní obchvat města ubude předpokládáme až 
50 % stávající tranzitní dopravy. Dosaženými 
výsledky a výhodami získanými pro město 
Modřice při vyjednávání Zásad územního 
rozvoje JMK jsme nepovažovali za nutné 
informovat o veřejném projednání vlivu pro-
jektu jižní tangenty na životní prostředí nad 
rámec zákonných povinností.

 Ing. Josef Šiška
 starosta
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PŘÍPRAVY NA NOVÝ SYSTÉM OH 
JSOU V PLNÉM PROUDU

Jak jsme vás několikrát informovali v před-
chozích zpravodajích, podzimní měsíce měly 
být zejména v duchu výrazných změn v od-
padovém hospodářství Modřic. Není divu, 
že během příprav vyvstaly od občanů různé 
dotazy. Shrňme tedy informace.

NÁDOBY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU

Co se týče nádob na třídění odpadu, 
tedy na plast a papír v rodinné zástavbě, 
bylo možné si je vyzvednout na městském 
úřadě během měsíce září a první polovi-
ny měsíce října. Ti, kteří se během distri-
bučních dní nedostavili a o nádoby mají 
zájem, je možné si je vyzvednout po do-
mluvě s paní Lenkou Ventrubovou – e-mail 
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tele-
fon 774 007 710.

V případě, že jste se domluvili se sousedy 
a máte jeden set nádob dohromady, je důležité 
nám tuto skutečnost sdělit, zrovna tak pokud 
jste si zakoupili nádoby 120 l sami, zajistíme 
vám čip (QR kód) pro 120 l. V obou případech 
kontaktujte paní Lenkou Ventrubovou – e-mail 
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, telefon 
774 007 710.

Bytovým domům, jejichž SVJ se při-
hlásilo, nádoby distribuuje město. Lze 
se také ještě přihlásit a dohodnout se 
s paní Lenkou Ventrubovou – e-mail 
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tele-
fon 774 007 710.

DOBROVOLNOST SYSTÉMU

Zapojení se do nového systému třídění je 
plně založené na dobrovolnosti. To zname-

ná, že pokud vám z jakéhokoliv důvodu nový 
systém nevyhovuje, nejste povinni se do něj 
zapojit. 

FREKVENCE SVOZŮ
U BYTOVÝCH A RODINNÝCH DOMŮ

Nový systém se týká zejména nádob na 
směsný komunální odpad, papír a plast. 
V rodinných domech a bytových domech 
jsou frekvence svozů naplánovány stejně, 
a to následovně:

240 l a 1100 l nádoby na plast
1x/měsíc

240 l a 1100 l nádoby na papír
1x/2 měsíce

240 l, 120 l, 110 l a 1100 l nádoby na SKO
1x/14 dní.

Tyto frekvence byly zvoleny na základě 
analýzy provedené společností JRK Česká 
republika. Cílem nastavení frekvencí bylo na-
jít průsečík mezi ekonomickou udržitelnos-
tí celého projektu, dostupnými kapacitami 
svozové společnosti a komfortem občanů 
v souvislosti s tříděním odpadu. 

I přesto, že se celý systém nastavoval na 
základě předchozích analýz, dnešní doba je 
velmi dynamická a spousta faktorů, ovlivňu-
jící celé nastavení, se může změnit. Z toho 
důvodu je celý systém doplněn o čipy na 
nádobách, abychom mohli nejpozději bě-
hem jarních měsíců uskutečnit optimalizaci. 
Součástí optimalizace může být i navýše-
ní frekvence svozů, pokud se ukáže, že ty 
výše nastavené nejsou dostatečné. I přes 
zpětnou vazbu, kterou získáme z evidenč-

INFORMACE PRO OBČANY
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ního systému ECONIT, budeme rádi za vaši 
zpětnou vazbu. Připomínky, prosím, zasílejte 
místostarostce Haně Chybíkové na e-mail 
hana.chybikova@mesto-modrice.cz. 

Sběrná místa pro separovaný odpad bu-
dou zatím zachována v dnešním rozsahu. 
V průběhu roku 2022, kdy budeme systém 
vyhodnocovat, může dojít u některých ke 
snížením počtu nádob, případně mohou být 
některá úplně zrušena.

Žádáme vás o shovívavost a trpělivost. 
V době optimalizace celého systému může 
dojít k jistému diskomfortu, nicméně věříme, 
že se nám společně podaří vše dotáhnout do 
zdárného konce a splnit tak ambiciózní od-

padovou legislativu a ukočírovat narůstající 
náklady. 

Dále bychom vám chtěli velmi poděkovat 
za součinnost při polepování nádob čipy. 
Většina nádob na bioodpad a směsný komu-
nální odpad byla úhledně nadepsána číslem 
popisným, což velice usnadnilo práci „čipo-
vací“ četě. 

Pokud se vám čip poškodí nebo odlepí, na-
hlaste to opět paní Lence Ventrubové, e-mail 
lenka.ventrubova@mesto-modrice.cz, tele-
fon 774 007 710, zajistíme vám náhradní.

Děkujeme za spolupráci.

 Ing. Hana Chybíková, místostarostka

CO JE VE ŠKOLE NOVÉHO
Po několika letech příprav a plánování 

došlo v tomto roce k rozsáhlé rekonstrukci 
školní kuchyně a jídelny. Zejména kuchyně 
si již zasloužila řádnou revitalizaci, rozšíření 
pracovního prostoru i zakoupení modernější-
ho vybavení.

Architekti pracovali s prostorem velmi dů-
myslně. Šikovně do kuchyně zakomponovali 
přípravnu masa, příruční sklad, minikancelář 
pro vedoucí stravovaní i mnohé jiné. Vhod-
ně rozčleněný prostor, nové pracovní plochy 
i technologie napomáhají ke zvýšení efektivi-
ty práce, takže konečně můžeme strávníkům 
nabídnout výběr ze dvou pokrmů i bezlepko-
vou a bezmléčnou dietu. Nově se upravila 
a vybavila i výdejna obědů pro cizí strávníky.

Mezi „top“ vybavení patří např. multifunkč-
ní varný kotel a pánve, nové mycí stroje a led-
nice. Dalšími vychytávkami jsou např. šoko-
vý zchlazovač a aktivní vyhřívaný vozík se 

zvlhčováním, který udržuje správně nastave-
nou teplotu jídla při výdeji.

Rozšířil se i výdejní pult o samoobslužnou 
vitrínu na saláty, ovoce a mléčné výrobky. 
Pro lepší komfort strávníků pak slouží po-
jízdné vozíky na použité nádobí. Co na jídel-
ně hodně oceňujeme, je větší prostor a cel-
kové odhlučnění místnosti. Obědváme tak 
v příjemném a klidném prostředí.

Našlo by se mnoho dalšího, kdo se zúčast-
nil Dne otevřených dveří, sám se mohl pře-
svědčit. Je pravda, že jako u každé stavby 
i zde se musely operativně řešit problémy, 
a to ať už se zásahy do starého zdiva, ma-
teriálem nebo lidskými zdroji. Kvůli tomu se 
dostala stavba v poslední fázi do časového 
skluzu a byl oddálen čas předání. Začátek 
školního roku byl na dohled, takže nebylo 
úplně snadné zorganizovat v tak krátkém 
termínu přípravu a výdej obědů, ale nakonec 
se vše zvládlo. Obědy se dovážely z Ivančic 



www.mesto-modrice.cz

9
11 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

a vydávaly se v prostorách Městské spor-
tovní haly a Pasivního bytového domu pro 
seniory. Za dobu dvanácti pracovních dní se 
v tomto režimu připravilo a vydalo 2637 jídel. 
Velice tímto děkujeme vedení města Modři-
ce, dále panu Ing. Jahodovi, paní Kozumplí-
kové a zaměstnancům školní jídelny, protože 
bez jejich ochoty a vstřícnosti by náhradní 
stravování neproběhlo zdaleka tak hladce. 
Poděkování patří i rodičům, kteří nám vyjád-
řili pochopení a podporu.

Dá se tedy říct, že máme skutečně moder-
ní kuchyni 21. století. Kotle vaří, pánve sma-
ží, ale přesto je třeba připomenout, že nejdů-
ležitější jsou lidé, paní kuchařky, jejich um 
a šikovnost. Věříme, že i když se vše auto-
matizuje, vařečky na hřebík nepověsí a uvaří 
nám v nové kuchyni mnoho dobrého.

 Mgr. J. Havlíčková, ZŘŠ
 a M. Ondrášková, vedoucí ŠJ

Foto: Markéta Ondrášková
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Po velmi zdařilých Svatováclavských hodech 
jsme se zaměřili na nábor nových dětí již od 
7. října, kdy proběhla první zkouška. Naše 
skvělé lektorky Stáňa Kořenková a Gab-
ča Brázdová s dětmi zahájily výuku písni-
ček současně s jednoduchou choreografi í 
a s nácvikem chůze v rytmu. Moc nás těší 
velký zájem a nové děti se mohou hlásit bě-
hem celého měsíce října.

Další akcí kroužku bylo přátelské setkání se 
seniory 14. 10. v PBDS v Modřicích. Tento-
krát jsme s dětmi předvedli, jak to vypadá 
u nás při běžné zkoušce. Nezapomněli jsme 
však ani na tradiční společné zpívání za hu-
debního doprovodu Katky Chudové, která 

nás doprovázela po dobu celé zkoušky.

Od listopadu bychom se rádi věnovali Váno-
cům. Máme připravené vánoční pásmo, nové 
písničky, krásné kostýmy na vystoupení…

Současně pokračujeme (po konzultacích 
v etnografi ckém ústavu atd.) na rekonstruk-
ci pracovních krojů pro děti i dospělé, které 
připravujeme na prezentaci v následujícím 
roce 2022.

Více o aktivitách a činnosti se dozvíte na 
našich webových stránkách www.folklorni
-krouzek-modrice.cz.
 Ivana Cetlová za DFKM, z.s.

Foto: archiv DFKM
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Foto: archiv DFKM
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VÝPRAVA DO ŽELEŠIC K VAGÓNU
„ZA DOPISEM BEDŘIŠKY SYNKOVÉ“

První říjnový víkend se naši skauti vypravili 
do Želešic, kde se nám podařilo pronajmout 
krásné nové místo na táboření mezi ovocný-
mi sady se zázemím ve starém vagónu. Prv-
ním úkolem bylo dostat se podle mapy na 
místo, což nebylo vůbec jednoduché. Každá 
družina (Hvězdy, Vlci a Krysy) vyrážela sa-
mostatně a poslední skupinu tvořili vedoucí. 
Cesta vedla po polních cestách mezi poli, 
daleko od všech silnic a nástrah civilizace. 
Někdo šel přímo, někdo si trasu trochu pro-
dloužil, ale všichni jsme se zdárně dostali do 
cíle, kde jsme se pustili do budování nocleži-
ště. Starší skauti pomohli těm mladším po-
stavit stany, sami se odvážně rozhodli spát 
pod širákem. V noci byla nejnižší teplota 
9,2 °C, ale všichni to přečkali ve zdraví.

Na přespávačku s námi vyrazilo několik 
nováčků, pro které bylo novinkou nejen spa-
ní ve stanu, ale i vaření na dřívkáči. Večeře 

i oběd byly vynikající a opět jsme se přesvěd-
čili, že nic nechutná lépe než to, co si sami 
uvaříme! 

Foto: Archiv oddílu
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Během výpravy jsme si povídali o tom, jak 
těžké bylo v minulosti skautovat. Přivedl nás 
k tomu dopis od skautské vedoucí Bedřišky 
Synkové, který jsme museli poměrně důklad-
ně hledat. Byl rozstříhaný na několik částí 
a poschovávaný všude možně tak, aby bylo 
těžké ho najít a složit dohromady. Psala nám 
o tom, co se jí přihodilo a jak ji zavřeli do vě-
zení kvůli skautingu. Hermiona večer u ohně 
vyprávěla ještě o tom, jak to bylo dál a jak od-
vážná sochařka propašovala Bedřiščinu po-
dobiznu na tehdejší novou korunu. Na Hvěz-
dy tento příběh velmi zapůsobil, některé se 
dokonce samy od sebe jaly Bedřišce odepi-
sovat, a tak jsme tímto příběhem proplouvali 

a povídali si o něm s těmi, které zaujal, celý 
zbytek výpravy.

Sobotní večer jsme zakončili zpíváním 
u ohně, v neděli ráno jsme si zahráli několik 
her a zbytek času nám zabralo vaření oběda. 
Zpáteční cesta již proběhla společně. Po-
hled na mnohé „chodící batohy“, které byly 
na skautské výpravě poprvé, sliboval, že ten-
hle rok skautingu bude skutečně skvělý!

Celý příběh o tom, jak se statečná Bedřiš-
ka dostala na korunu, kterou se platilo až do 
rozdělení Československa v roce 1993, si 
můžete přečíst zde: https://1url.cz/vK4gQ.

 Jitka Litschmannová – Hermiona

Foto: Archiv oddílu
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VOLBY SKAUTSKÝCH BENJAMÍNKŮ

Letos se nám hodně obměnily děti, což 
přímo vybízelo ke změně názvu skupinky, 
a protože dospěláci tento týden žijí volbami 
do Poslanecké sněmovny, inspirovali jsme 
se a uspořádali benjamínkovské volby. Na 
všech skautských kurzech se učí, že je důle-
žité vést děti ke společenské odpovědnosti, 
k tomu jsou volby ideální, přeci jen rozhodu-
jeme o sobě. Kvůli věku voličů (nejmladším 
jsou letos 4 roky) jsme zjednodušili pravidla, 
ale i u nás šlo o to, jak to bude dál. Překva-
pilo nás, s jakou zodpovědností k volbám 
děti přistoupily. Kdo nemohl na schůzku, 
volil zodpovědně z domova a prožívali to tak 
s námi i marodi v přímém přenosu. Jak to 
probíhalo?

Tety si nasadily barevné čepice a v roli vo-
lebních generálů dohlížely na průběh celých 
voleb. Děti se nejprve staly průzkumníky 
a v okolí hledaly vše, co je k volbám potře-
ba, tedy plentu, urnu, vlajku ČR, volební líst-
ky, seznam voličů a volební průkazy. Volební 
průkazy sice byly podepsané, ale děti neumí 
číst, tak se musely z druhé strany nakreslit, 

aby je pak generálové mohli identifi kovat 
před vstupem do volební místnosti. Pak 
jsme dali dohromady seznam kandidátů (vše 
navrhovaly děti), sešlo se 6 krásných názvů 
a bylo z čeho vybírat. Každému jsme přiřadili 
jednoduchý obrázek, abychom nepotřebo-
vali písmenka. Děti si překreslily obrázky na 
hlasovací lístky, takže každý měl 6 lístků a 1 
volební průkaz. Do volební místnosti jsme 
umístili plentu, vlajku ČR a urnu. V mezičase 
nastalo korespondenční hlasování marodů. 
Pak už se mohlo jít na věc, každý předložil 
volební průkaz, prolezl za plentu a vhodil do 
urny 1 hlas. Nakonec nastalo společné počí-
tání výsledků, postupně jsme vyndávali jed-
notlivé lístky a dělali čárky ke kandidátům. 
Bylo to napínavé do poslední chvilky, ale na-
konec s přehledem vyhráli Tučňáčci.

Některým dětem bylo trochu líto, že nezví-
tězil jejich návrh, ale hned při oslavném tanci 
na to rychle zapomněly a na ze schůzky od-
házeli samí spokojení Tučňáčci.

 Klára Čonková – Panda

Foto: Archiv oddílu
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101. KOMORNÍ KONCERT –
MEZI NÁMI ZVÍŘATY, 20. 10. 2021

Foto: M. Hájek
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102. KOMORNÍ KONCERT NA RADNICI 

PŘIPRAVUJEME 102. KOMORNÍ KONCERT NA RADNICI – SÓLISTÉ BROLN 
A PĚVECKÝ SBOR S RYBOVOU ČESKOU VÁNOČNÍ MŠÍ PO 10 LETECH

Oblíbené trio sólistů Brněnského rozhlaso-
vého orchestru lidových nástrojů, v tradiční 
sestavě František Černý, Jan Telecký a Pa-
vel Trkan, nemusíme modřickému publiku 
představovat. Podle „modricke-koncerty.
webnode.cz/mala-hudebni-kronika“ (MK31) 
to od roku 2007 totiž bude jejich už desáté 
vystoupení na našich koncertech.

 První polovinu Rybovy vánoční mše provedl 
Smíšený pěvecký sbor města Modřice pod 
vedením Lucie Tomečkové za doprovodu 
místní instrumentální skupiny na radnici 
před Vánocemi roku 2011. Pak ji ještě zopa-
koval v pečovatelském domě na Masarykově 
ul. a v kostele, kde ji modřičtí Mužáci natočili 
na video (odkaz na webu MK54).

 Tentokrát však půjde o nastudování celé 
mše v provedení modřického sboru pod 
vedením Jaromíra Gamby za doprovodu 
symfonického orchestru a sólistů v rámci 

širšího projektu „www.rybovkavbanatu.cz“, 
za podpory Města Brna. Proto také premiéra 
proběhne v pondělí dne 26. listopadu odpo-
ledne v 16 hod na zahájení Adventních trhů 
2021 na Náměstí Svobody v Brně v rámci 
„www.gotobrno.cz/festival/brnenske-vano-
ce“ (viz foto dále).

 Na našem letošním předvánočním koncer-
tě zazní opět pouze vybrané části mše za 
doprovodu smyčcového kvarteta a elektro-
fonických varhan, abychom zachovali jeho 
komorní charakter. Další kompletní provede-
ní by se pak mělo uskutečnit v lednu 2022 
několikrát v českých vesnicích v rumunském 
Banátu a na benefi čním koncertě v kostele 
sv. Gotharda v Modřicích. Jak to ale nakonec 
dopadne, bude bohužel záležet na situaci 
kolem covidu.

 za realizační tým komorních koncertů
 srdečně zve Vlastimil Čevela
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ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Motto:
„Jenom jednoduché věci
nikdy nezklamou.
A štěstí se má začít hledat
úplně dole při zemi.“ 

 E.M. Remarque

V říjnu na členské schůzi nás potěšil svou 
přítomností Ing. Dušan Nesrsta, speciali-
sta pro jádroviny a drobné ovoce, aby nám 
znovu osvěžil naše znalosti o sázení stromů 
a pověděl také o novinkách (nových odrů-
dách) a vůbec nám pověděl vše, co se dá 
na podzim provést, aby naše ovocná část 
zahrady nestrádala. Přednáška byla velmi 
zajímavá a vyčerpávající.

Především nám opět připomněl, že broskve 
a mandloně se sází pouze na jaře, jádroviny 
na podzim – nejdříve po desátém říjnu. 

Růst a vývoj vysázených stromů závisí 
na přípravě půdy. Vyhovující je dostatečně 
vlhká zahradní půda bohatá na humus, po-
někud hlinitá a bohatá na živiny. Také příliš 
hustá výsadba nepříznivě ovlivňuje výskyt 
škůdců a nemocí.

Když koupíme ovocné stromky ze „škol-
ky“, postavíme je na několik hodin do vody, 
kořeny lehce zastřihneme o 0,5 cm. Korunku 
upravujeme až na jaře. 

Před výsadbou vyhloubíme dostatečně 
velkou jámu, do které zatlučeme kůl, který 
potřebují kmínky na slabě rostoucích pod-
nožích a vysokokmeny. Kůl poskytne oporu 
a při vysokokmenech končí deset centimet-
rů pod korunou, u vřeten a zákrsků zasahuje 
do koruny. Do jámy nalijeme vodu (můžeme 
před tím dát kompostový humus a přidáme 
hrst hnojiva – např. Cererit). Pak spustíme 
stromek svisle do jámy těsně podle kůlu 
a přihazujeme zeminu na kořeny. Opakova-

ným lehkým nadzdvihováním stromku a po-
třásáním dostaneme zeminu pod kořeny 
a zaplníme dutiny. Je správně hluboko, jest-
liže místo štěpování je 10-15 cm nad půdou. 
Potom ještě přihodíme zeminu a opatrně 
přišlápneme (špička nohy směřuje ke strom-
ku). Pak zaplníme jámu, rozhrábneme ji a za-
lijeme asi 10 l vody. Po vsáknutí přikryjeme 
místo výsadby, přičemž půdu ponecháme 
volnou na šířku dlaně od kmínku, abychom 
zabránili možné infekci půdy (krčková hnilo-
ba). Nakonec přivážeme volně ke kůlu.

První květenství na stromku šetrně odstra-
níme a řez po výsadbě provedeme v břez-
nu (řežeme těsně před květem). Letní řez 
v Modřicích je vhodný do konce srpna – to 
nám radí Ing. Nesrsta.

A aby nám naše snažení přineslo plody, 
musíme bojovat i proti myším a ochranným 
obalem stromků i proti okusu.

Odrůdy kupovat pouze:
1. Odrůdy s úředním popisem, to jsou 

odrůdy registrované na základě úředních 
zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti 
odrůdy, zapsané ve Státní odrůdové knize ČR 
a odrůdy chráněné.

2. Odrůdy s úředně uznanými popisy, to 
jsou všechny odrůdy, které byly uváděny do 
oběhu před 30. 9. 2012. Zkoušení odrůd pro 
registraci a ověření ochranných práv provádí 
Ústřední kontrolní a zkušební ústav země-
dělský.

Dozvěděli jsme se ještě mnohem více, ale 
toto jsou základy, které by měl znát každý 
zahrádkář. 

 
 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolu
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KLIENTI SENIORCENTRA V MODŘICÍCH 
SI UŽILI ZAHRADNÍ SLAVNOST

Zahradní slavnost se již stala neodmys-
litelnou součástí života klientů v SeneCura 
SeniorCentru Modřice. Také letos na pod-
zim si ji všichni užili díky krásnému počasí 
i kulturnímu programu. Barevná zahrada do-
laděná výzdobou a famózní jídlo pak doko-
nali výjimečnou atmosféru. 

„Hlavní myšlenkou zahradní slavnosti je, 
aby se všichni sešli, zapomněli na starosti 
všedních dnů a strávili krásné chvíle se svý-
mi rodinami a blízkými. To všechno se nám 
povedlo a věřím, že si všichni užili každou 
minutu strávenou s lidmi, na kterých jim zá-
leží ze všeho nejvíc,“ říká Sabina Halvová, 
vedoucí aktivizačních pracovnic domova Se-
niorCentrum Modřice.

Události, na kterou se celý rok všichni těší, 
předcházely velké přípravy, které však určitě 
stály za to. Krásná barevná zahrada doladě-
ná decentní výzdobou okouzlila snad všech-
ny přicházející, a to samozřejmě nebylo vše. 
Úžasný tým kuchařů se postaral o skvělé jíd-
lo v podobě různých předkrmů, grilovaného 
masa a také výtečných dezertů. Nechyběly 
ani nápoje jako káva, voňavé horké jablko se 
skořicí a burčák, který k zahradní slavnosti 
neodmyslitelně patří. 

Nezapomenutelnou atmosféru podtrhla 
tradiční cimbálová muzika. „Celým večerem 
nás provázela kapela CM Vojara. Skvělí mu-
zikanti roztančili nejednoho z našich klientů 
i jejich blízkých a kdo netancoval, prozpěvo-
val si alespoň známé melodie,“ popisuje Sa-
bina Halvová.

Zahradní slavnosti jsou jednou z mnoha 
možností, kterými se SeneCura snaží zpro-
středkovat společenský kontakt, setkání 
s rodinou a radost ze života svým klientům. 
Dalším unikátním programem je například 
tzv. výměnný pobyt, kdy klient může strávit 
’dovolenou’ v podobě několikadenního poby-
tu v jiném SeniorCentru (celkem 16 zařízení 

Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice
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v ČR), než v jakém celoročně bydlí. Oblíbená 
jsou i roční přání, tedy splnění specifi ckého 
snu klienta. Obyvatelé domova mají také 
rádi večeři při svíčkách v atmosféře luxusní 
restaurace s obsluhou, na kterou si mohou 

pozvat rodinu či známé a zažít příjemný po-
cit z večeře v roli hostitele. 

 SeneCura SeniorCentrum Modřice
 www.brno-modrice.senecura.cz

Foto: SeneCura SeniorCentrum Modřice
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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
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Výběr knižních novinek listopad 2021
PRO ŽENY:
Bennet, Brit: Polovina tebe
Bernášková, Jana: Coura
Caplin, Julie: Chata ve Švýcarsku
Jacobsová, Anne: Něžný měsíc nad 
Usambarou
Jenner, Natalie: Spolek Jane Austenové
Jones, Sandie: První chyba
Kearney, Fionnuala: Kniha lásky
Keeland, Vi: Osudový dopis
Lacrosse, Marie: Vinařství: Osudové dny
Lauren, Christina: Na Vánoce od den více
Laurens, Stephanie: Důvody pro manželství
Martin-Lugand, Ágnes: Jak naladit štěstí
Quinn, Julia: S láskou, Eloise (Bridgertonovi 5.)
Sprinz, Sarah: Co když se utopíme
Swan, Karen: Španělský slib
Valpy, Fiona: Švadlenin dar
PRO SILNÉ NERVY:
Arnaldur Indridason: Ohyb ledovce
Cílek, Roman: Smrtící dávka nenávisti
Delaney, J. P.: Slušní lidé
Linková, Charlotte: Bez viny
Pearse, Sarah: Sanatorium
Peters, Ellis: Kacířův učeň
Regan, Lisa: Matčin hrob
Sheperd, Catherine: Vražda v ledu
Škvorecký, Josef: Setkání v Praze, s vraždou
Urban, David: Rozsudek smrti
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Bengtsson, Jonas T.: Ze sídliště
Bishop, Avery: Dívka, která se pomátla
Burdick, Serena: Najdeš mě v Havaně
Coelho, Paolo: Pátá hora
Cousens, Sophie: Příští rok v tento den
di Fulvio, Luca: Všechny touhy vedou do Říma
Chiger, Krystyna: Dívka v zeleném svetru
Japin, Arthur: Pandořina skříňka

Matthews, Steve: Hitlerův nevěstinec
Wrobel, Stephanie: Uzdravení Rose Gold 
Wattsové
ČESKÁ LITERATURA:
Bohatá, Simona: Klikař Beny
Čechová, Dagmar Digma: Okno s dívkou 
a ptáčkem
Ježková, Alena: Ruce houslisty
Neff, Ondřej: Ultimus
Semenov, Barbara: Má říše kupodivu
Svobodová, Martina: Marxovka
Vrba, Michal: Zeptej se ďábla
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Jaku, Eddie: Nejšťastnější muž na zemi
Pötzch, Oliver: Katova dcera a prokletí moru
Vondruška, Vlastimil: Královražda na Křivoklátě
PRO NEJMLADŠÍ ČTENÁŘE:
Braunová, Petra: Jak se Vojta ztratil
Březinová, Ivona: Teta se zase plete
Hlavinková, Lucie: Sesterstvo a největší 
kouzlo kočky Fabioly
Šárková, Danka: Alenka, Krakonoš a Vánoce
PRO NÁCTILETÉ:
Addair, Theodoric F.: Supertajný seznam věcí
Griffi  ths, Andy: Ztřeštěný dům na stromě. 
104 pater
Hyder, Liz: Medvědí tlama
INSPIRACE NA CESTY I DO KUCHYNĚ:
Burianová, Petra: Cesta z těsta
David, Petr, Soukup, Vladimír: České 
Švýcarsko známé i neznámé
Frej, David: Kuchařka pro dokonalou imunitu
Kučíková, Marta: Italské trojhubky
Knedlíky, noky a omáčky (Edice Apetit)
Thajsko – Společník cestovatele
Zatloukalová, Jana Florentýna: Merendy 
v kuchyni
Zibura, Ladislav: Prázdniny v Česku



www.mesto-modrice.cz

24
11 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

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

Strážníci během října řešili jednu krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP Modřice přijala telefonické oznámení o třech mužích romské národnosti, kteří 
mají chytat za kliky u zaparkovaných vozidel a zřejmě zkouší, zda jsou uzamčeny. K to-
muto mělo docházet poblíž autobusového nástupiště u OC Olympia. Hlídka se dostavila 
na místo a našla tři muže odpovídající popisu. Ti stáli u otevřeného motorového vozidla 
a uvedli, že jím přijeli a patří údajně jejich známému. Jeden z nich měl na sedadle spolu-
jezdce otevřený notebook, se kterým, jak tvrdil, zjišťoval závady na tomto vozidle, protože 
uvažuje o jeho koupi. Muži byli ztotožněni a stejně tak vozidlo, u kterého se nacházeli. 
Vzhledem k tomu, že vozidlo patřilo jednomu z mužů a nedošlo k protiprávnímu jednání, 
byla věc na místě ukončena. 

Strážníci řešili oznámení o dvou volně pobíhajících psech na ul. Benešova. Hlídka se na 
místo vydala a po cestě na nám. Míru, kde psy nalezla. Ty se podařilo odchytit a umístit na 
dvůr služebny MP. Vzhledem k tomu, že odchycení psi nebyli na služebně poprvé, byli brzy 
předáni zpět svému majiteli. 

Hlídka MP přijala oznámení od personálu domu pro seniory, že v nočních hodinách upadla 
jedna z obyvatelek a není ve fyzických silách personálu ji postavit zpět na nohy. Hlídka 
na místo dorazila a obyvatelce pomohla vstát. Žena byla bez zranění a lékařské ošetření 
nevyžadovala.

Strážníci řešili oznámení o dopravní nehodě, po které měl řidič vozidla, které způsobilo 
dopravní nehodu z místa utéct. Strážníci pátrali v okolí, ale řidiče se již nalézt nepodařilo. 
Následným šetřením byl zjištěn provozovatel vozidla a informace o něm byly předány Po-
licii ČR, která si vyšetřování dopravní nehody převzala.

Hlídka MP přijala oznámení od muže, že jeho otec bydlí v Modřicích, je dost nemocný 
a nebere mu už několik dní telefon. Bylo zjištěno, že otec má rozbitý telefon a se synem 
se spojí přes telefon jeho družky. Oznamovatel byl informován o situaci a byl mu předán 
telefonní kontakt družky jeho otce.

Strážníci řešili oznámení o dopravní nehodě, při které došlo k poškození dopravní značky. 
Na místě zjistili, že nehoda se stala při couvání, kdy vozidlo narazilo do dopravní znač-
ky a poškodilo patku. Strážníci řidiče ztotožnili a ten následně uvedl, že dopravní značku 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

opraví na své náklady. Událost byla tedy zadokumentována a šetření na místě ukončeno.

Hlídka MP přijala oznámení o nálezu štěněte u areálu CTP na ul. Evropská. Hlídka na místě 
od oznamovatele psa převzala a převezla na služebnu MP. Jednalo se o štěně křížen-
ce psa většího plemene. Čip u něj nebyl nalezen. Nález byl uveřejněn na facebookových 
stránkách, webových stránkách, dále byla vyrozuměna obec Želešice. Vzhledem k tomu, 
že se nepodařilo zjistit majitele, bylo štěně předáno do dočasné péče novému majiteli.

Strážníci přijali telefonické oznámení o neznámé osobě, která bouchá na dveře a snaží 
se dostat do budovy fi rmy. Hlídka MP při příjezdu na místo spatřila muže, který vycházel 
z areálu fi rem. Ten byl vyzván k prokázání totožnosti a dotázán co zde dělá. Muž uvedl, že 
zde má pracovat a že si šel pro nářadí. Prohlídkou areálu bylo zjištěno poškození vstup-
ních dveří do budovy. Po zjištění totožnosti prostřednictvím PČR Rajhrad bylo zjištěno, že 
na muže jsou vydány dva souhlasy se zadržením pro předchozí trestnou činnost, mezi 
kterou se řadila mimo jiné i loupež. Muž byl posléze předán Policii ČR.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Vrchní komisař

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Rozloučili jsme se

Lorenc Emil
Šafaříková Marie
Jilichová Alena
Hebnarová Drahoslava
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ZLATÝ SUPERFINÁLOVÝ DOUBLE PRO MODŘICE

Čtvrteční státní svátek dne 28. října roku 
2021 bude navždy zapsán v archivech Měst-
ského nohejbalového klubu Modřice jako 
den, kdy jsme zatím dosáhli historicky nej-
větších vítězství.

V tento den v pražské UNYP areně vrcholi-
la nohejbalová sezona v soutěžích družstev. 
Úvodní superfi nálový zápas obsadily fi nalis-
tky ligy žen. V něm se horký favorit družstvo 
Českého Brodu střetlo se svým poněkud pře-
kvapivým vyzyvatelem týmem DTJ Santoška 
Praha. A tým Santošky skvělým výkonem 
všechny překvapil a poprvé v historii pro svůj 
klub urval po výhře 4:3 titul pro sebe.

A po nich už na plochu arény nastoupily 
ke svému superfi nálovému zápasu týmy do-
rostu. Prvním fi nalistou byl tým Radomyšle 
a němu se postavil modřický A tým dorostu. 
V letošní sezoně, díky své kvalitní mládež-
nické základně, dokázal náš klub do soutěže 
čítající 14 týmu postavit A i B tým. Zatímco 
B tým zůstal těsně před branami play-off, tak 
A tým nakonec ze 4. pozice své skupiny do 
play-off proklouzl. Ve čtvrtfi nále vyřadil 2:0 
na zápasy tým Stříbra a v semifi nále opět 
2:0 tým Čelákovic. Už postup přes Čelákovi-
ce byl překvapením, protože v jejich řadách 
byli fyzicky vyspělejší hráči a dva z nich pak 
již s mužskými extraligovými zkušenostmi. 
Naši borci je však přehráli týmovým duchem, 
větší univerzálností a variabilitou své hry. 
Náš superfi nálový soupeř tým Radomyšle 
měl ve svých řadách letošního juniorského 
mistra světa ve trojicích Filipa Hokra. Tento 
dvoumetrový borec nastupoval letos pravi-
delně za Šacung Benešov v extralize mužů, 
kde svoji skvělou hrou patřil k největším hráč-
ským překvapením letošní extraligy. V týmu 
ho doplňoval další dvoumetrový habán Vo-
tava, a i další hráči byli ve své kategorii do 

19 let u její samé horní hranice. Oproti tomu 
v našem týmu byli pouze dva hráči s věkem 
dorostence (Brenner a Dvořák), tři starší žáci 
(Kolouch, Svoboda a Jahoda) a jeden dokon-
ce mladší žák (Dlabka). Kvůli nemoci musel 
doma zůstat Ondra Jurka. Už při nástupu 
bila do očí výrazná výšková a fyzická pře-
vaha našeho soupeře. Zápas však začínal 
od stavu 0:0 a naši borci byli odhodláni pro 
úspěch udělat vše. V týdnu před zápasem 
také u videa detailně rozebírali hru soupeře 
a takticky si připravovali obranu především 
na ranaře Hokra. Od začátku zápasu se na 
palubovce začaly dít neuvěřitelné věci. Naši 
borci na soupeře vlétli jako letní tornádo na 
Moravu. Než se soupeř vzpamatoval naši 
borci vedli 3:0 a byli již jeden vítězný zápas 
od překvapivého titulu. Jako čtvrtý zápas byl 
na pořadu singl. Zde Hokr udolal Toma Bre-
nnera a následoval zápas trojic. Naši borci 
vyhráli první set a když v druhém vedli 8:4 
začaly se chystat překvapivé oslavy. Ukáza-
lo se však jak těžké je pro mladé hráče udě-
lat poslední zlatý krok. Trojici jsme prohráli 
a když hráči Radomyšle vyhráli i následující 
dvojici byl rázem stav 3:3. Šlo se do posled-
ní dvojky. Do ní nastoupili za náš tým Svo-
boda a Kolouch. Tito stále ještě žáci naplno 
prodali svůj talent a zejména zkušenosti 
s fi nálovými výhrami, které nasbírali za řadu 
žákovských titulů. Soupeře soustředěným 
výkonem přehráli a mohla vypuknout obrov-
ská, nečekaná, ale o to sladší zlatá doros-
tenecká radost. Náš tým dokázal vysokého 
favorita porazit a řada přítomných odborníků 
a trenérů nešetřila slovy chvály.

Pro rok 2021 se tedy vítězem Botas do-
rostenecké ligy v soutěži družstvem stal tým 
ve složení: Brenner, Dvořák, Jurka, Kolouch, 
Svoboda, Jahoda a Dlabka po celý rok vede-

SPORT
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ný trenérem Miroslavem Bednářem za po-
moci Michala Svobody st.

Po tomto zlatém předkrmu následoval, 
za asistence přímého přenosu České televi-
ze, hlavní zápas dne, a to superfi nále mužů. 
V něm se opakovalo obsazení poslední su-
perfi nále z roku 2019, kdy se náš tým utkal 
s týmem Čakovic. Tehdy nás čakovičtí udo-
lali 5:4 a získali svůj první titul. Loňské su-
perfi nále zrušil COVID, a tak naše „pifka“ na 
čakovické zrála celé dva roky. Povzbuzeni ví-
tězstvím na hřišti Čakovic v poslední zápase 
základní části a se ztrátou pouhého jediného 
bodu za remízu s Karlovými Vary za celou se-
zonu šel náš tým do superfi nále sice ne jako 
favorit, ale plný odhodlání. Hráči šli hned od 
prvního míče soustředěně za svým cílem. 
Vrátit titul po 6 letech zpět do Modřic. Jakub 
Pospíšil s Lukášem Rosenberkem vyhráli 
svůj první zápas. Další naše dvojice Pavel 
Kop a Jan Hanus soupeři naopak podlehla, 
a tak bylo vyrovnáno na 1:1. Do hry šla naše 
elitní trojice Pospíšil, Rosenberk a Višvader. 
Svůj úkol splnila beze zbytku a zaváhání 
a vedli jsme 2:1. V dalším zápase nastoupila 
trojice Kop, Hanus a Topinka a po skvělém 
výkonu dokázala soupeře také porazit. Stav 
byl tedy nadějných 3:1. V zápase singlu na-
stoupil proti našemu Hanusovi letošní mistr 
republiky Jiří Kalous. A ten nakonec připsal 
pro svůj tým další bod a snížil na 3:2. Před 
hráči byly odvetné zápasy trojic, a to byl ten 
den náš zlatý grál. Nejprve elitní Pospíšilova 
trojice smetla své soupeře a při stavu 4:2 šla 
na superfi nálový matchball trojka Kop, To-
pinka a Hanus. A ani ta nic nenechala náho-
dě. A když posledním útokem vytloukl Pavel 
Kop blok čakovického hráče mohla naplno 
vypuknout další modřická zlatá euforie. Celý 
tým se dlouho objímal na palubovce, trenér 
Gulda létal do vzduchu nad hlavy svých svě-
řenců a skvělí modřičtí fanoušci na tribunách 
byli v transu. Prezident ČNS pan Kleník pak 

za asistence starosty města Modřice ing. 
Josefa Šiška předal zlaté medaile a nakonec 
i obří pohár. Mise roku 2021 tak byla úspěš-
ně splněna a pohár se „vrací domů“.

Letošní mistrem extraligy družstev mužů 
v nohejbale se tedy stal Městský nohejbalový 
klub Mobilprovás Modřice. Ten většinu zá-
pasů odehrál ve složení Pospíšil, Rosenberk 
Kop, Hanus, Topinka, Višvader, T. Gulda a Hal-
va. V některých zápasech se na hřišti objevili 
i Brenner a Boleloucký. A samozřejmě vždy 
byl na lavičce trenérský mág Petr Gulda.

Když jsem na začátku článku psal o his-
torickém dni z pohledu archívů, tak mně to 
nyní dovolte vysvětlit. Náš klub získal svůj 
12. titul a vyrovnal tím doposud historicky 
nejlepší tým Hloubětína (70. a 80. léta), ale 
třeba i hokejovou Kometu. Poprvé v historii 
našeho klubu, ale i celého českého nohejba-
lu také jeden klub vyhrál současně doroste-
necký i mužský titul. A tak asi sami tušíte, 
že cesta zpět autobusem domů hráčů s fa-
noušky byla bouřlivá a následné oslavy ně-
kolikadenní. Avšak jednoznačně zasloužené.

Děkuji všem přítomným fanouškům za 
podporu a samozřejmě městu Modřice 
i všem ostatním sponzorům.

 Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice 

 Foto: ČNS
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ČTVRTÝ ROČNÍK MEMORIÁLU P. ROBERTA M. MAYERA

Před lety to byl nápad Reného Absolona, 
abychom se sešli a uctili památku milované-
ho kněze, jehož sportovní láskou byl fotba-
lový míč. Letos již počtvrté se na memoriálu 
P. Roberta M. Mayera potkali farní fotbalisté 
z Čejče, Křenovic a Modřic. 

Petra Absolonová, v přítomnosti mís-
tostarostky, přivítala v ozvučeném areálu 
a sluncem zalitém odpoledni vzácné hosty. 
Především pak paní Mayerovou s dalšími 
rodinnými příslušníky, všechny účastníky 
a početné příznivce dobrého sportu, kteří si 
udělali čas, aby povzbudili svůj tým. V úvo-
du ještě Karel Praks v krátkém projevu při-
pomenul otce Roberta a zahájil společnou 
modlitbu.

Turnaj v litém souboji uvedli žáci z Modřic 
a orlíci z Křenovic. Po nich se již v soutěžním 
pavouku, v systému každý s každým, před-

stavily čtyři týmy dospělých. Hrálo se korekt-
ně, ve sportovně tvrdých soubojích se stří-
daly zajímavé okamžiky, v nichž nechybělo 
koření fotbalu, kterým jsou dosažené branky. 
I když vítězství obhájilo mužstvo z Čejče, 
kdo se stal vítězem, nebylo vůbec důležité. 
Důležitější je, že myšlenka před lety uvedena 
do života nezapadla, stále žije a zdárně se 
rozvíjí. 

Je třeba vyslovit poděkování a uznání 
všem, kteří se na přípravě a vlastním prů-
běhu akce podíleli. Především pak pečlivé 
a obětavé paní Mayerové, která turnaji věno-
vala svůj čas, úsilí a také zajistila část občer-
stvení. Dík patří škole, v jejímž sympatickém 
sportovním areálu se turnaj mohl uskutečnit. 
Nyní již nezbývá než se připravovat a těšit na 
následující ročník, který se uskuteční v Čejči.

 Josef Chybík

 Foto: Josef Chybík
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PŘEDSTAVUJEME NOVÝ SPORTOVNÍ KLUB V MODŘICÍCH

V létě tohoto roku začal své půso-
bení futsalový klub FC Atraps Mod-
řice, který reprezentuje Modřice ve 
druhé nejvyšší futsalové lize v Čes-
ké republice.

Logo klubu FC Atraps Modřice

Vedení klubu se netají ambicemi postupu 
do nejvyšší futsalové ligy v České republice, 
které bude prioritou pro nejbližší sezony. Již 
teď ale budete moct vzhlédnout v rámci do-
mácích utkáních v modřické hale takovou 
značku jakou je Baník Ostrava nebo českou 
futsalovou legendu Libora Gerčáka, mimo 
jiné stále reprezentačního gólmana, který 
v průběhu září v rámci Mistrovství světa ve 
futsalu chytal střely největším futsalovým 
hvězdám z Brazílie, kolébky futsalu. 

Zajímavosti je, že v modřickém klubu pů-
sobí hráči několika národností, kromě té 
české působí v klubu futsalisti ze Slovenska, 
Ukrajiny, Bosny a Hercegoviny nebo dokonce 
i z Brazílie.

Nábor mladých futsalistů již v prosinci
Společně s A týmem klub plánuje působit 

i v nejvyšší juniorské futsalové lize v katego-
rii U17 a U19 od příští sezony, co je skvělou 
příležitostí pro mladé kluky z Modřic a okolí. 
Na co se mohou těšit mladí hráči Atrapsu:

• Tréninkový proces pod vedením od-
borných trenérů z České republiky 
a z Brazílie, kolébky futsalu.

• Sportovní výzvy, ku příkladu naše ju-
niorka dosáhla v sezoně 2017/2018 
na titul vicemistra republiky, po tom, 
jak v semifi nále zdolala oblíbenou SK 
Slavii Praha.

• Dosáhnout individuálních úspěchů. 
Již 4 hráči Atrapsu se v minulosti do-
kázali prosadit do českého národního 
futsalového týmu v mládežnických 
kategoriích. Věříme, že toto číslo v ná-
sledujících sezonách výrazně poroste.

• Utkání proti týmům, jakými jsou na-
příklad Chrudim, SK Slávie Praha, AC 
Sparta Praha nebo Baník Ostrava.

• Regenerace, slevy u partnerů a přede-
vším skvělý kolektiv.
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V průběhu října odstartovala 2. Futsal liga 
východ třema utkání Atrapsu, v kterých ale 
naši hráči nedokázali uspět.

1.kolo (8. 10. 2021): FC Atraps Modřice vs. 
FC Tango Hodonín 4:5 (1:1)

Fanoušci v hale byli svědky skvělého utká-
ní, které bylo dramatické od první minuty až 
do konce. Již ve druhé minutě jsme po stan-
dardní situaci otevřeli skóre, následně jsme 
dokázali pro nás nepříznivý stav 2:3 otočit 
na 4:3 v náš prospěch, aby nás pak Tango 
dvěma góly defi nitivně zlomilo a utkání vy-
hrálo 4:5.

O neúspěchu v utkáni rozhodlo množství 
neproměněných šancí z naší strany, co po 
zápase potvrdil i kapitán domácích Tomáš 

LIGA ODSTARTOVALA PRO ATRAPS NEÚSPĚŠNĚ

Buršík: „Dramatické utkáni rozhodli naše ne-
proměněné šance a soupeř dokázal svými 
zkušenosti v závěru utkání překlopit skóre 
na svou stranu.“

2.kolo (15. 10. 2021): FC Baník Ostrava vs. 
FC Atraps Modřice 5:0 (2:0)

Na neštěstí pro nás dokázal domácí Baník 
utkání ovládnout jednoznačně 5:0. I když je 
výsledek jednoznačný, svou kůži jsme nepro-
dali lacino, co potvrzuje i trenér domácích: 
„Výsledek vypadá jednoznačně, ale Atraps 
nedal rozhodně svou kůži lacino a vše jsme 
si museli poctivě odpracovat. V případě po-
třeby nás podrželi gólmani, kteří odchytali 
každý poločas“. Zklamání z výsledku neskrý-
val ani předseda Atrapsu Zdeněk Pekárek: 

 Foto: Matúš Longauer
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„Výsledek a celé utkání se rozhodlo v po-
slední minutě prvního poločasu a na začátku 
druhého poločasu, kdy nedáme nejprve dvě 
vyložené šance a můžeme snížit na jedna
-dva či vyrovnat na dva-dva, ale místo toho 
dostaneme na 3:0 a 4:0 po našich ležérních 
nahrávkách. Soupeři k vítězství gratulujeme, 
byl více hladový po gólech.“

3.kolo (22. 10. 2021): FC Atraps Modřice 
vs. SK Amor Kloboučky Vyškov 4:6 (0:2)

Před skvělou návštěvou v modřické hale 
viděli diváci gólovou přestřelku ve druhé po-
lovině, která skončila další prohrou Atrapsu. 

Doplatili jsme zejména na laciné inkasova-
né góly v rozmezí 28. až 33. minuty, které 
rozhodli o vítězství hostů. Utkání zhodnotil 
střelec jednoho gólu Atrapsu Petr Slováček: 
„Utkání rozhodla zejména týmovost a se-
hranost soupeře, z mého pohledu působili 
víc jako tým a na rozdíl od nás se jim daři-
lo v koncovce. Klíčová fáze utkání byla ze 
začátku druhého poločasu, kdy jsme si vy-
pracovali na soupeře tlak, ze kterého jsme 
nedokázali vytěžit maximum. Sice se nám 
podařilo snížit, ale po našich chybách jsme 
dostali čtvrtý a pátý gól, na které jsme nedo-
kázali včas zareagovat.“

TABULKA 2. FUTSAL LIGY VÝCHOD PO TŘECH KOLECH
1. Baník Ostrava 9

2. 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto 7

3. Tango Hodonín 4

4. SK Amor Kloboučky Vyškov 4

5. SKUP Olomouc 1

6. FC Atraps Modřice 0

PROGRAM ATRAPSU PRO PODZIMNÍ ČÁST

5. kolo (5. 11. 2021): 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto vs. FC Atraps Modřice

6. kolo (11. 11. 2021): FC Tango Hodonín vs. FC Atraps Modřice

7. kolo (19. 11. 2021): FC Atraps Modřice vs. FC Baník Ostrava

8. kolo (27. 11. 2021): SK Amor Kloboučky Vyškov vs. FC Atraps Modřice

9. kolo (3. 12. 2021): FC Atraps Modřice vs. SKUP Olomouc

10. kolo (10. 12. 2021): FC Atraps Modřice vs. 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto

4. kolo (19. 12. 2021): SKUP Olomouc vs. FC Atraps Modřice

 Matúš Longauer
 marketing@fcatraps.cz
 tel. +420 775 128 519.
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ROZHOVOR S PŘEDSEDOU ATRAPSU ZDEŇKEM PEKÁRKEM

V dnešním článku vám přinášíme rozho-
vor s naším předsedou Zdeňkem Pekárkem 
(kterého asi všichni nazývají Pekki), kterého 
jsme vyzpovídali.

Klub vstupuje do následující sezóny v “no-
vých šatech”. Co stálo za změnou místa pů-
sobení a změnou samotné identity klubu?

Spolupráce s městem Modřice se zača-
la rodit již před 2 lety. Tehdy však náš klub 
uzavřel spolupráci s tišnovským San Marino 
a Mitrou a vystupoval pod názvem ASM Dol-
ní Loučky. Bohužel, spolupráce nefungovala 
tak, jak jsme si všichni přáli. Mimo jiné, pro 
brněnské kluky, kteří hráli druhou ligu, před-
stavoval z časových důvodů problém dojíždět 
třikrát týdně do Tišnova na tréninkový proces 
a utkání a my jsme se začali poohlížet po pří-
stupnějších halách. Naštěstí, zájem ze strany 
města Modřice trval i nadále. Po několika 
schůzkách jsme se velmi rychle dohodli. Zá-
roveň, klub má příležitost “nového začátku”, 
když se chceme již od nyní prezentovat jako 
klub, který se dokáže zlepšovat za stabilních 
podmínek a vychovávat talentované futsalis-
ty, kterých bylo a je v okolí Brna nespočet.

Jaké výhody by teda měla tato spolupráce 
s městem Modřice klubu přinést?

Jednoznačně vyniká zázemí. Utkání bude-
me hrát v jedné z nejmodernějších hal mini-
málně na Jižní Moravě, kde budeme dispo-
novat taky možnosti regenerace a využitím 
jiných sportovišť. Zároveň budou mít naši 
kluci k dispozici skvělou dostupnost z ja-
kýkoliv části Brna. Kromě zázemí nás bude 
město podporovat i marketinkově a v nepo-
slední řadě je tady do budoucna příležitost 

na užší spolupráci s fotbalovým klubem. My 
budeme na oplátku město hrdě reprezento-
vat a věříme, že si získáme velké množství 
nových modřických fanoušků, kteří nás bu-
dou podporovat přímo na tribunách. 

Předpokládám, že tyto změny výrazně 
ovlivnily taky dlouhodobé cíle klubu, mohl 
by jsi jich nám přiblížit?

Určitě nechceme tlačit na pilu tím, že by-
chom se například do dvou sezon museli 
dostat do nejvyšší soutěže. V prvním řadě 
chceme stabilizovat ty “základy” kolem klu-
bu. Mít širokou hráčskou základnu, být fi -
nančně stabilní a zlepšit marketing. Chceme, 
aby to kluky hlavně bavilo, vytvořila se velká 
parta, která bude tahat za jeden provaz. Pak 
věříme, že úspěchy v dlouhodobém hori-
zontu přijdou a my se v budoucnu staneme 
stabilním účastníkem nejvyšší futsalové ligy. 
Naším plánem je taky výrazně pozvednout 
naši mládež, na které chceme právě v bu-
doucnu stavět.

Pojďme od dlouhodobých plánů k sou-
časnosti, v jakých soutěžích bude klub 
v sezoně 2021/2022 vystupovat a jaké jsou 
sportovní cíle?

Věříme, že se nám podaří sehnat mnoho 
mladých kluků a klub tak budeme moct opět 
přihlásit do juniorské celorepublikové sou-
těže v kategoriích U17 a U19. Dále chceme 
založit kategorii U15, která bude v případě 
dostatečného naplnění hrát turnaje v rámci 
projektu DětskýFutsal.cz. Pro tyto mládež-
nické kategorie je cílem, jak jsem už nazna-
čil, vytvořit a stabilizovat kádr. Rezervní B 
tým si zahraje Krajský přebor Jihomoravské-
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ho kraje. Tu je cílem umístění v první polo-
vině tabulky, to je do šestého místa. A tým 
bude čelit velké konkurenci v II. lize-východ. 
Chceme, aby Atraps dokázal potrápit favo-
rity a předváděl pěkné futsalové výkony, na 
které budeme v dalších sezónách navazovat 
s již vyššími ambicemi.

Naznačil si, že klub ještě není úplně hráč-
sky zabezpečen, co se týká mládeže, jak to 
bude s trenérským obsazením a obsazením 
seniorských družstev?

S trenérským obsazením jsme naprosto 
spokojeni. Na starost to bude mít brazilec 
Robson Christenson Pupo. Těšíme se, že bu-
deme mít odborníka z “kolébky futsalu” a vě-
říme, že tato osobnost bude lákadlem taky 
pro mladé kluky, kteří přemýšlejí nad futsa-
lem. Jednáme taky s bývalým svěřencem 
Pupa, který by mohl tuto dvojici v průběhu 
sezóny doplnit a zároveň by vyztužil hráčský 
kádr. Co se týká hráčů pro A mužstvo, jsme 
rádi, že jsme udrželi potenciál z období před 
Covidem, který ještě doplňujeme. Můžu pro-
zradit, že budeme vystupovat s velmi mla-
dým kádrem. B mužstvo je zabezpečené 
stejně tak jako je to u prvního mužstva.

Jak je klub na tom fi nančně? Víme, že Co-
vid nepříjemně zamával s touhle stránkou 
téměř ve všech sportech.

Pro následující sezónu jsme zajištění, 
a to hlavně díky našim stabilním partnerům. 
Věříme, že nová identita klubu a sportovní 
úspěchy nám dopomohou k navýšení port-
folia našich partnerů, které hledáme i nadále 
a mohli bychom tak klub více posouvat.

Pouze nedávno se uskutečnilo druholigo-
vé grémium, po kterém je zřejmé, že soutěž 
bude mít jenom 6 účastníků. Jaký je tvůj 

názor na odstoupení tak velkého množství 
klubů?

Popravdě, jsem rád, že ligu budou hrát 
pouze týmy, které ji chtějí hrát na úrovni, 
mají vysoké ambice a dobrý zázemí. Mrzí 
mě například nepřihlášení Jeseníku, který se 
předtím již stabilně dokázal usadit na české 
futsalové scéně. Když bych měl jít ještě dále, 
vůbec bych se nebránil vytvoření celostátní 
druhé ligy. Z pohledu cestování by to pro nás 
moc velký rozdíl nebyl a ligu by alespoň hrály 
kluby, které se chtějí posouvat dopředu. Na-
víc, získali bychom nové informace právě od 
týmů, s kterými se prakticky vůbec neutkává-
me a přitom hrají na stejné úrovni.

Co toto zkvalitnění soutěže znamená pro 
šance Atrapsu?

My si to rozdáme na férovku se všemi sou-
peři. Myslím, že v tomhle složení může každý 
porazit každého. 

(pozn.: Soutěže se kromě Atrapsu účastní 
FC Tango Hodonín, FC Baník Ostrava, SK 
Amor Kloboučky Vyškov, SKUP Olomouc a 1.
FC Nejzbach Vysoké Mýto.)

Na závěr, máš nějaký odkaz, který bys rád 
řekl?

Jasně, přál bych si abychom jsme se pev-
ně zakotvili jako hrdý klub, kde je vidno práce 
všech. Abychom byli oporou a bojovali jeden 
za druhého. Vždy jsem si zakládal na respek-
tu a úctě, to chceme abychom drželi, či už 
vůči sobě, soupeřům, nebo i rozhodčím. Pak 
věřím, že tenhle klub, který má srdce přitáh-
ne zájem taky ze strany mladých hráčů, fa-
noušků a fi rem.

 Matúš Longauer
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0% úrok

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

Kia XCeed.
Akční model Black Edition.

Kombinovaná spotřeba a emise CO
2
 (WLTP). Kia XCeed: 1,4−7,1 l/100 km 32−161 g/km. Reprezentativní příklad financování XCeed Comfort 1.0 T-GDI s programem Kia 0% úrok; pořizovací cena 469 980 Kč vč. DPH, výše úvěru 234 990 Kč, akontace 

50 % (234 990 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 15,65 % p.a.; měsíční (1.-24.) splátka úvěru 9 791 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 1 181 Kč, POV 213 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 29 Kč; délka úvěru 24 měsíců. Celková částka 
k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 268 440 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající 
a právnické osoby akontace možná od 0 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. 
Nabídka platí do 30. 11. 2021.

Kontaktujte naše
prodejce:

Dana Šardická

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

Jakub Kludský

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

Firma FRESH JUICE, s. r. o.
 PŘIJME BRIGÁDNÍKA 

na přípravu a rozvoz zboží po Brně.
15 až 20 hodin týdně/ 180 Kč hod.

T: 608 983 863 
email: freshjuice@freshjuice.cz

Nádražní 326, Modřice

Chráněná dílna hledá ženy 
a muže s OZP, jednoduchá ruční 
práce, montážní práce drobných 
součástek. Práce na zkrácený 
pracovní úvazek dle dohody, jed-

nosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. Práce 
v malém, příjemném kolektivu stabilní fi rmy. 

Místo výkonu práce: 
Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)
Tel. 775 330 122 | info@meta-pyro.cz
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OPRAVÍM POČÍTAČ | SEŘÍDÍM
P.Beller@seznam.cz

776 187 490

MODŘICKÁ STAVEBNÍ FIRMA

Kontakt: 721 576 248

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

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

Neurologická ambulance 
na poliklinice v Židlochovicích 

oznamuje, že nově zahájila provoz 

AMBULANCE
DĚTSKÉ NEUROLOGIE

Dětská neurologie ordinuje v pátky 
a objednat se lze telefonicky 

každý pátek na telefonním čísle: 

730 415 123 
nebo na emailu: 

detskaneuzidlochovice@seznam.czkaneuzidlochovice@seznam
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