
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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SLOVO STAROSTY

Milí spoluobčané,
přináším vám pře-

hled úkolů, které ve-
dení radnice muselo 
řešit v měsíci listo-
padu, a akcí, které 
proběhly nebo se 
připravují.

Na prvním místě 
musím jmenovat in-
vestiční akci „Rekon-
strukce kanalizace 

v lokalitě Za Humny“. Tuto akci jsme ihned 
po svém příchodu na radnici 20. října převza-
li od minulého vedení jako zastavenou stav-
bu z důvodu nesrovnalosti projektu a sku-
tečnosti v terénu. Při stávajících cenách se 
jedná o objem investičních prostředků asi 
50 mil. Kč. Začít se mělo již koncem srpna. 
Probíhají intenzivní jednání k nalezení řešení 
problému.

Další dlouho připravovanou akcí je rekon-
strukce ulice Masarykova. Zde se kromě no-
vého rozvodu vody a kanalizace budou též 
upravovat chodníky a bude se dávat nový po-
vrch silnice. Plánuje se realizovat po etapách 
v letech 2023 a 2024. Její aktuální cena je 
asi 34 mil. Kč.

V listopadu též probíhaly poslední přípravy 
Rekonstrukce sběrného dvora. Práce by měly 
být zahájeny v prosinci a ukončeny v dubnu 
2023. Místo sběrného dvora se budou do-
časně přistavovat a vyvážet kontejnery, které 
budou umístěny u fotbalového hřiště. Cena 
díla je asi 13 mil. Kč.

Rozpracovanou stavbou je workoutové 
hřiště na ulici Sokolská. Akce měla původně 
skončit v lednu 2023. Vzhledem k vícepra-
cím a nemožnosti dokončení v zimním ob-
dobí (výsadba zeleně, položení speciálního 

povrchu v jedné části hřiště) je akce prodlou-
žena do 30. 4. 2023.

Požadavky na dotace spolků a sportov-
ních klubů již překonaly hranici 4 mil. Kč. 
V této ekonomicky nepříznivé době se bu-
deme snažit fi nančně podržet všechny mod-
řické subjekty, zejména ty, které sdružují děti 
a mládež, aby zvýšené náklady neohrozily 
jejich činnost.

Toto vše jsme museli zahrnout do návrhu 
rozpočtu na r. 2023. Vzhledem k velkému ob-
jemu již objednaných akcí z minulého období 
nám tak zůstal minimální prostor pro reali-
zaci nových projektů. Většinu z nich chceme 
alespoň připravit pro další roky.

Kvůli havárii dešťové kanalizace jsme byli 
nuceni operativně přistoupit k opravě a zno-
vu dočasně uzavřít ul. Havlíčkovu.
Řeší se vypořádání námitek a připomínek 

k 1. změně ÚP. Zatím nelze odhadnout, v které 
části roku 2023 dojde k jejímu odsouhlasení.

Sestavovaly se komise při Radě města 
Modřice. Počty členů se navýšily. Nově byla 
zřízena Dopravní komise a Komise pro digi-
talizaci.

Listopad byl současně bohatý na nejrůz-
nější společenské akce. Děkuji všem, kteří se 
podíleli na jejich přípravě a zdárném průběhu. 
K nejúspěšnějším patřily: Večer rozsvícených 
lampiček, Koš martinských vín, Rozsvícení 
vánočního stromu, Vánoční jarmarky v PBDS 
a v ZŠ, přednáška o brněnském podzemí.

Závěrem vás co nejsrdečněji zvu na Silves-
tra od 17.00 hod. na náměstí Svobody. Bude 
připravený ohňostroj a nápoje na zahřátí 
i přípitek.

Dne 28. 1. 2023 pak pořádáme v Městské 
hale Městský ples.

 Těším se na setkání s vámi!
 Libor Procházka



www.mesto-modrice.cz

5
12 | 2022

ZPRÁVY Z RADNICE

POSÍLENÍ SVOZU ODPADŮ V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

V době vánočních svátků vzniká v domácnostech větší množství odpadů, proto dojde 
k posílení jejich svozu. Všechny pravidelné svozy odpadů proběhnou dle plánovaného 
svozového kalendáře. Kontejnery na papír ze separačních míst sběru se vyváží každé 
pondělí a kontejnery s plasty každé úterý. Navíc proběhne svoz:

• v pondělí 19. 12. 2022 mimořádný svoz papíru od bytových domů
• v úterý 27. 12. 2022 mimořádný svoz plastů od bytových domů
• v pátek 30. 12. 2022 mimořádný svoz SKO v celém městě (černé popelnice, součas-

ně s pravidelným svozem papíru)
Město Modřice přeje všem občanům klidné a spokojené prožití vánočních svátků!
 Ing. Antonín Mazálek, Ph.D.

MIMOŘÁDNÝ SVOZ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Mimořádný svoz směsného komunálního odpadu mezi svátky 
se uskuteční v pátek 30. 12. 2022. 

V souvislosti s přípravou rekonstrukce 
ulice Masarykova upozorňujeme zejména 
majitele nemovitostí přiléhajících ke komuni-
kaci této ulice, kteří dosud nejsou napojeni 
na vodovodní a kanalizační řad přípojkami 
a uvažují do budoucna o jejich realizaci, že 
v rámci rekonstrukce povrchu vozovky, chod-
níků a parkovišť nebude následně po dobu 
záruční doby (tj. 5 let) umožněno narušit je-
jich povrch.

Přesný termín zahájení rekonstrukce ulice 
Masarykova záleží na dohodě s dalšími in-
vestory technické a dopravní infrastruktury, 

optimistický předpoklad je v polovině roku 
2023.

Z tohoto důvodu doporučujeme, aby si 
majitelé nemovitostí, pokud možno, co nej-
dříve vyřídili příslušné podklady (projektovou 
dokumentaci a příslušné povolení vydané 
stavebním úřadem) nezbytné k realizaci pří-
pojky/přípojek tak, aby je bylo možno reali-
zovat nejpozději v souběhu se stavebními 
pracemi na rekonstrukci ulice Masarykova.

 Květoslava Höklová
 Majetkový odbor

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

Chrlická
Komenského (č. p. 556, 
597, 600)
Masarykova
náměstí Svobody

Pilcova
Poděbradova (č. p. 314 – 
319, 334, 335, 382, 383, 
410, 413, 424, 429, 477, 
564, 584, 637)

Polní
Přízřenická
Severní
Ulička
Žižkova

3. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v budově Základní školy 
Modřice na ul. Komenského 343 pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 

Husova (část nepatřící 
do okrsku 1)
Poděbradova (část 

nepatřící do okrsku 2)
Sadová
Spojovací

Zahradní

V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení ně-

kterých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů

oznamujeme:

Volba prezidenta republiky se uskuteční
v pátek dne 13. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 14. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin;

případné II. kolo ve dnech 
v pátek dne 27. ledna 2023 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu dne 28. ledna 2023 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

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

Bobravská
Brněnská
Evropská
Husova (č. p. 455, 544, 
593, 598, 599, 994)
Chrlická (č. p. 416, 552)

K Lesu
Komenského (kromě č. p. 
556, 597, 600 a 626) 
Luční
Nádražní
Pančochy 

Popovická
Stará cihelna 
Tyršova 
U Hřiště 
Zahrádky 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB PREZIDENTA



www.mesto-modrice.cz

7
12 | 2022

ZPRÁVY Z RADNICE

4. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v malé zasedací místnos-
ti v prvním patře na Městském úřadě v Modřicích na náměstí Svobody 93, Modřice (hlavní 
vchod radnice) pro voliče hlášené k trvalému pobytu v ulicích: 

Benešova
Dobrovského
Havlíčkova
Hřbitovní
Hybešova
Komenského (č. p. 626)

Krakovská
Mayerova
náměstí Míru
Pavlovského
Prusinovského
Příční

Rybníček
Sokolská
Střední
Za Humny

Detailní seznam všech adresních míst s určením čísla volebního okrsku je zveřejněn na 
webových stránkách města. 

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

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

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

8. Každý volič si může v úředních hodinách, na matrice a evidenci obyvatel na MěÚ Modřice 
ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů. 
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ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁŘÍ
Začátek školního roku se nesl v duchu seznamování se, potkávání a tvoření. Nově přihlá-

šené děti se adaptovaly na prostředí tříd, na paní učitelky a nové kamarády. Děti, které již 
mateřskou školu navštěvovaly, se rády potkaly se „starými“ známými. Proběhly třídní schůzky 
s rodiči, kde jsme předali informace o provozu školy a chystaných akcích. Zapojili jsme rodiče 
do podzimního tvoření. Ve třídách jsme pracovali na velkoformátových obrázcích, které jsme 
instalovali na výstavě Zahrádkářů při příležitosti Václavských hodů. Z výrobků, které vytvářeli 
rodiče s dětmi, byla sestavena podzimní výstavka před mateřskou školou.

Skupinka starších dětí zahájila plavecký kurz pod vedením učitelek v bazénu Městské haly 
Modřice. Ve školce se uskutečnilo první divadelní představení „Africká pohádka“. Plánovaná 
kulturní představení navštěvují i děti ze soukromé školky „Mrňata“ a děti z nultého ročníku ZŠ 
Modřice.

ŘÍJEN
Ve spolupráci s městskou knihovnou jsme zahájili návštěvy knihovny, kde jsou pro děti připra-

veny programy, tématem jsou v tomto školním roce pohádky. Některé třídy pořádaly Drakiádu 
s rodiči. Na zahradě před budovou mateřské školy se uskutečnila výstava dýní ve spolupráci 
s rodiči našich dětí. Konalo se divadlo „Červená karkulka“. Konec měsíce se nesl v duchu 
Halloweenu – někde se řádilo v kostýmech, třída Motýlků slavila na zahradě mateřské školy.

LISTOPAD
Pro děti v posledním roce předškolního vzdělávání se uskutečnil program „Buďme kama-

rádi“ – děti se přenesly do světa handicapovaných lidí. Navštívili nás děti třídy IV.A ze ZŠ 
Modřice, aby dětem ve všech našich sedmi třídách přečetly pohádku, o které si pak popovídaly 
a společně si spolu pohrály – projekt „Čtení dětem“.
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Paní učitelky ze třídy Myšek nacvičují s dětmi vystoupení, které následně předvedly na ak-
cích „Rozsvícení vánočního stromu“ na náměstí v Modřicích a na „Vánočním jarmarku“ při ZŠ 
Modřice. Zahájili tak očekávaný adventní čas.

Tímto vám všem přeje kolektiv Mateřské školy Modřice advent plný klidu, pohody, zdraví 
a spokojenosti.
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Foto: archiv MŠ
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ŠKOLNÍ JARMARK

V pátek 25. listopadu se v areálu naší školy 
konal vánoční jarmark a nutno říct, že tento 
již jedenáctý ročník byl velmi povedený. Jsme 
rádi, že jsme mohli po dvouleté přetržce opět 
navázat na tuto již tradiční předvánoční akci. 
Letos byla v režii žáků 9.B, kteří ji spolu s tříd-
ní paní učitelkou Přerovskou organizačně za-
jišťovali. Vzali si na starost propagaci, orga-
nizaci stánkového prodeje, připravili pro děti 

atrakce a občerstvení, zkrátka pomáhali, kde 
bylo třeba. To vše samozřejmě za vydatného 
přispění i ostatních tříd a pracovníků školy. 
Bylo na co se dívat. Vánoční dekorace, ad-
ventní věnce, rukodělné žákovské výrobky, 
malované baňky a jiné drobné zboží, dobroty 
a laskominy rychle mizely prodejcům pod 
rukama. Návštěvníci mohli navíc podpořit 
i nadační fond Krtek, který tu měl své za-
stoupení.

Souběžně s tímto děním probíhal v zahrad-
ním altánu i kulturní program. Dobrých deva-
desát minut se zde hrálo, zpívalo a tančilo. 
Tradičně vystoupili naši hosté – folklorní 
kroužek, děti z mateřské školy, do programu 
přispěla i základní umělecká škola a samo-
zřejmě děti naší školy. Vše krásně plynulo až 
do večerních hodin. 

Měli jsme z celé akce radost, protože se 
škola po dlouhé době zase stala místem se-
tkání jak rodičů, dětí, učitelů, vedení našeho 
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města, tak i ostatních občanů, kteří měli čas 
a chuť s námi pobýt. Sešli se tu i bývalí kanto-
ři, kteří si poseděli a zavzpomínali na léta své-
ho působení ve zdejší škole. Mnozí zde prožili 
velkou část svého profesního života, a i když 
nyní sledují naše dění zpovzdálí, zanechali ve 
škole nesmazatelný otisk. Potěšilo nás, že 
cestu k nám našlo i mnoho bývalých žáků, že 
přišli, aby nás pozdravili a porozprávěli.

Závěrem bychom chtěli poděkovat ne-

jen účinkujícím, ale také Městskému úřadu 
Modřice za zapůjčení a postavení stanu, sto-
lů a lavic, dále modřickým dobrovolným ha-
sičům, zkrátka všem, kteří se podíleli na pří-
jemné atmosféře pátečního podvečera. Bez 
jejich pomoci by nebyl jarmark tím, čím byl.

Školní jarmark tedy skončil, ale ruku v ruce 
s ním přišel adventní čas. Kéž je pro nás klid-
ný a požehnaný.

 Mgr. J. Havlíčková, ZŘŠ

Foto: Mgr. J. Jírů
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Foto: M. Hájek a K. Okounová
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ZUŠ OŘECHOV PF 2023
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BRABROUCI V ZIMĚ

Rozdělený výlet brabrouků

V listopadu jsme s dětmi prožili sice jen 
jednu akci, ale zato pořádně speciální. Byl to 
totiž Rozdělený výlet, který si každá družinka 
organizuje sama, tudíž žádný nebyl stejný.

Naše nejmladší družinka Bělásci se vy-
dala na procházku po okolí Hádů. Děti tam 
poznávaly okolní přírodu a vedoucí jim uka-
zovali rostliny a stromy. Navštívili i památník 
Stanislava Kostky Neumana, prošli Šumbe-
rovu stezku, a aby se zahřáli, hráli i pár her. 
Výlet pak ukončili u samotného vysílače, od-
kud měli krásný výhled na Brno, a pak už se 
vydali domů.

Zato Berušky výlet pojaly formou cesty do 
historie. Dojely do historického centra Brna, 
kde jim vedoucí vyprávěly pověsti týkající se 
nejznámějších brněnských památek – neby-
lo to ale jen tak, vypravěč totiž vždy v pověsti 
udělal jednu chybu, kterou děti musely odha-
lit. Na ty, kterým se to povedlo, samozřejmě 
čekala sladká odměna.

Včeličky se opět vydaly do přírody, tento-
krát do okolí Vyškova na rozhlednu Chocho-
lík – tady se dětem dokonce podařilo najít 
kešku – a do zoo, kde v tu dobu kromě jiné-
ho probíhala i výstava ptáků pod vedením 
našeho známeho „ornitologa“ Danoneho :). 
A nakonec se jim ukázali i klokani, kteří se 
nechali pohladit, než opět utekli.

Kobylky si za téma výletu zvolily „Cestu 
osadníka“ a zahájily jím i svoji družinkovou 
celoroční hru. Děti měly možnost si samy vy-
brat trasu, a tak se jejich kroky ubíraly okolo 
obory Holedná, přes Žebětín a Kamenný vrch 
až do centra Brna, odkud se šalinou vrátily 
domů. Po cestě nacházely ztracené sklady, 
ze kterých pro sebe získaly první suroviny do 
celoroční hry, a výlet pak zakončily na Laser 
game.

A nakonec naše nejstarší družinka: Vážky. 
Ty svůj výlet začaly šifrováním po Brně, díky 
kterému poznaly i méně známá zákoutí měs-
ta. Vyluštěním šifer pak získaly kód k fl ešce, 
kde byly uložené fi lmy na jejich večerní pře-
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spání v klubovně. Před odjezdem z města si 
i Vážky užily Laser game, ale tím jejich výlet 
ani zdaleka nekončil. Po návratu do Modřic 
si nachystaly spaní v klubovně, uvařily hot 
dogy, zahrály deskovky a nakonec přišly na 
řadu těžce vybojované fi lmy. Ráno si pak 
už jen udělaly krupičnou kaši, umyly nádobí 
a rozešly se domů.

Věříme, že si všechny družinky svůj výlet 
užily, a už teď se těšíme na prosinec, kdy nás 
čeká Vánočka a rozdávání dárečků!

V tomto roce nás už čeká jenom Vánoč-
ka, kde společně zakončíme rok 2022. Sa-
mozřejmě i každá družinka zvlášť bude mít 
vánoční schůzku, ale to je vždy v režii jednot-
livých vedoucích.

Hned začátkem ledna pak proběhne tra-
diční Lednový výlet. 

Poděkování
Na závěr toho článku bychom v uplynulém 

roce chtěli poděkovat za přízeň a podporu ro-
dičům našich dětí, kamarádům a také městu 
Modřice za nejen fi nanční podporu, aby-
chom mohli pro děti připravovat co nejlepší 
a nejzajímavější výlety, výpravy a schůzky. 

Do nového roku 2023 všem přejeme mno-
ho zdraví, štěstí a spokojenosti, aby ten ná-
sledující rok byl lepší než minulý.

S přáním všeho dobrého 
 Tomáš „Kečup“ Hejtmánek
 a kolektiv vedoucích Brabrouků

Foto: archiv Brabrouků
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DĚTSKÝ FOLKLORNÍ KROUŽEK

Během listopadu jsme pečlivě nacvičovali 
s pokročilejšími dětmi vánoční pásmo „Aj, co 
to hlásajú“ na vánoční jarmark, který proběhl 
25. listopadu v areálu základní školy na Be-
nešově ulici. V pásmu děti vzpomněly a při-
pomněly různé zvyklosti a obyčeje v období 
Vánoc a celé vystoupení doplnily krásnými 
koledami z různých oblastí Moravy. Foto i vi-
deo z vystoupení je k prohlédnutí na našich 
webových stránkách.

Další vánoční vystoupení nás čeká na vá-
noční besídce pro rodiče a děti 16. prosince 
v městské hale, kde se představí i naše děti 
z přípravky malým pásmem. Pro některé to 
bude první vystoupení v rámci folklorního 

kroužku. Všichni si spolu nejen zazpíváme, 
zatancujeme, popovídáme, ochutnáme vá-
noční cukroví, ale i pod stromečkem bude 
připraveno pro děti překvapení. 

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem, 
kteří se aktivně podílejí na činnosti folklor-
ního kroužku. Přeji jim i všem čtenářům 
krásné prožití vánočních svátků v klidu 
a pokoji a vstoupení do nového roku 2023 
ve zdraví, s optimismem a nadějí.

 Ivana Cetlová, předsedkyně DFKM, z. s.
 
 www.folklorni-krouzek-modrice.cz
 a  www.facebook.com/DFKModrice
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Foto: Mirek Hájek
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PRVNÍ LISTOPADOVÁ VÝPRAVA: JAK SI PORADÍM, 
KDYŽ JE CHLADNO + KPZ

Měla jsem velikou radost, že se s námi na 
přespávačku vydalo hned několik nováčků. 
Kolem skautské základny v Blansku je hezký 
park, blízko do lesa a také atrakce v podobě 
supr hřiště s různými průlezkami a stavbami, 
kterými nepohrdl nikdo z nás.

Prvním úkolem bylo v malých skupinkách 
samostatně nakoupit na vaření na celý ví-
kend. Děti dostaly jen základní seznam 
a před pokladnou jen tolik peněz, kolik si 
spočítaly, že budou potřebovat. Musím říct, 
že mne velmi potěšilo, jak o tomto úkolu 
přemýšlely. Děti například přinesly celý balík 
toaleťáků, protože to vyšlo levněji než jiný 
typ zvlášť, omáčku na těstoviny zase vybí-
raly podle použitých surovin a aby byla bez 
konzervantů. To, že z nakoupených surovin 

pak zvládly pro ostatní i samy uvařit, už ani 
nebylo překvapením.

Dále už nám den rychle ubíhal, prozkou-
mali jsme nejdříve blízké okolí základny 
a našli jsme v lese přírodní studánku. Z kop-
ce jsme pak podle mapy našli ve výhledu na 
Blansko přistávací plochu pro vrtulník a pak 
jsme – světe, div se – v lese narazili na davy 
lidí účastnících se nějaké hry s pohádkovými 
postavami. Škoda, že jsme o tom nevěděli 
dříve, ale alespoň jsme si udělali oddílové 
foto s dvojníkem našeho Shreka.

Vrhli jsme se také na hlavní téma výpravy, 
a sice jak funguje naše imunita, jak ji posí-
lit, jak naše bílé krvinky bojují a jak a čím jim 
to kazíme a pomáháme bacilům. Každý už 
něco věděl, a tak jsme dali hlavy dohromady, 
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Foto: archiv oddílu

o všem jsme si popovídali a zbytek výpra-
vy jsme zkoušeli dávat pozor na to, co se 
s námi děje, střídat vrstvy, myslet na výmě-
nu ponožek apod. Večer si starší nachystali 
stezku odvahy, která dle mnohých byla úplně 
v pohodě, protože na trase bylo místy i měst-
ské osvětlení.

Druhý den po snídani jsme se mrkli na 
naše KPZky. Každý ukázal, proč si co vybral 
do ní uložit, a tak se sešlo vedle základních 

položek, které má každý, mnoho vynikajících 
nápadů.

Potom nás čekala stopovací hra podle po-
chodových značek, kterou si pro sebe Hvězdy 
a Vlci připravili navzájem, vyhodnocení bylo 
sice už trošku ve spěchu, ale myslím, že mno-
hým se zrovna tahle hra líbila nejvíc. Výpravu 
jsme si moc užili a už se těšíme na další.

 Jitka Litschmannová – Hermona
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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2023

Milí sousedé, přejeme vám poklidné prožití svátků vánočních 
a v novém roce mnoho dobrodružství, zábavy, přátel, krásných 

zážitků, lásky, zdraví a spokojenosti. Vaši Skauti

Foto: archiv oddílu
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Foto: Mirek Hájek

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 22. 11. 2022



www.mesto-modrice.cz

26
12 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: Mirek Hájek

KATEŘINSKÁ ZÁBAVA 25. 11. 2022
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Foto: Mirek Hájek

KOŠ SVATOMARTINSKÝCH VÍN 12. 11. 2022



www.mesto-modrice.cz

28
12 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

29
12 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

30
12 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

31
12 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

32
12 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ



www.mesto-modrice.cz

33
12 | 2022

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Vážení občané, 
letošní Tříkrálová sbírka bude probíhat v Modřicích od 4. ledna do 15. ledna 2023, kdy 

budou skupinky koledníků obcházet naše město. Každá skupinka bude mít vedoucího, 
který se na požádání prokáže průkazkou a občanským průkazem a bude mít zapečetě-
nou pokladničku s logem Charity. V letošním roce se vybrané peníze použijí na pořízení 
vybavení Domova se zvláštním režimem sv. Luisy v Rajhradě, vybudování parkoviště pro 
terénní služby, nákup automobilu pro personál Domácí zdravotní péče, zakoupení polo-
hovacích pomůcek pro přesun klientů Charitní pečovatelské služby Rajhrad, dovybavení 
zrekonstruovaných prostor Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Kdo by se chtěl zapojit do koledování z řad dětí či dospělých, přijďte prosím ve středu 
4. ledna 2023 v 17 h na faru v Modřicích, Masarykova 147. Budou zde předány pokyny ke 
sbírce a materiály. Ideálně již vytvořené skupinky – dospělý vedoucí a tři koledníci. Můžete 
ale přijít i jednotlivě. Každá pomocná ruka je vítána. Modřice jsou rozsáhlé a bylo by dobré 
se pokusit projít všechny obydlené ulice.

Prosíme, mějte srdce otevřená a přispějte na dobrou věc.
 Hana Chybíková
 místní koordinátorka sbírky,
 tel. 724 767 000
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PRVNÍ SNÍH

Foto: Mirek Hájek
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Foto: Mirek Hájek
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MODŘICKÝ INTERNETOVÝ MAGAZÍN

Hlavním tématem prosincového vydání na 
webu je 25 let činnosti Modřického pěvecké-
ho sboru. Zde bych rád prezentoval přede-
vším pozvánku na první zkoušku dne 4. led-
na 1998. Ze zakládajících členů, kteří na ni 
tehdy přišli, jich dodnes aktivně ve sboru 
působí sedm: Hana Čevelová, Hana Chybíko-
vá, Jaroslava Pešková, Eva Voráčová, Vlas-

timil Čevela, Jan Mattuš a Josef Šiška st. 
Fotografi e pak ukazuje 1. vystoupení sboru 
v Modřicích na radnici, a to přímo z koncer-
tu u příležitosti jejího slavnostního otevření 
12. září 2002 – diriguje Jana Kovářová. 

 
 Vlastimil Čevela, 27. listopadu 2022,
 mim-x.mzf.cz
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POUŤ RODIN DO RAJHRADU

Poslední říjnovou neděli jsme se vydali 
s rodinami modřické farnosti na pěší pouť 
do nedalekého Rajhradu. Přes 40 větších či 
menších poutníků (nejmladší teprve pěti-
měsíční) se ráno setkalo v místním kostele 
sv. Gotharda při mši svaté a s požehnáním 
vyrazilo pěšky, kočárkem či koloběžkou 
směr Rajhrad. Cestou nás provázel růženec 
světla, kytarové písničky a děti si zpestřily 
putování hrami v přírodě. Nezalekli jsme se 
podzimního nevábného počasí ani ne vždy 
pohodlné pěšinky, která skutečně vedla ces-
tou necestou, polem nepolem. I nesnadný 
přechod přes říčku Bobravu úspěšně vyba-
lancovali všichni, včetně tatínků s jejich ra-
tolestmi v kočárcích. Na konci rajhradské 

obory nás uvítal starobylý klášter s místní-
mi benediktinskými mnichy, náš pan farář 
o. Zdeněk Drštka i příjemné prostory pro 
poutníky s výtečným gulášem od našich far-
níků. Po krátkém odpočinku jsme si prohlédli 
skvosty Památníku písemnictví a teprve až 
se stmíváním jsme poklekli před zářícím 
oltářem kostela sv. Petra a Pavla, kde jsme 
zakončili naši pouť modlitbou. Všechny děti 
zvládly celé putování skvěle a odměnou jim 
byla prohlídka klášterního dvora se zvířátky 
a perníkové srdce. Chvíle společného setká-
vání jsou nám v těchto letech vzácnější, pro-
to Bohu díky za každý střípek.

 
 L. Mazálková

Foto: Markéta Klangová
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ZE ŽIVOTA MODŘICKÉ FARNOSTI

Není dárek jako dárek…

 V těchto dnech možná začíná, možná vrcholí (anebo nás možná nechává zcela chladnými) 
naše předvánoční úsilí vybrat, sehnat, pořídit (a zaplatit) dárek pro ty, na nichž nám záleží. 
A jsou jistě i tací, pro které sháníme dárky spíše se smíšenými pocity – a jsou dárky, které se 
smíšenými pocity přijímáme; a nemyslím tím jen další příspěvek do příslovečné sbírky papučí 
nebo putovního porcelánového jelena.

Modřická farnost dostala již začátkem listopadu jeden nepříliš vítaný a zcela neočekáva-
ný „dárek“, totiž havárii vodovodu v areálu kostela sv. Gottharda. Dárek o to méně vítaný, že 
přišel – vlastně ani nevíme kdy. Zjistili jsme to až při odečtu vodoměru; točil se jak splašený 
ventilátor a oproti jarnímu stavu vykazoval spotřebu o 3 300 m3 vyšší. Pro představu: bazén 
v městské hale bychom tímto množstvím naplnili asi čtyřicetkrát. Vzhledem k tomu, že přivo-
laní technici odhadli průtok poškozeným potrubím na 0,3 l/s, začala voda protékat snad někdy 
začátkem července…

A pochopitelně to nebyla voda zdarma; na faktuře od vodárny se objevilo přes 140 tisíc Kč. 
A to ještě můžeme mluvit o štěstí, že nám nezaúčtovali stočné. Voda se totiž vytratila do 
neznáma.

Nezbývalo nám než vykopat celou přípojku, najít poškozené místo – a položit kompletně 
nové potrubí. Nicméně právě tehdy se ukázalo skutečné bohatství naší farnosti: našlo se více 
než dost ochotných rukou, resp. ochotných lidí, kteří byli schopni toto dílo (nikterak snadno) 
odvést neuvěřitelně rychlým způsobem. Při závěrečných pracích se sešlo na dvacet schop-
ných pomocníků, kterým chci i na těchto stránkách poděkovat velice srdečně.

Do nového roku tedy vstoupíme sice s výraznou dírou v rozpočtu, ale s o to větší radostí, že 
se najde v naší farnosti dostatek dobrých lidí, kteří jsou pro nás všechny a pro sebe navzájem 
tím největším obdarováním. A nesmím zapomenout i na poděkování všem, kteří svou prací 
přispěli při instalaci nových okenic na kostelní věži; ty jsme ostatně pořídili i díky fi nanční 
pomoci města Modřice.

Přál bych vám všem, vážení a milí modřičtí čtenáři, abyste i takto mohli prožívat nadchá-
zející Vánoce: jako dobu, kdy se staneme jeden pro druhého největším darem. Jako dobu, 
kdy si nejvíce budeme vážit lidské blízkosti a společně prožívané radosti. Jako dobu, kdy si 
třeba spolu s naší farností znovu připomeneme, že se Bůh chtěl stát člověkem, jedním z nás, 
se vším, co člověka člověkem dělá, aby byl lidem blízko a mohl s každým z nás prožívat jeho 
radosti i naděje, smutky i úzkosti. Jako dobu, kdy je tím největším darem betlémské Nemluv-
ňátko. Přál bych nám všem, abychom o Vánocích byli lidští – protože Bůh se lidským stal.

 Za modřickou farnost Zdeněk Drštka
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Budete-li chtít prožívat Vánoce spolu s námi, nabízíme časy bohoslužeb ve farním kostele:

sobota 24. prosince Štědrý den 22.00 „půlnoční“
neděle 25. prosince Boží hod 9.30
pondělí 26. prosince sv. Štěpán 9.30
středa 28. prosince 18.00 bohoslužba s žehnáním vína ke cti sv. Jana
pátek 30. prosince 17.00
sobota 31. prosince 18.00 bohoslužba na poděkování za uplynulý rok
neděle 1. ledna 2023 9.30

Ve středu 28. prosince a v pátek 30. prosince bude kostel otevřen od 15 hodin do začátku 
mše – můžete si přijít prohlédnout náš betlém.

Foto: Jan Staněk, Karel Praks
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Motto:
„Pohoda a mír v duši, 
 to je to, co nám sluší.“

Vánoční svátky se blíží, i když vánoční ná-
lada je letos trochu jiná, než bývala. Po dvou 
minulých letech, kdy nás strašila různá ome-
zení, která se ne dost dobře „podepsala“ na 
chování a náladě obyvatel celé naší země. 
Možná k tomu také přispívají obavy obyvatel, 
co bude a jak bude.

Všechno se ale nemůže svádět na válku. 
Musí se k této situaci postavit i naše vedení. 
Informace o budoucnosti den ze dne a z ho-
diny na hodinu se mění. Jsme však Mora-
vané a něco vydržíme. Víte, že naše Morava 
slaví letos 1200 let, kdy byla objevena nej-
starší písemná zmínka o Moravě, která se 
dochovala v latinsky psané kronice „Letopi-
sy království Franků“. To bylo v roce 822 za 
franského krále Ludvíka I. Pobožného, který 
byl synem císaře Karla Velikého.

A že to v Modřicích s námi není tak špat-
né. Rozjíždí se pomalu a jistě lepší nálada 

obyvatel. Přispívají k tomu sportovci, hasiči, 
mládež různými akcemi a také se zlepšuje 
vzhled obce a určitě bude ještě líp.

Tak neztrácejte náladu a snažte se být 
k sobě zdvořilí a milí a mějte se rádi. Vždyť 
máme tolik společného a všichni jsme smr-
telní. Tak si života užívejte a navštěvujte 
akce, jako jsou hody nebo Koš martinského 
vína, na němž můžete ochutnat, jaké letos 
bude víno – a to bude výtečné. Také vyni-
kající zabijačkové hody, které připravili hasi-
či – díky, bylo to výborné. To jsou akce, které 
občany sbližují. To bylo vidět i letos.

Za výbor zahrádkářského spolku přeji vám 
všem krásné vánoční svátky a do nového 
roku pohodu, zdraví a hlavně mír a žádné 
hádky.

Držte se a opatrujte sebe i své blízké. Ži-
vot je ve své podstatě krásný a tak nač si ho 
kazit.

 
 MUDr. Jaroslava Tomandlová
 předseda spolku

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Foto: freepik.com
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BIODIVERZITA

Biodiverzita, neboli různorodost života, je 
důležitá pro zachování existence všeho ži-
vého na planetě Zemi. Všechny její součásti 
jsou nezbytné pro přežití každého jednotlivé-
ho druhu. 

I včela je součástí biodiverzity a její nepří-
tomnost by znamenala ztrátu významného 
a nenahraditelného článku přírody jako cel-
ku. Včela je totiž jeden z nejvýznamnějších 
opylovačů volně rostoucích rostlin (bylin, 
keřů, stromů), ale i zemědělských plodin, 
a touto svojí důležitou a nezastupitelnou rolí 
zajišťuje potravu pro velké množství živočiš-
ných druhů, mezi které patří i člověk. Mimo 
jiné opylením hmyzosnubných rostlin včela 
zajišťuje i jejich následné rozmnožování. Bo-
hužel s měnící se krajinou, tedy přirozeným 
biotopem, nejen včely přichází o svoji potra-
vu. Vlivem nedostatku pestré stravy strádají 
a mají mnohem menší šanci přežít. V tomto 
ohledu hrají podstatnou roli nadšení členové 
včelařských spolků, kteří se s podporou ČSV, 
z.s., a jednotlivých měst a obcí věnují chovu 
tak významného živočišného druhu, jakým je 
právě včela, a zajišťují její následné přežití na 
planetě Zemi.

Je nám ctí včelařit ve vašem městě a na-
pomáhat obnově biodiverzity, která s vaší 
fi nanční podporou zajistí lepší život tak vý-
znamnému a důležitému živočišnému dru-
hu, kterým je právě včela, a napomůže našim 
spoluobčanům ke zvýšení počtu opylených 
rostlin a tím i k jejich vyšší vitalitě a produkti-
vitě, například v podobě sladkých plodů růz-
ných ovocných stromů. 

Děkuji jménem všech včelařů ZO ČSV Rajhrad, 
pod kterou spadají i včelaři z Modřic, za do-
tace, kterými podporuje město Modřice naši 
spolkovou činnost. Velmi si této podpory 
vážíme. Veškeré poskytnuté fi nanční pro-
středky jsou a budou vynakládány na rozvoj 
včelařské činnosti.

Tímto přeji poklidné prožití svátků vánoč-
ních, zdraví a štěstí v roce 2023 vám a va-
šim spoluobčanům a v neposlední řadě také 
včeličkám.

 Za ZO ČSV Rajhrad Jana Boleloucká
 www.vcelarirajhrad.cz
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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. 

Rozloučili jsme se

Kurialová Jana
Veselý Vlastimil
Mazánek Ludvík
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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

V době vánočních prázdnin bude Městská knihovna uzavřena. Poslední půjčovní den v tom-
to roce je středa 21. 12. 2022. Těšíme se na vás od úterý 3. 1. 2023.

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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Výběr knižních novinek prosinec 2022

PRO SILNÉ NERVY:
Březina, Jiří: Nalezení
Bussi, Michael: Návrat na ostrov lží
Coben, Harlan: Drž se blízko
Connelly, Michael: Noční oheň
Černucká, Veronika: Píseň beze slov
Grangé, Jean Christophe: Snoubenky smrti
Läckberg, Camilla: Andělíčkářka
Nesbo, Jo: Krysí ostrov a jiné povídky
Novotný, Aleš: Já, Smrt
Regan, Lisa: Pohřbené kosti
Santiago, Mikel: Lhář
Sepetys, Ruta: Musím tě zradit
Shepherd, Catherine: Vražda na hřišti
Sullivan, Tim: Cyklista
PRO ŽENY:
Ballantyne, Lisa: Malá lhářka
Bowen, Rhys: Malířka z Benátek
Constantine, Robin: Tajemství romantiky
Hardy, M. K.: Haka za lilii
Chartier, Marie Christine: Počkám na tebe
Jelínková, Martina: Záchytný bod
Keeland, Vi: Dokonalá hra, Rivalové
Linke, Barbara: Jménem mojí sestry
Lundberg, Sofi a: Jiné životy
Mandausová, Klára: Odměna za nevěru
McFarlane, Mhairi: Včerejší noci
Probst, Jennifer: Italské léto
Stern, Paula: Dny probuzení. Kávová 
dynastie 1.
Thomas, Jo: Za italským snem
Wigs, Susan: Vůně medu
Zapata, Mariana: S láskou, Lukov
SVĚTOVÁ LITERATURA:
Berry, Steve: Varšavský protokol

Gaynor, Hazel: Sejdeme se v Monaku
Graham, Lily: Dítě z Osvětimi
Musso, Guillaume: Válka vzpomínek
Read, Piers Paul: Přežít
Sampson, Freya: Knihovna mého srdce
ČESKÁ LITERATURA:
Císařová, Soňa: Cesta z prachu
Hejkalová, Markéta: Dům pod náměstím
Hlavinková, Lucie: Pravda nebyla k dostání
Hošková, Michaela: Matěj maluje mapy
Kultánová, Zuzana: Zpíváš, jako bys plakala
Opatřilová, Veronika: Ostrov žije
Poncarová, Jana: Alžběta a Nina: Tajemství 
mojí babičky
Sadílková, Lenka: Nelituju
Tišnovská, Kateřina: Život jako amaretto
Toman, Marek: Panna
Vlčková, J. J.: Rafi novaná past
HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Brenner-Wonschick, Hannelore: Terezín: 
Dívky z pokoje 28
Černá, Jaroslava: Krev andělů
Čvančara, Jaroslav: Někomu život, někomu 
smrt: Československý odboj a nacistická 
okupační moc
Travers, Susan: Zítřek patří statečným
BIOGRAFIE ZE SVĚTA SPORTU I MEDICÍNY:
Holeček, Marek: Dotknout se nebe
Pirk, Jan: Srdcař v cílové rovince
Rakoncaj, Josef: Rakoncaj – měl jsem kliku
YOUNG ADULT PRO DÍVKY:
Maasová, Sarah J.: Půlměsíční město: Rod 
země a krve
Montgomery, Lucy Maud: Anna ze 
Summerside
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Sobotková, Anna: Josefína na Zeleném 
ostrově
Stewner, Tanya: Alea, dívka moře: Řeka 
zapomnění, V zajetí přísahy
Šardická, Kateřina: Noci běsů
PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
Braunová, Petra: Nejdůležitější na světě je 
kouzelné jablko
Čtvrtek, Václav: Zuzanka a pan Želato

Peroutková, Ivana: Valentýnka a pradávné 
poklady
Rowling, J. K.: Vánoční prasátko
Šlik, Petr Hugo: Zkáza jezerní kotliny, Po 
stopách ztraceného syna
Tanzer, Eliška: Vyrostla jsem v ghettu
Teper, Jiří: Pohádky o domovních 
znameních
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MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE

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

Strážníci během listopadu řešili 4 krádeže v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení, že před domem oznamovatelky leží opilý muž. Hlídka MP na 
místě ztotožnila muže a provedla u něj dechovou zkoušku s výsledkem 3,38 promile. I přes 
takovou hodnotu muž požádal hlídku, aby kontaktovala jeho syna, s tím, že jej vyzvedne. 
Hlídka kontaktovala syna, který si muže následně převzal do péče.

Strážníci přijali oznámení, že v restauraci se nachází podnapilý host, který neomaleně za-
chází se střelnou zbraní. Ti bezprostředně po oznámení informovali PČR přes linku 158. 
Strážníky na místě oslovil svědek události, pracovník vězeňské služby, který zajistil střel-
nou zbraň a vybitou společně se zásobníkem a 4 náboji ji předal hlídce. Svědek uvedl, že vi-
děl, že jeden z hostů restaurace, který byl značně opilý, manipuluje se střelnou zbraní. Když 
tento muž spadl a zbraň mu vypadla, raději ji zajistil a zabezpečil. Jednalo se o plynovou 
krátkou palnou zbraň. Strážníci na místě ztotožnili podezřelého, vytěžili další svědky a po-
dezření z přestupku dle zákona o zbraních a střelivu, včetně zbraně a jejího příslušenství 
předali přestupkové komisi k dořešení.

Hlídka MP přijala oznámení o podnapilém muži, který leží na vozovce na ul. Brněnská. Oka-
mžitě se dostavila na místo, kde nalezla silně podnapilého muže, u kterého byla provedeno 
orientační vyšetření na alkohol s výsledkem 3,9 promile. Vzhledem k tomu, že muž ohrožo-
val svým nekontrolovaným chováním BESIP i sebe a nebyl schopen samostatné chůze, byl 
převezen a předán bez zranění na protialkoholní záchytnou stanici. 

Strážníci přijali žádost ze strany operačního RZS o poskytnutí pomoci v Modřicích na ul. 
Brněnská, kde měl muž upadnout a nemůže se postavit. Na místě na hlídku čekala man-
želka muže a ukázala, kde se nachází. Muž byl na dvorku v krkolomné pozici a podpíral 
jej muž, který procházel okolo. Hlídka MP ihned poskytla pomoc a přenesla zraněného do 
domu. Ten byl podchlazený, zesláblý a měl odřeniny a podlitiny na nohou. Z toho důvodu 
byla přivolána RZS, která následně muže převezla k dalšímu vyšetření do nemocnice.

Hlídka MP přijata žádost ze strany operačního DI Brno-venkov o prověření oznámení, kdy 
v Modřicích, U Dálnice, u OC Olympia měl být sražen chodec. Hlídka MP se na místě spojila 
s poškozeným, který uvedl, že je pracovníkem ostrahy OC Olympia a usměrňoval dopravu 
při vjezdu do OC Olympia od silnice č. 152. Řidič vozidla nerespektoval jeho pokyny a chtěl 
vjet na kruhový objezd. Přitom poškozený stihl kopnout do kola vozidla. Vtom řidič prudce 
zastavil, vystoupil a dvakrát rukama vrazil do poškozeného, kdy ten spadl na zem a hlavou 
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narazil do obrubníku. Pak řidič nasedl zpět do vozidla a přes kruhový objezd odjel. Poško-
zený měl krvavé zranění na hlavě a zranění v oblasti krku. Dalšími pracovníky ostrahy byl 
převezen na velín ostrahy, kde byl předán do péče zdravotníků RZS. Následně byl poško-
zený převezen RZS do nemocnice. Událost si následně převzala k dalšímu šetření PČR. 

Strážníci přijali oznámení, že v Modřicích na ul. Masarykova se postrkují dva muži. Stráž-
níci byli ihned na místě, kde nalezli dva muže, jak se oba válejí po sobě v příkopě. Muži byli 
strážníky uklidněni a následně uvedli, že byli pít v restauraci, kde měli mezi sebou nějaké 
neshody, a pak odešel jeden z mužů domů a druhý šel za ním a chtěl vést dále debatu, 
která se zvrhla v postrkování. U obou mužů byla provedena dechová zkouška na alkohol 
s výsledkem 2,62 promile a 2,14 promile. Oba byli poučeni a odešli každý na jinou stranu 
domů. 

Hlídka přijala žádost o asistenci od RZS, kde na místě jejich výjezdu mělo dojít k napadení 
osoby. Hlídka se na místo dostavila okamžitě a zjistila, že jde o konfl ikt několika mužů 
na ubytovně. Proto byla na místo přivolána i hlídka PČR, před jejím příjezdem se situace 
na místě uklidnila a všichni se rozprchli do svých pokojů. RZS si přivolal muž, který měl 
být jiným mužem kopnut do intimních partií. Muž po příjezdu sanity již ošetření nežádal. 
Osoby byly řádně poučeny.

Strážníci přijali žádost od operačního důstojníka dopravní policie o prověření řidiče náklad-
ního vozidla, který má být dle oznamovatele pod vlivem alkoholu. Strážníci vozidlo potkali 
již na cestě z areálu fi rmy. Za pomocí VRZ bylo vozidlo zastaveno. Řidič byl ztotožněn 
a následně u něj byla provedena dechová zkouška, která vyšla s negativním výsledkem.

Hlídka MP přijata žádost o asistenci u dopravní nehody od operačního HZS na křižovatce 
silnice 152 s ulicemi Havlíčkova a U Vlečky v Modřicích. Hlídka MP se na místo dostavila 
ihned, provedla fotodokumentaci dopravní nehody, dále provedla ztotožnění řidičů a ori-
entační vyšetření na alkohol v dechu – oba řidiči negativní. Poté se na místo dostavila 
hlídka PČR DN a celou věc si převzala k dořešení. Hlídka MP dále usměrňovala provoz do 
odklizení havarovaných vozidel.

Strážníci přijali telefonické oznámení o ležícím muži s prázdnou lahví od alkoholu na za-
stávce MHD u OC Olympia. Při příjezdu na místě již byla vozidla RZS, v jednom z nich již 
ležel muž a bylo mu poskytnuto prvotní lékařské ošetření. Muž byl pod vlivem alkoholu 
a následně byl převezen do FN Bohunice k dalšímu ošetření.

Závěrem vám za celý kolektiv Městské policie Modřice přeji příjemné prožití vánočních 
svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2023.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, Vrchní komisař
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POHÁR ČNS NOHEJBALU STARŠÍCH ŽÁKŮ DVOJIC

Celoroční seriál pohárových soutěží star-
ších žáků v nohejbale označený jako Pohár 
ĆNS 2022 začal letos v březnu první soutěží 
u nás v Modřicích. A letos dne 12. listopadu 
v Modřicích i končil, a to soutěží dvojic.

Na sobotní turnaj se do Modřic přihlásil 
rekordní počet 34 mládežnických týmů. Po-
řadatel MNK Modřice zredukoval počet na 
32 přijatých sestav, mezi kterými byly hned 
tři modřické výběry. Modřice A v sestavě Ja-
hoda a Dlabka, Modřice B se prezentovaly 
sestavou Mrňa a Kněžínek a Modřice C pak 
nasadily tým Merka a Štor. Týmy A a B svoji 
skupinu vyhrály a šly přímo do osmifi nále. 
Tým C skončil ve skupině na druhém místě 
a musel do předkola play-off. Zde si úspěš-
ně poradil s týmem Benešova B a doplnil tak 
oba modřické týmy v osmifi nále. A tým si 
v něm hladce poradil s týmem Plzně. B tým 
zdolal Peklo nad Zdobnicí B. Pro Modřice C 
však byl tým Český Brod B soupeřem nad je-
jich síly a jejich cesta turnajem tak v osmifi -
nále skončila. Ve čtvrtfi nále A tým přejel tým 
Dolních Počernic a byl v semifi nále. B tým 
však narazil na B tým Českého Brodu a ten 
je stejně jako céčko vyřadil. Nicméně pro C 
i B tým jejich sobotní umístění (9.–16. místo 
a 5.–8. místo) skvělým úspěchem. V semifi -
nále se modřický A tým chystal na přemoži-
tele B a C týmu družstvo Českého Brodu 
B. Ten má v sestavě také dva mládežnické 
reprezentanty U15 hráče Balouna a Blažka. 
Naše áčko v prvním setu na soupeře vlétlo 
jako správní mstitelé a smetli je 10:5. V dru-
hém setu však na začátku naši hráči udělali 
pár zbytečných chyb a rázem se tento set 
obrátil v krutou prohru 4:10. Na řadě tak byl 
„rizikový“ zkrácený třetí set hrající se od sta-
vu 5:5. V této situaci ukázali naši hráči pevné 

nervy a dostatek sebevědomí i kvality a vý-
hrou 10:6 si zajistili postup do fi nále. V dru-
hém semifi nále vyhrál tým Karlových Varů 
A nad Českým Brodem A a stal se tak naším 
fi nálovým soupeřem. V zápase o třetí mís-
to mezi oběma českobrodskými sestavami 
nakonec ve třetím setu vyhrálo zkušenější 
áčko. Ve fi nálovém zápase náš A tým šlapal 
jak hodinky a přesně plnil stanovenou taktiku 
hry. Výsledkem bylo poměrně přesvědčivé ví-
tězství 10:6 a 10:5.

Výsledky Poháru ČNS starších žáků dvojice 
Modřice 12. 11. 2022:
1. místo MNK Modřice A (Jahoda, Dlabka)
2. místo Karlovy Vary A (Gregor, Stýblo)
3. místo Český Brod A (Bálek, Červenka)
4. místo Český Brod B (Baloun, Blažek)

Tento turnaj uzavřel celoroční sérii Poháru 
ČNS pro starší žáky. Do výsledků se bodo-
vě kromě pohárových turnajů ve dvojicích 
i trojicích počítají také všechny tři disciplíny 
v rámci mistrovství republiky. V soutěžním 
roce 2022 se v kategorii starších žáků ode-
hrávala jasná dominance Městského nohej-
balového klubu Modřice. Z celkových sedmi 
soutěží dokázali naši hráči vyhrát plných 
šest turnajů. Nejvíce se na těchto výsledcích 
podílela dvojice Tomáš Jahoda a František 
Dlabka, která v průběhu celého soutěžního 
roku prohrála pouze jeden svůj dílčí zápas 
v této věkové kategorii! 

Celkové výsledky Poháru ČNS 2022 v kate-
gorii starších žáků:
1. místo MNK mobilprovás Modřice 497 bodů
2. místo TJ Slavoj Český Brod 333 bodů
3. místo SK Liapor Karlovy Vary 311 bodů
4. místo TJ Peklo nad Zdobnicí 144 bodů

SPORT
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SPORT

Sobotní výsledek, a hlavně výsledek celé 
sezony tak potvrdil, že Městský nohejbalo-
vý klub Modřice se kromě mužských týmu 
výrazně zaměřuje také na podporu své ta-
lentované mládeže. Suverénní dominance 
starších žáků společně s titulem, který získal 
dorost v rámci dorostenecké ligy, jsou tak 
kvalitní základnou pro budoucí udržení pozic 
našeho klubu v elitních mužských soutěžích.

Rád bych touto cestou poděkoval všem 

trenérům, podporovatelům a pomocníkům, 
kteří se nohejbalové mládeži v Modřicích vě-
nují. No a samozřejmě velký dík patří spon-
zorům a zejména městu Modřice, bez jejichž 
fi nanční pomoci bychom nemohli našim 
mladým hráčům poskytovat tak kvalitní tré-
ninkové podmínky a další zabezpečení.

 Petr Jahoda
 předseda a trenér starších žáků
 Městský nohejbalový klub Modřice

Foto: Petr Jahoda
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Hledám pronájem garáže,
garážového stání 

nejlépe v Modřicích. 
Kontakt na mobil: 604 237 791

AGROTEC a.s.

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

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

Stvořena pro  
nekonečnou inspiraci.
 Zcela nová Sportage.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 4,9−7,3 l/100 km 125−166 g/km. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com.

KIA_inz_SPORTAGE_leden_2022_modrice_148x105.indd   1 21.11.2022   8:04:22



www.mesto-modrice.cz

53
12 | 2022

INZERCE

Hledáte změnu a chcete solidního 
zaměstnavatele, na kterého se 
vždy můžete spolehnout?

Chcete pracovat v prostředí rodinné firmy a v příjemném kolektivu?

Stabilní a odpovědná společnost SOLID Brno s.r.o. hledá uchazeče na pozice:

CNC soustružník | CNC frézař
Máte zkušenost s CNC soustružením nebo frézováním, ať již na úrovni operátora nebo 

seřizovače? Oceníme to!

Nikdy jste s CNC obráběcími stroji nepracovali, ale zručnost, pečlivost a ochota učit se 

novým věcem vám není cizí? Zaučíme vás!

Pracovník údržby a obsluhy jednoúčelových strojů
Jste vynalézaví a vždy si umíte po technické stránce poradit? Nebojíte se 

jednoúčelových strojů a závitořezu? Přidejte se k nám, ať je vám 20 nebo 60 let. 

Ozvěte se nám!

Pro více informací o pozicích a sjednání pohovoru kontaktujte:

Věra Zachová | personalistka a jednatelka společnosti

      zachova@solidbrno.cz

      tel.: +420 734 508 006www.solidbrno.cz
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prodej a pokládka
podlahových krytin

776 332 915
koberce, PVC, vinyl a další

ZDARMA
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POBOČKA PARTNERS MARKET 
RAJHRAD HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU 
NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ

Nabízíme fixní příjem 35 000 Kč měsíčně s možností výdělku až 
50 000 Kč díky motivační složce. Umožňujeme i velkou časovou 
flexibilitu pro řízení pracovního a soukromého života.  

Nabízíme:
– Fixní příjem po zkušební době 35 000 Kč 
– Šesti hodinovou pracovní dobu 
– Smlouvu na HPP či IČO 
– Možnost práce i na DPP  
 (vhodné pro studenty či matky na rodičovské dovolené)
– Práci v KRÁSNÉM novém prostředí 
– Možnost práce Z DOMOVA 
– Práci s klienty, kteří již poptávají konkrétní služby 
– Zaškolení i pro kolegy bez hlubších znalostí financí 

Přjďte osobně, nebo se ozvěte telefonicky  
či e-mailem. Rádi vás poznáme.

Partners Market Rajhrad
721 077 347 

pm.rajhrad@partners.cz  
Masarykova 515, Rajhrad

Inzerce_Rajhrad_2022_A6.indd   1 11.11.2022   8:13
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