
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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Ohňostroj při Večeru rozsvícených lampiček. Foto: M. Hájek

 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Městský úřad Modřice  tel.: 537 001 011, fax: 537 001 020
Městská policie Modřice   tel.: 156, 602 555 193
Městská knihovna  tel.: 537 001 028
Pasivní bytový dům pro seniory  tel.: 538 728 182, 538 728 183, 731 440 706
Víceúčelová sportovní hala  tel.: 603 808 048 
Webové stránky města Modřice: www.mesto-modrice.cz 
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SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané,
oslovuji vás v nové 

rubrice, kde bych 
vám chtěl pravidelně 
přinášet zajímavé 
informace z radni-
ce, které se udály za 
uplynulý měsíc.

N e j d ů l e ž i t ě j š í 
událostí v poslední 
době byly bezesporu 

komunální volby 23. a 24. 9. 2022. Většina 
z vás se v nich vyslovila pro změnu ve vedení 
města, proto jsme se snažili vašemu přání vy-
hovět. Stávající koalice ODS + KDU-ČSL+ Ze-
lení, která do voleb měla v zastupitelstvu 10 
křesel, jich získala již pouhých šest a tím ztra-
tila v zastupitelstvu většinu. Bylo tedy jasné, 
že musí vzniknout nová koalice, která by opět 
získala většinu z 15 křesel, tj. minimálně 8.

Vyjednávání začala ihned po zveřejnění 
výsledků. V podstatě se nabízely dvě hlavní 
varianty, ale s řadou modifi kací. První byla re-
konstrukce stávající koalice – tj. buď výměna 
některých jejich členů za jiné, popř. doplnění 
dalších subjektů, druhá byla vytvoření zcela 
nové koalice založené na stávající opozici. 
Mohu vás ujistit, že byly prověřeny takřka 
všechny matematicky možné varianty. Ve 
fi nále pak zůstala pouze jedna – ta vítězná.

Až 18. 10. večer, tj. den před ustavujícím 
zasedáním zastupitelstva, byla konečně po-
depsána koaliční smlouva. Nová koalice je 
tvořena subjekty SPOLEČNĚ PRO MODŘI-
CE + NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice + 
dvěma zastupiteli, kteří kandidovali za ANO 
2011. Tato koalice disponuje v zastupitel-

stvu těsnou většinou 8 křesel. Díky tomu 
bylo na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
dne 19. 10. 2022 zvoleno kompletně nové 
vedení města.

V životě Modřic tak skončila jedna etapa 
a začíná jiná. Ing. Šiška a Ing. Chybíková byli 
ve vedení města dlouhých 16 let. Děkuji jim 
za vše dobré, co pro Modřice vykonali, a v je-
jich další práci i v osobním životě jim přeji 
hodně úspěchů. Věřím, že nové vedení na 
to úspěšně naváže. Změna by měla přinést 
jiné priority, nové nápady, otevřenější politiku 
a větší zapojení občanů do řízení města. 

Ve volbách bohužel též vyvrcholilo rozděle-
ní občanů města na dvě skupiny – zastánce 
dosavadního vedení a jejich kritiky. Mým nej-
větším úkolem je nyní spojit obě skupiny, aby 
mezi sebou nebojovaly, ale aby spolupracova-
ly, protože je to město nás všech. Jaké si jej vy-
tvoříme, takové i bude. Proto vás nyní všechny 
vyzývám ke spolupráci, nechejme nevraživosti, 
zanechejme politikaření, neházejme si klacky 
pod nohy, ale spolupracujme, aby naše děti 
a vnuci mohli být na nás hrdi, že jsme jim zane-
chali město, kde se bude dobře žít.
Děkuji.

 Libor Procházka 

Poznámka
Nové vedení se ujalo funkce ihned 

20. 10. 2022. Postupně se osobně seznamu-
jeme se všemi zaměstnanci města i jím zří-
zených organizací, s podporovanými spolky 
a příjemci dotací, chodíme na kontrolní dny 
právě probíhajících staveb, připravujeme roz-
počet na r. 2023, zúčastňujeme se konaných 
akcí, řešíme každodenní problémy i poža-
davky našich občanů.
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NOVÉ VEDENÍ MĚSTA MODŘIC

uvolněný starosta – Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA (NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)
první uvolněný místostarosta – Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)

druhý neuvolněný místostarosta – Ing. Tomáš Brabec (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)
 I. radní – Ing. Erik Mikuš EUR ING (nezávislý zastupitel)

II. radní – Ing. Jan Skalník (nezávislý zastupitel)

Další koaliční zastupitelé:
Ing. Tomáš Hejtmánek (NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)

Roman Kraut (SPOLEČNĚ PRO MODŘICE)
Ing. Radek Vostrejš (NEZÁVISLÍ za čisté a klidné Modřice)

zvolené na ustavujícím zasedání zastupitelstva 19. 10. 2022

USNESENÍ ZMM č. 1/2022
z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen „ZMM“), 
konaného dne 19. října 2022 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje, že
Ustavující Zastupitelstvo města Modřice 
bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je plně 
usnášeníschopné (v počtu 15, jmenovitě 
viz prezenční listina)

Bod 1 – Úvod
Usnesení Z1-1.2/2022: ZMM volí zapiso-
vatelkou 1. ustavujícího řádného veřejného 
zasedání Zastupitelstva města Modřice 
p. Lenku Knotkovou, DiS.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-1.3/2022: ZMM volí ověřova-
teli zápisu 1. ustavujícího řádného veřejné-
ho zasedání Zastupitelstva města Modřice 
zast. MVDr. Luďka Slaného a zast. Ing. To-
máše Hejtmánka. 
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 2 – Zákonné formality zasedání
Usnesení Z1-2.1/2022: ZMM skládá slib 
zastupitele v souladu s ust. § 69 odst. 2 zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění poz-
dějších předpisů. 
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-2.2/2022: ZMM schvaluje pro-
gram 1. ustavujícího řádného veřejného za-
sedání ZMM.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 3 – Projednání a schválení jednacího 
řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva 
města Modřice
Usnesení Z1-3.1/2018: ZMM schvaluje jedna-
cí řád 1. ustavujícího řádného veřejného zase-
dání Zastupitelstva města Modřice ve voleb-
ním období 2022–2026 v předloženém znění.
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Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 4 – Projednání a schválení volebního řádu
Usnesení Z1-4. 1. 1/2022: ZMM schvaluje 
počet členů Rady města Modřice ve výši 5.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4. 1. 2/2022: ZMM schvaluje 
volbu uvolněného starosty.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4. 1. 3/2022: ZMM schvaluje 
volbu 2 místostarostů.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4. 1. 4/2022: ZMM schvaluje 
volbu 1. uvolněného místostarosty.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4. 1. 5/2022: ZMM schvaluje 
volbu 2. neuvolněného místostarosty.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4. 1. 6/2022: ZMM schvaluje vol-
bu předsedy Kontrolního a fi nančního výboru.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4. 1. 7/2022: ZMM schvaluje 
provedení volby uvolněného starosty, jednoho 

uvolněného místostaro sty, jednoho neuvolně-
ného místostarosty, dvou neuvolněných rad-
ních, předsedy Kontrolního výboru a předsedy 
Finančního výboru tajným hlasováním. 
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-4.2/2022: ZMM schvaluje Vo-
lební řád 1. ustavujícího řádného veřejného 
zasedání ZMM ve volebním období 2022–
2026 beze změn.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 5 – Volba volební komise
Usnesení Z1-5.1/2022: ZMM volí volební ko-
misi pro volbu starosty, místostarostů, rad-
ních a předsedů KV a FV ve složení zast. Ing. 
Libor Hökl, zast. Bc. Petra Absolonová, zast. 
Ing. Tomáš Hejtmánek.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Bod 6 – Provedení volby starosty, místosta-
rostů, radních a předsedů výborů dle schvá-
leného volebního řádu
Usnesení Z1-6.1/2022: ZMM volí uvolněným 
starostou města Modřice pro volební období 
2022–2026 Mgr. Ing. Libora Procházku, MBA.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
 
Usnesení Z1-6.2/2022: ZMM volí uvolně-
ným místostarostou města Modřice pro vo-
lební období 2022–2026 Ing. Antonína Ma-
zálka, Ph.D.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 
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Usnesení Z1-6.3/2022: ZMM volí neuvolně-
ným místostarostou města Modřice pro vo-
lební období 2022–2026 Ing. Tomáše Brabce.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-6.4/2022: ZMM volí prvním 
radním Rady města Modřice pro volební ob-
dobí 2022–2026 Ing. Erika Mikuše, EUR ING.
Hlasování: 14 pro (Procházka, Mazálek, 
Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, 
Hejtmánek, Šiška, Chybíková, Slaný, Hökl, 
Doleček, Hroudný)
 0 proti 
 1 se zdržel (Absolonová)

Usnesení Z1-6.5/2022: ZMM volí druhým 
radním Rady města Modřice pro volební ob-
dobí 2022–2026 Ing. Jana Skalníka.
Hlasování: 14 pro (Procházka, Mazálek, 
Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, 
Hejtmánek, Šiška, Chybíková, Slaný, Hökl, 
Doleček, Hroudný)
 0 proti 
 1  se zdržel (Absolonová)

Usnesení Z1-6.6/2022: ZMM volí předse-
dou Kontrolního výboru Zastupitelstva měs-
ta Modřice pro volební období 2022–2026 
Ing. Josefa Šišku.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-6.7/2022: ZMM volí předse-
dou Finančního výboru Zastupitelstva města 
Modřice pro volební období 2022–2026 Ing. 
Jana Skalníka.
Hlasování: 14 pro (Procházka, Mazálek, 
Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, 
Hejtmánek, Šiška, Chybíková, Slaný, Hökl, 
Doleček, Hroudný)

 0 proti 
 1 se zdržel (Absolonová) 

Bod 7 – Ostatní zákonné záležitosti
Usnesení Z1-7. 1. 1/2022: ZMM volí obřad-
níky města Modřice starostu města Mgr. Ing. 
Procházku, MBA; uvolněného místostarostu 
Ing. Mazálka, Ph.D.; neuvolněného místosta-
rostu Ing. Tomáše Brabce a 1. radního Ing. 
Erika Mikuše, EUR ING.
Hlasování: 13 pro (Procházka, Mazálek, 
Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, 
Hejtmánek, Šiška, Slaný, Hökl, Doleček, 
Hroudný)
 0 proti 
 2 se zdržely (Absolonová,
 Chybíková)

Usnesení Z1-7. 1. 2/2022: ZMM stanovuje 
místem pro uzavírání manželství obřadní síň 
Městského úřadu Modřice v budově nám. 
Svobody 93, Modřice.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.2/2022: ZMM pověřuje za-
stupováním města Modřice v Dozorčí radě 
Euroregion Pomoraví starostu města Mgr. 
Ing. Libora Procházku, MBA.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.3/2022: ZMM pověřuje za-
stupováním města Modřice v Představen-
stvu Virského oblastního vodovodu s.o.m. 
zastupitelku Ing. Hanu Chybíkovou.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.4/2022: ZMM pověřuje 
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zastupováním města Modřice ve Správní 
radě Sdružení obcí a měst Cyklistická stez-
ka Brno–Vídeň d.s.o., ve volebním období 
2022–2026 zast. Romana K rauta.
Hlasování: 13 pro (Procházka, Mazálek, 
Kraut, Brabec, Mikuš, Skalník, Vostrejš, 
Hejtmánek, Šiška, Slaný, Doleček, Hroudný, 
Absolonová)
 0 proti 
 2 se zdrželi (Chybíková, Hökl)

Usnesení Z1-7.5/2022: ZMM pověřuje za-
stupováním města Modřice v DSO Šlapanic-
ko ve volebním období 2022–2026 starostu 
města Mgr. Ing. Libora Procházku, MBA.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.6/2022: ZMM ustanovuje 
hlavního koordinátora pro jednání o protipo-
vodňových opatřeních a záplavovém území 
města Modřice Ing. Tomáše Brabce.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.7/2022: ZMM ustanovuje 
určeného zastupitele pro zpracování změny 
č. 1 ÚP Modřice Ing. Antonína Mazálka, Ph.D.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7.8/2022: ZMM pověřuje za-
stupování města na pozici starosty Honeb-
ního společenstva Modřice ve volebním 
období 2022–2026 starostu města Mgr. Ing. 
Procházku, MBA.
Hlasování: 14 pro (Procházka, Mazálek, 
Kraut, Chybíková, Hökl, Mikuš, Skalník, 
Brabec, Hejtmánek, Šiška, Slaný, Doleček, 
Hroudný, Absolonová)

 0 proti 
 1 se zdržel (Vostrejš) 

Usnesení Z1-7.9/2022: ZMM jmenuje zástup-
ce zřizovatele do Školské rady Ing. Antonína 
Mazálka, Ph.D., a Ing. Tomáše Hejtmánka.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7. 10. 1/2022: ZMM schvaluje 
v případě souběhu výkonu více funkcí neu-
volněných členů Zastupitelstva města Mod-
řice odměnu jako souhrn odměn maximálně 
za tři zastávané funkce.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo 

Usnesení Z1-7. 10. 2/2022: ZMM schva-
luje odměny neuvolněným členům zastu-
pitelstva města Modřice s účinností od 
19. 10. 2022 ve výši: neuvolněný místosta-
rosta Ing. Brabec 35.795 Kč; radní a před-
seda FV Ing. Skalník 11.932 Kč; radní Ing. 
Mikuš 7.954 Kč; předseda KV Ing. Šiška 
3.978 Kč; zastupitelé Ing. Chybíková, MVDr. 
Slaný, Ing. Hökl, Ing. Doleček, p. Hroudný, p. 
Kraut, Bc. Absolonová, Ing. Vostrejš a Ing. 
Hejtmánek 1.989 Kč.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti
 0 se zdrželo 

K bodu 7.11 nebylo přijato žádné usnesení.

Usnesení Z1-7.12/2022: ZMM prohlašuje 
kontinuitu místní legislativy mezi volebním 
obdobím 2018–2022 a volebním obdobím 
2022–2026.
Hlasování: 15 pro 
 0 proti 
 0 se zdrželo
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Usnesení Z1-7.13/2022: ZMM bere na vě-
domí nástin činnosti orgánů města ve voleb-
ním období 2022–2026.
Hlasování: 15 pro 

 0 proti 
 0 se zdrželo 
Bod 8 – Různé, diskuze
Nebyla přijata žádná usnesení.

POZVÁNKA

na 2. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřic, 
které se koná v pondělí 12. prosince 2022 od 18 hodin 

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

a na internetových stránkách města Modřic.

Komentáře k vybraným bodům usnesení ze 71. schůze RMM konané dne 18. 10. 2022

Revitalizace sběrného dvora
Na základě požadavků zejména KHS provedla RMM výběr dodavatele revitalizace sběrného 
dvora, kterou bude provádět fi rma Společnost stavby SR – sběrový dvůr Modřice skládající 
se z fi rem SR group, s. r. o., a Stavex BV, s. r. o., za cenu 10.744.000 Kč bez DPH.
(k usnesení 71R-2. 2. 1/2022 a 71R-2. 2. 2/2022)

Opravy chodníků Sadová
RMM schválila Dodatek č. 1 smlouvy na realizaci akce „Souvislá údržba chodníků na ul. 
Sadová – I. etapa“ prováděná fi rmou Svítil plus, s. r. o., který upravuje termín dokončení do 
31. 10. 2022 a zvyšuje cenu díla o vícepráce za cenu 43.540 Kč bez DPH.
(k usnesení 71R-2.3/2022)

Pronájem prostor města
RMM schválila pronájem velké zasedací místnosti městského úřadu spolku Dubové lístky 
z.s. dne 17. 12. 2022 za účelem konání divadelního představení a pronájem areálu Pod 
Kaštany Pionýrské skupině Modřice ve dnech 16.–18. 6. 2023 za účelem konání oslav výročí 
založení 66.PTO Brabrouci.
(k usnesení 71R-3.3/2022 a 71R-3.4/2022)

Zapojení podnikatelů do systému odpadového hospodářství města
RMM schválila vzorovou smlouvu, text žádosti a interní směrnici k zapojení podnikatelských 
subjektů do obecního systému odpadového hospodářství.
(k usnesení 71R-7. 3. 1/2022, 71R-7. 3. 2/ a 71R-7. 3. 3/2022)

USNESENÍ 71. SCHŮZE RMM
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Nafukovací hala
RMM z důvodu velké fi nanční náročnosti zamítla pro zimní období 2022–2023 stavbu na-
fukovací haly.
(k usnesení 71R-7. 4. 1/2022)

Provoz kluziště
RMM i přes fi nanční náročnost schválila uvedení kluziště u městské haly v zimním období 
2022–2023 do provozu.
(k usnesení 71R-7. 4. 2/2022)

Dodávky plynu pro město
Po ročním vyjednávání s dodavateli zemního plynu město konečně obdrželo cenovou na-
bídku na odběr zemního plynu do 31. 12. 2022 za cenu 5.764,41 Kč/MWh od společnosti 
Innogy Energie, s. r. o., a nabídku RMM schválila.
(k usnesení 71R-7.11/2022)

ODPADY V DOBĚ REKONSTRUKCE SBĚRNÉHO DVORA

V říjnovém čísle městského zpravoda-
je bylo oznámeno plánované uzavření 
sběrného dvora na ulici Tyršova. Sběrný 
dvůr je uzavřen z důvodu jeho kompletní 
rekonstrukce a modernizace. Uzavření 
je plánováno na období od 15. 11. 2022 
do května 2023. Firma Recovera Využití 
zdrojů, a. s., která v Modřicích zabezpe-
čuje provoz sběrného dvora, na toto ob-
dobí přichystala náhradní mobilní svoz 
odpadů. 

Velkoobjemový odpad, suť, nebezpečné 
odpady, pneumatiky

Mobilní svoz proběhne zpravidla dvakrát 
za měsíc v sobotu v termínech 3. 12., 
17. 12., 7. 1., 21. 1., 4. 2., 18. 2., 4. 3., 
18. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 6. 5. a 20. 5. 
V tyto dny bude u fotbalového hřiště 
přistaven kontejner na velkoobjemový 
odpad a ve vybraných termínech také na 
suť, nebezpečný odpad nebo pneumati-
ky. Občané města mají možnost využít 
přistavené kontejnery v čase od 8:00 do 
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11:00. Bohužel nebylo možné dojednat delší časový interval, neboť kontejnery musí být ve 
stejný den vyvezeny na úložiště odpadů, která zavírají ve 12:00.

Elektrozařízení

Elektrozařízení z domácností bude možné od 
1. 12. 2022 odevzdávat ve sběrném středisku 
odpadů SSO Malínská v Brně-Tuřanech, které 
se nachází na ulici Měšťanská. Budou zde při-
chystány dvě klece na elektrozařízení pro obča-
ny města Modřic. Z kapacitních důvodů nebylo 
možné tyto klece umístit do nejbližšího SSO v Br-
ně-Chrlicích. Telefonní kontakt na SSO Malínská 
je 606 914 766, pro zobrazení polohy můžete 
využít webové stránky společnosti SAKO Brno 
www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/
cz/. Provozní doba střediska je následující:

Po  13–18
Út-Pá   9–13 a 14–18
So-Ne   9–12 a 13–17

SSO Malínská bude možné využít pouze k odevzdání 
elektrozařízení, nikoli libovolného odpadu! 

Kovy

K odevzdání kovového odpadu prosím využijte výkupny kovů v okolí. V blízkosti Modřic drobný 
výkup kovů od občanů provozuje např. fi rma REMET, vstup do výkupny je v Přízřenicích z ulice 
Moravanská v blízkosti železničního přejezdu. Provozní doba výkupu od občanů je následující:
Po-Pá   7–16
So   7–12

Bioodpad

V době vegetačního klidu, od prosince do února, využijte pravidelný měsíční svoz bioodpadu 
od domu. V období od března do listopadu je možné využít svoz bioodpadu od domu každý 
týden. V tomto období je dále jednou za 14 dnů (sudý týden v pondělí) přistaven kontejner na 
bioodpad u fotbalového hřiště. Svoz kontejneru probíhá po jeho naplnění.
Děkujeme za vaši trpělivost a pochopení, v květnu příštího roku nám bude odměnou zrekon-
struovaný sběrný dvůr.
 Ing. Antonín Mazálek, Ph.D. 
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LETOŠNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY V MODŘICÍCH

V době, kdy píšu tento příspěvek, uběhl od 
komunálních voleb necelý měsíc a od usta-
vujícího zastupitelstva 10 dní. Byly rozdány 
hlasy a vznikla, pro Modřice po několika le-
tech, nová situace. 

Celé období kolem voleb, při samotných 
volbách a po vyhlášení výsledků voleb se 
vyznačovalo značnou nervozitou a pro mne 
osobně to bylo obrovské zklamání. Ne proto, 
že tradiční koaliční partneři ODS, KDU-ČSL 
a Zelení nezískali většinu, byť ODS je vítězem 
voleb. Tak to někdy bývá. Část občanů chtěla 
změnu, tak jí bylo dosaženo. 

Mrzí mne, jak se někteří lidé projevili. Pře-
kvapilo mě, že někteří přeběhlíci z našich řad 
za celé minulé volební období nepřišli s žád-
ným dotazem, návrhem řešení nebo připo-
mínkou k řízení města a najednou ví, s kým 
chtějí spolupracovat a s kým ne? Je to samo-
zřejmě jejich svobodná vůle a rozhodnutí, ale 
není to trochu zvláštní?

Pro mne prapodivné chování některých 
členů volebních komisí, podsouvání nezá-
konnosti při minulých komunálních volbách 
hraničící s kriminalizováním někdejších vo-
lebních komisí bylo nechutné. 

ROZLOUČENÍ BÝVALÉHO STAROSTY

Vážení spoluobčané!

Po dlouhých 16 letech jsem ukončil svoje 
působení na pozici starosty města Modři-
ce. Bylo to krásné období mého života, kte-
ré jsem zasvětil práci pro mé rodné město 
a doufám, že jsem alespoň částečně dokázal 
Modřice rozvíjet a někam je posunout. Jsem 
rovněž přesvědčen, že vyjednáním odsunu 
jižní tangenty jižním směrem dále od centra 
až k hranici katastru města se sousedními 
Popovicemi, stanovením koridoru severního 
obchvatu a zrušením vedení trasy jihozápad-
ní tangenty přes katastrální území Modřic se 
mi podařilo ochránit Modřice od dalšího ná-
růstu dopravy v jejich centru.

Společným úsilím jsme dosáhli vybudová-
ní nového mostu přes železnici u sportovní 
haly, částečné opravy krajských komunikací 
v centru města a po dlouhé době jsme při-
pravili k rekonstrukci celou ulici Masaryko-
vu. V rámci výstavby města jsme za 16 let 
vybudovali např. novou kapacitní a moderní 
sportovní halu, bytový dům pro seniory jako 
sociální program města, novou hasičskou 

zbrojnici, rekonstrukci a nadstavbu budovy 
ZŠ na ulici Komenského, kontejnerovou bu-
dovu MŠ včetně nové zahrady pro děti a řadu 
dalších menších projektů. Nebyli jsme ani 
lhostejní k údržbě a obnově majetku města. 
Zajistili jsme například postupnou opravu 
chodníků a veřejného osvětlení, budování 
dětských hřišť a veřejných sportovišť, re-
konstrukci obou budov ZUŠ a rekonstrukci 
dalších inženýrských sítí. Současně jsme bě-
hem svého působení velice podporovali veš-
kerý společenský, kulturní a sportovní život 
města včetně podpory široké škály místních 
organizací a klubů. Žádná aktivita pro nás 
nebyla cizí.

Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, 
vám srdečně poděkovat za vaši dlouhole-
tou důvěru a podporu mé osoby ve funkci 
starosty města, čehož si nesmírně vážím 
a jsem vám za ni vděčný, a přeji vám mnoho 
dobrého od nového vedení našeho společ-
ného města.

 Loučí se bývalý starosta
 města Modřice Ing. Josef Šiška 



www.mesto-modrice.cz

13
11 | 2022

INFORMACE OD ZASTUPITELŮ / ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Značně zarážející je to, co se událo ve dvou 
volebních stranách. Kladu si otázku, proč od-
stoupila jedna zastupitelka, co ji k tomu ved-
lo a jak se k ní její sdružení zachovalo? Proč 
odešla lídryně ANO do opozice? Co vedlo 
tyto dámy k tomu, že se takto rozhodly? Co 
to ukazuje o těchto stranách a jejich zvole-
ných zástupcích?

Již při prvních jednáních s mými spolukan-
didáty při sestavování naší kandidátky jsem 
jasně deklarovala, že míním nadále spolu-
pracovat s ODS, že se po 16 letech intenzivní 
spolupráce se všemi koaličními partnery 
neotočím o 180 stupňů a za cenu nějakých 
postů se nezpronevěřím dlouholeté společ-
né práci. Takto jsem vystupovala i při jedná-
ních se všemi stranami. 

Máme nové vedení, bohužel bez jediné 
ženy a s výše popsanými nejasnostmi.
Čas ukáže, zda tato změna byla ku prospě-

chu města. Zda naváže nové vedení města 
na naši práci, využije připravené projekty 
a dotáhne je do zdárného konce, nebo vše 
bude jinak, nově a lépe?

Ještě jednou děkuji všem mým spolu-
kandidátům za to, že se mnou do voleb šli, 
moc si jejich odvahy vážím, a také všem 
našim voličům, kteří vidí za námi kus od-
vedené práce a nenechali se zviklat a dali 
nám svůj hlas.

 Hana Chybíková,
 zastupitelka za KDU-ČSL

Předvánoční náladu jistě zpříjemní nejen 
prodejní stánky s vánoční tématikou, ale 
i vystoupení žáků ZŠ, MŠ, ZUŠ a folklorního 
kroužku.

Těšíme se na Vás, 
občerstvení zajištěno.

Mgr. Kateřina Koubková, ředitelka školy

Vážení a milí spoluobčané,
nezadržitelně se blíží vánoční čas a s ním přichází malá společenská 

setkávání. Jedním z nich je

„Vánoční jarmark.“
Uskuteční se v pátek 25. 11. 2022 

od 16.00 do 18.00 h v areálu ZŠ na Benešově ulici
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK MODŘICE

Nábor nových dětí do folklorního kroužku 
probíhal 6. a 13. 10. pod vedením zkušených 
lektorek Stáni Kořenkové, Gabči Brázdové 
a Katky Chudové. Děti si vyzkoušely růz-
né taneční kroky, zazpívaly si, zatancovaly 
a společně si i zahrály hry. Věříme, že novým 
členům se v kroužku bude líbit a zažijí s námi 
spoustu hezkých akcí a vystoupení.

První říjnová zkouška pro větší děti byla 
zaměřena na individuální prezentaci dětí 
před ostatními dětmi a svými lektorkami. 
Všichni, kteří hrají na hudební nástroj, nás 
překvapili svým odhodlaným vystoupením. 
Věřím, že v budoucnosti využijeme jejich 
hudebního nadání k založení dětské muziky. 
Ostatní děti „nehudebníci“ secvičily ve dvou 
skupinách malé divadlo s pohádkovou tema-
tikou a také si hraní moc užily.

13. 10. navštívil folklorní kroužek PBDS 
v Modřicích na nádražní ulici. „Pohodová 

zkouška“ byla v duchu předvedení vystoupení, 
které mohla vidět veřejnost v neděli na letoš-
ních Svatováclavských hodech. Provedli jsme 
seniory folklorním rokem, jak ho v našich tra-
dicích a zvycích vnímáme. Nezapomněli jsme 
ani na společný taneček či blahopřání všem, 
kteří měli v nedávné době narozeniny. Na pa-
mátku děti rozdaly všem přítomným dospě-
lým „placky“ s naším logem a zase na oplátku 
na ně čekala sladká odměna. Věříme, že jsme 
seniorům přinesli radost a veselí. O to se sna-
žíme již od roku 2015, kdy jsme měli v pasiv-
ním domě první vystoupení.

V současné době se pomalu připravujeme 
na vánoční Jarmark u základní školy, kde 
představíme některé nové vánoční písničky.

20. 10. proběhla schůze spolku DFKM, z. s., 
na které hlavním bodem byl předběžný plán 
aktivit na rok 2023, předpokládané náklady 
a odsouhlasení žádosti o dotace od města 
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Modřice. V následujícím roce máme připrave-
ny pro veřejnost nové akce, které budou určitě 
příjemnou zábavou nejen pro rodiče s dětmi.

 Ivana Cetlová, předseda DFKM, z.s.
 www.folklorni-krouzek-modrice.cz
 a  www.facebook.com/DFKModrice

Foto: archiv DFKM
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BRABROUCI NA PODZIM

V říjnu byla hned první akce zároveň i zá-
vodem Zelené ligy. Po třech letech jsme 
opět změřili síly s ostatními jihomoravský-
mi oddíly v turnaji v ringobalu. Dohromady 
se nám ve všech kategoriích podařilo po-
stavit šest týmů, z nichž se tři i umístily – 
v kategorii Nejmladší a Mladší na 2. místě 
a v kategorii Starší na místě 6. – za což 
jim podle nás patří velké UMÍ! Dále jsme se 
také zúčastnili i akce 72 hodin, během které 
jsme s dětmi prošli část Modřic od Městské 
haly přes nádraží, ulici Komenského a zpět. 
Tady jsme si vytipovali zajímavé stromy, 
o kterých jsme si řekli pár informací a ozna-
čili je prozatímními cedulkami se jmény, 
které následně vyměníme za ofi ciální dře-
věné „jmenovky“. V následujících letech ur-
čitě plánujeme takto projít i zbytek Modřic 

a počet označených stromů zvýšit. Každý 
si tak bude moct trasu projít a vyzkoušet, 
jestli stromy znal, a zjistit třeba zase něco 
nového o naší přírodě a o tom, co vše ko-
lem nás roste. Na samotném konci měsíce 
jsme se pak vydali na Podzimky. Letos jsme 
jeli až na samotné hranice se Slovenskem, 
kde jsme se v obci Květná přesunuli do 
dob mafi ánů a snažili se získat co největ-
ší vliv. Jednotlivé rodiny k tomu využívaly 
všechny dostupné prostředky, takže došlo 
i na pořádné přestřelky – vše samozřejmě 
za odborného dohledu zdravotníka . Ani 
na vzdělávání jsme ale nezapomněli, a tak 
jsme navštívili i místní sklárny, kde se děti 
mohly zblízka podívat, jak se krok za kro-
kem vyrábí skleničky, vázy i ozdobné před-
měty. Podnikli jsme i cestu na horu Velká 
Javořina, ze které nám sice výhled zkazila 
mlha, ale i tak to byl krásný výlet. Celý pobyt 
pak děti zakončily vyhnáním starosty a pře-
vzetím vlády nad městem.

V listopadu nás čeká tradiční rozdělený 
výlet a už probíhají přípravy na Vánočku, 
kde společně prožijeme Vánoce i Silvestra 
a rozloučíme se tak s rokem 2022. Na fotky 
z akcí se můžete podívat na našem webu 
www.brabrouci.cz a také nás můžete sledo-
vat na Facebooku nebo Instagramu.

 Helča Císařová
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Foto: archiv Brabrouků
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Foto: Jarmila Čerenská

POHÁDKOVÝ LES

Z večerníčku do večerníčku

V sobotu 8. 10. 2022 se v odpoledních ho-
dinách konal v areálu Pod Kaštany Pohádko-
vý les – Z večerníčku do večerníčku. 

Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť, na 
kterých je očekávaly pohádkové postavy 
s připravenými úkoly. 

V ranních hodinách se zdálo, že nám po-

časí nepřeje, ale nakonec se vše vydařilo 
a užili jsme si krásné odpoledne. Nejen děti 
při plnění úkolů, ale také my, dospělí, kteří 
jsme měli příležitost se setkat a popovídat si 
s přáteli, sousedy a známými.

Jsme rádi, že jste si udělali čas a přišli 
v hojném počtu. Velmi nás to potěšilo.

Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří 
se podíleli na organizaci, sponzorům, městu 
Modřice a MAS Bobrava, z.s.

 Těšíme se na další setkání.
 Jarmila Čerenská
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TUČŇÁČCI CESTUJÍ PO CELÉM SVĚTĚ

S našimi nejmenšími skauty jsme se do 
cestování po stopách pratučňáka Práti vrhli 
skutečně po hlavě. V září a říjnu jsme stihli 
procestovat spoustu zajímavých zemí.

Nejprve jsme zavítali na safari do africké 
Keni, kde jsme se seznamovali s tamními 
zvířaty. Na další schůzce jsme v Egyptě pře-
konávali řeku Nil plnou krokodýlů. Nechybě-
la ani zastávka v Íránu, kde jsme pomáhali 
opravit továrnu na perské koberce. Zaskočili 
jsme také do Česka a pomáhali houbařům 
naplňovat košíky houbami. Aby toho nebylo 
málo, vypravili jsme se na americké oslavy 
Halloweenu.

Zkrátka o zážitky nebyla nouze, cestova-
telské deníky nám praskají pod množstvím 
zážitků, ale alespoň o některé z nich se 
s vámi rádi podělíme.

Persie (Írán)
Při našem 

skautském ces-
tování se může-
me snadno po-
dívat i do zemí, 
kam se ve sku-
tečnosti člověk 
jen tak nedosta-
ne, a tak jsme se 

tento týden vypravili do Íránu (dříve Persie), 
kde jsme pomáhali v továrně na výrobu per-
ských koberců.

Naším prvním úkolem bylo nahnat všech-
ny ovečky do ohrady. Z jejich vlny se totiž pak 
koberce vyrábějí, takže to byl moc důležitý 
úkol. Rozdělili jsme se do menších skupinek, 
vždy jeden byl pasáček a ostatní ovečky. 
Ovečky měly zavázané oči a chodily, kam je 
napadlo, pasáček musel oběhnout všechny 
ovečky ze svého stádečka a bezpečně je do-
pravit do ohrádky.

Po svačince se před námi objevil koberec, 
ale bylo potřeba vyřešit další problém. Továr-
ně někdo ukradl úplně všechny barvy a smut-
né šedivé koberce nikdo nechce kupovat. 
Naštěstí v přírodě je barev dost, a tak jsme 
společnými silami vybarvili úplně všechny 
dílky koberce. Různých barev a materiálů 
jsme dokonce našli tolik, že jsme většinu po-
líček museli rozdělit na menší, aby se nám 
všechny vešly.

Byla to bezvadná schůzka, na které jsme 
rozvíjeli hlavně důvěru a spolupráci, což se 
nám v životě rozhodně bude hodit.

USA
Tentokrát jsme zavítali do USA, kde se 

zrovna slavil oblíbený Halloween. Povída-
li jsme si o strašidlech a tradicích, které se 
k tomuto svátku váží. Dlabali a vyřezávali 
jsme dýně, které jsme umístili k rybníčku 
u Pasivního domu pro seniory, aby udělaly co 
nejvíce radosti. Všechny děti byly moc šikov-
né, některé si (pod bedlivým dozorem) do-
konce vyzkoušely práci s nožem. Nenápad-
ně jsme si zopakovali i pravidla přecházení 
přes silnici a na všechny na konci schůzky 
čekala zasloužená halloweenská odměna.

  Klára Čonková – Panda
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Foto: archiv oddílu



www.mesto-modrice.cz

21
11 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

VEČER ROZSVÍCENÝCH LAMPIČEK 3. 11. 2022

Foto: Mirek Hájek
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Foto: Mirek Hájek

104. KOMORNÍ KONCERT – 
JANA ŠUPLEROVÁ A KOLEGYNĚ KORÁLE
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

V souvislosti s připravovaným Jubilejním 
koncertem k výročí 20 let konání a 25 let 
od založení Modřického pěveckého sboru 
(viz plakát) je tentokrát hlavním tématem 
hudba a zpěv. Především říjnový koncert 
temperamentního „Sedmiženského ves-
nického sboru Kolegyně Korále“ s Janou 
Šuplerovou a písničkami z jejího „Noto-
šuplíku“. 

Na velkou hodovou prezentaci publikova-
nou v říjnu naváže připomenutí hodového 
vystoupení Dětského folklorního kroužku 
na „po-hodové zkoušce“ v domě u seniorů 
na Nádražní ulici. Myslím, že tato dnes už 
řadu let trvající tradiční spolupráce krouž-
ku dětí s našimi staršími spoluobčany patří 
k velice důležitým aktivitám a organizáto-
rům za ni patří velký dík!

V sekci „Muzika“ ještě také připomene-

me úspěšnou spolupráci „Smíšeného pě-
veckého sboru města Modřice“ a „Land-
strasser Mandolinenverein TUMA Wien“ 
v letech 2008 a 2010. Po přistoupení České 
republiky do otevřeného Schengenského 
prostoru v prosinci 2007 jsme na základě 
kontaktů, které měl pěvecký kolega Vladi-
mír Vérosta ze svého pracovního působení 
ve Vídni, na koncertě MK33 v březnu 2008 
nabídli modřickému publiku rakouský man-
dolínový orchestr. Na oplátku pak byl náš 
sbor pod vedením Lucie Vitáskové počát-
kem května 2010 pozván do Vídně ke spo-
lečnému vystoupení na jejich pravidelném 
jarním koncertě, konaném ve slavnostním 
sále radnice Wien 3 – Landstrasse. Přilo-
žené foto Mirka Hájka ukazuje náš sbor 
u pomníku J. Plečnika před radnicí.

 
 Vlastimil Čevela, 31. října 2022,
 mim-x.mzf.cz

Foto: M. Hájek
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Motto:
„Není moudrý ten, kdo ví mnoho, 
 ale ten, kdo ví, čeho je třeba.“
 Ezop

Letošní rok pro zahrádkáře nebyl moc ideál-
ní – bylo sucho. Dostatek vláhy jsme postrá-
dali v době, kdy naše zahrádky ji nejvíc potře-
bovaly. Muselo se hodně zalévat. Měli jsme 
obavy, aby se naše tradiční hodová výstava 
zaplnila, a kupodivu se nám to podařilo. Naši 
zahrádkáři jsou šikovní a daří se jim.

Dnes už bývalý pan starosta Ing. Šiška 
ocenil opět tři naše kolegy za výpěstky.

První místo získala př. Eva Havlátová, dru-
hé Zdeněk Lisa a třetí František Pakosta.

Dokonce i burčák byl výborný a muzikanti 
i mužáci se předvedli a hody celkově výborné.

Veselí, usměvaví stárci – hodová nálada pa-
novala po celých Modřicích. Díky patří všem, 
co se o hodovou náladu přičinili – především 

stárkům, muzice, modřickému pěveckému 
sboru, mužákům i těm malým tanečníkům.

Také musím poděkovat všem našim čle-
nům v čele př. Jany Stejskalové, kteří připra-
vili výstavu, a také Zahradnickému centru 
Brabec, které se postaralo o výzdobu nádvo-
ří – bez toho by to nebylo ono.

A dovolte mi nakonec poděkovat dnes již 
bývalému panu starostovi Ing. Šiškovi, který 
nám byl vždy příznivě nakloněn, i když tvrdí-
val, že ze zahradničení má nejraději zabijačku.

Teď nás čekají práce, které uvedou zahrád-
ky do klidu. Potřebují si také odpočinout, 
stejně jako zahrádkáři.

Tak ať se vám podaří si prožít zbytek podzi-
mu v klidu a míru a na jaře znovu do toho, ať 
nám zahrádky znovu našim přičiněním ožijí.

 
 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Foto: freepik.com
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÝZVA MATRIKY PRO RODIČE A JUBILANTY

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

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

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

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

Vítáme do života 

Sus Tobiáš

Rozloučili jsme se

Bureš Antonín
Strašáková Helena
Bartoníček Milan
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH
Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na 
www.modriceknihovna.webnode.cz, na dětském webu www.
knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových stránkách 
Městské knihovny https://www.facebook.com/knihovna7/.

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

21. listopadu 
se můžete těšit na přednášku manželů Márových na téma Guatemala a Mexiko. 

23. listopadu
k nám opět po delší pauze zavítá pan Ing. Aleš Svoboda s rozšířenou 

přednáškou o brněnském podzemí. 

Obě akce začínají v 17.00 ve velké zasedačce městského úřadu.

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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Výběr knižních novinek listopad 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Cílek, Roman: Přesila hladových vlků
Haughton, Emma: Než padne tma
Hindráková, Hana: Bouře nad savanou
Patterson, James: Na špatné straně, Začni 
se ptát
Wright, Lawrence: Na konci října
PRO ŽENY:
Alexander, V. S.: Zrada Bílé růže
Fellowes, Julian: Belgravia
Laval, Marie: Tajemství sídla Belafontaine: 
Nový začátek s vůní levandule a špetkou 
skořice
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Appanah, Nathacha: Poslední bratr
Calligarich, Giannfranco: Poslední léto ve 
městě
Fein, Louise: Dcera Říše
Ishiguro, Kazuo: Klára a Slunce
Jachina, Guzel: Vlak do Samarkandu
Korn, Carmen: Začátek Nové éry. Sága jed-
noho století 3.
Morante, Elsa: Arthurův ostrov
Mytting, Lars: Šestnáct stromů na Sommě
Smith, Wilbur: Řeka Bohů. Nové království

Ventrella, Rosa: Pomluva
ČESKÁ LITERATURA:
Beranová, Eliška: Chlapec s rybí hlavou
Boček, Evžen: Aristokratka pod palbou lásky
Kaiserová, Zuzana: Starci života. Zeměděl-
ský román
Matějka, Václav: Ďábel se neptá. Mlynářská 
balada
Stančík, Petr: Pravomil aneb Ohlušující pro-
mlčení
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Kos, Vladimír, Gellrichová, Zuzana: Dva ge-
nerálové: čeští vlastenci z jedné majdalen-
ské chalupy
Motýl, Petr: Příběh pana Rytíře Vítka a jeho 
dcery Anežky
Padevět, Jiří: Kronika Protektorátu
Ukielski, Pawel: 1989. Podzim národů
BIOGRAFIE:
Honzák, Radkin: Můj rodný blázinec. Životní 
příběh známého českého psychiatra
Sands, Philippe: Návrat do Lvova: O koře-
nech genocidy a zločinů proti lidskosti
Spiegel, Renia: Reniin deník
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

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

Strážníci během října neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení od operačního PČR, že u OC Olympia má docházet k údaj-
nému týrání psa. Hlídka se na místě spojila s oznamovateli, kterými byli mladí kluci. Ti 
uvedli, že se ženou jeli v autobuse, a ta psa během jízdy tahala za uši a silně za obojek. 
Žena byla ztotožněna a k věci uvedla, že musela svého psa usměrnit, neboť v autobuse 
byl další pes. Hlídka v uvedeném jednání nespatřovala znaky protiprávního jednání, pes 
byl v pěkném stavu bez jakýchkoliv zranění. Událost byla na místě ukončena.

Strážníci přijali oznámení od operační ZZS o asistenci v OC Olympia, kde měl zkolabovat 
opilý muž. Hlídka se na místě spojila s ostrahou OC. Muž uvedl, že v Olympii ztratil batoh 
a následně zkolaboval u infostánku. Ostraha OC Olympia muže probrala, ten pak uvedl, 
že je narkoman, má hepatitidu, a že v batohu jsou použité jehly. Batoh byl následně nale-
zen. Dále si stěžoval na bolest hrudníku, proto ostraha OC přivolala RZS. Bylo provedeno 
orientační vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu s výsledkem 0,26 promile. Následně 
se dostavila RZS, muže vyšetřila a převezla na internu do FN Bohunice.

Hlídka MP přijala oznámení obsluhou čerpací stanice, že v její blízkosti leží podnapilý 
muž. Ten byl na místě ztotožněn, neměl viditelné zranění a na žádnou bolest si nestě-
žoval. Nebyl schopný samostatné chůze ani komunikace, proto byl převezen sanitou na 
PZS, Húskova, Brno. Vzhledem k jeho stavu nebylo možné provést orientační vyšetření 
na alkohol v dechu.

Strážníci přijali oznámení, kdy v Modřicích na autobusové zastávce Brněnská má stát 
autobus ze Znojma do Brna, kde se nacházejí čtyři pasažérky, které měly znečistit pod-
lahu autobusu tekutinou. Na místě byl ztotožněn řidič autobusu a čtyři ženy. Ty byly 
z autobusu vykázány, jelikož porušily přepravní podmínky. Řidič autobusu nechtěl věc 
dále řešit a jel dále do Brna. 

Hlídka MP přijata žádost RZS o AED na ulici Husova. Hlídka se na místo dostavila za 
použití výstražného a zvukového zařízení na vozidle, kdy na místě byla do tří minut od 
přijetí hovoru. Na adrese byl v době příjezdu hlídky již vůz RZS s lékařem, který měl oso-
bu již vyšetřenou. Jelikož osoba nejevila známky života, konstatoval lékař smrt a událost 
si nadále převzala PČR.

Strážníci přijali oznámení o poškození fasády Městské haly při potyčce mezi dvěma 
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

Ilustrační foto. Foto: M. Hájek

muži. Ti byli na místě ztotožněni, následně se jeden z mužů doznal k tomu, že fasádu 
poškodil a škodu uhradí. U muže bylo provedeno orientační vyšetření na alkohol s vý-
sledkem 2,08 promile. Muž měl drobné poranění na ruce, které si způsobil úderem do 
zdi, ošetření nevyžadoval. Po zjištění přesné výše škody bude rozhodnuto, zda se bude 
jednat o přestupkové či trestní jednání.

Hlídka při kontrolní činnosti katastru města spatřila kouř a požár v oblasti ulice U Vlečky. 
Požár byl lokalizován v areálu fi rem. Na místo byli přivoláni HZS Židlochovice a JSDH 
Modřice. Jednalo se o požár odpadu se zbytky hořlavých látek. Požár vznikl z nedbalosti 
zaměstnance fi rmy sídlící v areálu. Požár se obešel bez zranění a škod na majetku.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, vrchní komisař
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OBHÁJENÝ ZLATÝ NOHEJBALOVÝ DOUBLE

V sezoně 2021 získal Městský nohejbalový 
klub jako první v historii nohejbalu současně 
tituly v obou hlavních soutěžích družstev, 
a to v Extralize mužů i v Dorostenecké lize.

Pro rok 2022 tedy byl před námi nelehký 
úkol tyto úspěchy zopakovat a pokračovat 
tak v historických zápisech. Letošní sezona 
již na rozdíl od té loňské, kdy základní část 
byla pouze jednokolová, nebyla epidemií CO-
VID-19 nijak ovlivněna. Před všemi týmy tak 
stála plná porce zápasů. Náš dorost i A tým 
mužů vyhrály základní části svých soutěží, 
když shodně v základní části prohrály jen 
jedno jediné utkání, a to na půdě svých letoš-
ních super fi nálových soupeřů. Obě letošní 
super fi nálová utkání tak slibovala napínavé 
a vyrovnané bitvy o zlaté nohejbalové grály.

Celý letošní super fi nálový program pro-
běhl již tradičně na neutrální půdě pražské 
UNYP arény v sobotu 8. 10. 2022. 

Nejprve již v 9 hodin nastoupili na své su-
per fi nále dorostenci. Náš klub neponechal 
nic náhodě, a tak se hráči do Prahy vypravili 
již v pátek, aby byli na svůj „zápas roku“ co 
nejvíce odpočatí a v pohodě. To rodiče i dal-
ší s dorostem spříznění fanoušci vyráželi 
směr Praha v sobotu v časných ranních ho-
dinách. Naším letošním soupeřem byl tým 
z nohejbalu zaslíbeného místa Pekla nad 
Zdobnicí. Pro „pekelníky“, kteří s mládeží 
pracují skvěle již několik let, to byl proza-
tím vrcholný zápas v celé éře klubu. Tomu 
odpovídala i početná ekipa fanoušků, která 
své miláčky po celý zápas v hale neúnavně 
povzbuzovala. Kategorie dorostu se hraje až 
do věku 19 let, avšak oba týmy nastoupily 
s podstatně mladšími hráči. V našem týmu 
hráli dokonce ještě tři hráči kategorie žáků – 

Dlabka, Jahoda a Svoboda. Věkový průměr 
pekelníků byl o něco vyšší než našeho týmu, 
avšak pro naše hráče hrály podstatnou roli 
zkušenosti z loňského super fi nále a řada 
vybojovaných žákovských titulů. Na rozdíl 
od mužů se play-off dorostu hraje pouze 
do zisku čtvrtého zápasového bodu. Utká-
ní začalo slavnostním nástupem s hymnou 
a pak už šly do boje úvodní sestavy. V první 
dvojici nastoupilo naše elitní duo Svoboda 
a Kolouch proti elitní sestavě soupeře Fries 
a Čižinský. A naši borci dokázali připsat prv-
ní důležitý bod po výhře 2:0. V druhé dvojici 
nastoupil ke Slukovi možná nečekaně mla-
dý Jahoda. Tento překvapivý trenérský tah 
také dlouho vycházel až do stavu 9:9 kde 
bylo Peklo šťastnější. V průběhu druhého 
setu střídal k Jahodovi Sluku kapitán Jurka, 
avšak zejména nepřesné nahrávky obou pra-
váků levákovi Jahodovi znamenaly prohru 
i druhého setu a srovnání na 1:1 na zápasy. 
Na řadě byl zápas trojic. V něm oba soupeři, 
díky omezenému počtu zápasů, které může 
hrát jeden hráč, šetřili své hlavní hvězdy Svo-
bodu a Friese. Z pohledu výsledkových kal-
kulací to pro nás byl klíčový zápas dne. Za 
Modřice nastoupila sestava Kolouch, Sluka 
a Jurka. Jurku pak v průběhu 1. setu střídal 
mladý Dlabka a v této pozměněné sestavě 
jsme první set vyhráli. V tom druhém se nám 
však nedařilo, a i když se Jurka vrátil zpět 
namísto Dlabky, tak Peklo srovnalo na 1:1 
na sety. Rozhodnout tak měl třetí set. Do něj 
trenér Bednář opět překvapivě poslal mla-
dého Jahodu a ten společně s Kolouchem 
a Slukou měl zabojovat o klíčový bod celého 
utkání. A klukům se to po vítězství 10:8 ve 
třetím setu skutečně podařilo! Následoval 
zápas singlistů, do kterého nastoupily hlav-
ní hvězdy obou týmů – modřický Svoboda 
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a pekelník Fries. Diváci viděli skvělou podí-
vanou, kterou pro sebe přesnějším výkonem 
nakonec získal hráč Pekla. A bylo srovnáno 
na 2:2. Pak byly na řadě odvetné trojice. Za 
Modřice začali Svoboda, Kolouch a Jurka. 
Hladce vyhráli první set. V tom druhém došel 
stav do 9:9, avšak pevnější nervy udrželi naši 
hráči a připsali vedení na zápasy na 3:2. Na 
řadu šla naše silnější dvojice Svoboda a Ko-
louch proti té slabší pekelské. A naši borci 
dokázali celé super fi nále, stejně jako loni, po 
výhře 2:0 uzavřít na konečný stav 4:2. Zlaté 
oslavy tak mohly na ploše i v modřické části 
hlediště propuknout naplno!

Trenér Modřic MIROSLAV BEDNÁŘ:
„Jsem spokojen s výkonem naší první 

dvojice. Trojice se nám také vydařily a měly 
velký podíl na celkovém vítězství. Nejlepším 
hráčem našeho týmu byl Patrik Kolouch, kte-
rý vybojoval všechny 4 body. U hostů to byl 

Ondřej Fries. Rozhodčí předvedli dobrý výkon. 
Nakonec bych rád poděkoval všem klukům za 
přípravu v průběhu celé sezóny.“

Trenér Pekla MICHAL HOSTINSKÝ:
„S výsledkem spokojen být nemohu. S tak 

kvalitním mančaftem, jaký máme, mě mrzí, 
že jsme soupeře nezdolali, a titul, který by si 
kluci za sezónu zasloužili, jsme nevybojovali. 
Nejvíce to však považuji za svoji chybu. Mu-
sím uznat, že Modřice na nás zvolily správnou 
taktiku a v zápase byly o kousek lepší. Nej-
lepšími hráči byli bezesporu Svoboda s Ko-
louchem a v odvetné trojici předvedl kvalitní 
výkon i Jurka. Vzhledem k věku ale je třeba 
pochválit i Jahodu. V jeden moment nás roz-
hodčí bohužel neúmyslně poškodili a vzhle-
dem k absenci trenérské volby tuto chybu 
sportovně korigovaly Modřice zakopnutým 
servisem, za což jim děkuji a blahopřeji k ob-
hajobě titulu s velmi mladým týmem.“

Foto: Michal Němec
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Po tomto zápase následovalo super fi ná-

le ligy žen a v něm výhra Českého Brodu 4:1 
nad DTJ Santoška. 

Po něm se už chystal hlavní zápas celého 
super fi nálového dne. Boj o titul v Extralize 
družstev mužů. V něm MNK Modřice nastou-
pil k obhajobě titulu, stejně jako loni, proti 
týmu TJ AVIA Čakovice.

Komentář k zápasu trenéra MNK Modři-
ce Petra Guldy: K poslednímu utkání sezóny 
jsme v pražské UNYP aréně nastoupili kom-
pletní. Také náš soupeř měl k dispozici kom-
pletní kádr.

V duelu prvních dvojic jsme v prvním setu 
udělali spoustu chyb a Čakovice vedly. Ve dru-
hé sadě jsme se zlepšili a srovnali. V rozho-
dujícím dějství jsme za stavu 9:8 třikrát chytili 
útok hostí. Bohužel jsme nedokázali zakon-

čit, a když za stavu 9:9 zablokoval Souček 
technický úder Rosenberka, bylo o prvním 
bodu jasno – 0:1. V zápase druhých dvojic 
jsme v obou setech podlehli nejtěsnějším po-
měrem, když v tom druhém jsme byli pořád 
o něco vepředu, bohužel Hanus poslední útok 
nasměroval do sítě – 0:2. První set úvodního 
duelu trojic byl vyrovnaný, závěr jsme opano-
vali my. Druhý set už byl z naší strany jedno-
značný – 1:2. V prvním setu zápasu druhých 
trojic jsme byli lepší, ve druhé sadě jsme po 
celou dobu taky vedli, v závěru se čakovičtí 
dotáhli na devítky, ale poslední bod šel na 
naši stranu – 2:2. V singlu byl v prvním setu 
Jiří Kalous lepší a po zásluze vedl. Ve druhém 
setu dokázal Hanus smazat ztrátu a urval jej 
pro sebe. Rozhodují sada patřila pražskému 
singlistovi – 2:3. První odveta trojic šla na naši 
stranu, když jsme hostům povolili v každém 
setu pouze pět míčů – 3:3. To druhá odveta 
byla dramatická. Hosté vyhráli první set, my 

Foto: Michal Němec
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druhý a nakonec se nám povedlo jít poprvé 
v utkání do vedení, když jsme zvládli rozho-
dující sadu – 4:3. Dvojice Rosenberk, Pospíšil 
pak nastoupila do první odvety dvojic sou-
středěně a chtěla odčinit zaváhání z úvodu 
utkání. To se povedlo a mohli jsme tak po tři-
nácté zvednout nad hlavu pohár pro MISTRY 
České republiky!!!

Petr Gulda (trenér Modřic): „Jsem nesmír-
ně pyšný na celý tým, jak se dokázal po nepo-
vedeném začátku zvednout a otočit Superfi -
nále ve svůj prospěch. Tak jako v odvetném 
semifi nále byla velmi důležitá vyhraná trojice 
za stavu 3:3. Po ní už jsem věřil, že následující 
dvojku zvládneme a budeme se moci radovat 
z titulu.“

Jaroslav Vacek (hráč Čakovic): „Byl to boj 

od začátku do konce. Proti takovému soupeři 
ale nelze hrát bez jediné vyhrané trojky. Nelze 
ale týmu nic vytknout, kluci bojovali.“

Městský nohejbalový klub Modřice tak do-
kázal zopakovat loňský dvojitý triumf a ob-
hajobou zlatého double tak udělal další zá-
pis do nohejbalové historie.

Závěrem bych chtěl jménem klubu poděko-
vat nejenom všem trenérům, hráčům, sponzo-
rům i městu Modřice, ale také početné a skvě-
le fandící velké skupině fanoušků v hale. Byli 
to právě naši věrní fanoušci, kteří v obou zá-
pasech hnali naše hráče vpřed, a i v případě 
nepříznivého stavu jim svojí podporou dodá-
vali potřebnou energii a sebevědomí!

 Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice

ZLATÍ HOŠI NA RADNICI

V pondělí 17. 10. 2022 přijal starosta 
města Modřice Ing. Josef Šiška společně s 
místostarostkou Ing. Hanou Chybíkovou na 
radnici členy úspěšných nohejbalových týmů 
mužů a dorostu Městského nohejbalového 
klubu Modřice. Oba týmy se staly mistry ČR 
pro rok 2022 ve svých dlouhodobých soutě-
žích družstev. Při přátelském posezení podě-
kovalo vedení města trenérům i hráčům za 
vynikající reprezentaci města Modřice. Také 
zástupci klubu poděkovali městu Modřice 
za dlouhotrvající podporu, bez níž by nebylo 
možné takto skvělých sportovních výsledků 
dosahovat.

 Petr Jahoda
 MNK Modřice

Foto: Lenka Knotková
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MĚSTO MODŘICE NAVŠTÍVILA NOHEJBALOVÁ 
REPREZENTACE JIŽNÍ KOREJE
Prostory Městské haly Modřice jsou již 

mezi nohejbalovou veřejností v naší repub-
lice proslavené a díky pořádání letošního 
Světového poháru klubů se o jejich kvalitě 
a skvělých podmínkách pro nohejbal do-
zvěděl i celý nohejbalový svět. A proto není 
divu, že reprezentace Jižní Koreje požádala 
město Modřice a místní klub o to, aby zde 
mohla v rámci přípravy před mistrovstvím 
světa v nohejbale, které hostí Praha, sehrát 
přátelské utkání.

Město Modřice prostřednictvím staros-
ty města převzalo nad celou akcí záštitu 
a v úterý 1. 11. 2022 jsme tak na radnici měs-
ta Modřice mohli přivítat celou 18člennou 
korejskou výpravu. V ní byli nejenom hráči 
a trenéři, ale také prezident a viceprezident 
svazu Jokgu Jižní Koreje. Ve velké zasedací 
místnosti modřické radnice tak pan staros-
ta Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA, s panem 
místostarostou Ing. Antonínem Mazálkem, 
Ph.D., ofi ciálně v našem městě přivítali vý-
květ korejského nohejbalu. Oba zde předali 
každému členu korejské výpravy drobné dár-
ky a také pan starosta obdržel od prezidenta 
svazu Jokgu Jižní Koreje pana Hong Kiyon-
ga upomínkové předměty.

Po tomto ofi ciálním přivítání na půdě měs-
ta se pak již všichni odebrali do Městské 
haly Modřice, kde v 16.30 hodin začal celý 
sportovní program. Nohejbalisté Jižní Koreje 
jsou na každé akci díky svému chování a vy-
stupování, ale hlavně akrobatické hře vždy 
miláčky fanoušků. A proto není divu, že tato 
akce přilákala doposud historicky největší 
návštěvu na nohejbal v naší nové hale. Na 
tribuně bylo kolem 250 nadšených diváků. 
Atraktivity této akce využila i Česká televize, 
která zde pořizovala rozhovory a další obra-

zový materiál pro plánované studio na blížící 
se mistrovství světa. Na začátku ukázali ko-
rejští hráči ve vzájemném exhibičním zápase 
ukázku korejského národního sportu Jokgu. 
Ten je velice podobný našemu nohejbalu. 
V Jižní Koreji ho hrají více než dva miliony 
hráčů a asi padesát tisíc profesionálních 
hráčů Jokgu patří v této zemi mezi sportovní 
celebrity. Po této ukázce následovalo slav-
nostní zahájení utkání. Zde se u mikrofonu, 
s asistencí překladatelky korejštiny, střída-
li pan starosta Libor Procházka, prezident 
Hong Kiyong a předseda MNK Modřice Petr 
Jahoda. A po hymnách obou zemí již přátel-
ský zápas mohl začít. Trenér MNK Modřice 
Petr Gulda, který je současně i trenérem čes-
ké nohejbalové reprezentace, nechal z důvo-
du rizika zranění před šampionátem odpo-
čívat nominované modřické reprezentanty 
Pospíšila, Rosenberka a Kopa. Za Modřice 
tak nastoupil tým složený ze zbylých hráčů 
A doplněný několika hráči B týmu. Trenér-
skou taktovku převzal trenér B týmu Jakub 
Spousta. Rozhodcování se ujal za českou 
stranu Patrik Iláš a za korejskou Kan Guem-
sik. Dle předem dohodnutého scénáře se 
hrál singl, poté dvojice, trojice, opět dvojice 
a nakonec opět singl. Všechny zápasy se 
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Foto: M. Hájek
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hrály dle mezinárodních nohejbalových pra-
videl. Výsledek utkání 4:1 pro Modřice není 
až tak důležitý. Co však bylo skvělé, byl fakt, 
že dílčí zápasy byly velmi vyrovnané a s vý-
jimkou jednoho debla se rozhodovaly až 
v koncovkách. Za modřické barvy pak popr-
vé, v takto důležitém utkání, nastoupila spo-
lečně mladá dvojice Svoboda a Kolouch (se 
střídajícím Burianem), která i přes svůj věk 
15 a 16 let dokázala svého debla brilantním 
způsobem vyhrát. Hráči Jižní Koreje si svůj 
jediný vyhraný zápas připsali až v posledním 
singlu. Diváci si tak celý podvečer skvěle 

užili a při závěrečné děkovačce ocenili oba 
týmy obrovským aplausem. 

Dovolte, abych jménem Městského nohej-
balového klubu Modřice poděkoval vedení 
města Modřice za podporu a záštitu této 
akce a celému korejskému týmu za to, že nás 
poctil svojí návštěvou. První listopadový den 
roku 2022 tak napsal další skvělý záznam 
nejenom do kroniky modřického nohejbalu, 
ale také samotného nohejbalu zaslíbeného 
města Modřice.

 Petr Jahoda
 předseda MNK Modřice

Foto: M.Hájek, Stehlík
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DRAGONS CUP 2022
V pátek 28. října proběhl každoroční tur-

naj stolního hokeje v Modřicích. Sváteční 
den přilákal na turnaj velmi pěknou účast. 
Celkový počet se vyšplhal na 37 hráčů, a to 
nejen z Moravy, ale i například z dalekého 
Mostu. Osm zástupců domácího klubu Dra-
gons Modřice předvedlo velmi slušné výkony 
a hned šest z nich se probojovalo do první 
desítky konečného pořadí. Vítězem turnaje 
se stal domácí barvy hájící Miroslav Škorpík. 

Stříbrnou pozici obsadil Adam Kuráň z Břec-
lavi a na pódium pro bronzovou medaili je 
doprovodil domácí Jakub Řehoř. V ostatních 
kategoriích se z vítězství radoval veterán Jan 
Kocáb (Břeclav), junior Marek Švéda (Mutě-
nice), žáci Kamil Dlapal (Břeclav) a Gabriel 
Hajduch (Mutěnice). Pohár pro nejlepší ženu 
si odvezla Tereza Tlustošová (Kadolec). 

 Miroslav Škorpík

Foto: archiv Dragons
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Foto: archiv Dragons



www.mesto-modrice.cz

43
11 | 2022

INZERCE



www.mesto-modrice.cz

44
11 | 2022

INZERCE

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vyberte si z nabídky prověřených ojetých vozů z programu 

ŠKODA Plus mladších 5 let s nájezdem nižším než 250 000 km 

a získejte mimo jiné až tři servisní prohlídky zdarma! 

Více informací najdete na skodaplus.cz nebo v naší autorizované 

prodejně. Mimo to vám rádi poradíme také online či telefonicky.

S fi nancováním Chytře 
nyní ke standardním
benefi tům získáte i tři 
servisní prohlídky zdarma.

ŠKODA 
PLUS

Ilustrační fotografi e

Tři servisní 

prohlídky zdarma

AGROTEC a.s. 
Chrlická 1153

664 42 Modřice

Tel.: 548 133 840

www.agrotecauto.cz

SKO_Plus_2022_3_prohlidky_inz_148x105.indd   1 19.10.2022   8:00:14

TEXTIL MARIE
HAVLÁTOVÁ

VÁM NABÍZÍ: 
galanterii, bytový textil, spodní prádlo, 
čepice, ponožky, punčochové zboží…

DÁLE TAKÉ: 

opravy oděvů - výměny zipů, zkracování

opravy obuvi

čištění peří + šití péřových výrobků

Nově také nabízíme čištění oděvů. 

Těšíme se na Vaši návštěvu 
každý všední den od 

8:30-12:00, 13:30-17:00

Textil Marie Havlátová, 
Havlíčkova 210, Modřice

Telefonní číslo: 
547 243 114
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Jitka ZOBÁČOVÁ

+420 724 341 594
zobacova@agrotec.cz

www.agrotec.cz/
zeleny-agrotec

VY
RO

BENO V ČESKÉ REPUBLICE

Nosnost 1 500 kg

Kategorie vozidla 
do 3 500 kg

Homologace 
kategorie N1

Konstrukční 
rychlost 65 Km/h

Pulzní regulace 
ZAPI

Bezpečnostní 
ochranný rám

Servořízení

Uzavřená kabina 
s vytápěním

Různé varianty 
nástaveb

Baterie LiFePo4 
technologie

Čistě elektrický komunální vůz ET CITY.
Splní každou misi ve Vaší obci –
s možností pořízení dotace.

TPC ET CITY II

GD_E.T.CITY_inz_148x105.indd   1 03.10.2022   11:46:10
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

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

776 187 490
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