
ého barevného formátu zpravodaje

.
si společně plánovali uplynulý rok, dávali si novoro

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

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

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

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

em městě.

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

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

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

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

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

í a personální obsazení zaměstnanců města doznávalo jen nepatrných změn. 

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

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

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

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

šebního provozu kluziště s umělou ledovou plochou. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ředpoklady pro přidělování dotací. 

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

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

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

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

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

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

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

MĚSTO MODŘICE

Sněhu u nás mnoho není, a tak mohou naplno kvést sněženky. Foto: M.Hájek
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ZPRÁVY Z RADNICE

USNESENÍ 38. schůze RMM

Na 37. mimořádné schůzi RMM, která se konala 28. 12. 2020, bylo schváleno RO č. 12/2020.

Komentáře k vybraným bodům usnesení z 38. schůze RMM konané dne 19. 01. 2021

Muzeum, knihovna a infocentrum
RMM schválila smlouvu na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost pro 
stavbu „Modřice – rekonstrukce: muzeum, knihovna a infocentrum“, kterou zpracuje společnost 
„Schwerpunkt architekti“ Ing. arch. Herman, Dipl. Ing. Welrien, Ing. arch. Úlehlová a Ing. arch. 
Náterová jako vítězné uskupení z architektonické soutěže za cenu 4.399.666 Kč bez DPH.
(k usnesení 38R-2.1/2021)

Pronájem Městské haly Modřice
I přes těžké období, kdy nelze provozovat vnitřní sportoviště s amatérskými sportovci, byla 
MHM pronajata profesionálnímu klubu Žabinští vlci Brno (hraje 1. futsalovou ligu) pro jejich 
tréninky a dva mistrovské zápasy.
(k usnesení 38R-2.9/2021)

Zpráva o uplatňování ÚP Modřice
RMM schválila doplnění Zprávy o uplatňování ÚP o vyhodnocení územní rezervy RA12 pro 
občanskou vybavenost zbrojnice HZS JMK, o prověření plochy P/p2 rozšíření ulice Tyršova – 
spojka k Vídeňské, o zohlednění studie vnitrobloku mezi ulicemi Husova, Sadová a Poděbra-
dova, o zohlednění studie PPO Modřice a o zohlednění dopravní studie Tyršova.
(k usnesení 38R-3.3/2021)

Příspěvek na kontejnery pro sběr textilu
RMM schválila příspěvek 400 Kč/kontejner/rok fi rmě DIMATEX CS, spol. s r. o., na provoz 
sběrných kontejnerů na textil rozmístěných po městě.
(k usnesení 38R-3.5/2021)

Kampaň „Vlajka pro Tibet“
Již poněkolikáté RMM připojila město Modřice k vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. 03. 2021 
v rámci kampaně „Vlajka pro Tibet“.
(k usnesení 38R-3.7/2021)

Výstavba požární zbrojnice
RMM schválila technický dozor investora a koordinátora BOZP pro stavbu „Výstavba nové 
požární zbrojnice“. Technický dozor bude vykonávat p. Libor Kočíř za cenu 364.700 Kč bez 
DPH a koordinátora BOZP bude vykonávat Ing. Stanislav Krejčí za cenu 6.000 Kč bez DPH za 
zpracování plánu BOZP a za cenu 4.000 Kč/měs. bez DPH za výkon koordinátora BOZP.
(k usnesení 38R-7.2/2021 a 38R-7.3/2021)
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POZVÁNKA

na 11. řádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Modřice, 
které se koná v pondělí 8. března 2021 od 18 hodin

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

města Modřice. 

MŠ Modřice
RMM schválila MŠ Modřice vyřazení hmotného poškozeného a nepotřebného majetku v cel-
kové pořizovací hodnotě 293.715,70 Kč, kde je hlavně vyřazen nefunkční konvektomat v hod-
notě pořízení 271.909,70 Kč.
(k usnesení 38R-7.6/2021)

Měření rychlosti v Modřicích
Policie ČR Dopravní inspektorát Brno-venkov předložil RMM Zprávu o provedení kontroly dodr-
žování limitů rychlosti ve městě Modřice, které policie provedla za rok 2020 celkem 
4× a zjistila 2 přestupky.
(k usnesení 38R-7.7/2021)

POPLATKY 2021

Upozorňujeme občany, že poplatky za psa a nájem z obecního pozemku jsou splatné ke 
dni 31. 3. 2021. Lze hradit hotově na pokladně městského úřadu nebo převodem na účet. 
Každý poplatník má od roku 2020 přidělený variabilní symbol k identifi kaci platby. Na 
telefonním čísle 537 001 023 vám budou sděleny údaje k platbě – číslo účtu a variabilní 
symbol plátce.
 Jana Vránová
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ZPRÁVY Z RADNICE

Schválený rozpočet města Modřice na rok 2021 – odvětvové členění
V LEDNOVÉM ČÍSLE NEBYL Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZVEŘEJNĚN 

ROZPOČET MĚSTA, ZA COŽ SE OMLOUVÁME.
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Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM č. 10Z-6. 4. 1 /2020 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
 Zpracoval: Ing. Mulíček
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PRÁVY Z RADNICE

Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM č. 10Z-6. 4. 1 /2020 
 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
 Zpracoval: Ing. Mulíček
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ZPRÁVY Z RADNICE

Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM č. 10Z-6.3 /2020 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
 Zpracoval: Ing. Mulíček
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Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM č. 10Z-7.1 /2020 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
 Zpracoval: Ing. Mulíček
Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM č. 10Z-7.1 /2020 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
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Schváleno 07. 12. 2020 usnesením ZMM č. 10Z-7.1 /2020 Sestavil: Ing. Šiška, Ing. Chybíková
 Zpracoval: Ing. Mulíček
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INFORMACE OD ZASTUPITELŮ

BILANCE PRÁCE ZASTUPITELŮ ZA NEZÁVISLÍ
ZA ČISTÉ A KLIDNÉ MODŘICE V ROCE 2020

• Nesouhlasili jsme se stavbou casina 
v areálu CTP – bohužel realizace v ZMM 
těsně prošla.

• Prosazovali jsme pro občany dotaci roz-
dílu mezi 2. a 3. zónou IDS JMK – kom-
pletně jsme připravili a vyhodnotili anketu 
ke zjištění zájmu. Návrh byl, bohužel, vlád-
noucí koalicí odmítnut.

• Pro větší bezpečnost chodců jsme poža-
dovali vyznačení míst pro přecházení na 
ul. Husova a Chrlická – bylo zamítnuto 
Policií ČR.

• Urgujeme vyřešení křižovatky Havlíčkova, 
U Vlečky s tzv. Jižním obchvatem.

• Snažíme se o převod vodovodu, kanaliza-
ce a ČOV v části Bobrava na město.

• Chceme zkulturnit podchod na ul. Tyršo-
va k tramvajové zastávce.

• Požadujeme urychlení dostavby chodníku 
při ulici Chrlická k Olympii.

• Chceme snížit rychlost na 80 km/hod na sil-
nici I/52 při průjezdu městem – mělo by to 
snížit hluk, který se z této silnice šíří do města.

• Při ulici Sokolská na pozemku bývalé MŠ by 
na návrh Sylvy Bernátové mělo vzniknout wor-
koutové hřiště, realizace se stále odsouvá.

• Požadovali jsme vypracovat studii pokry-
tí města rychlým internetem – RMM bylo 
zamítnuto.

• Stále urgujeme Městský kamerový sys-
tém, který by měl přispět k větší bezpeč-
nosti občanů – je v plánu na r. 2021.

• Navrhovali jsme prodloužit sobotní pro-
vozní dobu Sběrného dvora a převést jej 
pod město – nebylo schváleno.

• Zatím neúspěšně jsme požadovali kom-
penzaci razantního zvýšení daně z ne-
movitostí pro drobné podnikatele. Chtěli 
jsme ji spojit s novým tříděním a svozem 

odpadu. Podnikatelé ze zákona musí za-
jistit likvidaci svého odpadu. Těm drob-
ným jsme chtěli odvoz zajistit zdarma, 
stejně jako to mají občané.

• Vystupovali jsme proti další dálnici tzv. Již-
ní tangentě Brna, která má vést poměrně 
blízko za rybníkem Primál (bude po ní jez-
dit zejména tranzitní kamionová doprava) 
a proti trase Severního obchvatu města, 
který má vést mezi zástavbou bytových 
a rodinných domů při ul. Masarykova a od-
dechovou zónou při novém rybníku.

• Pracovali jsme aktivně v Kontrolním výbo-
ru zastupitelstva města Modřice. Osobně 
jsme se zúčastnili kontrol:

• Plnění usnesení Rady města Modřice,
• Provoz Pasivního bytového domu pro seniory.
Byl jsem jedním ze tří řádných porotců z řad 
zastupitelů v architektonické soutěži na dal-
ší využití domu s podloubím na náměstí.

Sylva Bernátová navíc pracovala v Komisi 
sociálně-zdravotní. Pokračovala též ve sle-
dování kauzy nepovoleného závozu zeminou 
v lokalitě Primál.

Zúčastnili jsme se podzimního náhradního ter-
mínu úklidu města v rámci akce Ukliďme Česko.

Pokud máte další ná-
měty na zlepšení na-
šeho města, napište 
nám.

Libor Procházka,
zastupitel za Nezá-

vislí za čisté a klidné 
Modřice

osmodrice@seznam.cz, www.osmodrice.cz

Uvádím zde stručný přehled našich vybraných aktivit, které jsme v roce 2020 prosazovali 
a nadále je i budeme prosazovat.
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PŘEHLED SVOZU ODPADU V MODŘICÍCH 

Žádáme občany, aby třídili odpad, zmen-
šovali jeho objem, např. sešlapání, do 
kontejnerů se pak vejde více odpadu! 

Komunální odpad – každý pátek
Papír – každé pondělí
Plast – každé úterý
Sklo – lichá středa
Kov – lichý čtvrtek
Kontejnery na textil – průběžně
Potravinářské oleje – průběžně

Bio popelnice – od 2. 3. do 30. 11. každé 
úterý, pak 7. 12. 2021, 4. 1. 2022, 1. 2. 2022, 
1. 3. 2022

Bio kontejnery u fotbalového hřiště od 1. 3. 
do 29. 11. , přistavení každé liché pondělí, 
odvoz v úterý

Mapa s umístěním sepa-
račních míst je na strán-
kách města:
www.mesto-modrice.cz
– mapa města 

Sběrný dvůr, Tyršova
Pondělí  8:00 – 12:00
Úterý   8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Středa  8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00

Ing. Hana Chybíková, 
místostarostka

ÚKLID MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V MODŘICÍCH – 
BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V ROCE 2021

Úklid místních komunikací v roce 2021 bude probíhat v následujících termínech:
I. okruh: 
Ulice: Sokolská, Příční, Tyršova, Stará Cihelna, U Hřiště, Benešova, Pilcova, Komenského, Po-
děbradova, Sadová, Spojovací, Zahradní a přilehlá parkoviště ve správě města
Termíny: 12. 4. , 1. 6. , 14. 9. , 9. 11. 2021
II. okruh:
Ulice: nám. Svobody, Dobrovského, Pavlovského, Hybešova, Rybníček, nám. Míru, K Náhonu, 
Polní, Havlíčkova, Hřbitovní, Prusinovského, Za Humny, Krakovská, Střední, Mayerova, Žižkova, 
Masarykova, Severní, Přízřenická a přilehlá parkoviště ve správě města
Termíny: 19. 4. , 8. 6. , 21. 9. , 16. 11. 2021
III. okruh:
Ulice: Popovická – část, která má fi nální asfaltový povrch, K Lesu a přilehlá parkoviště ve správě města
Termíny: 9. 4. , 4. 6. , 17. 9. , 12. 11. 2021

Za jeden úklid se v Modřicích posbírá cca 3,8 tuny nečistot, po zimě je to až 4,6 tuny. 
Vážení majitelé aut, dodržováním přechodného dopravního značení – zákazu stání při prová-
děném úklidu v daném okruhu umožníte dostatečné vyčištění ulic a tím přispějete ke zdravěj-
šímu prostředí nejen pro vás, ale i pro vaše děti.
 Termíny úklidu jsou také zveřejněny na stránkách města www.mesto.modrice.cz.
 Ing. Hana Chybíková, místostarostka
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ZDRAVÍ – CHOLESTEROL

Podzim předal svoji vládu zimě, dny jsou 
stále ještě krátké, pobyt na čerstvém vzdu-
chu se omezuje na nezbytně nutnou dobu. 
Bohužel energetický příjem velmi často pře-
vyšuje výdej. Další obtíže v podobě vysokého 
krevního tlaku, zvýšené hladiny cholesterolu 
nebo bolesti kloubů jsou tu.

Cholesterol je steroidní látka, která je sou-
částí každé naší buňky. Je důležitou staveb-
ní jednotkou nervů a některých hormonů. 
Většinou si ho organismus vyrábí sám, jen 
část přijímáme ve stravě. Existují tři hlavní 
druhy lipoproteinů podle hustoty:

• vysokodenzitní lipoprotein (HDL) uvol-
ňující cholesterol do jater

• nízkodenzitní lipoprotein (LDL) – vzniká 
v játrech

• velmi nízkodenzitní lipoprotein (VLDL) – 
syntetizuje se v játrech a část ve stře-
vech

Doporučená hladina celkového cholestero-
lu (cholesterolemie) v krvi je do 5,00 mmol/l. 
Hladina od 5,01 do 6,5 mmol/l je označová-
na za zvýšenou. Nad 6,5 mmol/l je hladina 
označována jako riziková, lidé by proto měli 
být v péči lékaře.

V případě zvýšené hodnoty je důležité znát 
nejen svůj celkový cholesterol, ale také hladi-
nu „hodného“ HDL a „zlého“ LDL cholestero-
lu v krvi. Zvýšená hladina LDL cholesterolu 
totiž způsobuje usazování nadbytečného 
cholesterolu v cévních stěnách, kde tvoří 
sklerotické pláty. Tím cévy ztrácejí pružnost 
a zužuje se prostor pro průtok krve (aterio-
skleroza).

Při zvýšené hladině cholesterolu je třeba 
upravit životosprávu a dodržovat zásady 
zdravého životního stylu. Denně bychom 
proto měli ve stravě přijmout max. 300 mg 
cholesterolu, v případě, že máme zvýše-
nou hladinu cholesterolu, pak maximálně 
200 mg denně. Ještě důležitější je ale zamě-
řit se na složení tuků.

Do stravy zařaďme všechny druhy ořechů 
a semen. Jsou v nich zastoupeny látky a živi-
ny, které chrání organismus před škodlivými 
vlivy volně působících radikálů zvenčí. Oře-
chy nejsou jen vlašské, ale i lískové, kešu, 
para, piniové, pekanové, makadamové… 
Semínka bývají poměrně opomíjenou zá-
ležitostí, přitom se řadí spolu s oříšky mezi 
nejhodnotnější potraviny, co se jejich výživo-
vého hlediska týká. Jsou především výborným 
a kvalitním zdrojem zdravých tuků – omega 3 
mastných kyselin, obsahují i řadu minerálů 
a fytochemikálií, které podporují náš imu-
nitní systém a podílí se tak na snižování ne-
zdravého cholesterolu. Řadíme sem dýňová 
semínka, slunečnicová, lněná, sezam, chia 
či konopná. Pokud si lámete hlavu nad tím, 
kolik jich za den sníst, je to jednoduché. To-
lik, kolik se vejde do vaší „hrsti“. Dále kvalitní 
za studena lisované rostlinné oleje – olivový, 
slunečnicový, lněný, ostropestřecový… Zde je 
mírou 1–2 polévkové lžíce denně.

Pevně věřím, že věta mojí babičky: „Noo, 
tož dobře jsi zazimoval“ a  následná výměna 
šatníku nás letos nepotká!
  Mgr. Lenka Otýpková 
  Lékárna Grand Residence
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BRABROUCI V DOBĚ EPIDEMIE III

Školní jídelna při Základní škole Modřice 

přijímá od 1.1.2021 nové strávníky z řad občanů. 
Cena oběda je 89 Kč. Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři školní jídelny v

 pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hodin. Další informace poskytne vedoucí 
školní jídelny, tel. 538 728 203, případně mailem: jidelna@zsmodrice.org.

Markéta Ondrášková

ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE MODŘICE

Konec roku 2020 rozhodně nebyl koncem 
našich aktivit v době, kdy se nemůžeme se-
tkávat. Naopak jsme ještě rozšířili Brabroučí 
výzvy, které teď už nepočítají jen skóre jed-
notlivců, ale i celých družinek. Děti tak svými 
splněnými úkoly přispívají do bodování druži-
nek a ty nejlépe umístěné se mohou těšit na 
parádní ceny, jako třeba výlet do aquaparku 

nebo lanového centra, samozřejmě až se 
budeme moci znovu potkávat. Zároveň v dis-
tanční formě udržujeme i akce, na které jsme 
měli jet. Na začátku ledna jsme tedy uspořá-
dali Lednový výlet ve formě hledání pokladu 
pomocí nápověd rozmístěných po celých 

Foto: archiv Brabrouků
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Modřicích. Děti měly za úkol zjistit polohu 
truhly s pokladem a ještě k tomu najít pět 
číslic k odemčení zámku. Úspěšných hledačů 
bylo opravdu hodně a my doufáme, že se jim 
poklad líbil. Ledové město samozřejmě pro-
běhlo také. Letos to z pochopitelných důvodů 
byly Ledové Modřice a měly podobu velké šif-

rovací hry. Doufáme, že vám naše akce přiná-
šejí alespoň trošku radosti, a těšíme se, že se 
snad brzy opět uvidíme. Sledujte nás na webu 
a facebooku .

 www.brabrouci.cz,
 www.facebook.com/Brabrouci
 Vaši Brabrouci
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PODĚKOVÁNÍ

V Modřicích se vybralo do pokladniček 38 963,- Kč. Děkujeme všem, co přispěli, 
i těm, co umožnili umístění pokladniček ve svých provozovnách.
 Ing. Hana Chybíková, koordinátorka sbírky v Modřicích



www.mesto-modrice.cz

19
2 | 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ

Foto: M.Hájek

ZIMA A BRUSLENÍ V MODŘICÍCH
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Počasí nám ve volných dnech na konci 
roku příliš nepřálo. Když se nějaký ten slu-
nečný den přece jen vydařil, bývalo na návr-
ší nad Modřicemi plno. Bylo znát, že to tam 
máme rádi a že jsme si heslo „Pohybem ke 
zdraví“ vzali za své. Ještěže tento vycházko-
vý areál se zpevněnými nebo aspoň zatrav-
něnými cestami máme. V koronavirové době 
jsou vycházky do přírody jednou z mála po-
hybových aktivit, které nám zůstaly.

Méně navštěvovaná, i když také pěkná, je 
cesta po vyvýšené hrázi podél řeky Svratky, 
mezi modřickým a přízřenickým mostem. 
Pokud po travnaté pěšině na hrázi umně pro-
kličkujeme mezi krtinami, ani si nemusíme 
zamazat boty. Pohled na tekoucí vodu v řece 
nezklame nikdy a páry divokých kachen na 

její hladině se určitě budou líbit dětem. Křovi-
ny mezi hrází a zahrádkami teď v zimě ničím 
nezaujmou, vaši pozornost si však zaslouží 
osaměle rostoucí, zhruba 20 m vysoká olše 
lepkavá. Nemůžete ji minout, protože na 
stráni mezi řekou a pěšinou vyrůstá tento 
strom jako jediný. Od modřického mostu je 
to k ní jen něco málo přes 400 m a právě teď 
v únoru ji krásně zdobí dlouhé, purpurově 
zbarvené samčí jehnědy. Koncem zimy bý-
vají až osm cm dlouhé. Od jiných stromů se 
dá olše vždycky bezpečně poznat podle tma-
vohnědých, dřevnatých, šišticovitých ploden-
ství, která zůstávají na jejích větvích dlouho 
po uvolnění semen, téměř po celý rok. Žádný 
jiný listnatý strom takové dřevnaté šištice 
nemá. Svůj název získala olše lepkavá podle 
toho, že její pupeny i mladé lístky jsou lepivé.

Olše měli v oblibě už i staří Germáni a Kel-
tové. Germánské pověsti tvrdí, že z olše byla 
stvořena první žena. Keltové zase olše po-
važovali za domov čarodějnic se zrzavými 
vlasy. Souvisí to nejspíš s barvou olšového 
dřeva, které je na řezu oranžově červené. 
Proto se hodí k výrobě různých uměleckých 
předmětů. Dříve se olšové dřevo používalo 
především při stavbě mostů a splavů, pro-
tože je velmi odolné vůči vlhku. Na pilířích 
z olšového dřeva jsou postavené například 
Benátky a Amsterdam. 

Olše bývají hojné podél potoků a řek, pro-
tože vyžadují vlhko a světlo. V naší krajině je 
olše domovem a často slouží ke zpevňování 
říčních břehů. Protože rychle roste, používá 
se společně s vrbou a topolem na výrobu pi-
linových briket. 

Pokud se vám po přečtení nadpisu vyba-
vily Nezvalovy verše – „Na břehu řeky Svrat-
ky kvete rozrazil“, tak to vůbec není od věci, 
protože rozrazil rezekvítek nám u Svratky 
kvete také, ale až v létě. Olše lepkavá kvete 

PO BŘEHU ŘEKY SVRATKY AŽ K OSAMĚLÉ OLŠI

Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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v březnu a dubnu, ještě před rašením listů. 
Za rozkvětu se purpurové samčí jehnědy 
ještě prodlouží, zezelenají a začnou produ-
kovat nebezpečný pyl, který je spouštěčem 
alergické rýmy. Proto je vycházka k olši 

vhodná právě nyní v únoru, během března 
a dubna je pro alergiky lepší tam raději ne-
chodit. 

 PhDr. Stanislava Kleinová

Foto: PhDr. Stanislava Kleinová
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Motto:
„Má je stabilizující síla,
 která udržuje cyklus života.
 Stojím netknutě proti všem protivenství
 a nepřízni osudu – odhodlaný a bezúhonný,
 chci sloužit čestnosti,
nést břemena spravedlnosti,
zůstávám věrný zákonům přírody.
Trpělivě tlačím kolo osudu,
a tak si vytvářím svůj osud,
já jsem BUVOL.“ 
 
 Zdroj: Čínská literatura a prameny 

Čínský lunární kalendář je nejstarším způ-
sobem záznamu času v lidské historii. Datu-
je se od roku 2637 př. n. l., kdy císař Chuang-
Ti zavedl v šedesátém prvním roce své vlády 

první cyklus zvěrokruhu. Úplný cyklus trvá 
šedesát let a je tvořen pěti běžnými cykly, 
opakujícími se po dvanácti letech. Jednotli-
vé roky dvanáctiletého cyklu jsou označeny 
jmény zvířat.

Podle pověsti Buddha svolal veškeré ži-
vočichy, aby se s ním předtím, než opustí 
zemi, přišli rozloučit. Ze všech zvířat se jich 
dostavilo jen dvanáct. Za odměnu pojmeno-
val Buddha podle těchto dvanácti zvířat roky, 
a to v pořadí, v jakém přišla – myš, buvol, 
tygr, králík, drak, had, kůň, ovce, opice, ko-
hout, pes a vepř. Tak tedy vzniklo dnešních 
dvanáct znamení zvířetníku. Zvíře, ovládají-
cí rok, v němž jsme se narodili, má výrazný 
vliv na celý váš život. Toto zvíře je, jak říkají 
Číňané „skryto ve vašem srdci“. Tak to bylo 
trochu z historie.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ 

 Foto: Freepik.com
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Říká se, že astrologie je exaktní věda za-
ložená na neměnných vzorcích a matema-
tických výpočtech. Podobně vědecky pod-
ložené jsou i lunární horoskopy. Letošní rok 
je dle čínského lunárního kalendáře rokem 
BUVOLA.

V tomto roce zvýšenou měrou pocítíme, 
jak na nás doléhá břemeno odpovědnosti. 
Žádného úspěchu nemůžeme dosáhnout 
bez tvrdé a odpovědné práce a dřiny. Životní 
zkoušky, soužení a trápení, které přináší rok 
BUVOLA, ovlivní hlavně náš domov v tomto 
roce a je dobré uspořádat si své rodinné zá-
ležitosti. K módním výstřelkům, abstraktním 
formám umění a supermoderním myšlen-
kám, zůstává fl egmatický buvol lhostejný 
a chladný. Politiku a diplomacii sleduje ne-
tečně a bez zájmů. Je lépe se držet zaběh-
nutého a podporovat konzervativní politiku. 
Frivolnost se nepřipouští. Tento rok bude 
bezpochyby plodný a přinese ovoce, ale jeho 
mottem je přísloví „bez práce nejsou kolá-
če“. Čas na nikoho nečeká. Pokud z přílišné 
lenosti včas nezasejeme, nemůžeme pak ni-
koho obviňovat, že nemáme co sklízet.

Čeká nás spousta úkolů a množství věcí, 
které je třeba udělat, nám může připadat ne-
konečné. Sparťanský vliv BUVOLA nám bude 
neustále jako bič práskat nad hlavou. Je lépe 
se mu podřídit a plně a horlivě pracovat, než 
ztrácet čas dohadováním s nadřízenými. 
Nemáme šanci vyhrát, protože rok BUVO-
LA přeje disciplíně. Většina konfl iktů toho-
to roku vznikne z nedostatků v komunikaci 
a neústupnosti v bezvýznamných a formál-
ních otázkách. Ale držme se a buďme trpě-
liví. Všechno se časem vytříbí a za svou píli 
budeme odměněni – pokud ovšem vykoná-
me svou práci poctivě a konvenčním způso-
bem, neboť tento rok nepřeje žádným trikům 
ani podvádění. Rebelům a nespokojencům 
bychom měli v této souvislosti připomenout, 
že ačkoliv stoický BUVOL mluví vlídně, jeho 
síla je obrovská a tento rok je prostě jeho 
rokem – symbolizuje prosperitu dosaženou 
statečností, mravní silou a tvrdou prací. 

 
 MUDr. Jaroslava Tomandlová 
 předseda spolku

 Foto: Freepik.com
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Milí modřičtí spoluobčané, 
my, senioři z Pasivního bytového domu 

v Modřicích, přejeme vám všem v roce 2021 
hodně zdraví, štěstí, pohody. Ať nám všem 
rok 2021 přinese naději a sílu k překonávání 
tíživé přítomnosti.

Pro uchování života, nejvzácnějšího daru, 
se musíme všichni přizpůsobit realitě sku-
tečnosti.

Buďme navzájem tolerantní, laskaví, po-
máhejme si. Buďme dobrými lidmi, nalaď-
me a nalistujme ve svých srdcích „Ódu na 
radost“. 

My, z našeho domova, vyjadřujeme hlu-
bokou úctu a poděkování všem, kteří nám 
pomáhají. 

P.S.:
Naše přání doplňuji „PF 2021“, kdy 95letá 

paní Tibitazlová prostými slovy vyjádřila 
myšlenku, která tak hluboce rezonuje do 
dnešní doby. 

 Alice Brandalíková

POUR FÉLICITER 2021

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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Radostné chvíle v období adventu s vánočním pásmem a rodinou Klangových, 
kdy rodičům i dětem patří srdečný dík! 

 Foto: Jitka Kozumplíková 

ŽIVOT V NAŠEM MĚSTĚ
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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 spo-
lečenské rubrice ve Zpravodaji města Modřic.

Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Mod-
řice, 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“. 
Prosíme 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 záko-
na 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 rodin-
ní příslušníci na matriku městského úřadu.
Potřebné formuláře jsou k dispozici na matrice Městského úřadu, nám. Svobody 93, Mod-
řice, nebo si je můžete stáhnout a vytisknout na stránkách Městského úřadu Modřice. 

Rozloučili jsme seVítáme do života 

Vlček Vilém 
Toncr Kryštof
Vykoukal Matyáš
Opluštil Matěj 
Brlica Daniel

Florián Zdeněk
Havlíková Olga
Janík Jiří
Machařová Anna

Talová Dobromila
Vágnerová Jindřiška
Strouhalová Drahomíra

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Podrobnější informace o knihovně a knihách získáte na www.modriceknihovna.webnode.cz, na 
dětském webu www.knihovnamodrice.webk.cz a na facebookových stránkách Městské knihov-
ny https://www.facebook.com/knihovna7/.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V MODŘICÍCH

Milí čtenáři,
knihovna stále nemůže z důvodů protiepidemických opatření otevřít v plném rozsahu. 
V 5. stupni protiepidemického systému musí knihovna zůstat uzavřena. Pokud během 
února přejdeme do stupně 4, bude otevřeno výdejní okénko v pondělí a ve středu 
v běžných výpůjčních hodinách knihovny. Prostřednictvím výdejního okénka vám 
zapůjčíme rezervované a předem objednané knihy. Objednávat můžete na e-mailu: 
mkmodrice@volny.cz. Vzhledem ke stále se měnící situaci sledujte náš web a facebook. 

Výběr knižních novinek únor 2021
PRO ŽENY:
Boland, Shalim: Pravá matka
Caplin, Julie: Hotýlek na Islandu
George, Nina: Přístav naděje
Graves, Tracey Garvis: Holka, 
kterou kdysi znal
Morgan, Sarah: Léto v Paříži
Morrey, Beth: Milostný příběh jednoho 
života
Ponte, Caréne: Slíbila jsi, že budeš žít 
i za mě
Taylor, Kathryn: V bouři

PRO SILNÉ NERVY: 
Adler-Olsen, Jussi: Oběť 2117
Ewan, C.M.: Rozbité okno
Fields, Helen: Dokonalé ticho
Freeman, Brian: Klikatá cesta
Gallagher, Charlie: Sleduje tě
Child, Lee: Spravedlnost
Karjel, Robert: Africká mise
Ould, Chris: Neklidné pobřeží
Pulley, D.M.: Zbytečná oběť
Rollins, David: Mexický pat
Szamalek, Jakub: Ať se rozhodneš jakkoliv

HISTORIE NAUČNÁ I ZÁBAVNÁ:
Kracíková, Jindřiška: Králova třetí žena
Stockwinn, Julian: Kydd
Šnajdárek, Josef: Co jsem prožil
Žáček, Jan: Shalom, má lásko

SVĚTOVÁ LITERATURA:
Dubois, Jean-Paul: Život po francouzsku
Elsberg, Marc: Chamtivost
Robotham, Michael: Vraky

ČESKÁ LITERATURA:
Černá, Jaroslava: Jeden život nestačí
Doskočilová, Veronika: Přítel z domova
Haidler, Jaroslav: Výkupné za duši
Michl, Jan: Tři útěky domů

SCI-FI:
Howey, Hugh: Silo
Medek, Leonard: Taranitový triptych
Meyer, Deon: Horečka
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156 TÍSŇOVÁ LINKA
Závažnější události měsíce ledna, které řešili strážníci 
Městské policie Modřice: 

Strážníci během ledna neřešili žádnou krádež v obchodním centru Olympia. 

Hlídka MP přijala oznámení, že na Rybníčku je opřené opuštěné růžové kolo. Po příjezdu na 
ulici Rybníček zde nalezla opřené růžové kolo zn. Rekolo, které mělo poškozenou přední brzdu. 
Následně byla kontaktována společnost provozující sdílení jízdních kol a kolo jim bylo předáno.

Strážníci řešili oznámení o nezaplacení pohonných hmot na čerpací stanici. Následným 
šetřením bylo zjištěno, že vozidlo bylo v předchozích dnech odcizeno. O odcizeném vozid-
le byla vyrozuměna PČR a spáchaný přestupek, tedy nezaplacení pohonných hmot, zůstalo 
nadále v kompetenci strážníků. 

Hlídce MP bylo oznámeno, že na ulici Husova došlo k poškození domovních zvonků. Ozna-
movatelka uvedla, že neznámý pachatel odcizil zvonkovou část s kamerou a čtečkou čipů 
a dále dvě svítidla se senzorem. K poškození došlo pravděpodobně v nočních hodinách. 
Vzhledem k tomu, že hodnota poškozených věcí přesáhla částku 10.000 Kč, byla věc pře-
dána PČR pro podezření ze spáchání trestného činu.

Strážníci řešili další majetkový přestupek, a to opětovné nezaplacení pohonných hmot na 
čerpací stanici. V tomto případě pachatel použil odcizené registrační značky, odcizil mini-
málně dvě sady, jelikož na videozáznamu má na vozidle dvě různé registrační značky. Po 
vozidle i pachateli probíhá stále pátrání.

Hlídku požádala ZZS Brno o prověření zdravotního stavu osoby ležící na točně MHD v Mod-
řicích. Muž nebyl zraněný, pouze byl opilý – naměřeno 3,08 promile alkoholu v dechu, ale byl 
schopen chůze. Po probuzení komunikoval a kontroloval své chování. Následně odjel domů.

Strážníci řešili během toho měsíce již třetí nezaplacení pohonných hmot na čerpací sta-
nici. V tomto případě se jednalo o pochybení obsluhy, jelikož řidič si na prodejně nakoupil 
další zboží a obsluha mu nenaúčtovala pohonné hmoty. Strážníci tak rychle zjistili provo-
zovatele vozidla a tentýž den byly pohonné hmoty zaplaceny. 

Hlídka řešila oznámení od obyvatele domu o zakouřených stoupačkách na ul. Sadová. Dle 
jeho zjištění jde zápach z bytu pod ním a na jeho zvonění nikdo nereaguje. Podle souseda 
odvedle byt patří muži, který jej však pronajímá jiné ženě. Od správce domu byl zjištěn tel. 
kontakt na majitele bytu. Ten uvedl, že byt pronajímá ženě, která by měla být zřejmě v práci. 

MĚSTSKÁ POLICIE MODŘICE
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Tam se ji hlídka vydala nalézt. Během toho volal opět oznamovatel, který uvedl, že žena 
je doma a už otevřela. Hlídka na místě ztotožnila ženu, která uvedla, že si dala ohřát jídlo 
a usnula. Jídlo se připálilo a zakouřilo byt. Do bytu hlídku žena nepustila, jen uvedla, že již vě-
trá a okna má dokořán. Jelikož nehrozil vznik požáru, byla činnost hlídky na místě ukončena.

Strážníci přijali oznámení od dispečera DPMB, že v Modřicích u OC Olympia, na konečné 
linky č. 78, sedí muž v autobuse a nechce vystoupit. Hlídka MP se na místě spojila s ři-
dičem, který jí ukázal muže, jenž seděl na zadním sedadle autobusu a nechtěl vystoupit. 
Po výzvě MP muž vystoupil. Byl zjevně podnapilý, proto u něj byla provedena dechová 
zkouška s výsledkem 2,15 promile alkoholu v dechu. Dále byl vyzván, aby prokázal svoji 
totožnost. Po opakované výzvě odmítl vyhovět, proto strážníci využili oprávnění předvést 
muže na policii. Jelikož ten kladl odpor, byla mu přiložena pouta. Poté byl předveden na 
OOP Rajhrad, kde byl řádně ztotožněn. Pátrací evidencí neprocházel. Z výše uvedených 
důvodů je muž podezřelý ze spáchání přestupku neuposlechnutí výzvy úřední osoby při 
výkonu její pravomoci.

Hlídka MP řešila oznámení pracovníka ostrahy OC Olympia, že na konečné autobusu sedí 
podnapilá žena, která není schopna samostatné chůze. Strážníci na místě ženu ztotožnili 
a provedli u ní dechovou zkoušku s výsledkem 3,00 promile alkoholu v dechu. Jelikož 
se nebyla schopna o sebe samostatně postarat, byla po telefonické domluvě převezena 
a umístěna na PZS. Tam u ní proběhla druhá dechová zkouška s výsledkem 3,40 promile.

Hlídka přijala oznámení, že na ulici Za Humny v bytě dochází k rušení nočního klidu hlasi-
tou hudbou. Po příjezdu na místo slyšela znatelně hlasitou hudbu až na ulici, proto kontak-
tovala uživatele bytu, který byl v doma a popíjel spolu s kamarádem. Oba muži byli hlídkou 
poučeni a po delší rozmluvě hudbu vypnuli.

Strážníkům bylo oznámeno napadení a řev v podkroví rodinného domu na ulici Brněnská. 
Po příjezdu na místo hlídku kontaktovala oznamovatelka, která pustila hlídku do domu. 
V podkroví rodinného domu bydlí v podnájmu muž se ženou, kteří zde spolu s dalšími 
kamarády popíjeli. Oba nájemci se pohádali kvůli slovům, která řekla žena o mužově dceři: 
„Ať chcípne!“ Muž si to nenechal líbit a chtěl, aby žena dle jeho slov: vypadla z bytu, při-
čemž ji tahal za oděv ke schodům směrem ven z domu. Ta si to nenechala líbit, dala muži 
úder na oko, pokousala jej na rukou. Při hádce si oba rozbili telefony. Jelikož byli všichni 
pod vlivem alkoholu, byla situace na místě uklidněna a aktéři byli poučeni o následném 
řešení přestupku na služebně MP Modřice ve střízlivém stavu.

Hlídka řešila telefonické oznámení od DPMB, že na konečné zastávce MHD, na ul. Brněnská je 
zraněný muž. Hlídka na místě nalezla osobu s tržnou ranou na nose, který byl zakrvácený. Muž 
uvedl, že po nehodě v autě špatně chodí, má problémy se zády a má kardiostimulátor. K ráně 
na nose uvedl, že chtěl vstát z lavičky a upadl na obličej. Dále měl muž zlomený malíček levé 
ruky. Proto hlídka MP na místo přivolala RZS, která posléze muže převezla ke sv. Anně k další-
mu vyšetření. Dechovou zkouškou bylo zjištěno 1,77 promile alkoholu v dechu.

 Za MP Modřice: Lukáš Krakowczyk, určený strážník
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MODŘICKÁ STAVEBNÍ FIRMA

Kontakt: 721 576 248

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

Pokrývačská fi rma Petr Kalvoda
Brněnská 463, Modřice
Nabízí:
- generální opravy střech
- pokrývačské práce (vč. zamazávek) 
- klempířské práce (výměna okapů)
 - tesařské práce
 - opravy komínů
Kontakt: 603 867 057 
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AGROTEC a. s.: Hustopeče Brněnská 74  693 01, tel.: 519 402 480, Břeclav Lidická 123  690 03, 
tel.: 519 327 143, Modřice Chrlická 1153  664 42, tel.: 548 133 850 
www.agrotecauto.cz
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